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Miejsce Aktywności Lokalnej – 3 pokoje z kuchnią  
 

OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE    

- Miejsce aktywności lokalnej 3 pokoje z kuchnią znajduje się w budynku 
dwukondygnacyjnym, stanowiącym element budynku jednorodzinnego. 

- Do wejścia na teren prowadzi droga posiadająca przejścia dla pieszych i ścieżkę rowerową.  

- Chodnik znajdujący się bezpośrednio przy ulicy pozbawiony jest progów i krawężników.  

- Trasa dojścia do budynku jest dobrze oświetlona.  

- Punkty świetlne znajdują się na wysokości, która eliminuje zjawisko olśnienia.  

- Na trasie dojścia do budynku nie zastosowano czytelnych oznaczeń i tablic w postaci 
symboli graficznych, nie ma informacyjnych tablic kierunkowych.  

- Budynek jest usytuowany w dość znacznej odległości od ruchliwej ulicy. 

- Na posesję można wejść przez furtkę lub bramę wjazdową w ogrodzeniu. 



 

PARKING  

- Miejsca parkingowe znajdują się na terenie ogrodzonej posesji. 

- Bramę wjazdową otwiera pracownik BOK. 

- Na terenie parkingu nie zastosowano systemu przyzywowego. 

- Na placu jest przestrzeń na nie więcej niż 6 samochodów osobowych. 

- Bezpośrednio przed wejściem do budynku mogą zaparkować 3 pojazdy, miejsca znajdują 
się w bliskiej odległości, bezpośrednio przed wejściem do budynku. 

 

WEJŚCIE  

- Wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu, nie występują progi, nie ma 
konieczności stosowania pochylni, schodów i poręczy.  

-  Zastosowano zadaszenie wejścia chroniące przed opadami atmosferycznymi. 

- Przed drzwiami zachowana jest odpowiednia przestrzeń manewrowa dla osób na wózkach 
inwalidzkich 

- Brak jest kratek, wycieraczek i innych elementów wystających powyżej poziomu 
powierzchni, nie ma zagłębień w posadzce. 

 - Obiekt posiada tablicę informującą o godzinach otwarcia. Nie zastosowano czytelnych 
oznaczeń i tablic w postaci symboli graficznych (obrazkowych), alfabetem Braille’a.  

- W budynku zamontowane zostały drzwi z pełnym przeszkleniem, ręcznie otwierane.  

- Drzwi posiadają klamkę w kształcie litery „L”, umieszczoną na wysokości 1,1 m. Szerokość 
drzwi - 95 cm., wysokość progu w drzwiach - 1 cm. 

- Za drzwiami wewnątrz jest przedsionek, w którym znajduje się dwoje drzwi - jedne to 
wejście do Placówki wsparcia dziennego „Ognisko na Zielonej Białołęce”, za drugimi 
znajduje się schowek.  

- Przestrzeń manewrowa w przedsionku wynosi 3,00 m x 2,50 m.  

- W niewielkiej odległości od schowka rozpoczyna się część schodowa prowadząca do 
pomieszczeń 3 pokoi z kuchnią.  

 

 

 



KOMUNIKACJA PIONOWA  

- Schody prowadzą z przedsionka do pomieszczeń znajdujących się na pierwszym piętrze. 

- Liczba stopni: 22. Wysokość: 17 cm. Szerokość: 120 cm.  

- Schody nie mają nosków, w połowie znajduje się platforma spocznikowa. 

- Poręcz montowana jest wzdłuż ściany, po jednej stronie.  

- Nawierzchnia schodów jest równa i stabilna.  

- Pierwszy i ostatni stopień nie jest oznaczony kontrastowo. 

- W budynku nie ma urządzenia (platforma, podnośnik przyschodowy) umożliwiającego 
dostanie się na piętro budynku osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 

KOMUNIKACJA POZIOMA I OŚWIETLENIE W BUDYNKU 

- Miejsce aktywności lokalnej użytkuje 2 pomieszczenia na 1 piętrze.  

- Do pomieszczeń na 1 piętrze wchodzi się przez klatkę schodową. 

- Przestrzeń manewrowa klatki schodowej 1,50 m x 2,60 m. 

- Na klatce schodowej znajduje się balustrada zabezpieczająca o wysokości 1,16 m. 

- Drzwi na klatce schodowej mają szer. 100 cm, są przeszklone, posiadają klamkę w kształcie 
litery „L”.  

- Klamka umieszczona na wysokości 1,1 m, nie wymaga obrotu dłonią. 

- Bezpośrednio za drzwiami klatki schodowej znajduje się hol o wymiarach 1,80 m x 1,90 m 
oraz wejście do sali, w której prowadzone są zajęcia. 

- W dalszej części znajduje się hol o przestrzeni manewrowej 2,50 m x 3,50 m, a za nim 
wejście do pomieszczenia z aneksem kuchennym i częścią wypoczynkową. 

 - W budynku zachowana jest przestrzeń manewrowa przy wszystkich drzwiach.  

- Wykończenie ścian jest jednolite i jasne.  

- Na ścianach wiszą plakaty, obrazy, tablice i gabloty, które stanowią kontrast kolorystyczny.  

- Na terenie całego obiektu powierzchnia jest antypoślizgowa. 

- Komunikacja pozioma budynku jest wolna od przeszkód. 

- Miejsca do odpoczynku posiadają miękkie krawędzie i znajdują się poza trasami 
komunikacyjnymi.  



- Obiekt posiada plany wizualne, nie posiada planów dotykowych (tyflograficznych). 

- Informacja o rozkładzie przestrzennym budynku może być przekazywana również przez 

pracownika BOK. 

- Oświetlenie wewnątrz budynku zapewnia dobrą orientację i ogranicza zjawisko odbicia. 

- Nie ma wyłączników światła. Włączanie i wyłączanie obsługiwane jest przez pracowników.  

 

POMIESZCZENIA SANITARNE, TOALETY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, 
POMIESZCZENIA DLA RODZICÓW Z MAŁYMI DZIEĆMI  

- Budynek nie posiada specjalistycznego przeznaczenia.  

- Nie ma przewijaka o nośności do 80 kg.  

- Toaleta dla osoby z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, na terenie Placówki 
wsparcia dziennego” Ognisko na Zielonej Białołęce”.  

- Toaleta spełnia parametry wymagane odpowiednimi przepisami.  

- Na pierwszym piętrze znajdują się dwa pomieszczenia sanitarne. Mniejsze – oddzielnie 
umywalka, oddzielnie wc. Większa toaleta wyposażona jest dodatkowo w stolik  
z przewijakiem dla niemowląt. 

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I EWAKUACJA BUDYNKU  

- Dla budynku została sporządzona instrukcja bezpieczeństwa. 

- Format instrukcji bezpieczeństwa nie uwzględnia potrzeb osób niewidomych.  

- W budynku nie ma oświetlenia awaryjnego. 

- Drogi ewakuacji zostały oznakowane odpowiednimi piktogramami. 

- Placówka nie jest wyposażona w urządzenia ewakuacyjne typu schodowe wózki 
ewakuacyjne, maty, materace.  

 

 


