ZARZĄDZENIE NR RO.0050.78.2021
BURMISTRZA RZEPINA
z dnia 15 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia Kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021
poz. 1372) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się Kompleksową koncepcję transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności
w ramach projektu pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności
architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Rzepina
Sławomir Dudzis
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Załącznik do zarządzenia Nr RO.0050.78.2021
Burmistrza Rzepina
z dnia 15 listopada 2021 r.
Kompleksowa koncepcja transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.
WSTĘP
Gmina Rzepin będzie świadczyła usługi indywidualnego transportu door-to-door w ramach projektu
pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych
budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Usługi door – to – door będą świadczone zgodnie z wnioskiem grantowym złożonym przez Gminę Rzepin pn.
„Gmina Rzepin bez barier”.
Celem projektu jest zwiększenie dostępności do zatrudnienia oraz usług publicznych dla min. 300 osób
z gminy Rzepin z ograniczeniami w zakresie mobilności poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu
door – to – door w okresie do 31.12.2022 r. Projekt będzie wdrażany ze środków Unii Europejskiej.
Kontynuacja projektu w okresie trwałości będzie trwała przez okres 13-18 miesięcy. Zakres i poziom usług
świadczonych w okresie trwałości nie może być mniejszy niż w okresie finansowania PO WER. W okresie
trwałości użytkownicy będą korzystać z tych usług odpłatnie.
Głównym zadaniem projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia
w zakresie mobilności, 300 mieszkańców/mieszkanek Gminy Rzepin poprzez zapewnienie usług indywidualnego
transportu door-to-door w okresie do grudnia 2022. W odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców
usługa dostępna będzie w godzinach 7.00-19.00, 5 dni w tygodniu. Z usługi będą mogły skorzystać osoby, które
mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym:
poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne). Mogą to być
zarówno osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
(lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia. Usługa będzie obejmowała transport osoby
z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, w tym pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca,
przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Zgłoszenia będą przyjmowane telefonicznie, za pomocą
formularza dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osobiście w siedzibie Urzędu
Miejskiego.
ANALIZA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH I PROGRAMÓW JST W KONTEKŚCIE
AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ OSÓB Z POTRZEBĄ WSPARCIA W ZAKRESIE
MOBILNOŚCI.
Gmina Rzepin aktywnie wspiera działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób
z niepełnosprawnością, a także tych, które mają trudności w zakresie mobilności. Analiza dokumentów
strategicznych i programów rozwoju jednostki, jasno pokazuje, że uwzględnione zostały działania na rzecz
aktywizacji zawodowej i społecznej osób z ograniczoną mobilnością, zwłaszcza wśród osób
z niepełnosprawnością.
Dokumenty o charakterze lokalnym:
I.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rzepin na lata 2021-2027, podmiot
przyjmujący dokument: Rada Miejska w Rzepinie, data przyjęcia: 29 kwietnia 2021 r.;

Cel strategiczny 1: Tworzenie warunków do zwiększenia zatrudnienia oraz wspieranie i integrowanie osób
zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.
W ramach celu strategicznego nr 1 wyznaczona dwa cele operacyjne:
Cel operacyjny nr 1. Tworzenie w gminie nowych miejsc pracy oraz wspieranie osób wymagających
aktywizacji, w tym pozostających bez pracy i znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej.
W ramach realizacji celu operacyjnego nr 1 wyznaczono następujące kierunki działań:
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1) Pozyskiwanie nowych inwestorów, promowanie gminy przy wykorzystaniu jej walorów, tworzenie
i oferowanie terenów pod działalność gospodarczą, oferowanie inwestorom ulg podatkowych.
2) Wspieranie i promowanie przedsiębiorczości, w tym małej i średniej, oraz tworzenie warunków do rozwoju
handlu i rynku usług.
3) Wspieranie w gminie rolnictwa i zmian w rolnictwie w celu zwiększenia jego konkurencyjności.
4) Wspieranie rozwoju turystyki i rekreacji w gminie, m.in. poprzez promowanie jej walorów, rozwijanie oferty
i infrastruktury turystycznej, w tym agroturystyki.
5) Stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych
mieszkańców gminy – upowszechnianie ofert pracy, informacji o wolnych miejscach pracy, usługach
poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych i stażach, organizowanie robót
publicznych, prac społecznie użytecznych, interwencyjnych i zatrudnienia socjalnego oraz udział w realizacji
programów aktywizacji i integracji osób bezrobotnych.
6) Promowanie wśród bezrobotnych mieszkańców gminy samozatrudnienia oraz udzielanie informacji na temat
możliwości pozyskania środków finansowych na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej.
7) Wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w gminie, np. spółdzielni socjalnej.
8) Kontynuowanie pracy socjalnej z osobami ubogimi i bezrobotnymi obejmującej m.in. motywowanie do
podnoszenia kwalifikacji, poszukiwania zatrudnienia i rozwiązywania własnych problemów oraz zawieranie
z nimi kontraktów socjalnych.
9) Podejmowanie wśród osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej działań edukacyjnych
służących poprawie ich położenia oraz zapobieganiu zjawisku dziedziczenia biedy, m.in. edukowanie
w zakresie umiejętnego gospodarowania budżetem domowym.
10) Udzielanie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z systemu pomocy
społecznej oraz świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, w formie dodatków mieszkaniowych
i dodatku energetycznego.
11) Udzielanie przez OPS świadczenia wychowawczego i świadczenia „Dobry Start”.
12) Zachęcanie osób zagrożonych utratą bezpieczeństwa socjalnego do aktywnych postaw, promowanie wśród
nich samopomocy, np. pomocy sąsiedzkiej, oraz organizowanie na rzecz ubogich akcji charytatywnych.
Cel operacyjny nr 2. Zwiększanie udziału osób starszych i niepełnosprawnych w życiu społeczności lokalnej.
W ramach realizacji celu operacyjnego nr 2 wyznaczono następujące kierunki działań:
1) Udzielanie osobom starszym i niepełnosprawnym wsparcia w postaci pracy socjalnej oraz pomocy finansowej
i rzeczowej.
2) Rozwijanie usług opiekuńczych i uruchomienie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
3) Inicjowanie i promowanie wśród mieszkańców gminy działań samopomocowych, np. pomocy sąsiedzkiej.
4) Kontynuowanie działań prozdrowotnych wśród osób starszych i niepełnosprawnych.
5) Rozwijanie oferty spędzania czasu wolnego kierowanej do osób starszych i niepełnosprawnych – zapewnienie
im odpowiedniego dostępu do edukacji, kultury i rekreacji poprzez organizowanie imprez środowiskowych,
wycieczek, zajęć, spotkań integracyjnych, m.in. w ramach Klubu Seniora+, gminnych placówek kulturalnych,
świetlic
wiejskich,
Koła
Gospodyń
Wiejskich
oraz
przy
współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
6) Podjęcie działań w kierunku utworzenia w gminie dziennego domu pobytu.
7) Wspieranie inicjatyw służących zwiększeniu aktywności osób starszych i niepełnosprawnych oraz
wykorzystujących ich potencjał.
8) Udział w realizacji programów pozwalających na rozwój systemu wsparcia osób starszych
i niepełnosprawnych, np. .„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” i „Opieka wytchnieniowa dla
członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”.
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9) Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Państwowym
Funduszem
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych
w zakresie
rehabilitacji
społecznej
i zawodowej osób niepełnosprawnych, m.in. przy: likwidacji barier, zapewnieniu dostępu do rehabilitacji
i sprzętu rehabilitacyjnego, zapewnieniu i utrzymaniu odpowiedniego zatrudnienia.
10) Podejmowanie i rozszerzanie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na
rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, m.in. z zakładami opieki zdrowotnej, ośrodkami wsparcia, domami
pomocy społecznej, podmiotami świadczącymi usługi rehabilitacyjne, zakładami aktywności zawodowej,
zakładami pracy chronionej, organizacjami pozarządowymi, a także z Kościołem.
11) Pozyskiwanie wolontariuszy mogących wspierać osoby starsze i niepełnosprawne w codziennym życiu.
II.

Strategia Rozwoju Gminy Rzepin na lata 2016-2022, podmiot przyjmujący dokument: Rada Miejska
w Rzepinie, data przyjęcia: 2 marca 2016 r.;
Cel 3.3 Wspieranie aktywnej integracji i pomocy społecznej mieszkańców gminy.

Zadaniem będzie zwiększanie efektywności działalności podmiotów ekonomii społecznej oraz budowa
płaszczyzny współpracy i koordynacji działań w sferze społecznej, a także aktywizacja i integracja grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych oraz partnerstwo na rzecz
aktywnej integracji środowiska lokalnego.
III.
Lokalny Program Rewitalizacji Starego Miasta w Rzepinie na lata 2016-2023, podmiot przyjmujący
dokument: Rada Miejska w Rzepinie, data przyjęcia: 23.11.2016.
Głównymi celami rewitalizacji prowadzonej na Starym Rynku w Rzepinie jest:
- wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców, zwiększenie dostępności i poprawa bezpieczeństwa
przestrzeni publicznych. W związku ze zdiagnozowanym problemem wykluczenia społecznego osób
starszych, niepełnosprawnych zaplanowano wzmocnienie więzi społecznych, tożsamości z miejscem
zamieszkania. W ramach tego zadania mają być organizowane różnego rodzaju wydarzenia i zajęcia
nastawione
na
współdziałanie
osób
starszych,
niepełnosprawnych
z dziećmi
i młodzieżą.
IV.
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022, podmiot przyjmujący dokument: Rada
Miejska w Rzepinie, data przyjęcia: 28.11.2019.
Adresatami Programu są dzieci i rodziny z terenu gminy Rzepin, a w szczególności rodziny przeżywające
trudności w sferze opiekuńczo – wychowawczej, których wychowują się dzieci oraz rodziny, których dzieci
umieszczone zostały w pieczy zastępczej.
Cele szczegółowe:
Praca z rodziną, Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka realizowane poprzez działania OPS
w Rzepinie.
V.

Program współpracy Gminy Rzepin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotai,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2021 r., podmiot przyjmujący dokument: Rada Miejska w Rzepinie, data przyjęcia:
26.11.2020.
Cele szczegółowe:

1) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;
2) zwiększenie udziału mieszkańców gminy w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
Priorytetowe działania określone w dokumencie w kontekście wspierania działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych, to m.in.:
1) integracja środowisk osób z niepełnosprawnością ze społecznością lokalną;
2) wspieranie działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych na rzecz osób z niepełnosprawnością;
3) działalność rehabilitacyjna, edukacyjna, sportowa, turystyczna, terapeutyczna, kulturalna, uspołeczniająca
i integrująca środowisko osób z niepełnosprawnością oraz likwidująca bariery w komunikowaniu, w tym
bariery architektoniczne;
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4) wspieranie działalności samopomocowej organizowanej przez osoby z niepełnosprawnością;
5) promowanie ciekawych programów na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
Dokumenty o charakterze regionalnym i o charakterze krajowym:
I.

Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2021-2027, podmiot
przyjmujący dokument: Rada Powiatu Słubickiego, data przyjęcia: 27.04.2021;

Cel główny: Przeciwdziałanie marginalizacji osób niepełnosprawnych oraz poprawę jakości życia osób
niepełnosprawnych poprzez zapewnienie im warunków do samodzielnego i aktywnego uczestnictwa w życiu
społecznym i zawodowym, a także kształtowanie wobec nich pozytywnych postaw społecznych.
Do realizacji celu głównego przyjęto 6 celów szczegółowych:
1) Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych – zadania:
a) Inicjowanie działań informacyjni- edukacyjnych kampanii mających na celu zwiększenie świadomości
społecznej w zakresie problematyki niepełnosprawności;
b) Kształtowanie postaw prospołecznych sprzyjających kreowaniu środowiska przyjaznego osobom
niepełnosprawnym;
c) Wspieranie działań zmierzających do realizacji prawa osób niepełnosprawnych do pełnego uczestnictwa
w życiu publicznym i społecznym;
d) Umożliwienie korzystania z wszelkich dóbr publicznych osobom niepełnosprawnym;
2) Aktywizacja zawodowa oraz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rynku pracy –
zadania:
a) Wspieranie zatrudnienia i samozatrudnienia osób niepełnosprawnych;
b) Organizacja szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe osób niepełnosprawnych;
c) Promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez programy celowe dofinansowane ze środków
PEFRON;
d) Rozpowszechnianie wśród pracowników informacji o możliwości tworzenia i wyposażenia miejsc pracy
do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie ze środków PFRON.
3) Poprawa jakości życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie w likwidacji barier
architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych – zadania:
a) Wspieranie w środowisku lokalnym działań zmierzających do likwidacji barier urbanistycznych,
architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się umożlwiających osobom niepełnosprawnym
dostęp do budynków użyteczności publicznej;
b) Dostosowanie środków komunikacji miejskiej i innych środków transportu do przewozu osób
niepełnosprawnych, w tym pomoc w zakupie środków transportu dostosowanych do przewozu osób
niepełnosprawnych dla jednostek powiatu, samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych;
c) Działania na rzecz wyrównywania szans uczestnictwa osób niepełnosprawnych życiu społecznym oraz
pracy zawodowej, w tym pomoc w:
- zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego przez osoby niepełnosprawne samochodu ;
- zakupie specjalistycznego sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem oraz szkolenia w tym
zakresie;
- zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
- zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka
ręcznego;
- zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;
- w utrzymaniu aktywności zawodowej poprze zapewnienie opieki dla osoby zależnej;
d) Zwiększenie dostępu do kształcenia i podnoszenia przez osoby niepełnosprawne swoich kwalifikacji,
w tym:
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– pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B i innych;
- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla osób pobierających naukę w szkole wyższej lub
szkole policealnej lub kolegium, a także dla osób mających przewód doktorski otwarty poza studium
doktoranckim;
e) Dostosowywanie mieszkań osób niepełnosprawnych do ich potrzeb poprzez przyznawanie dofinansowania do
likwidacji barier architektonicznych;
4) Umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestniczenia w życiu społecznym poprzez zwiększenie dostępu do
rehabilitacji oraz dóbr i usług (sportowych, kulturalnych, artystycznych i turystycznych) – zadania:
a) Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
b) Rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych form pomocy w zakresie rehabilitacji społecznej,
zawodowej i leczniczej;
c) Wspieranie
organizacji
spotkań
o charakterze
integracyjnym,
kulturalnym,
sportowym
i turystycznym poprzez udzielanie dofinansowań do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych;
d) Rozpowszechnianie informacji na temat funkcjonowania Dziennego Domu „Senior +”;
e) Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia na terenie powiatu Słubickiego.
5) Wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych w pełnieniu ich ról – zadania:
a) Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym poradnictwa psychologicznego i socjalnego;
b) Organizacja grup wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych;
c) Zapewnienie pomocy i wsparcia dla rodzin w formie asystentów osób niepełnosprawnych;
6) Usprawnienie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych – zadania:
a) Wzmocnienie działań instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych;
b) Podejmowanie wspólnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez jednostki samorządowe
i organizacje pozarządowe;
c) Propagowanie tworzenia klubów samopomocowych i wolontariatu;
d) Podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie
obsługi i podniesienia jakości oferowanych usług;
e) Współpraca pomiędzy jednostkami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
f) Wzmacnianie organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego;
II.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Słubickiego na lata 2021-2027,
podmiot przyjmujący dokument: Rada Powiatu Słubickiego, data przyjęcia: 27.04.2021.

Cel strategiczny nr 4 – Wzmocnienie systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością realizowany poprzez
rozwój różnorodnych form wsparcia poprawiających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w środowisku oraz
zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
III.
Strategia rozwoju województwa lubuskiego 2030, podmiot przyjmujący dokument: Sejmik
Województwa Lubuskiego, data przyjęcia: 15.02.2021.
Cel operacyjny 2.2: Promocja włączenia społeczno-zawodowego oraz kompleksowe wsparcie seniorów.
Realizowany jest poprzez następujące kierunki interwencji:
1) Wspieranie aktywnego włączenia społecznego poprzez:
a) zwiększenie dostępności wysokiej jakości i innowacyjnych usług społecznych dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym (również w odniesieniu do terenów wiejskich, tworzenie gospodarstw
opiekuńczych),
b) wzmocnienie działań umożliwiający proces deinstytucjonalizacji usług, który polega na przejściu od
opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w społeczności lokalnej,
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c) wsparcie i upowszechnienie modelu mieszkań chronionych i/lub wspomaganych, w tym treningowych,
d) działania profilaktyczne dotyczące wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.
2) Integrowanie zarządzania polityką społeczną w gminach i powiatach województwa wokół wyzwań związanych
z zaspokojeniem potrzeb i aspiracji społecznych, w tym poprzez wspólne świadczenie usług na zasadach
partnerstwa i porozumień pomiędzy samorządami lokalnymi.
3) Wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym:
a) wsparcie dla działalności podmiotów reintegracyjnych,
b) realizowanie działań skierowanych na nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych
i zawodowych, zaradności oraz samodzielności,
c) eliminowanie barier, na które napotykają osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym,
d) wspieranie kształcenia i zabezpieczenia socjalno-bytowego imigrantom,
e) działania wspierające i zachęcające osoby bierne zawodowo do trwałego powrotu na rynek pracy,
f) przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do wejścia na rynek pracy.
4) Koordynacja usług społecznych w regionie z wykorzystaniem narzędzi ekonomii społecznej.
5) Wzmocnienie i rozwój sektora ekonomii społecznej.
6) Modernizacja i rozwój infrastruktury społecznej przystosowanej do starzejącego się społeczeństwa.
7) Wspieranie działań związanych z opieką senioralną, aktywizacją osób starszych i srebrną gospodarką.
8) Zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe.
9) Wspieranie rozwoju wysokiej jakości usług bytowych w stacjonarnych zakładach pomocy społecznej.
10) Wdrażanie rozwiązań kompleksowego wsparcia dla rodzin najbardziej dotkniętych skutkami zagrożeń
epidemicznych.
IV.
Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2021-2030 podmiot przyjmujący
dokument: Sejmik Województwa Lubuskiego, data przyjęcia: 21.12.2020 r.
Cel strategiczny IV. Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami psychicznymi
realizowany poprzez:
1) Rozwój usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz
i wspomaganych. Poprawa jakości świadczenia usług w miejscu zamieszkania.

mieszkań

chronionych

2) Likwidacja barier architektonicznych w dostępie do różnych obiektów użyteczności publicznej i wspieranie
organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
3) Wspieranie inicjatyw tworzenia usług dla opiekunów osób niesamodzielnych (np. opieki wytchnieniowej,
całodobowego domu czasowego pobytu, pomocy sąsiedzkiej).
4) Inicjowanie
programów
z niepełnosprawnościami.

przeciwdziałających

wykluczeniu

społeczno-zawodowemu

osób

5) Dbałość o zdrowie psychiczne Lubuszan.
6) Zapewnienie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami dostępu do wsparcia systemowego i rehabilitacji.
Cel strategiczny VII. Wzmocnienie ekonomii społecznej jako czynnika aktywizacji mieszkańców oraz
zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych realizowany poprzez:
1) Zwiększenie udziału podmiotów ekonomii społecznej (ES) w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.
2) Wzrost aktywności zawodowej osób oddalonych od rynku pracy.
3) Wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej.
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V.

Wojewódzki Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich
wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych
na lata 2021 – 2030, podmiot przyjmujący dokument: Sejmik Województwa Lubuskiego, data przyjęcia:
26.04.2021 r.

Głównym celem Programu jest określenie zadań i instrumentów służących podniesieniu jakości życia osób
z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.
Cel szczegółowy 1 - Profilaktyka i ograniczanie skutków niepełnosprawności realizowany poprzez:
1) Wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych u dzieci poprzez:
a) zwiększenie dostępności do specjalistycznej opieki medycznej i psychologicznej;
b) inicjowanie kampanii społecznych.
2) Organizacja szkoleń, konferencji, seminariów i spotkań doradczych dotyczących wspomagania rozwoju dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnościami skierowanych do:
a) kadry pedagogicznej,
b) rodziców i opiekunów,
3) Wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin poprzez:
a) wspomaganie przedsięwzięć
z niepełnosprawnościami,

promujących

tworzenie

grup

wsparcia

dla

rodzin

osób

b) upowszechnianie wiedzy o możliwościach korzystania ze wsparcia,
c) wspomaganie inicjatyw w zakresie zmian systemowych dotyczących wzmocnienia ekonomicznego rodzin
w których funkcjonują osoby z niepełnosprawnościami,
d) zwiększanie dostępności do specjalistycznej opieki medycznej zwłaszcza
z niepełnosprawnościami mieszkających na wsi i w mniejszych miejscowościach,

dla

osób

e) pomoc w tworzeniu ośrodków rehabilitacyjnych,
f) inspirowanie samorządów lokalnych do tworzenia, kompleksowego systemu wsparcia dla osób
z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin w środowiskach lokalnych,
g) zapewnienie
pomocy
z niepełnosprawnościami,

psychologicznej

i specjalistycznej

rodzinom

i opiekunom

osób

h) stwarzanie
warunków
do
prowadzenia
kompleksowej
i ciągłej
rehabilitacji
z niepełnosprawnościami oraz zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, pomocniczy, rehabilitacyjny.

osób

Cel szczegółowy 2 - Integracja społeczna osób z niepełnosprawnościami realizowany poprzez:
1) Upowszechnianie rozwiązań w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego i opieki wytchnieniowej, poprzez:
a) wspieranie inicjatyw tworzenia usług opieki całodobowej dla osób niesamodzielnych,
b) tworzenie mieszkań treningowych i wspomaganych.
2) Zapewnienie zwiększonego dostępu osób z niepełnosprawnościami do udziału w życiu publicznym (imprezach
turystycznych, kulturalnych oraz zajęciach rekreacyjno- sportowych).
3) Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.
4) Wspieranie procesu deinstytucjonalizacji i wprowadzenie systemowych rozwiązań w zakresie usług
społecznych wspierających niezależne życie.
5) Rozwój wolontariatu w obszarze niepełnosprawności.
Cel szczegółowy 3 - Integracja zawodowa osób z niepełnosprawnościami realizowany poprzez:
1) Poprawa dostępności i jakości edukacji dla osób z niepełnosprawnościami poprzez:
a) wspieranie kadry pedagogicznej w poszerzaniu kwalifikacji w zakresie
z niepełnosprawnościami (w tym dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych),
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b) upowszechnianie edukacji integracyjnej,
2) Inicjowanie i upowszechnianie działań informacyjno - promocyjnych dotyczących aktywizacji zawodowej
osób z niepełnosprawnościami oraz działań na rzecz właściwego ich postrzegania przez pracodawców a tym
samym ich zatrudniania, poprzez m.in.:
a) prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do pracodawców,
b) organizację szkoleń, warsztatów, kursów doszkalających i doradztwa zawodowego,
c) wspieranie
przedsiębiorców
z niepełnosprawnościami.

tworzących

i utrzymujących

miejsca

pracy

dla

osób

szans

osób

3) Wspieranie inicjatywy tworzenia i działania m.in.:
a) zakładów aktywności zawodowej,
b) warsztatów terapii zajęciowej,
c) domów samopomocy,
d) ośrodków wsparcia.
Cel szczegółowy 4 - Partnerstwo publiczno
z niepełnosprawnościami realizowany poprzez:

-

społeczne

na

rzecz

wyrównywania

1) Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości pełnego udziału w życiu społecznym, publicznych
i politycznym.
2) Zwiększenie świadomości osób z niepełnosprawnościami o przysługujących im prawach poprzez:
a) organizowanie kampanii informacyjnych, szkoleń,
b) upowszechnienie środowiskowych form wsparcia i pomocy dla osób z niepełnosprawnościami.
3) Inicjowanie współpracy samorządów terytorialnych, sektora pozarządowego, państwowego oraz środowiska
osób z niepełnosprawnościami w zakresie wyrównywania szans tych osób, poprzez m.in.:
a) zintegrowanie i wzmocnienie podmiotów działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
b) prowadzenie szkoleń dla podmiotów działających na rzecz osób
(np. w zakresie wnioskowania o wsparcie finansowe jak jego rozliczania),

z niepełnosprawnościami

c) promowanie działalności podmiotów działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
4) Sieciowanie
podmiotów
prowadzących
rehabilitację
społeczną
i zawodową
osób
z niepełnosprawnościami, z wykorzystaniem narzędzi ekonomii społecznej poprzez m.in.: tworzenie sieci
wymiany myśli i dobrych praktyk wśród przedsiębiorstw społecznych (sieć współpracy, partnerstw).
VI.
Wojewódzki Program Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, podmiot przyjmujący
dokument: Sejmik Województwa Lubuskiego, data przyjęcia: 21.12.2009.
Cel operacyjny 1: Wzrost poziomu wykształcenia oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych osób
niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich aktywizacji zawodowej,
Cel 4. Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier
architektonicznych i urbanistycznych. W ramach działań przewidziano stworzenie odpowiednich warunków dla
osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do edukacji oraz zdobywania kwalifikacji zawodowych.
VII.
Wojewódzki Program na rzecz osób starszych, podmiot przyjmujący dokument: Sejmik Województwa
Lubuskiego, data przyjęcia: 13.12.2017.
Cel 3. Rozwój aktywności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej osób starszych oraz przeciwdziałanie izolacji
społecznej osoby starsze, z niepełnosprawnością. Zadanie w ramach programu jest tworzenie
i zwiększanie ofert dot. różnych form aktywności (m.in. placówki wsparcia dziennego, kluby seniora, koła
zainteresowań).Inicjowanie kampanii i akcji społecznych na rzecz aktywności seniorów oraz promujących
działalność osób starszych. Realizacja projektów w zakresie zwiększania poziomu aktywności osób starszych.
Zwiększenie dostępności do placówek sportowo - rekreacyjnych.
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OCENA NIEZASPOKOJONYCH POTRZEB
WSPARCIA W ZAKRESIE MOBILNOŚCI.

TRANSPORTOWYCH

OSÓB

Z POTRZEBĄ

Z informacji, którymi dysponuje zarówno Urząd Miejski w Rzepinie jak i OPS wynika, iż mieszkańcy naszej
Gminy wykazują duże zainteresowanie usługami door – to - door. Znane są przypadki, wobec braku transportu
publicznego, korzystania z sąsiedzkiej pomocy zwłaszcza przez osoby starsze, w zakresie dowozu do instytucji
publicznych i to nie tylko do tych funkcjonujących na terenie Gminy Rzepin, ale również poza nią. Uogólniając
żaden samorząd nie jest w stanie wspomóc swoich mieszkańców w transporcie w celu załatwienia spraw
osobistych,
np.
w urzędzie,
przychodni
w sądzie itp. Samorządy nie dysponują pojazdami, które mogłyby być wykorzystywane do takich celów i nie są
w stanie oferować tego typu wsparcia swoim mieszkańcom. Gminy dysponują jedynie środkami transportu
wykorzystywanymi w celu dowożenia dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do placówek oświatowych. Pojazdy
te natomiast nie są wykorzystywane na potrzeby mieszkańców w zakresie aktywizacji społeczno - zawodowej.
Z perspektywy mieszkańców gminy kluczowe instytucje oprócz miasta Rzepin (Urząd Miejski, OPS, POZ, Dom
Kultury, Biblioteka, Klub Seniora, NGO), znajdują się w stolicy powiatu Słubicach (PUP, PCPR, ZUS, US,
Starostwo Powiatowe, Szpital wraz z przychodniami, rehabilitacja w ramach NFZ, Sąd Rejonowy) w sąsiadującym
powiecie sulęcińskim - Sulęcin (Szpital wraz z poradniami o innym zakresie, placówka KRUS), powiecie
gorzowskim
Kostrzyn
nad
Odrą
i świebodzińskim
Świebodzin
(szpitale
wraz
z poradniami, rehabilitacja), a także Gorzów Wlkp. i Zielona Góra (szpitale wojewódzkie wraz
z poradniami specjalistycznymi, dostęp do lekarzy specjalistów, szkoły wyższe, teatry, filharmonie, wydarzenia
artystyczne o zasięgu wojewódzkim). Dostępność komunikacyjna do części tych miejscowości jest mocno
ograniczona dla osób o ograniczonej mobilności ze względu na: - słabą lub niedostosowaną siatkę połączeń (np.
osoby mieszkające na wsiach muszą skorzystać z 3-4 przesiadek, aby dostać się do miejsca docelowego, co
dodatkowo
wydłuża
czas
podróży),
trudności
w wyjściu
z domu/mieszkania bez pomocy asystenta, trudności z dostępnością do skorzystania ze schodołazu, - trudności
w dotarciu do miejsca docelowego bez pomocy asystenta, trudności z dostępnością do skorzystania ze schodołazu.
Analiza
i poza nią:

dostępności

kluczowych

instytucji

i podmiotów

na

terenie

gminy

Urząd Miejski w Rzepinie i Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepinie, znajdują się obok siebie w jednym
budynku (z początku XX w.), w centrum miasta w niedalekiej odległości od przystanku autobusowego.
Bezpośrednio
przy
budynku
znajdują
się
wyznaczone
miejsca
postojowe
dla
osób
z niepełnosprawnościami. W obu instytucjach przy drzwiach zainstalowane są dzwonki dla osób
z niepełnosprawnościami. Po wezwaniu pracownicy instytucji zapewniają obsługę petenta lub pomoc
w przemieszczaniu się.
Miejski Dom Kultury w Rzepinie i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzepinie znajdują się w tym samym
budynku (z początku XXI w.), w centrum miasta w odległości ok. 2km od przystanku autobusowego.
W
niedalekiej
odległości
od
budynku
znajdują
się
miejsca
postojowe
dla
osób
z niepełnosprawnościami. Budynek jest dostosowany architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
ruchowymi (podjazd, winda, poręcze, drzwi do sal o odpowiedniej szerokości). Punkt Nieodpłatnej Pomocy
Prawnej
prowadzony
jest
w budynku
MDK
w Rzepinie
(w każdy ostatni poniedziałek miesiąca). Stowarzyszenie Seniorów Rzepińskich i Stowarzyszenia na rzecz osób
niepełnosprawnych
“Słoneczko”
w ramach
prowadzonych
działań
korzystają
najczęściej
z pomieszczeń udostępnianych przez MDK w Rzepinie.
Przychodnia POZ znajduje się w centrum Rzepina, w odległości ok. 2km od przystanku autobusowego.
W niedalekiej
odległości
od
budynku
znajdują
się
miejsca
postojowe
dla
osób
z niepełnosprawnościami. Do budynku prowadzi podjazd dla wózków.
Klub Seniora znajduje się w centrum Rzepina, w niedalekiej odległości od przystanku autobusowego.
W niedalekiej
odległości
od
budynku
znajdują
się
miejsca
postojowe
dla
osób
z niepełnosprawnościami. Klub znajduje się na parterze budynku dostosowanego do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami ruchowymi.
Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Inspektorat ZUS, Starostwo Powiatowe oraz
Sąd Rejonowy znajdują się w Słubicach. Podobnie jak Szpital Powiatowy oraz poradnie specjalistyczne
i przyszpitalne.
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PUP Słubice znajduje się w centrum Słubic, w odległości ok. 2km od dworca autobusowego.
W odległości ok. 200 metrów od budynku znajduje się parking z miejscami postojowymi dla osób
z niepełnosprawnościami. Budynek PUP pochodzi z początku XX w. i jest częściowo dostosowany do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
PCPR w Słubicach znajduje się w centrum Słubic, w odległości ok. 1km od dworca autobusowego.
W
niedalekiej
odległości
od
budynku
znajdują
się
miejsca
postojowe
dla
osób
z niepełnosprawnościami. PCPR zajmuje parter budynku częściowo dostosowany do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami ruchowymi.
Inspektorat ZUS w Słubicach znajduje się w centrum Słubic, w odległości ok. 1,5 km od dworca autobusowego.
Bezpośrednio
przy
budynku
znajdują
się
wyznaczone
miejsca
postojowe
dla
osób
z
niepełnosprawnościami.
Budynek
jest
częściowo
dostosowany
do
potrzeb
osób
z niepełnosprawnościami ruchowymi (posiada windę).
Urząd Skarbowy w Słubicach znajduje się w centrum Słubic w odległości ok. 0,5 km od dworca autobusowego.
W niedalekiej
odległości
od
budynku
znajdują
się
miejsca
postojowe
dla
osób
z niepełnosprawnościami. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi
(wysoki parter, bez podjazdu).
Starostwo Powiatowe w Słubicach znajduje się w centrum Słubic w odległości ok. 0,4 km od dworca
autobusowego. Bezpośrednio przy budynku znajdują się wyznaczone miejsca postojowe dla osób
z
niepełnosprawnościami.
Budynek
jest
częściowo
dostosowany
do
potrzeb
osób
z niepełnosprawnościami ruchowymi (posiada podjazd - dostępny parter budynku).
Szpital Powiatowy w Słubicach wraz z przychodniami przyszpitalnymi i specjalistycznymi znajduje się
w centrum Słubic w odległości ok. 1,5 km od dworca autobusowego. W niedalekiej odległości od budynku
znajdują się miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami ruchowymi.
Zakład Usług Medycznych Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Prespo” Spółka z o.o. w Słubicach
prowadzi zabiegi rehabilitacyjne finansowane z NFZ, znajduje się w centrum Słubic tuż obok dworca
autobusowego. W niedalekiej odległości od budynku znajdują się miejsca postojowe dla osób
z niepełnosprawnościami. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
Sąd Rejonowy w Słubicach znajduje się w centrum Słubic w tuż obok dworca autobusowego. Bezpośrednio przy
budynku
znajdują
się
wyznaczone
miejsca
postojowe
dla
osób
z niepełnosprawnościami. Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi
(m.in. podjazd, windy).
Placówka Terenowa KRUS w Sulęcinie znajduje się na obrzeżach miasta w budynku Starostwa,
w odległości ok. 2 km od dworca autobusowego. Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami ruchowymi.
OPIS DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ JST I INNE PODMIOTY NA RZECZ AKTYWIZACJI
SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ OSÓB Z POTRZEBĄ WSPARCIA W ZAKRESIE MOBILNOŚCI.
Od września 2020 r. w strukturach OPS w Rzepinie funkcjonuje Klub Seniora, który został wybudowany ze
środków
Rządowego
programu
Senior+.
Działania
w Klubie
Seniora
prowadzone
są
w ramach projektu złożonego przez Gminę Rzepin pn. „Gmina Rzepin dla seniorów!” współfinansowanego z RPO
Lubuskie 2020. Placówka otaczała opieką 30 seniorów z całej gminy. Aby zwiększyć dostępność klubu w ramach
usługi door-to-door zakładamy, że w miarę potrzeby będzie możliwy dowóz dla seniorów spoza Rzepina oraz
seniorów
z Rzepina
w szczególności
z trudnościami
w poruszaniu się.
OPS świadczy również usługi pielęgnacyjne przy pomocy domowych opiekunek (3 etaty) dla osób starszych,
niepełnosprawnych i samotnych. Tym wsparciem objętych jest 15 os. W Rzepinie działa również Centrum
Integracji Społecznej prowadzone przez Lubuskie Stowarzyszanie Rozwoju Regionalnego „Rozwój”. Zakładamy,
że z usługi door – to door będą korzystały osoby z wiosek z tereniu gminy, które zostaną skierowane do CIS, w ten
sposób zwiększą się ich szanse na aktywizację zawodową.
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Działania aktywizacyjne na terenie gminy prowadzi również PUP w Słubicach, który realizuje projekty
finansowane ze środków EFS. Świadczenie usługi przyczyni się do wzrostu dostępności do oferty PUP Słubice, dla
osób które dotychczas z niej nie korzystały z powodu ograniczeń w mobilności czy barier ekonomicznych.
OPIS ROZWIĄZAŃ TRANSPORTOWYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE OBJĘTYM
KONCEPCJĄ SKIEROWANYCH DO OSÓB Z POTRZEBĄ WSPARCIA W ZAKRESIE MOBILNOŚCI.
Obecnie na terenie gminy nie funkcjonują kompleksowe rozwiązania transportowe w zakresie wsparcia osób
z potrzebą mobilności. Usługi komunikacji autobusowej realizowane są przez dwóch prywatnych przewoźników:
Transhand Słubice i PKS Gorzów Wlkp. Stosowane pojazdy nie są dostosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnością ruchową (w tym poruszających się na wózkach).
Dostępna na terenie Gminy Rzepin komunikacja kolejowa realizowana jest przez spółki Polregio i Intercity.
Część taboru kolejowego jest dostosowana do potrzeb os. z niepełnosprawnością ruchową (w tym poruszających
się na wózkach) wymaga to jednak zgłoszenia wcześniej potrzeby skorzystania z asystenta na terenie dworca
kolejowego.
Gmina Rzepin w ramach realizowanych zadań zapewnia dowóz uczniów do prowadzonych placówek szkolnych.
Zapewnia również dowóz wraz z asystą opiekuna dla osób uczęszczających do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Słubicach. Dowóz jest zapewniany przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, finansowany ze środków
gminy.
PROPOZYCJE SPOSOBÓW ZASPOKOJENIA POTRZEB TRANSPORTOWYCH (W TYM
SZCZEGÓLNIE SPOSÓB ORGANIZACJI USŁUG) OSÓB Z POTRZEBĄ WSPARCIA W ZAKRESIE
MOBILNOŚCI.
Usługa door – to - door realizowana będzie w modelu samodzielnego świadczenia usługi przez JST. Pozwoli to
na kompleksowe koordynowanie usługi i jak najlepsze zapewnienie jej dostępności. Na terenie gminy nie ma
podmiotu zewnętrznego, którego potencjał pozwalałby na samodzielne świadczenie usługi door-to-door. W trakcie
realizacji projektu pn. „Gmina Rzepin bez barier” usługa door – to – door będzie realizowana bez odpłatności m.in.
po to, aby jak najlepiej rozpoznać potrzeby grupy docelowej i zachęć do korzystania z usługi jak największe grono
osób. W trakcie zachowania okresu trwałości planujemy pobierać niewielką odpłatność dostosowaną do
możliwości odbiorców usługi i proporcjonalną do kosztów jej funkcjonowania, tak aby zapewnić niezmienioną
dostępność i jakość usług. Usługa door – to - door będzie realizowana w oparciu o planowany do zakupienia
dostosowany samochód o pojemności 9 miejsc oraz w razie potrzeby o będący własnością gminy samochód Ford
Tourneo
Custom.
W obu
przypadkach
będzie
zapewniona
asysta
w razie
potrzeby.
Użytkownikami/użytkowniczkami usług transportu door-to-door są mieszkańcy i mieszkanki gminy Rzepin, którzy
mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym:
poruszające się na wózkach, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne), które ukończyły 18 lat.
Uprawnione do korzystania z usługi będą w szczególności osoby, które mają widoczne problemy w poruszaniu się,
osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, zaświadczenie właściwego organu, oświadczenie o celu podróży.
Usługa będzie realizowana w sposób wcześniejszego zgłoszenia zapotrzebowania w sposób telefoniczny,
internetowy (dostosowany do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku) lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego,
przynajmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem. Zasięg usługi transportowej będzie realizowany głównie na terenie
gminy Rzepin oraz powiatu słubickiego, ze sporadycznymi wyjazdami do miejscowości w odległości ok. 100120 km w razie uzasadnionej potrzeby. Sposoby dotarcia z informacją o realizacji usługi będą realizowane
w oparciu o stronę internetową gminy Rzepin, media społecznościowe, a także plakaty i ogłoszenia wywieszane
w miejscach zwyczajowo przyjętych. W przypadku osób z dysfunkcjami narządu ruchu, wzroku i słuchu
z informacją będziemy docierać za pośrednictwem opiekunów, asystentów, organizacji zrzeszających osoby
z niepełnosprawnościami. Opinie, reklamacje i uwagi klientów będą przyjmowane bezpośrednio przez obsługę
pojazdu
zarówno
ustnie
jak
i pisemnie
oraz
w Urzędzie
Miejskim
w Rzepinie, telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej www.rzepin.pl. Kontrola
i monitoring jakości usług będzie odbywała się za pomocą hospitacji połączonej z obserwacją udzielanego
wsparcia. Skargi i reklamacje dotyczące jakości usług będą rozpatrywane przez właściwą komórkę Urzędu
Miejskiego. Z usługi nie będą mogły korzystać osoby, które nie będą spełniały kryteriów korzystania z usługi doorto-door określonych szczegółowo w Regulaminie świadczenia usług transportowych door-to-door na rzecz
mieszkańców Gminy Rzepin. Prowadzone będą pomiary efektów realizacji usługi transportowej w ramach projektu
grantowego w zakresie: liczba użytkowników/użytkowniczek usług door-to-door, w tym liczba osób
potrzebujących pomocy/asysty (rocznie, miesięcznie), liczba zrealizowanych kursów (rocznie, miesięcznie), liczba
odmów kursów z powodu braku możliwości ich realizacji (rocznie, miesięcznie), liczba rezygnacji z kursów
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(rocznie, miesięcznie). oraz średniego kosztu jednego przejazdu oraz rocznego kosztu systemu usług
transportowych w przeliczeniu na jednego użytkownika/użytkowniczkę.
OPIS
POWIĄZANIA
PROPONOWANEGO
SPOSOBU
ŚWIADCZENIA
USŁUG
TRANSPORTOWYCH DLA OSÓB Z OGRANICZONĄ MOBILNOŚCIĄ Z DZIAŁANIAMI
PODEJMOWANYMI NA RZECZ ICH AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ
I DZIAŁANIAMI JST, MAJĄCYMI NA CELU POPRAWĘ DOSTĘPNOŚCI PRZESTRZENI DLA TYCH
OSÓB.
Realizacja usługi transportowej door-to-door przyczyni się do umożliwienia osobom z potrzebą wsparcia
w zakresie mobilności uczestnictwa w formach aktywizacji społecznej i zawodowej, służących odbudowie
i podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu
pracy, zamieszkania lub pobytu, odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na
rynku pracy lub zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego. Wpłynie także na
zwiększenie dostępu do zatrudnienia i usług publicznych.
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