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Informacje o dostępności architektonicznej siedziby
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Lublinie ul. Zemborzycka 63
dla osób z niepełnosprawnościami.
Adres budynku: 20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 63

1. Wejście do budynku:
Wejście do budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nie jest przystosowane dla osób z
niepełnosprawnościami. Wejście główne posiada 7 stopni, brak windy lub podjazdu. Wejście boczne
od strony sali gimnastycznej posiada 3 stopnie brak jest podjazdu lub windy.
Drzwi główne i boczne o szerokości 107 cm.

2. Korytarze i windy:
Korytarze w budynku płaskie o szerokości 266,00 cm klatka schodowa o szerokości 133, 00 cm.
Brak wind i podjazdów. Wejścia do sal lekcyjnych o szerokości 90,00 cm.

3. Opis procedur we wszystkich sytuacjach, gdy dostępność dla osób z
niepełnosprawnościami wymaga udziału osób trzecich.
Czy budynek posiada portiernię, szatnię, dyżurkę ochrony lub inne miejsce, w którym na stałe
dostępna jest osoba mogąca udzielić pomocy lub informacji? *
Tak

X

Nie
Nazwę tego miejsca: Portiernia
Umiejscowienie tego miejsca: Na parterze budynku po prawej stronie
Kontakt telefoniczny: (81) 533-84-95
Informacja o możliwości i sposobie uzyskania dodatkowej pomocy w budynku poprzez kontakt
telefoniczny.

4. Opis dostępności toalet, łazienek czy szatni dla osób z niepełnosprawnościami oraz
informacja o ich umiejscowieniu.
Brak łazienek i toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

5. Informacja o dodatkowych dostosowaniach dostępnych w budynku:
Brak dostosowania.

6. Proszę opisać m.in. dostępność lub ich brak podpisów brajlowskich dla sal, dostępność
informacji głosowych lub dźwiękowych w windach; wyposażenie w pętle indukcyjne sal,
sekretariatów, portierni, itp.
W budynku brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W budynku brak oznaczeń w Alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących;

7. Opis możliwości dojazdu komunikacją miejską lub opis dostępności i sposobie korzystania z
miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami:
Brak miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Możliwość dojazdu
komunikacją miejską.

8. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ew. uzasadnionych ograniczeniach.
Możliwość wstępu z psem asystującym. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z
psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia
na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie
przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o
wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem
asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
psa asystującego.

9. Informacje o możliwości lub jej braku skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu
lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Brak tłumacza migowego.

W przypadku problemów z dostępnością strony BIP Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prosimy
o kontakt. Osobą kontaktową jest Zofia Kowalska-Madej email: z.kowalska@mos.lublin.eu.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 533 84 95. Tą samą drogą można składać
wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

