
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  

dla siedziby Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” 

oraz placówek Stowarzyszenia   

 

Data sporządzenia deklaracji: 16.11.2021 r. 

 

I. 

SPECJALISTYCZNA PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO w formie 3 świetlic 

terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym, w wieku młodszym i starszym szkolnym 

(Katowice ul. Gliwicka 148) 

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE SOCJOTERAPEUTYCZNEGO 

KLUBU MŁODZIEŻOWEGO (Katowice ul. Gliwicka 148) 

 

1. Dostępność architektoniczna 

Wejście do budynku z ograniczoną dostępnością od podwórka – z tyłu budynku. Teren równy 

bez barier architektonicznych. Brak windy w budynku, i pochylni. Schody prowadzące na 

parter jak i na kolejne 2 piętra. 

Dojazd do budynku od ulicy Gliwickiej, może być utrudniony: pochyły teren, występujące 

nierówności wzdłuż budynku i ogrodzenia. 

Możliwość dostępu dla osób z trudnościami w poruszaniu się, poprzez szyny najazdowe – 

wejście w tej sytuacji tylko na parter budynku od podwórka. 

Domofon przy bramie wjazdowej jak i przy drzwiach do budynku. Możliwość poproszenia  

o pomoc w wejściu, wjeździe do budynku,  

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, pierwsze drzwi po lewej stronie 

od wejścia od strony podwórka. 

Jest możliwość dostępu, wejścia z psem asystującym. Należy jednak mieć na uwadze, że 

podczas zajęć w Placówce występuje wysoki poziom hałasu z uwagi na prowadzone zajęcia dla 

dzieci i młodzieży (wieku od 2 do 18 lat). 

Brak miejsc parkingowych na terenie Placówek. Miejsca parkingowe, ogólnodostępne, na 

terenach miejskich, tj. wzdłuż ulicy Gliwickiej. 

Specjalistyczna Placówka czynna jest w roku szkolnym, w dni robocze w godzinach od 8.00 

do 18.30. W ferie zimowe, w trakcie przerw od nauki szkolnej, wakacje, w godzinach od 8.00 

do 15.30. 

Placówka w formie Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego czynna jest  w roku 

szkolnym, w dni robocze w godzinach od 15.00 do 19.30. W ferie zimowe, w trakcie przerw 

od nauki szkolnej, wakacje, w godzinach od 10.00 do 16.30. 

 

2. Dostępność informacyjno-komunikacyjna 

W Placówkach nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego. 

Brak urządzeń wspomagających niesłyszących i słabosłyszących, tj. np. pętla magnetyczna. 

Przy wejściu do budynku, w którym mieszczą się placówki, znajduje się domofon jak również 

nr telefonu do Placówek. Możliwość kontaktu z pracownikami Placówek, którzy udzielą 

wszelkich informacji odnośnie prowadzonych działań, wsparcia, możliwości korzystania  

z oferty. 



Uzyskanie informacji, wsparcia w godzinach pracy Placówek, jest możliwy również poprzez 

kontakt telefoniczny pod nr: 32 250 90 10 lub 883 230 550 lub drogą elektroniczną na adres: 

anioly@anioly24.pl. 

Istnieje również możliwość umówienia się na spotkanie, uzyskanie wsparcia, udziału  

w indywidualnych zajęciach, w Centrum Wspierania Rodziny mieszczącym się przy ul. 

Gliwickiej 182 (brak barier architektonicznych). 

 

II. 

CENTRUM WSPIERANIA RODZIN (Katowice ul. Gliwicka 182) 

 

1. Dostępność architektoniczna 

Lokal usytuowany na parterze w kamienicy. Wejście do lokalu bez barier architektonicznych. 

Przy wejściu usytuowany domofon. Na drzwiach lokalu widnieje nr telefonu w celu 

skontaktowania się i uzyskania ewentualnej pomocy przy wejściu. 

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Możliwość alternatywnego skorzystania z toalety  

w budynku Gliwicka 148, wjazd tylko i wyłącznie po szynach najazdowych. 

Brak wydzielonych miejsc parkingowych. Miejsca parkingowe, ogólnodostępne, na terenach 

miejskich tj. wzdłuż ulicy Gliwickiej. 

Możliwość wejścia z psem asystującym. 

Centrum Wspierania Rodziny czynne codziennie w godzinach od 9.00 do 19.00, po 

wcześniejszym umówieniu się pod nr telefonu:  731 900 261. 

 

2. Dostępność informacyjno-komunikacyjna 

W Centrum Wspierania Rodziny nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego. 

Brak urządzeń wspomagających niesłyszących i słabosłyszących, tj. pętla magnetyczna. 

Uzyskanie informacji o działalności Centrum jak również uzyskania wsparcia w godzinach 

pracy Centrum Wspierania Rodziny lub po telefonicznym umówieniu się, pod nr: 731 900 261, 

lub drogą elektroniczną na adres: anioly@anioly24.pl. 

 

III. 

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE PRACY PODWÓRKOWEJ w 

Katowicach Załężu 

 

1. Dostępność architektoniczna 

Dostępność architektoniczna Placówki – nie dotyczy ze względu na jej charakter – zajęcia 

prowadzone poza budynkami, na placach i podwórzach. 

Część działań odbywa się wynajętych salach jak np. sale gimnastyczne, które przed wynajęciem 

sprawdzane są pod względem dostępności architektonicznej. Uzyskanie informacji możliwe 

pod nr telefonu: 501 897 837. 

Jest możliwość dostępu, udziału z psem asystującym. Należy mieć na uwadze, że podczas zajęć 

w Placówce występuje wysoki poziom hałasu z uwagi na prowadzone zajęcia dla dzieci i 

młodzieży (wieku od 2 do 18 lat). 

Placówka czynna jest w roku szkolnym, w dni robocze w godzinach od 14.00 do 19.00. W ferie 

zimowe, w trakcie przerw od nauki szkolnej, wakacje, w godzinach od 10.00 do 15.30. 

 



2. Dostępność informacyjno-komunikacyjna 

W Placówce nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.  

Brak urządzeń wspomagających niesłyszących i słabosłyszących, tj. pętla magnetyczna. 

Uzyskanie informacji, wsparcia w godzinach pracy Placówki, poprzez kontakt telefoniczny pod 

nr: 501 897 837 lub drogą elektroniczną na adres: anioly@anioly24.pl. 

 

IV. 

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE PRACY PODWÓRKOWEJ w 

Chorzowie Batorym 

 

1. Dostępność architektoniczna 

Dostępność architektoniczna Placówki – nie dotyczy ze względu na jej charakter - – zajęcia 

prowadzone poza budynkami, na placach i podwórzach. 

Część działań odbywa się wynajętych salach jak np. sale gimnastyczne, które przed wynajęciem 

sprawdzane są pod względem dostępności architektonicznej. Uzyskanie informacji możliwe 

pod nr telefonu: 731 900 267. 

Jest możliwość dostępu, udziału z psem asystującym. Należy mieć na uwadze, że w trakcie 

zajęć w Placówce występuje wysoki poziom hałasu z uwagi na prowadzone zajęcia dla dzieci 

i młodzieży (wieku od 2 do 18 lat). 

Placówka czynna jest w roku szkolnym, w dni robocze w godzinach od 11.00 do 19.00. W ferie 

zimowe, w trakcie przerw od nauki szkolnej, wakacje, godzin pracy placówki, ze względu na 

wynikające potrzeby, mogą ulec zmianie. 

 

2. Dostępność informacyjno-komunikacyjna 

W Placówce nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.  

Brak urządzeń wspomagających niesłyszących i słabosłyszących tj. pętla magnetyczna. 

Uzyskanie informacji, wsparcia w godzinach pracy Placówki, poprzez kontakt telefoniczny pod 

nr: 731 900 267 lub drogą elektroniczną na adres: anioly@anioly24.pl. 

Ponadto informacji o pracy Placówki podwórkowej można uzyskać na portierni, w budynku 

MDK Batory przy ul. S. Batorego 6, w godzinach pracy Domu Kultury. 

 

V. 

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE OPIEKUŃCZEJ Z ELEMENTAMI 

PRACY ULICZNEJ (Sosnowiec ul. Czołgistów 5) 

 

1. Dostępność architektoniczna 

Wejście do budynku, w którym mieści się placówka usytuowane jest od strony ul. Czołgistów. 

Dla osób z trudnością w poruszaniu się, jest do dyspozycji winda. Wezwanie windy po 

uprzednim skontaktowaniu się z pracownikami Placówki, poprzez domofon na zewnątrz 

budynku lub też telefonicznie pod nr telefonu: 575 323 444. 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze, po lewej stronie od wjazdu windą. 

Brak wydzielonych miejsc parkingowych. Miejsca parkingowe, ogólnodostępne, na terenach 

miejskich, tj. wzdłuż ulicy Czołgistów. 



Jest możliwość dostępu, udziału z psem asystującym. Należy mieć na uwadze, że w Placówce 

występuję wysoki poziom hałasu z uwagi na prowadzone zajęcia dla dzieci i młodzieży (wieku 

od 2 do 18 lat). 

Placówka czynna jest w roku szkolnym, w dni robocze w godzinach od 13.00 do 18.30. W ferie 

zimowe, w trakcie przerw od nauki szkolnej, wakacje, w godzinach od 10.00 do 15.30. 

 

 

2. Dostępność informacyjno-komunikacyjna 

W Placówkach nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego. 

Brak urządzeń wspomagających niesłyszących i słabosłyszących tj. pętla magnetyczna. 

Przy wejściu do budynku w którym mieści się Placówka, znajduje się domofon jak również nr 

telefonu do Placówki. Pracownicy Placówki udzielą wszelkich informacji odnośnie 

prowadzonych działań, wsparcia, możliwości korzystania z oferty. 

Uzyskanie informacji, wsparcia w godzinach pracy Placówek, jest możliwe również poprzez 

kontakt telefoniczny pod nr: 575 323 444 lub drogą elektroniczną na adres: anioly@anioly24.pl. 

 

VI. 

PSYCHOPROFILAKTYCZNMY PROGRAM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – KLUB 

AJTYWNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

1. Dostępność architektoniczna 

W ramach programu , działa Klub, znajdujący się w lokalu, który swoją siedzibę ma w 

Miejskim Domu Kultury BATORY przy ul. S Batorego 6 w Chorzowie. 

 

Dostęp do Klubu – brak możliwości. Klub umieszczony na III piętrze, w budynku którym 

zarządza Miejski Dom Kultury. 

Brak domofonu, brak windy.  

Przy wejściu do budynku, na parterze znajduje się portiernia Domu Kultury, gdzie istnieje 

możliwość uzyskania informacji o dostępie do budynku. 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, wejście od ulicy 

Batorego 

Miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych, znajdują się w ciągu ulicy Batorego, 

po lewej stronie Domu Kultury od wejścia (oznaczone). 

Jest możliwość dostępu, udziału z psem asystującym. Należy mieć na uwadze, że w Domu 

Kultury jak i w samym Klubie, może występować wysoki poziom hałasu z uwagi na 

prowadzone zajęcia dla dzieci i młodzieży (wieku od 2 do 18 lat). 

Klub czynny jest w roku szkolnym, w dni robocze w godzinach od 13.00 do 18.00. W ferie 

zimowe, w trakcie przerw od nauki szkolnej, wakacje, w godzinach od 10.00 do 15.30 

 

2. Dostępność informacyjno-komunikacyjna 

W Klubie nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego. 

Brak urządzeń wspomagających niesłyszących i słabosłyszących tj. pętla magnetyczna. 

W budynku MDK Batory mieści się portiernia, w której udzielona zostanie informacja  

o działaniach Klubu oraz zostanie przekazany nr telefonu do pracowników klubu.  

Kontakt telefoniczny pod nr: 731 900 267. 



Uzyskanie informacji, wsparcia w godzinach pracy Klubu, jest możliwe również poprzez 

kontakt telefoniczny pod nr: 731 900 267 lub drogą elektroniczną na adres: 

anioly@anioly24.pl. 

 

VII. 

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA (Katowice ul. Andrzeja 12a) 

 

1. Dostępność architektoniczna 

Budynek usytuowany w podwórzu, w środku kamienicy przy ul. Andrzeja 12a. Domofon przy 

bramie prowadzącej na podwórko. 

Wejście do budynku z ograniczoną dostępnością. Teren prowadzący do siedziby nierówny  

z barierami architektonicznymi: schody prowadzące do budynku. Brak windy, pochylni. 

Możliwość dostępu dla osoby z trudnością w poruszaniu się poprzez wezwanie pomocy 

(pracowników Stowarzyszenia), którzy ułatwią dostęp. 

Możliwość obsługi osób zainteresowanych w wiacie przed budynkiem lub na parterze. 

Domofon przy bramie jak i przy drzwiach do budynku. Możliwość poproszenia o pomoc  

w wejściu, wjazdu do budynku. 

Telefon na bramie z wiaty, z możliwością poproszenia o pomoc. 

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. 

Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych – możliwość zaparkowania na 

kopercie postojowej Stowarzyszenia, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym. Koperta 

postojowa usytuowana przed bramą kamienicy, prowadzącą do siedziby Stowarzyszenia. 

Miejsca parkingowych w ciągu ulicy Andrzeja. Miejsce parkingowe dla osób 

niepełnosprawnych znajdują się vis-à-vis bramy wejściowej, na terenie parkingu przed 

wejściem na dworzec PKP. 

Możliwość wejścia z psem asystującym. 

Biuro/siedziba Stowarzyszenia czynne w dni robocze w godzinach 8.30 do 16.30 z wyjątkiem 

wtorku: w godzinach 9.00 do 17.00. 

 

2. Dostępność informacyjno-komunikacyjna 

W Siedzibie nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego. 

Brak urządzeń wspomagających niesłyszących i słabosłyszących, tj. pętla magnetyczna. 

Przy wejściu do kamienicy, jak również przy drzwiach wejściowych, znajduje się domofon. Na 

bramie wiaty umieszczony nr telefonu do biura Stowarzyszania. Pracownicy udzielą wszelkich 

informacji odnośnie prowadzonych działań, wsparcia, możliwości korzystania z oferty, 

działalności Stowarzyszenia 

Uzyskanie informacji możliwe w godzinach pracy biura Stowarzyszenia pod nr: 32 2517 533, 

515 297 458 lub drogą elektroniczną na adres: anioly@anioly24.pl. 

 

 

 

Katowice, dnia 16 listopada.2021 r. 

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów  


