
„Wielkopolska Otwarta na Innowacyjny Samorząd” 

Usługi indywidualnego 
transportu door-to-door  

w Gminie Dobra 



Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler kwestie 
związane z transportem uznał za jeden  
z najważniejszych priorytetów rozwoju 
Gminy Dobra na najbliższe lata. 

Celem projektu było rozwijanie aktywności w życiu 
publicznym, społecznym i zawodowym mieszkanek 
i mieszkańców Gminy Dobra z potrzebami wsparcia 
w zakresie mobilności, poprzez zapewnienie usług 
indywidualnego transportu door-to-door (od 
drzwi do drzwi). 



W ramach projektu zakupiono samochód dostosowany 
do przewożenia osób z potrzebami wsparcia w zakresie 
mobilności, wyposażony między innymi w wózek 
inwalidzki i najazdy teleskopowe.  

W celu prawidłowej realizacji projektu, do personelu zostały zaangażowane 
dodatkowo dwie osoby: kierowca oraz asystent/koordynator projektu.  



Wśród osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności w Gminie 
Dobra jest wiele osób samotnych i schorowanych, które potrzebują 
pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Na zdjęciu jedna z pierwszych 
uczestniczek transportu door-to-door wraz z kierowcą. 



Na stronie internetowej Gminy Dobra www.dobra24.pl można odnaleźć szczegóły dotyczące uruchomionej usługi oraz 
informacje potwierdzające realizację działania. 
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Wiele informacji dotyczących zakresu i zasad realizowanej usługi 
door-to-door zostało zamieszczonych na lokalnych portalach 
internetowych (www.turek.net.pl oraz www.iTurek.net). 



Usługa realizowanego transportu door-to-door pomaga pokonać bariery, które negatywnie wpływają na pogłębiające się 
wykluczenie społeczne – szczególnie wśród osób w wieku 60+. Koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door 
wspiera aktywizację społeczno – zawodową, osób w tej grupie wiekowej, organizując wyjazdy, w których mogą uczestniczyć. 

Urząd Miejski w Dobrej, jako realizator usługi, nawiązał ścisłą współpracę z uczestnikami stowarzyszenia „DRUGA 
MŁODOŚĆ”, zespołem śpiewaczy „SERENADA”, „AleBabki” oraz uczestnikami Klubu Senior+. To oni wyszli z inicjatywą 
zorganizowania wyjazdu do Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej oraz do Zamku w Gołuchowie. Dzięki usłudze 
transporu door-to-door mogą odbywać się tego typu wydarzenia integracyjne. 



Usługa transportowa door-to-door wielokrotnie 
zapewniła dojazd na wydarzenie aktywizujące, 
integrujące oraz kulturowe.  
Fotografie z zorganizowanego wyjazdu na Jubileusz 
Izb Rolniczych w Gnieźnie. Dobrscy artyści zostali 
docenieni podczas Wielkopolskiego Przeglądu 
Zespołów Folklorystycznych. 



Fotografie z Sobótkowej nocy w Gminie Dobra. Wielu uczestników tego wydarzenia mogło 
w nim uczestniczyć, dzięki transportom zrealizowanym w ramach usługi door-to-door. 



Uczestnicy programu door-to-door podczas „Nocy kupały w gminie 
Władysławów”. 



Uczestnicy usługi transportowej door-to-door podczas 
zorganizowanego „Rajdu Seniora Żeronice Dobra.” 



Tabela przedstawiająca skalę realizacji usług 
transportowych door-to-door w Gminie Dobra.  

Ilość zakwalifikowanych uczestników: 168 

Ilość uczestników z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności: 

35 

Ilość zrealizowanych transportów: 462 

Średnia liczba mieszkańców objęta wsparciem 
transportowym w skali miesiąca: 

 
55 

Ilość przejechanych kilometrów w okresie 
01.04.2021 r. – 20.09.2021 r. 

 
22 068 km 

Średnia ilość kilometrów przejechanych w skali 
miesiąca: 

 
4 500 km 

Średnia ilość kilometrów pokonywanych dziennie: 220 km 

Teren świadczonej usługi: Gmina Dobra, Powiat Turecki oraz 
po wcześniejszym ustaleniu teren 

całej Polski 

Miejsca najczęściej realizowanych transportów: Ośrodki zdrowia, poradnie 
medyczne, instytucje urzędnicze, 

plenerowe wydarzenia integracyjne 
i kuturowe 



GMINA DOBRA 
Pełna piękna 

Prezentacje przygotowała: 
Agnieszka Serafińska, e-mail: zdrowie@dobra24.pl, tel.: 279 99 22, 

Referent ds. organizacji pozarządowych i ochrony zdrowia, 
Referat Promocji, Strategii i Rozwoju, 

Urząd Miejski w Dobrej, 
Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra. 

 

 


