Gminany O środek Kultury
ul. Zjednoczenia 67
43-250 Pawłowice
tel, 47-22-570
Dostępność architektoniczna budynku
NIP 633-16-45-886
Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu

Dojazd do siedziby Domu Kultury - ul. Wojska Polskiego 11
W odległości 1000 m od budynku Domu Kultury znajduje się przystanek autobusowy
PNIÓWEK SKRZYŻOWANIE, na ul. Wodzisławskiej, oraz przystanek autobusowy
PAWŁOWICE OSIEDLE, na ul. Pukowca. Do Domu Kultury z przystanków można dojść
chodnikiem z nawierzchnią z kostki brukowej przy przejściach o obniżonych
krawężnikach.

Dostępność wejścia
Do budynku prowadzą trzy wejścia. Jedno, od ul. Wojska Polskiego, jest
ogólnodostępne w godzinach pracy Domu Kultury. W razie potrzeby osoba
niepełnosprawna może dostać się do budynku także od strony zachodniej. Wejście od
strony północnej jest niedostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo z powodu
konieczności pokonania schodów.

Dostępność parkingu
W bezpośrednim sąsiedztwie Domu Kultury znajdują się trzy parkingi, z których
można dotrzeć do wejścia głównego i dodatkowego. Miejsce parkingowe przeznaczone
dla osób niepełnosprawnych jest usytuowane w odległości 15 metrów po lewej stronie
od wejścia do budynku.

Dostępność toalety
Toalety ogólnodostępne znajdują się na każdym poziomie budynku. Toaleta na
parterze, w sąsiedztwie sali widowiskowej, jest dostosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku
Budynek Domu Kultury jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, jednak
w szczególnych przypadkach, gdyby pomoc okazała się niezbędna, osobami
oddelegowanymi do pomocy są pracownicy techniczni. Pomocy mogą udzielić także
instruktorzy. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się telefonicznie na
numer Domu Kultury.

Pomoc w pokonaniu większych barier w budynku
W budynku tuż przy wejściu, po prawej stronie, jest usytuowana winda, która
umożliwia dotarcie osoby niepełnosprawnej na wszystkie kondygnacje.
Winda ma wymiary wewnętrzne 130 cm x 150 cm x 200 cm, drzwi o szerokości 90 cm
oraz posiada oznakowania w języku Breille'a.

Obsługa osób słabosłyszących
Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących
zainstalowany na komputerze przenośnym.
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Utrudnienia
Dojście do wejścia głównego budynku jest utrudnione przez nieobniżony krawężnik
biegnący na wprost wejścia. Obniżenie krawężnika znajduje się na lewo wejścia, od
strony parkingu.
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