
Závěrečná zpráva 2019 

CESTA BAZ BARIER – je projektem zabývajícím se specializovanou alternativní 
dopravou všech imobilních osob. Jedná se o osoby s těžkým zdravotním postižením 
a osoby, které se staly imobilní v důsledku úrazu nebo nemoci. Za podpory 
Magistrátu města Frýdku Místku, Úřadu práce a jiných subjektů, jsme i v loňském 
roce 2019 úspěšně pokračovali v naší činnosti. 

Právě uplynul jeden rok, od pořízení nového vysokokapacitního vozu speciálně 
upraveného pro převoz i osob upoutaných na invalidní vozík. Prostřednictvím tohoto 
vozu se nám podařilo navázat úspěšnou spolupráci i s institucemi požadujícími 
přepravu s větším počtem osob s různým tělesným postižením. Jelikož jsme jediná 
organizace nabízející tuto specializovanou službu na území města Frýdku Místku  
a jeho přilehlých částech, tak musíme konstatovat, že nově pořízený vůz úspěšně 
slouží svému účelu.  

Během loňského roku se nám podařilo také získat finanční prostředky 
k dovybavení bezbariérové provozovny, a to díky všem naším partnerům, za což jim 
velice děkujeme. Jakož to nezisková organizace se každoročně snažíme oslovovat 
různé instituce, obce a firmy s žádostmi o finanční dary na podporu celkového 
provozu námi nabízené služby.  

V roce 2019 jsme ujeli celkem 33. 478 Km, přepravili celkem 3. 143 osob a na 
jízdném získali celkem 295. 687,- Kč.   Tento projekt zajišťuje odborně proškolený 
tým zaměstnanců a to: 1 osobou obsluhující dispečink, 2 osobami řidiči, 1 osobou 
asistentem doprovodů, 1 osobou vedoucím provozu. Celkový projekt je měsíčně 
zaúčtován akreditovanou firmou v podvojném účetnictví. O výkonu vozidla vedeme 
statistické tabulky o počtu přepravených osob, ujetých kilometrech a o získaném 
jízdném.  

Pro dosažení cílů naší služby, tj. uskutečnění všech požadavků na přepravu, 
klademe velký důraz na logisticky dobře zpracovaném plánu jízd, dodržení 
příjezdových časů, empatické chování všech zaměstnanců a poskytnutí osobní 
pomoci při nástupu a výstupu.  Klienti kvitují ceny jízdného dle aktuálního ceníku  
jako dostupné. 

O naší službě se může široká veřejnost dozvědět na našich webových stránkách, 
informačních letáčcích, které rozvážíme po institucích, zdravotních, sociálních  
a školských zařízeních.    

       

 

 

 

 

 

 


