TISKOVÁ ZPRÁVA
SENIOR DOPRAVA ČČK

Oblastní spolek Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí ve spolupráci s
Městem Vysoké Mýto připravil od 1. května 2012 pro občany města Vysoké Mýto
a blízkého okolí novou službu pod názvem Senior doprava ČČK.
Idea projektu je provozování sociální dopravy – přepravy pro seniory, osoby
zdravotně postižené a rodiče s dětmi. Projekt sociální dopravy se specializuje na
zajištění pomoci a podpory osobám za účelem jejich sociálního začlenění a dále
působí jako prevence proti jejich sociálnímu vyloučení. Jedná se o osoby, které
jsou oslabeny díky své sociální situaci nebo ztráty některé své schopnosti
z důvodu věku, zdravotního stavu, životních návyků, sociálně znevýhodňujícího
prostředí a napomůže jim žít způsobem, který je ve společnosti považován za
běžný.
Jedná se o zkvalitnění života výše uvedených osob v oblasti dopravní
dostupnosti např. návštěvy u lékaře, nákupy atd.
Doprava bude realizována na základě telefonického objednání např. k lékaři,
na vyšetření ve zdravotnickém zařízení, na nákupy a další služby.
Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí provozuje Senior dopravu ČČK od
závěru roku 2005 pro město Ústí nad Orlicí následně pro město Česká Třebová a
město Lanškroun.
Od 1. května 2012 i pro občany města Vysoké Mýto – služba bude
provozována po dobu jednoho roku, jako zkušební provoz.
Jedná se o službu nehrazenou zdravotní pojišťovnou z tohoto důvodu bude
prováděna za příspěvek – poplatek za doprovod - dopravu po městě Vysoké Mýto
jednotná cena 30Kč (jeden doprovod), mimo město Vysoké Mýto ve výši 7,50
Kč/km + čekací doba.
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TISKOVÁ ZPRÁVA
SENIOR DOPRAVA ČČK

Doplňkové informace k nové službě sociálního charakteru pod názvem
Senior doprava ČČK.
Senior doprava je určena:
Seniorům, osobám zdravotně oslabeným a rodičům s dětmi
k návštěvě lékaře, úřadu na nákup…..
Senior doprava pro Vás jezdí denně od 7,00 do 15,30 hodin
(po dohodě je možné i mimo tyto hodiny)
Senior dopravu lze objednat den před plánovanou jízdou na tel.
(v den jízdy bez záruky)
Cena přepravy – doprovodu:
po městě Vysoké Mýto
30Kč za 1 jízdu/doprovod
mimo město Vysoké Mýto 7,50Kč/km
+ čekací doba 30,- Kč/ 30 minut za dobu přítomnosti pracovníka Senior dopravy
ČČK
Permanentky:
Permanentky lze zakoupit na pracovišti Senior dopravy ČČK
dům s pečovatelskou službou Vysoké Mýto, Litomyšlská 50
nebo u osob vykonávající doprovod
Druhy permanentek:
5 doprovody / 20 km
10 doprovody / 40 km
15 doprovody / 60 km

Zahájení provozu:

1. května 2012

cena 150,-- Kč
cena 290,-- Kč
cena 410,-- Kč

