Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Nieborowskiej”
ul. Nieborowska 15, 02-325 Warszawa

Sposób dojazdu
•

Najbliższy przystanek tramwajowy -Hale Banacha 01 linii nr: 7, 9, 15
w kierunku: Ochota, znajduje się w odległości około 900 metrów

•

Najbliższy przystanek tramwajowy - Hale Banacha 01 linii nr: 7, 9, 15,
w kierunku: Centrum, znajduje się w odległości około 900 metrów

•

Najbliższy przystanek autobusowy – Przystanek Hala Kopińska 01 linie 182,187,517,523 w kierunku Centrum, znajduje się około 800 metrów

•

Przystanek autobusowy Hala Kopińska 01 - linie 157.182,187,517,523 w stronę
Ochota, znajduje się około 800 metrów

Obsługa osób słabowidzących


W budynku/placówce nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń dla osób
niewidomych i słabowidzących



Istnieje możliwość wstępu dla osób z psem asystującym i psem przewodnikiem

Obsługa osób słabosłyszących


W budynku/placówce można skorzystać z tłumacza języka migowego. O chęci
skorzystania z takiej możliwości proszę informować z trzydniowym uprzedzeniem
drogą telefoniczną lub mailową sekretariat@zpow.waw.pl



W budynku/placówce brak pętli indukcyjnej

Dostępność do parkingu dla niepełnosprawnych
•

Najbliższe stanowisko parkingowe znajduje się przed budynkiem, na parkingu jest
wyznaczone dwa miejsce dla osób niepełnosprawnych w odległości około 5 metrów
od drzwi wejściowych do budynku

Dostępność wejścia i budynku
•

Dojście piesze do budynku od ul. Nieborowskiej, przed którym znajdują się drzwi
wyposażone w domofon

•

Główne wejście do budynku, wyposażone jest w dwuskrzydłowe drzwi o szerokości
przejścia powyżej 80 centymetrów. Przy wejściu nie ma podjazdu dla wózków

•

Wszystkie osoby pracujące w placówce są upoważnione do udzielania informacji oraz
pomocy w poruszaniu się w budynku

•

Placówka mieści się na 1 i 2 piętrze budynku

•

Budynek posiada 3 kondygnacje, żadna z kondygnacji nie jest przystosowana dla osób
niepełnosprawnych

•

Pokój koordynatora znajduje się na 1 piętrze budynku

•

Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących

•

Brak windy

•

Jedna toaleta przeznaczona dla potrzeb osób niepełnosprawnych

•

Korytarze na piętrach są szerokie i umożliwiają wyminięcie się 2 osób

