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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Dobra!
Podejmując działania zmierzające do wsparcia w zakresie
mobilności, obejmujące pomoc w dotarciu do miejsca docelowego osób
z terenu Gminy Dobra uruchomiliśmy bezpłatne usługi indywidualnego
transportu door-to-door.
1. Do korzystania z usług transportowych door-to-door uprawnieni
będą mieszkańcy Gminy Dobra, mający problemy w zakresie
mobilności, którzy ukończyli 18 lat i spełniają następujące
warunki.
a) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności (lub równoważnym) jak i osoby
nieposiadające takiego orzeczenia,
b) osoby mające trudności w samodzielnym przemieszczaniu się
ze względu na ograniczoną sprawność,
c) osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,
d) osoby aktywnie starające się o powrót na rynek pracy.
2. Katalog celów przewozów (do wyboru przez uczestnika projektu):
1) Cel –Aktywizacja społeczna.
a) zajęcia organizowane przez Instytucje Kultury, Klub
Seniora, warsztaty, kursy, spotkania integracyjne, dostęp
do
kultury
(kino,
teatr,
koncerty,
wystawy)
organizowanych na terenie Gminy Dobra lub Powiatu
Tureckiego, a po uzgodnieniu z koordynatorem i
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odpowiednio wcześniejszym zgłoszeniu na terenie całej
Polski,
b) możliwości załatwienia spraw urzędowych (np. Urząd
Skarbowy, ZUS, KRUS, Urząd Gminy, MOPS i inne),
c) korzystanie z obiektów sportowych.
2) Cel –Zawodowy.
a) szkolenia, kursy zawodowe, w celu zdobycia kwalifikacji
zawodowych lub przekwalifikowania zawodowego,
b) korzystanie z oferty PUP w Turku, agencji pośrednictwa
pracy,
c) korzystanie z ofert Instytucji zajmujących się aktywizacją
społeczną i zawodową np. LGD, TIG, Hufiec Pracy itd.
3) Cel –Edukacyjny.
a) przejazdy związane m.in. ze wzrostem poziomu
wykształcenia (dostosowaniem wykształcenia do potrzeb
lokalnego rynku pracy).
4) Cel –Zdrowotny.
a) rehabilitacja zdrowotna,
b) zaplanowane wizyty lekarskie,
c) nieprzewidziane przypadki losowe związane ze zdrowiem
i życiem.
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Usługi transportowe będą świadczone standardowo:
- poniedziałek

730 - 1630,

- wtorek-czwartek

730 - 1530 ,

- piątek

730 - 1430 ,

3. Zgłoszenia usług transportowych door-to-door będzie można
dokonywać najpóźniej na jeden dzień przed terminem ich
wykonania:
a) wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Dobrej,
b) poprzez zakładkę (aplikację) dostępną na stronie internetowej
www.dobra24.pl,
c) drogą mailową na adres transport@dobra24.pl ,
d) telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach
od 800 do 1400 pod numerem 533 384 080,
e) bezpośrednio w budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej na
formularzu zgłoszeniowym.
4. Szczegółowe informacje określa Regulamin świadczenia usług
door-to-door dostępny na stronie internetowej www.dobra24.pl,
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, oraz u koordynatora
projektu pod nr telefonu 533 384 080 w godzinach pracy Urzędu.
Z poważaniem
Burmistrz Dobrej
(-) Tadeusz Gebler
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