
Dostępność architektoniczna 

Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Kickiego 1/u4, 04-373 Warszawa, PL, EU 

Nasze biuro znajduje się w Warszawie przy ul. Kickiego 1/u4. Oprócz biura Fundacji 

Zwalcz Nudę pod tym adresem znajduje się również Klub dla Rodzin Zwalcz Nudę. 

Biuro i Klub znajdują się na parterze. Przystanki komunikacji miejskiej znajdują się 

maksymalnie 150 m od biura. Sygnalizacje świetlne przy pobliskich przejściach 

ulicznych wyposażone są w system dźwiękowy / głosowy. Do wejścia prowadzi 

utwardzona, oświetlona droga i chodnik, który miejscami ma nierówności i może 

sprawiać kłopot np. osobom z niepełnosprawnością ruchu.  W pobliżu budynku 

znajduje się parking bez wydzielonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością. Około 

200 metrów od Fundacji znajduje się miejsce parkingowe dla osób z 

niepełnosprawnościami (przy ul. Grochowskiej 242). Do lokalu prowadzą trzy schody 

zewnętrzne, nieskontrastowane, pozbawione prawidłowych pochwytów – 

dysponujemy rampą dla wózków (udźwig 400 kg), którą możemy rozłożyć po 

wcześniejszym poinformowaniu telefonicznym lub poprzez SMS. W lokalu są schody 

na półpoziom, które nie spełniają wymogów – gwarantujemy pomoc i asystę w razie 

potrzeby. Do budynku można wejść z psem asystującym. 

  



Zdjęcie schodów prowadzących do wejścia do Fundacji 

 

 

Zdjęcie schodów prowadzących na półpoziom 



W Fundacji nie ma łazienki dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością 

ruchu. Drzwi do ogólnie dostępnej łazienki mają 60 cm szerokości. 

Zdjęcie drzwi do łazienki 

 

W Fundacji znajduje się pomieszczenie służące wyciszeniu (np. dla osób 
przebodźcowanych lub w spektrum autyzmu). W lokalu znajduje się miejsca do 
karmienia dzieci. W lokalu jest pełna infrastruktura do przewijania dzieci. Między 
meblami jest przestrzeń wystarczająca do poruszania się osób o szczególnych 
potrzebach (np. wózkiem, o kulach itd.). Ciągi komunikacyjne są wystarczająco 
szerokie, lecz niekiedy, podczas wydarzeń z dużą ilością dzieci poruszających się w 
wózkach, mogą być ograniczone poprzez owe wózki. Lokal Fundacji Zwalcz Nudę jest 
neutralny religijnie (nie zawiera symboli religijnych). W przypadku, gdyby nasze 
udogodnienia dostępności były niewystarczające zapewniamy alternatywne sposoby 
uczestniczenia np. transmisję online. 



Zdjęcie przewijaka dla dzieci 

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w 

druku powiększonym. 

W przestrzeni nie ma dostępnych pętli indukcyjnych ani innych systemów 

wspomagania słuchu. uprzejmie prosimy o kontakt w przypadku konieczności 

zastosowania któregoś z systemów. Obecnie nie ma dostępu do zdalnego tłumaczenia 

na polski język migowy. 

Poziome ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość. W czasie zajęć 

odbywających się w Klubie może się w nich znajdować dużo osób. Godziny zajęć 

można sprawdzić na stronie https://zwalcznude.pl/klub-dla-rodzin-zwalcz-

nude/harmonogram-zajec/ 
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