toaletA

Tip: Všímajte si najmä vstup na toalety, dvere, prahy, vybavenie a prekážky. Poskytnite krátky opis. Podľa potreby
priraďujte Súvislosti. Môžete opísať jednu ale aj viac toaliet, ak v objekte existujú. Nezabudnite vyplniť doleuvedené položky.

prvá pomoc

dátum:

monitorovania prístupnosti

_______

www.go-ok.eu
info@go-ok.eu

ZÁKLADNÉ ÚDAJE
vaše meno a kontakt: ______________________________________________________
názov objektu:____________________________________________________________
štát:_____________________mesto:__________________________________________
ulica a číslo:______________________________ psč: _________ www._______________
opis objektu: _____________________________________________________________
oblasť:

inštitúcia, úrad

gastro

ubytovanie

kultúra

zdravotníctvo

šport

vzdelávanie

doprava

Pri Súvislostiach k Cieľom si všímajte:

i

Upozornenie: Žiadne údaje, okrem základných, nie sú povinné. Prosíme, údaje nevypĺňajte odhadom a píšte čitateľne.

!

inštrukcie

M o n i t o r i n g
prístupnosti
go-ok je jedinečný fungujúci systém,
vďaka svojmu prístupu k monitorovaným
objektom. Objekty sa neposudzujú, ale
opisuje sa ich aktuálny stav. Držíte v ruke
papierový formulár do terénu, bez nutnosti
použitia elektronických technologií. Je
náhradou oficiálneho online formulára.
Dáva Vám priestor na zaznamenávanie
dôležitých parametrov, poznámkovanie,
skicovanie. Vyplnený formulár a príp.
foto zašlite na našu adresu a my tieto
údaje vložíme do databáz. Treba iba
dodržať pár jednoduchých zásad:

šírka kabíny: _____ dĺžka kabíny: _____ označenie:

AUTOMAT / SCHRÁNKA

muži

ženy

ako bezbariérová toaleta

Tip: Všímajte si najmä prístup k automatu / k schránke. Poskytnite krátky opis. Podľa
potreby priraďujte Súvislosti: (dvere, schody, rampa, výťah, zdvíhacia plošina, prekážka).
Nezabudnite vyplniť doleuvedené položky.

obchod, služby		

• I. CIELE: Každý objekt sa rozdieľuje
na jeho Ciele = základné spôsoby jeho
využitia. Hlavné kategórie ktoré si treba
všímať sú: 1. PARKOVANIE, 2. VSTUP,
3. INTERIÉR/EXTERIÉR, 4. TOALETA
5. AUTOMAT / SCHRÁNKA. Preto je už
formulár rozdelený na tieto základné časti.
• II. SÚVISLOSTI: V jednotlivých Cieľoch sa
môžu vyskytovať v rôznych kombináciách
a v rôznom počte Súvislosti: a. dvere,
b. schody, c. rampa, d. zdvíhacia plošina,
e. výťah, f. vybavenie, g. prekážka.
Priraďujte ich ľubovoľne, a ak treba, tak
i viacnásobne – k Cieľom.

• dvere: kde, opis, min. šírka dverí, výška
prahu, otváranie: (manuálne, samozatváracie,
na tlačidlo, na fotobunku), typ otvárania:
(dnu - od seba, von - k sebe, posuvné do boku,
kyvné, turniket), prechod: (exteriér <-> interiér,
interiér <-> interiér, exteriér <-> exteriér),
doplňujúce informácie: (sú ako jediná možnosť
k využitiu Cieľu, madlá, treba kontaktovať personál
pre otvorenie, vnútorné zamykanie).
• schody: kde, opis, počet, doplňujúce informácie:
(exteriér, atypické, či je to jediná možnosť
k využitiu Cieľu).
• rampa: kde, opis, akú prekonáva výšku, jej dĺžka,
doplňujúce informácie: (exteriér, zábradlie/madlo)
• zdvíhacia plošina: kde, opis, doplňujúce
informácie: (exteriér, treba kontaktovať personál)
• výťah: kde, opis, min. šírka otvorených dverí,
šírka kabíny, hĺbka kabíny, otváranie dverí:
(manuálne, automaticky), doplňujúce informácie:
(ovládanie zo sedu, vybavenie: (napr. madlá,
sklopné sedadlo, reliéfne označenie tlačidiel,
akustický signál pri zastavení v stanici), treba
kontaktovať personál).
• vybavenie: kde, opis, min. priechodná šírka
medzi medzi nábytkom, doplňujúce informácie:
(dostupné zo sedu, madlá, pevné osadenie stolu/
ov, pevné osadenie stoličiek/lavíc, voda/umývadlo,
záchranné tlačítko, prebaľovací pult, TV, internet).
• prekážka (pozn.: využite túto Súvislosť ako
“žolíka” - pre nepredvídateľné prekážky v objekte):
kde, opis, akú je nutné prekonať max. výšku, akú
je nutné prekonať min. priechodnú šírku, povrch:
(šmykľavý, nespevnený, nerovný, exteriér), je
to jediná možnosť k využitiu Cieľu.

TIP: Stiahnite si mobilnú aplikáciu www.go-ok.eu/sk/mobilna-aplikacia-go-ok a www.parking4disabled.eu/en/download

typ:

bankomat

telefón

poštová schránka

predajný

ovládateľný zo sedu

v exteriéri

Autorsky chránené. Autorské práva a všetky ďalšie vlastnícke práva obsahu, know-how Monitoringu bezbariérovosti, softwaru, webových stránok,
elektronického formuláru, printového formuláru; ich kompilácia, poradie, sled a usporiadanie týchto dát patria výhradne Občianskemu združeniu go-ok.
Ich napodobňovanie, či šírenie inak ako pre účely go-ok O.Z., bude považované za porušovanie týchto autorských práv a budú vyvodené dôsledky. © 2011 go-ok O.Z.

parkovanie

Tip: Všímajte si umiestnenie parkovacieho miesta vzhľadom na prípadný monitorovaný objekt. Poskytnite
krátky opis. Podľa potreby priraďujte Súvislosti: (dvere, schody, rampa, výťah, zdvíhacia plošina, vybavenie,
prekážka). Nezabudnite vyplniť doleuvedené položky.

interiér / exteriér

Tip: Všímajte si interiér, príp. exteriér v závislosti od zamerania a využívania objektu
(napr. hala, chodba, izba, priestor reštaurácie, miestnosť kancelárie), dôležité prechody,
prechody na iné podlažia. Poskytnite krátky opis. Podľa potreby priraďujte Súvislosti:
(dvere, schody, rampa, výťah, zdvíhacia plošina, vybavenie, prekážka).

vyhradených miest: _____ všeobecných miest: _____ vzdialenosť od objektu: _____
exteriér
garáž
patrí k objektu
platené
strážené
nutné kontaktovať personál

VSTUP

Tip: Všímajte si najjednoduchšie vstupy vzhľadom na monitorovaný objekt. Uveďte, či ide o hlavný, či vedľajší vstup/vstupy.
Poskytnite krátky opis. Podľa potreby priraďujte Súvislosti: (dvere, schody, rampa, výťah, zdvíhacia plošina, vybavenie, prekážka).

Ďakujeme.
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