Deklaracja dostępności architektonicznej
i informacyjno-komunikacyjnej
Budynki na terenie Miasta i Gminy Suchedniów:
1. Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie,
ul. Bodzentyńska 18,
2. Wiejski Dom Kultury w Mostkach, Mostki 1, 26-130 Suchedniów,
3. Centrum Kształceniowo-Integracyjne w Michniowie, Michniów 20B,
26-130 Suchedniów.
Ad. 1) Budynek Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
znajduje się przy ul. Bodzentyńskiej 18.
Budynek posiada łącznie 5 wejść. Wejście główne do budynku znajduje się
od strony wschodniej, przy ul. Bodzentyńskiej. W północnej części budynku znajdują
się dwa wejścia (do sali widowiskowej i na hol przy garderobach), jedno w części
południowej oraz jedno w części zachodniej. Wejście główne jest dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prowadzi do niego wyposażony
w barierki podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Do wnętrza budynku wchodzi się przez metalowo-szklane drzwi.
Na parterze budynku oraz na piętrze znajdują się łącznie 3 toalety dla osób
niepełnosprawnych.
Budynek wyposażony jest w windę, która umożliwia przedostanie się osobom
z niepełnosprawnościami na piętro i do poszczególnych pomieszczeń.
Wszystkie pomieszczenia pozbawione są progów.
Po lewej stronie, tuż za głównym wejściem do budynku znajduje się kasa biletowa.
Kasjer / bileter udzieli osobie niepełnosprawnej pomocy w załatwieniu sprawy
i pokieruje do odpowiedniego pomieszczenia.
W

budynku

nie

ma

pętli

indukcyjnych,

informacji

głosowych,

oznaczeń

w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym
dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do SOK "Kuźnica" można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego
(PJM) online.
W budynku znajduje się wykaz pomieszczeń przedstawiony w sposób wizualny.

Parking Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie nie posiada
wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Ad. 2) Budynek Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach znajduje się pod
adresem Mostki 1, 26-130 Suchedniów.
Budynek posiada łącznie 3 wejścia. Wejście główne do budynku znajduje się
od strony zachodniej. We wschodniej części budynku znajduje się drugie, a trzecie
w południowej części obiektu. Wejście główne jest dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Prowadzi do niego wyposażony w barierki podjazd
dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Do wnętrza budynku wchodzi się przez drewniane drzwi.
Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych.
Budynek jest obiektem zabytkowym i nie posiada windy, która umożliwiłaby
przedostanie się osobom z niepełnosprawnościami na piętro i do znajdujących się
na nim pomieszczeń.
Wszystkie pomieszczenia na parterze pozbawione są progów. Próg znajduje się
jedynie przy głównych, drewnianych drzwiach wejściowych.
Po prawej stronie, tuż za głównym wejściem do budynku znajduje się sala
komputerowa

prowadząca

do

pokoju

kierownika,

który

udzieli

osobie

niepełnosprawnej pomocy w załatwieniu sprawy i pokieruje do odpowiedniego
pomieszczenia.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, czy oznaczeń
w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym
dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego
(PJM) online.
W budynku znajduje się wykaz pomieszczeń przedstawiony w sposób wizualny.
Parking Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach nie posiada wyznaczonego miejsca
dla osób niepełnosprawnych.
Ad. 3) Budynek Centrum Kształceniowo-Integracyjnego w Michniowie znajduje się
pod adresem Michniów 20B, 26-130 Suchedniów.
Budynek posiada łącznie 2 wejścia. Wejście główne do budynku znajduje się
od strony wschodniej. W północnej części budynku znajduje się drugie wejście.

Wejście główne jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Prowadzi do niego wyposażony w barierki podjazd dla osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich.
Do wnętrza budynku wchodzi się przez metalowo-szklane drzwi.
W budynku znajduje się toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych.
Budynek jest obiektem parterowym i w związku z tym nie posiada windy.
Wszystkie pomieszczenia pozbawione są progów.
Po prawej stronie, tuż za głównym wejściem do budynku znajduje się pokój
kierownika, który udzieli osobie niepełnosprawnej pomocy w załatwieniu sprawy
i pokieruje do odpowiedniego pomieszczenia.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, czy oznaczeń
w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym
dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do Centrum Kształceniowo-Integracyjnego w Michniowie można wejść z psem
asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego
(PJM) online.
W budynku znajduje się wykaz pomieszczeń przedstawiony w sposób wizualny.
Parking Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach nie posiada wyznaczonego miejsca
dla osób niepełnosprawnych.

