Diakonie ČCE – středisko v Ostravě
Pečovatelská služba Příbor
ve spolupráci s městem Příbor
nabízí občanům Příbora od 1. října 2018
novou službu dopravy seniorů

DIAKONÁČEK
DIAKONÁČEK je určen pro občany starší 65 let věku, držitele průkazů ZTP, ZTP/P.
DIAKONÁČEK slouží k dopravě na území města Příbora včetně místních části
Hájov a Prchalov, a to k lékaři, do lékárny, rehabilitačního centra, na poštu,
městský úřad, hřbitov a k cestám do zdravotnického zařízení v Kopřivnici
a v Novém Jičíně.
1 jízda na území Příbora (1 směrem do místa určení) za 20,- Kč
1 jízda z Příbora do Kopřivnice (1 směrem do místa určení) za 40,- Kč
1 jízda z Příbora do Nového Jičína (1 směrem do místa určení) za 60,- Kč
DIAKONÁČEK bude fungovat v pracovní dny od 7:00 hod. do 15:30 hod.
DIAKONÁČEK si objednáte v Pečovatelské službě Příbor na tel.: 737 286 554
Pomoc má mnoho tváří

Základní informace k dopravě seniorů Diakonáček
Co je nutno předem vyřídit?
Zájemce si vyřídí na Městském úřadu Příbor průkazku. Průkazky k využití
Diakonáčku bude od 25. září 2018 vydávat odbor sociálních věcí Městského
úřadu Příbor, Freudova 118, tel.: 556 455 471.
Kdo bude Diakonáček provozovat?
Diakonie ČCE – středisko v Ostravě, IČ: 41035526, Pečovatelská služba
Příbor, Jičínská 238, Příbor.
Je služba časově omezena?
Diakonáček bude fungovat v pracovní dny od 7:00 hod. do 15:30 hod.
Jak často lze Diakonáček využít?
Měsíčně má občan disponující průkazkou nárok na maximálně 8 jednotlivých
jízd (1 směr), za 1 jízdu se počítá cesta tam nebo zpět.
Bude nutné Diakonáček předem objednat?
Ano, u provozovatele dopravy minimálně 2 dny předem v době od 7:00 hod.
do 15:30 hod. na telefonním čísle 737 286 554.
Dopravce nebude povinen čekat na objednatele déle než 5 minut.
Bude možný doprovod?
Ano, při snížené soběstačnosti doprovod maximálně jedné osoby za stejných
podmínek jako má senior. Bez úhrady může cestovat pouze doprovod
seniora (1 osoba) s průkazem ZTP/P.
Bude zajištěna asistence?
Při nástupu a výstupu z vozidla a manipulaci s kompenzačními pomůckami
řidič zajistí dopomoc.

www.ostrava.diakonie.cz
Pomoc má mnoho tváří

