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Dostępność architektoniczna budynku
Gminnego Ośrodka Kultury - Centrum Kultury

Dojazd do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury - ul. Zjednoczenia 67
W odległości ok. 500 metrów od wejścia głównego do urzędu znajduje się
centrum przesiadkowe - ul. Zjednoczenia; droga od zajezdni do budynku
Centrum
Kultury
prowadzi
nawierzchnią
chodnikową,
przy
przejściach
0 obniżonych krawężnikach. Pokonanie różnicy terenu między poziomem przy
ulicy Zjednoczenia, a placem przed budynkiem jest możliwe poprzez łagodne
nachylenie chodnika.

Dostępność wejścia
Do budynku prowadzi osiem wejść, z czego jedno jest ogólnodostępne
w godzinach pracy GOK. W razie potrzeby osoba niepełnosprawna przy pomocy
pracownika GOK może dostać się do budynku poprzez siedem pozostałych wejść.
Chodniki posiadają obniżone krawężniki w miejscach łączenia ze strefą
parkingową.

Dostępność parkingu
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się dwa parkingi naziemne
z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych, z których
można dotrzeć do wejścia głównego bądź do jednego z pozostałych wejść.
Ponadto Centrum Kultury posiada podziemny parking z wydzielonymi miejscami
parkingowymi dla osób niepełnosprawnych, z którego można się dostać trzema
klatkami schodowymi lub windą na wybrany poziom. Winda spełnia normy
związane z przewozem osób niepełnosprawnych (posiada min. powiadomienie
głosowe, oznakowania w języku Breil!e'a)

Dostępność toalety
Toalety dla klientów znajdują się na każdej kondygnacji budynku. Toalety na
każdym piętrze są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla
niepełnosprawnych na poziomie parteru posiada przewijak dla niemowląt
1 małych dzieci.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku
Nie ma barier architektonicznych uniemożliwiających dostanie się osób
niepełnosprawnych do budynku, jednak w szczególnych przypadkach (brak
możliwości otwarcia drzwi, pomoc w dostaniu się do pomieszczeń Centrum
Kultury z parkingu) osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób
niepełnosprawnych do budynku są pracownicy techniczni GOK bądź w razie
potrzeby
pracownicy
administracyjni
oraz
instruktorzy.
Powiadamianie
wskazanych pracowników odbywa się telefonicznie na nr ogólny GOK.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
W przypadku niemożności dotarcia klienta na kolejne kondygnacje budynku
istnieje możliwość konsultacji z pracownikami GOK bezpośrednio w wydzielonym
do tego celu miejscu w korytarzu na parterze budynku.

Obsługa osób słabo słyszących oraz z dysfunkcjami ruchowymi
Istnieje możliwość obsługi osób słabo słyszących poprzez komunikator tekstowy
zainstalowany na komputerze przenośnym. Do dyspozycji osób z dysfunkcjami
ruchu i mowy pozostają specjalne klawiatury, myszy i wskaźniki.

Utrudnienia
Winda znajduje się z prawej strony biegnącego przez całą szerokość budynku
korytarza, dlatego osoby niepełnosprawne muszą pokonać całą szerokość
korytarza, by dostać się do pomieszczeń zlokalizowanych z lewej strony
budynku.
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