
Informacje o dostępności 

Środowiskowe Domy Samopomocy 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy typ A  

Siedziba:  Adres:   Armii Polskiej 38, wejście od ul. 30 Stycznia w podwórko za sklepem Żabka.  SDS 

mieści się w oficynie. Dojście  lub dojazd  w podwórku bez barier.  Dla osób na wózkach jest możliwość  

dojazdu bezpośredniego z drugiej strony budynku – należy po wejściu, wjeździe  od strony ulicy 30 

Stycznia pojechać prosto i po minięciu stacji energetycznej skręcić w prawo i ponownie w prawo. 

Oczywiście można też skorzystać z pomocy pracowników SDS dzwoniąc 790 825 222.   

   

Komunikacja miejska  

Można do nas dojechać tramwajem:  linia nr 2. Dojazd  także  autobusami  - na ul. Kosynierów 

Gdyńskich trzeba wysiąść przy Hotelu Mieszko.  

 Nad wejściem do budynku    jest tablica informacyjna  

Miejsca parkingowe 

 Można zaparkować na parkingu przy 30 Stycznia -   są miejsca dla osób niepełnosprawnych.  

Wejście i  dojazd na I piętro  

Wejście do budynku nie ma barier.  Korzystanie z pomieszczeń  na I piętrze dzięki nowoczesnej windzie 

Udogodnienia dla osób głuchych i słabosłyszących 

Tłumacz online języka migowego – w przygotowaniu, jest możliwość skorzystania z laptopa.   

 

Informacje dla osób z niepełnosprawnością wzroku 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń możesz wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Na klatce schodowej początek i koniec biegu schodów oznaczyliśmy kontrastowym kolorem  

Nasz strona internetowa jest dostępna w systemie: czytaj na głos, a także  wersji kontrastowej 

www.wtz.com.pl.  

 

Powiadamianie alarmowe, ewakuacja 

W sytuacji zagrożenia sygnalizacja dźwiękowa przekazuje informacje za pomocą komunikatów 

głosowych. 

Ewakuacja osób z niepełnosprawnością ruchową  jest prowadzona przez przeszkolony personel i 

wolontariuszy.  

 

 



Środowiskowy Dom Samopomocy typ B i D   

Siedziba:  Adres:    Złotego Smoka 6.  SDS mieści się w budynku, gdzie znajdują się także mieszkania 

socjalne.  Usytuowanie obok terenu Giełdy,  przy nowej stacji Shell.  Dojście  lub dojazd  bez barier.  Dla 

osób na wózkach jest możliwość   wjazdu bezpośredniego Oczywiście można też skorzystać z pomocy 

pracowników SDS dzwoniąc 798-48-95-21     .    

  

Komunikacja miejska  

Można do nas dojechać autobusami   -  od strony miasta kierujemy się w stronę strefy ekonomicznej 

 Nad wejściem do budynku    jest tablica informacyjna  

Miejsca parkingowe 

 Można zaparkować na parkingu przy  buduynku 

Wejście  

Wejście do budynku nie ma barier.  Korzystanie z pomieszczeń   bez barier 

Udogodnienia dla osób głuchych i słabosłyszących 

Tłumacz online języka migowego – w przygotowaniu, jest możliwość skorzystania z laptopa.   

 

Informacje dla osób z niepełnosprawnością wzroku 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń możesz wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W przestrzeni komunikacyjnej miejsca kluczowe  oznaczyliśmy kontrastowym kolorem  

Nasz strona internetowa jest dostępna w systemie: czytaj na głos, a także  wersji kontrastowej 

www.wtz.com.pl.  

 

Powiadamianie alarmowe, ewakuacja 

W sytuacji zagrożenia sygnalizacja dźwiękowa przekazuje informacje za pomocą komunikatów 

głosowych. 

Ewakuacja osób z niepełnosprawnością ruchową  jest prowadzona przez przeszkolony personel i 

wolontariuszy.  

 

 


