
 Dostępność architektoniczna 

Opis dostępności wejścia do budynku 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej swoją działalność prowadzi w trzech budynkach – przy
ul. Wiejskiej  4, ul. Koszalińskiej  89 oraz przy ul. Wodociągowej 6A. Jeżeli  do budynków
prowadzą schody, to przy schodach znajdują się podjazdy dla wózków inwalidzkich, wózków
dziecięcych  oraz  osób  z problemami  motorycznymi  poruszającymi  się  przy  pomocy
przyrządów  ortopedycznych.   W  budynku  przy  ul.  Wodociągowej  6  A  brak  jest  barier
architektonicznych uniemożliwiających wejście do budynku.

W  budynku biurowym przy ul.  Wiejskiej  4  na parterze (główne wejście)  znajduje  się
Punkt Obsługi Interesanta, w którym klienci kierowani są do właściwych działów Ośrodka,
istnieje  możliwość  złożenia:  pism,  wniosków,  skarg  oraz  innych  dokumentów,  a  także
odbioru  zaświadczenia,  decyzji  itp.,  można  uzyskać  podstawowe  informacje  o zasadach
obsługi  interesantów,  trybie  udzielania  pomocy,  a  także  umawiać  wizyty  poradnictwa
specjalistycznego. Osoby niepełnosprawne na wózkach lub z problemami motorycznymi
oraz inne ze szczególnymi potrzebami obsługiwane są przez właściwego merytorycznie
pracownika na parterze budynku.

W  budynku biurowym przy ul.  Koszalińskiej  89 działa  system kolejkowy,  na parterze
znajduje  się  biletomat,  w  którym   pobiera  się  bilet  w  zależności  od  rodzaju  sprawy,  a
następnie  klient  
z  przyporządkowanym numerem przywoływany jest  informacją głosową i  wyświetlaną na
monitorze  do  właściwego  pracownika.  Osoby  niepełnosprawne  na  wózkach  lub  
z  problemami  motorycznymi   oraz  inne  ze  szczególnymi  potrzebami  obsługiwani  są
przez właściwego merytorycznego pracownika na parterze budynku. 

W budynku przy ul.  Wodociągowej 6 A  znajduje  się Schronisko dla  osób bezdomnych
„Zacisze”  oraz  Punkt  Pomocy  Bezdomnym  i  Potrzebującym.  Lokale  usytuowane  są  na
parterze  budynku wielorodzinnego i pozbawione są barier  architektonicznych dla osób
niepełnosprawnych   na  wózkach,   z  trudnościami  motorycznymi  oraz  innymi
szczególnymi potrzebami.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. 

W budynkach biurowych dla osób na wózkach i z trudnościami motorycznymi dostępne są
wskazane  wyżej  pomieszczenia  oraz  ogólnodostępne  toalety  na  parterze  obu  budynków,
zarówno  korytarze,  drzwi,  toalety  są  bezpieczne  i  posiadają  odpowiednią  szerokość
zapewniającą  swobodne  poruszanie  się  osobom  na  wózkach  inwalidzkich.  Toalety
wyposażone są  w sprzęty  oraz  pochwyty  ułatwiające  wykonanie  czynności  higienicznych
osobom  poruszającym  się  na  wózku.  Budynki  Ośrodka  nie  są  wyposażone  w  windy,
ewentualne  bariery  architektoniczne  są  kompensowane organizacją  pracy  pracowników tj.
pracownik  schodzi  do  klienta  i  obsługuje  go  bez  konieczności  poruszania  się  po  całym
Ośrodku.  Wszystkie  schody  wyposażone  są  w  poręcze.  Lokal  Schroniska  dla  osób
bezdomnych „Zacisze” i Punkt Pomocy Bezdomnym i Potrzebującym zapewnia swobodne
poruszanie  się  osobom  na  wózkach,  korytarze,  drzwi  i toalety  posiadają  szerokość
zapewniającą  swobodne  poruszania  się,  Toalety  wyposażone  są  w  sprzęt  i  pochwyty
ułatwiające wykonywanie czynności higienicznych. 



Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób
niepełnosprawnych.

Przed budynkami przy ul. Wiejskiej 4 i ul. Koszalińskiej 89 znajdują się wydzielone miejsca
parkingowe  dla  osób  niepełnosprawnych  wyznaczone  w  bliskim  sąsiedztwie  podjazdu
prowadzącego do drzwi wejściowych (po jednym na każdy budynek). Parkingi oznaczone są
znakiem  pionowym  D-18a  i  tabliczką  T-29  oraz  znakami  poziomymi  P-18  i  P-24
malowanymi na niebieskim tle, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Lokal  w budynku przy  ul.  Wodociągowej  6 A jest  najmowany z zasobów komunalnych,
istnieje możliwość korzystania z parkingu ogólnodostępnego. 

Informacja  o  prawie  wstępu  z  psem  asystującym  i  ewentualnych  uzasadnionych
ograniczeniach. 

Do budynków Ośrodka można wejść z psem asystującym, woda dla psa zostanie podana na
prośbę  klienta.  Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  27  sierpnia  1997r.  o  rehabilitacji  zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem
asystującym ma prawo wstępu m. in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności:
budynków  i  ich  otoczenia  przeznaczonych  na  potrzeby  administracji  publicznej  tj.  do
budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Szczecinku.  Warunkiem wejścia  na
teren MOPS z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę
niepełnosprawną  certyfikatu  potwierdzającego  status  psa  asystującego  i  zaświadczenia
o wykonaniu  wymaganych  szczepień  weterynaryjnych.  Możliwość  wejścia  do  budynku
MOPS  z  psem  nie  zwalnia  osoby  niepełnosprawnej  z odpowiedzialności  za  szkody
wyrządzone  przez  psa  asystującego.  Osoba  niepełnosprawna  nie  jest  obowiązana  do
zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

Osoba chcąca skorzystać z usługi komunikowania w języku migowym zobowiązana jest co
najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem zgłosić chęć skorzystania z takiej usługi, wskazując
jednocześnie  metodę  komunikowania  się  z  wyłączeniem  sytuacji  nagłych.  Po  zgłoszeniu
osoba  zainteresowana  zostanie  poinformowana  o  wyznaczonym  lub  uzgodnionym  z  nią
terminie wizyty w Ośrodku.

Dostępność alternatywna

Klienci pomocy społecznej z uwag na wiek lub inne ograniczenia tj. niepełnosprawni, osoby
z problemami  motorycznymi  oraz  innymi  szczególnymi  potrzebami,  obsługiwani  są
w miejscach zamieszkania lub  pobytu na ich wniosek. Wszyscy inni klienci swoje sprawy
mogą załatwiać za pośrednictwem dostępnych form elektronicznych. 


