Závěrečná zpráva 2020
Naše organizace CESTA BEZ BARIER se zabývá specializovanou službou
v bezbariérové dopravě pro osoby s těžkým zdravotním postižením, a to jak
pohybového, tak smyslového charakteru. Způsob dopravy vychází z myšlenky
přepravy těžce handicapovaných „od dveří ke dveřím“, z možnosti operativní
objednávky jízdy. Cílovou skupinou námi nabízené služby jsou osoby se zdravotním
postižením nebo omezením, které se nezvládnou dopravit na místo určení
svépomocí, za pomoci svých blízkých či městskou hromadnou dopravou. Největší
podíl na počtu přepravených osob je denní odvoz hendikepovaných dětí do škol
a stacionářů. Denní přepravy dětí tam i zpět jsou rodiči oceňovány, neboť jim
pomáháme získat prostor i pro ostatní členy rodiny.
Přeprava je zajišťována dvěma speciálně upravenými vozy, které disponují
hydraulickou zdviží k přepravě osob upoutaných na invalidním vozíku. Jednou ze
speciálních úprav je i elektronicky výsuvná sedačka, kterou si pochvalují hlavně
nevidomí a těžce pohybliví klienti. Pro mnohé děti a osoby se zdravotním postižením
ve Frýdku-Místku a jeho okolí, je bezbariérová doprava, jediná možnost, jak se
mohou dopravit ze svých domovů do místa určení a zpět.
Za podpory Magistrátu města Frýdku Místku, dotacím z Moravskoslezského kraje,
Úřadu práce a jiných subjektů, jsme i v loňském roce 2020 úspěšně pokračovali
v naší činnosti. Díky získaným dotacím se nám také podařilo zajistit a dovybavit další
vůz, pro potřeby spolku. Hlavním důvodem pořízení vozů byla neustále se navyšující
poptávka námi poskytované služby ve specializované přepravě. Prostřednictvím
získaných finančních prostředků z dotací se nám také podařilo dofinancovat nákup
nového vybavení bezbariérové provozovny jako je (multifunkční tiskárna, PC, včetně
software). Děkujeme všem naším partnerům, kteří se podíleli na těchto proběhlých
změnách. 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 2020 jsme ujeli celkem 25 539 Km, přepravili celkem 2 325 osob a na
jízdném získali celkem 175 483,- 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.

