Załącznik nr 1 Bariery w
MOPR
L.p.

Nazwa jednostki

Adres występowania
bariery
ul. Grodzka 7

Opis bariery

1

Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Lublinie

1. Budynek wielokondygnacyjny, nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, Lokal MOPR znajduje
się na trzech kondygnacjach
2. Brak pochylni i podjazdów dla osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne ich wejście i wyjście z
budynku.
3. Brak podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind i innych urządzeń do transportu
pionowego.
4. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku.
5. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
6. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku.
7. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach.
8. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych.
9. Brak posadzek antypoślizgowych.
10. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnosprawne
11. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym:
§ niskich blatów z możliwością wjazdu wózkiem pod blat,
§ brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.

2

Filia MOPR Nr 1

ul. Lubartowska 6/8

1. Budynek wielokondygnacyjny, nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych
2. Brak pochylni i podjazdów dla osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne ich wejście i wyjście z
budynku.
3. Brak podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind i innych urządzeń do transportu
pionowego.
4. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku.
5. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
6. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku.
7. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach.
8. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych
9. Brak posadzek antypoślizgowych.
10. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnosprawne
11. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym:
§ niskich blatów z możliwością wjazdu wózkiem pod blat,
§ brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.

3

Sekcja Pracy Socjalnej
nr 1

ul. Głowackiego 35

1. Budynek nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych , siedziba SPS na parterze
2.. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku.4. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.
3. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku.
4. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach.
5. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych8. Brak
posadzek antypoślizgowych.
6. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnosprawne
7. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym: § niskich blatów z
możliwością wjazdu wózkiem pod blat,
§ brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.

4

Sekcja Pracy Socjalnej
nr 2

ul. Narutowicza 74

5

Sekcja Pracy Socjalnej
nr 3

ul. Jezuicka 4

1. Budynek nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych , siedziba SPS na parterze
2. Brak pochylni i podjazdów dla osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne ich wejście i wyjście z
budynku.
3. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku.
4. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
5. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku.
6. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach.
7. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych
8. Brak posadzek antypoślizgowych.
9. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnnosprawne101. Brak
dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym:
§ niskich blatów z możliwością wjazdu wózkiem pod blat,
§ brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.
1. Budynek wielokondygnacyjny, nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, Lokal MOPR znajduje
się na I kondygnacji
2. Brak pochylni i podjazdów dla osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne ich wejście i wyjście z
budynku
3. Brak podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind i innych urządzeń do transportu
pionowego.
4. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku.
5. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
6. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku.
7. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach.
8. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych.
9. Brak posadzek antypoślizgowych.
10. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnosprawne
11. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym:
§ niskich blatów z możliwością wjazdu wózkiem pod blat,
§ brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.

6

Sekcja Pracy Socjalnej
nr 15

ul. Chopina 11/4

1. Budynek wielokondygnacyjny, nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, Lokal MOPR znajduje
się na I kondygnacji
2. Brak pochylni i podjazdów dla osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne ich wejście i wyjście z
budynku
3. Brak podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind i innych urządzeń do transportu
pionowego.
4. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku.
5. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
6. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku.
7. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach.
8. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych.
9. Brak posadzek antypoślizgowych.
10. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnnosprawne
11. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym:
§ niskich blatów z możliwością wjazdu wózkiem pod blat,
§ brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.

7

Sekcja Pracy Socjalnej
nr 4

ul. Lubartowska 59/2

8

Filia MOPR nr 2

ul. Kresowa 9

1. Budynek nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych , siedziba SPS na parterze
2. Brak pochylni i podjazdów dla osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne ich wejście i wyjście z
budynku.
3. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku.
4. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
5. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku.
6. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach.
7. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych
8. Brak posadzek antypoślizgowych.
9. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnnosprawne101. Brak
dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym:
§ niskich blatów z możliwością wjazdu wózkiem pod blat,
§ brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.
1. Budynek nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych , siedziba na I piętrze
2. Brak pochylni i podjazdów dla osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne ich wejście i wyjście z
budynku.
3. Brak podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind i innych urządzeń do transportu
pionowego.
4. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku.
5. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
6. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku.
7. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach.
8. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych
9. Brak posadzek antypoślizgowych.
10. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnnosprawne101. Brak
dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym:
§ niskich blatów z możliwością wjazdu wózkiem pod blat,
§ brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.

9

Sekcja Pracy Socjalnej nr
7 i 12

ul. Startowa 11

1. Budynek częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych , siedziba SPS na wysokim parterze
2. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku.
3. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
4. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku.
5. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach.
6. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych
7. Brak posadzek antypoślizgowych.
8. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnnosprawne101. Brak
dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym:
§ niskich blatów z możliwością wjazdu wózkiem pod blat,
§ brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.

10

Sekcja Pracy Socjalnej nr
11

ul. Montażowa 16

1. Budynek nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych , siedziba SPS na parterze
2. Brak pochylni i podjazdów dla osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne ich wejście i wyjście z
budynku.
3. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku.
4. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
5. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku.
6. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach.
7. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych
8. Brak posadzek antypoślizgowych.
9. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnnosprawne101. Brak
dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym:
§ niskich blatów z możliwością wjazdu wózkiem pod blat,
§ brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.

11

Sekcja Pracy Socjalnej nr
16

ul. Towarowa 19

1. Budynek nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych , siedziba SPS na wysokim parterze
2. Brak pochylni i podjazdów dla osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne ich wejście i wyjście z
budynku.
3. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku.
4. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
5. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku.
6. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach.
7. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych
8. Brak posadzek antypoślizgowych.
9. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnnosprawne101. Brak
dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym:
§ niskich blatów z możliwością wjazdu wózkiem pod blat,
§ brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.

12

Sekcja Pracy Socjalnej nr
23

ul. Jagieły 16 E

Budynek wielokondygnacyjny, nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, Lokal MOPR znajduje się
na I kondygnacji
2. Brak podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind i innych urządzeń do transportu
pionowego.
3. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku.
4. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
5. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku.
6. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach.
7. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych.
8. Brak posadzek antypoślizgowych.
9. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnosprawne
10. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym:
§ niskich blatów z możliwością wjazdu wózkiem pod blat,
§ brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.

13

Filia MOPR nr 3 i SPS Nr
8

ul. Mieszka I 4

14

Sekcja Pracy Socjalnej
nr 6

ul. Jutrzenki 6

15

Sekcja Pracy Socjalnej nr
10

ul. Głęboka 11

1. Budynek wielokondygnacyjny, nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, Lokal MOPR znajduje
się na I kondygnacji
2. Brak podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind i innych urządzeń do transportu
pionowego.
3. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku.
4. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
5. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku.
6. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach.
7. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych.
8. Brak posadzek antypoślizgowych.
9. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnnosprawne
10. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym:
§ niskich blatów z możliwością wjazdu wózkiem pod blat,
§ brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.
1. Budynek wielokondygnacyjny, nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, Lokal MOPR znajduje
się na I kondygnacji
2. Brak podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind i innych urządzeń do transportu
pionowego.
3. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku.
4. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
5. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku.
6. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach.
7. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych.
8. Brak posadzek antypoślizgowych.
9. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnnosprawne
10. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym:
§ niskich blatów z możliwością wjazdu wózkiem pod blat,
§ brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.
1. Budynek nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych , siedziba na I piętrze
2. Brak pochylni i podjazdów dla osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne ich wejście i wyjście z
budynku.
3. Brak podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind i innych urządzeń do transportu
pionowego.
4. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku.
5. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
6. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku.
7. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach.
8. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych
9. Brak posadzek antypoślizgowych.
10. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnnosprawne101. Brak
dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym:
§ niskich blatów z możliwością wjazdu wózkiem pod blat,
§ brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.

16

Sekcja Pracy Socjalnej nr

ul. Zana 14

1. Budynek wielokondygnacyjny, nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, Lokal MOPR znajduje

14

się na I kondygnacji
2. Brak podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind i innych urządzeń do transportu
pionowego.
3. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku.
4. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
5. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku.
6. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach.
7. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych.
8. Brak posadzek antypoślizgowych.
9. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnnosprawne
10. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym:
§ niskich blatów z możliwością wjazdu wózkiem pod blat,
§ brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.

17

Filia MOPR nr 4 i SPS
Nr 19

Aleja Kompozytorów
Polskich 8

1. Budynek wielokondygnacyjny, nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, Lokal MOPR znajduje
się na parterze budynku.
2. Brak podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind i innych urządzeń do transportu
pionowego.
3. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku.
4. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
5. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku.
6. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach.
7. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych.
8. Brak posadzek antypoślizgowych.
9. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnnosprawne
10. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym:
§ niskich blatów z możliwością wjazdu wózkiem pod blat,
§ brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.
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Sekcja Pracy Socjalnej nr
18

ul. Koryznowej 2b

1. Budynek wielokondygnacyjny, nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, Lokal MOPR znajduje
się na parterze budynku.
2. Brak pochylni i podjazdów dla osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne ich wejście i wyjście z
budynku.
3. Brak podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind i innych urządzeń do transportu
pionowego.
4. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku.
5. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
6. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku.
7. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach.
8. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych.
9. Brak posadzek antypoślizgowych.
10. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnosprawne
11. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym:
§ niskich blatów z możliwością wjazdu wózkiem pod blat,
§ brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.
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ul.Paganiniego 12

1. Budynek wielokondygnacyjny, nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, Lokal MOPR znajduje

22

się na parterze budynku.
2. Brak pochylni i podjazdów dla osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne ich wejście i wyjście z
budynku.
3. Brak podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind i innych urządzeń do transportu
pionowego.
4. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku.
5. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
6. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku.
7. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach.
8. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych.
9. Brak posadzek antypoślizgowych.
10. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnosprawne
11. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym:
§ niskich blatów z możliwością wjazdu wózkiem pod blat,
§ brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.

20

Filia MOPR nr 5 i SPS Nr
20 oraz Centrum
Aktywizacji i Rozwoju
Seniorów

ul. Nałkowskich 114
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ul. Piekarska 27

1. Budynek wielokondygnacyjny, nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, Lokal MOPR znajduje
się na I kondygnacji
2. Brak podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind i innych urządzeń do transportu
pionowego.
3. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku.
4. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
5. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku.
6. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach.
7. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych.
8. Brak posadzek antypoślizgowych.
9. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnnosprawne
10. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym:
§ niskich blatów z możliwością wjazdu wózkiem pod blat,
§ brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.

1. Budynek wielokondygnacyjny, nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, Lokal MOPR znajduje
się na I kondygnacji
2. Brak pochylni i podjazdów dla osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne ich wejście i wyjście z
budynku.
3. Brak podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind i innych urządzeń do transportu
pionowego.
4. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku.
5. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
6. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku.

7. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach.
8. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych.
9. Brak posadzek antypoślizgowych.
10. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnnosprawne
11. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym:
§ niskich blatów z możliwością wjazdu wózkiem pod blat,
§ brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.
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ul. Róży Wiatrów 1
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Dział Świadczeń
Socjalnych MOPR oraz
Dział ds. Osób
Niepełnosprawnych
MOPR
Centrum Interwencji
Kryzysowej MOPR

Głusk ul. Zdrowa 14

1. Budynek wielokondygnacyjny, nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, Lokal MOPR znajduje
się na I kondygnacji
2. Brak podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind i innych urządzeń do transportu
pionowego.
3. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku.
4. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
5. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku.
6. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach.
7. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych.
8. Brak posadzek antypoślizgowych.
9. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnnosprawne
10. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym:
§ niskich blatów z możliwością wjazdu wózkiem pod blat,
§ brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.
1. Budynek wielokondygnacyjny, nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, Lokal MOPR znajduje
się na I kondygnacji
2. Brak podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind i innych urządzeń do transportu
pionowego.
3. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku.
4. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
5. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku.
6. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach.
7. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych.
8. Brak posadzek antypoślizgowych.
9. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnnosprawne
10. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym:
§ niskich blatów z możliwością wjazdu wózkiem pod blat,
§ brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.

Budynek dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych – bez barier jednak brak automatycznych drzwi
wejściowych do budynku.
ul. Zemborzycka 88 - 92
ul. Probostwo 6a

Budynek parterowy, nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Brak pochylni i podjazdów dla osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne ich wejście i wyjście z
budynku.
1. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku.

2. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
3. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku.
4. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach.
5. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych.
6. Brak posadzek antypoślizgowych.
7. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnnosprawne
8. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym:
§ niskich blatów z możliwością wjazdu wózkiem pod blat,
§ brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.
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Centrum Aktywności
Środowiskowej

ul. A. Grygowej 4B
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Budynek parterowy, nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Specjalistyczna Poradnia
dla Rodzin

28

1. Budynek nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych , siedziba CAŚ na parterze
2. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku.
4. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
5. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku.
6. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach.
7. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych
8. Brak posadzek antypoślizgowych.
9. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnnosprawne101. Brak
dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym:
§ niskich blatów z możliwością wjazdu wózkiem pod blat,
§ brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.

Dzienny Ośrodek
Wsparcia

ul. Popiełuszki 28E/3

Młyńska 18

Brak pochylni i podjazdów dla osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne ich wejście i wyjście z
budynku.
1. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku.
2. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
3. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku.
4. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach.
5. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych.
6. Brak posadzek antypoślizgowych.
7. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnnosprawne
8. Brak dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym:
§ niskich blatów z możliwością wjazdu wózkiem pod blat,
§ brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.
1. Budynek nie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych , siedziba Ośrodka na parterze
2. Brak pochylni i podjazdów dla osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne ich wejście i wyjście z
budynku.
3. Brak automatycznych drzwi wejściowych do budynku.
4. WC i łazienki nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
5. Brak oporęczowania ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w budynku.
6. W budynku występują progi i zróżnicowania poziomów w posadzkach.
7. Otwory drzwiowe w budynku nie są dostosowane do poruszania się przez nie osób niepełnosprawnych
8. Brak posadzek antypoślizgowych.
9. Brak dostosowania stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez osoby niepełnnosprawne101. Brak
dostosowania pomieszczeń w budynku w urządzenia do samodzielnej obsługi, w tym:

§ niskich blatów z możliwością wjazdu wózkiem pod blat,
§ brak gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.

