
UCHWALA NR XXVII.180.2021 
RADY GMINY BABOSZEWO 
z dnia 26 marca 2021 roku 

w sprawie uchwalenia Kompleksowej koncepcji organizacji uslug transportowych 
door - to - door w Gminie Baboszewo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz(!dzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz na podstawie wytycznych 
do umowy nr 052IUDTD/I/2020100066 z dnia 23 grudnia 2020 r., Rada Gminy Baboszewo uchwala 
co nastcrpuje: 

§1 

Przyjmuje kompleksow(! koncepcjcr organizacji uslug transportowych door - to - door w Gminie 
Baboszewo stanowi~cy zal~cznik do niniejszej uchwaly. 

§2 

Z chwil(! wejscia w zycie niniejszej uchwaly traci moc uchwala nr XXIV.160.2020 Rady Gminy 
Baboszewo z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Kompleksowej koncepcji 
organizacji uslug transportowych DOOR TO DOOR w Gminie Baboszwo. 

§3 

Wykonanie uchwaly powierza sicr W 6jtowi Gminy Baboszewo. 

§3 

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzcrdowym Wojew6dztwa Mazowieckiego i wchodzi 
w zycie z dniem podjcrcia. 





UZASADNIENIE 
DO UCHWAL Y NR XXVII.lSO.202l 

RADY GMINY BABOSZEWO 
z dnia 26 marca 2021 roku 

w sprawie uchwalenia Kompeksowej koncepcji organizacji uslug transportowych 
door - to - door w Gminie Baboszewo 

W zwiC¢Cu z realizacj,! projektu pn. "Uslugi indywidualnego transportu door - to - door 

oraz poprawa dostfipnosci architektonicznej wielorodzinnych budynkow mieszkalnych" 

realizowanego przez Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych w ramach 

Dzialania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j 2014-2020 zgodnie z umow'! 

nr 0521UDTD/I/2020100066 z dnia 23. 12.2020r. Gmina Baboszewo swiadcz,!c uslugi 

indywidualnego transportu od 01 stycznia 2021 roku dostrzegla potrzeb~ wprowadzenia zmian 

w Kompleksowej koncepcji organizacji uslug transportowych door - to - door. Bior,!c pod uwag~ 

potrzeby mieszkanc6w oraz dotychczasow,! ocen~ swiadczenia uslugi transportowej 

door - to - door konieczne jest wprowadzenie zmian m.in. godzin i dni swiadczenia uslugi zgodnie 

z faktycznymi potrzebami, okreslenie dodatkowych informacji zbieranych w zgloszeniu uslugi oraz 

oswiadczeniu 0 elementy potrzebne do oceny zasadnosci swiadczenia uslugi i jej rozliczenia. 

Ponadto okreslono zasady monitorowania i kontroli jakosci uslug transportowych door - to - door, 

zakres i formy wsp61pracy z lokalnymi instytucjami, opracowano ankiet~ satysfakcji zgodnie 

z wytycznymi zawartymi w minimalnych wymogach w zakresie standardu uslugi door - to - door. 

Maj,!c powyzsze na uwadze podj~cie uchwaly jest zasadne. 
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Zal~cznik do Uchwaly Nr XXVII.1S0.2021 Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 26 marea 2021 roku w sprawie uchwalenia Kompleksowej 
koncepcji organizacji uslug transportowyeh door - to - door 
w Gminie Baboszewo 

KOMPLEKSOWA KONCEPCJA ORGANIZACJI USLUG TRANSPORTOWYCH 
DOOR-TO-DOOR 

1. Dane 0 jednostce samorz~du terytorialnego: 

Nazwa jednostki: Gmina Baboszewo 

Dane teleadresowe: ul. Warszawska 9A 

09-130 Baboszewo 

tel: 23 661 1091 

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

Obszar dzialania jednostki: Usluga door - to - door realizowana bl(dzie na terenie gminy 

Baboszewo oraz do miast Raci~, Ploii.sk, Plock i Ciechanow. W powyzszych 

miejscowosciach znajduj~ sil( najwamiejsze instytucje panstwowe, placowki zdrowotne, 

edukacyjne i kulturalne. 

2. Opis w jakim zakresie i w jaki sposob jednostka uwzglttdnia dzialania na rzecz 

aktywizacji zawodowej i spolecznej osob z potrzeb~ wsparcia w zakresie mobilnosci 

w dokumentach strategicznych iIlub programach rozwoju dotycz~cych jednostki 

samorz~du terytorialnego. 

1. Uchwala Nr VIII/39/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie 

przyjl(cia Programu Rozwoju Gminy Baboszewo pn. "Strategia Rozwoju Gminy Baboszewo 

na lata 2015 - 2025". Strategia okresla diagnozl( sytuacji spoleczno - gospodarczej, cel 

glowny i szczeg610we w nawi~aniu do Sredniookresowej Strategii Kraju, Narodowej 

Strategii Spojnosci i innych strategii. 

2. Uchwala Nr XII/8112015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baboszewo na lata 2015 - 2022". 

Zadaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest upor~dkowanie i organizacja dzialan 

podejmowanych przez gminl( sprzyjaj~cych realizacji redukcji emisji gazow cieplarnianych 

wraz ze wskazaniem tendencji rozwojowych oraz doMr dzialaii., ktore mog~ zostac podjl(te 

w przyszlosci, wraz ze wskazaniem zrodel finansowania. 

~ Panstwowy Fundusz 
Rehabilitacji Os6b 
Niepefnosprawnych 
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3. Uchwala Nr XLII270/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie 

przyjycia "Planu walki z ubostwem energetycznym" dla Gminy Baboszewo na lata 

2018 - 2023". 

4. Uchwala Nr XV.I01.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych 

oraz Przeciwdzialanie Narkomanii dla Gminy Baboszewo na 2020 rok. Gminny Program 

Profilaktyki i Rozwi~ania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii oraz 

Przeciwdzialanie przemocy w Rodzinie, stanowi czysc gminnej strategii rozwi~ania 

problem ow spolecznych. Jest on uchwalany kai:dego roku i obejmuje swoim zakresem 

lecznictwo odwykowe, dzialalnosc profilaktycznll' pomoc dzieciom i mlodzieZy z rodzin 

dysfunkcyjnych oraz dzialalnosc edukacyjn~. Program kierowany jest do mieszkancow gminy, 

szczegolnie do osob uzaleznionych od alkoholu i innych utywek, ich rodzin i mlodzieZy oraz 

wszystkich, ktorzy doswiadczaj~ przemocy w rodzinie. Przyjyte w Programie dzialania maj~ 

na celu inicjowanie i wspieranie przedsi~wzi~c wplywaj~cych na zmian~ obyczajow 

w zakresie struktur oraz sposobu spoZywania napojow alkoholowych. Zapobieganie 

powstawaniu nowych uzaleznien, zahamowanie wzrostu uZywania i dost~pnosci 

do narkotykow i innych srodkow psychoaktywnych oraz zwi¥anych z tym problem ow. 

Program zapewnia podjycie dzialan na rzecz trzeiwosci w gminie, przeciwdzialania nowych 

problem ow, oraz wspiera wszelk~ dzialalnosc w tym zakresie. 

5. Uchwala Nr XV.105.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

utworzenia osrodka wsparcia w Gminie Baboszewo Osrodka wsparcia Klub "Senior+" 

w1llczenia go do Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Baboszewie, oraz ustalenia 

odplatnosci za uczestnictwo w zaj~ciach prowadzonych przez Osrodek Wsparcia Klub 

"Senior+". Glownym celem utworzenia Klubu "Senior+" jest zapewnienie wsparcia 

seniorom, osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 +, byd~cych mieszkancami gminy 

Baboszewo poprzez umozliwienie korzystania z oferty na rzecz spolecznej aktywizacji, w tym 

oferty prozdrowotnej, obejmuj~cej takZe uslugi w zakresie aktywnosci ruchowej, edukacyjnej, 

kulturalnej, rekreacyjnej i opiekunczej, w zaleznosci od potrzeb stwierdzonych w srodowisku 

lokalnym. Klub "Senior+" dziala od 01 stycznia 2020 roku. 

3. Analiza niezaspokojonych potrzeb transportowych osob z potrzeb~ wsparcia w 

zakresie mobilnosci w kontekScie ich aktywizacji spoleczno-zawodowej na terenie 

obj~tym koncepcj~. 
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Istotnym problemem na terenie gminy Baboszewo jest brak transportu z okolicznych wsi 

do Urz~du Gminy, banku, apteki czy na poczt~, do przychodni i Kosciola. Wszystkie ww. 

placowki zlokalizowane Sl} w Baboszewie. Funkcjonowanie w Zyciu codziennym osob 

z problemami z mobilnoscil}, samotnych, chorych nieposiadajl}cych pojazd6w czy prawa jazdy 

jest bardzo trudne. Cz~sto przy organizowaniu przez Urz~d Gminy kursow zawodowych, 

szkolen kwalifikacyjnych spotykalismy si~ z ch~cil} uczestnictwa wi~kszej liczby 

mieszkancow ale problem transportu, dotarcia do budynku Urz~du byla dla nich barier,! 

nie do pokonania. Najblizsze przychodnie specjalistyczne, szpital, Urz'!d Pracy, Urz'!d 

Skarbowy, ZUS zlokalizowane S,! w PIon sku -10 km od Baboszewa. Uruchomienie uslug 

indywidualnego transportu door - to - door z pewnosci,! rozwi,!ze problem z mobilnosci,! os6b 

wykluczonych spolecznie i zawodowo. Wzmocni poziom aktywizacji os6b nie tylko 

niepemosprawnych, ale takze ubogich, starszych, samotnych i chorych. Pozyskanie grantu 

przez Gmin~ Baboszewo pozwoli uruchomic uslug~ transportu dla os6b z problemami 

z mobilnosci,!. Pojawienie si~ mozliwosci indywidualnego transportu spowoduje zwi~kszenie 

aktywizacji zawodowej jej mieszkancow, zniesienie bariery terytorialnej pozwoli 

mieszkancom gminy w pemi korzystac z Zycia spolecznego, uslug zdrowotnych, 

edukacyjnych i kulturowych. Gmina Baboszewo przeprowadzila telefoniczn,! ankiet~ w celu 

zdiagnozowania zapotrzebowania na przedmiotowl} inwestycj~. Sposrod mieszkanc6w gminy 

200 os6b zadeklarowalo ch~c korzystania z tego typu transportu. Wsrod potencjalnych 

uczestnikow projektu sl} osoby na wozkach inwalidzkich, osoby z orzeczeniem 

o niepelnosprawnosci jak i osoby nie posiadaj,!ce orzeczenia ale maj,!ce problem 

z przemieszczaniem si~. Sposrod 200 osob 19 z nich zglaszalo potrzeb~ pomocy asystenta 

przy wejsciu i wyjsciu z pojazdu. Podczas ankiety najcz~sciej zglaszano zapotrzebowanie 

na transport do Baboszewa, Plonska, Plocka, Ciechanowa i Racil}Za. 

4. Dzialania prowadzone przez jednostkc; samo~du terytorialnego, organizacje 

pozarzlldowe oraz iune podmioty na rzecz aktywizacji spoleczno-zawodowej osob 

z potrzebll wsparcia w zakresie mobilnosci na terenie objc;tym uslugami transportu 

door - to - door. 

W dniu 01 stycznia 2020 roku w Baboszewie rozpocZ'!1 dzialanie Klub "Senior+". Jednostka 

zostala utworzona dzi~ki otrzymanej pomocy finansowej w ramach Wieloletniego Programu 

"Senior+" na lata 2015 - 2020. Uczestnicy klubu korzystajl} z oferty na rzecz spolecznej 

aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmuj,!cej takZe uslugi w zakresie aktywnosci 

ruchowej, edukacyjnej , kulturalnej, rekreacyjnej i opiekunczej. Gmina Baboszewo 
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zrealizowala projekt pn. "Cyfrowy obywatel Gminy Baboszewo" w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 os priorytetowa nr III Cyfrowe 

Kompetencje Spoleczenstwa dzialanie 3.1. Dzialania szkoleniowe na rzecz rozwoju 

kompetencji cyfrowych. W ramach projektu szkolenia ukonczylo 108 os6b w trzech zakresach 

tematycznych: "Moje finanse i transakcje w sieci", "Rodzic w intemecie" oraz "M6j biznes 

w sieci". Aktualnie Gmina przygotowuje wniosek w ramach dzialania 9.1. Aktywizacja 

spoleczno - zawodowa os6b wykluczonych i przeciwdzialanie wykluczeniu. Zakres projektu 

obejmuje zaktywizowanie spoleczne i zawodowe grupy 40 os6b z terenu gminy Baboszewo 

korzystajllcych z pomocy Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej. 

5. Funkcjonuj~ce rozwi~zania transportowe realizowane przez jednostkc; 

samorz~du terytorialnego, organizacje pozarn}dowe i sektor prywatny na terenie 

objc;tym koncepcj~ skierowanych do osob z potrzeb~ wsparcia w zakresie mobilnosci. 

Gmina Baboszewo posiada jeden samoch6d przystosowany do przewozu os6b 

niepelnosprawnych. We wlasnym zakresie dowozi dzieci niepelnoprawne do szkoly oraz 

osoby niepelnosprawne do Plonska na Warsztaty Terapii Zajerciowej. Na terenie gminy 

funkcjonuje transport busami swiadczony przez Prywatnll firmer HM Trans. Niestety siec 

przystank6w, kt6re obsluguje ww. firma jest niewielka i nie wszystkie miejscowosci na terenie 

gminy majll bezposredni dostt(p do tego rodzaju transportu. Poza transportem samochodowym 

przez Baboszewo przebiega trasa kolejowa szynobusu relacji Nasielsk - Sierpc. Szynobus 

zatrzymuje sit( tylko i wy1llcznie na stacji w miejscowosci Baboszewo. Okoliczni mieszkancy 

muszq. we wlasnym zakresie dotrzec do Baboszewa chCllC skorzystac z transportu kolejowego. 

Istotnym problemem w gminie Baboszewo jest brak transportu dostosowanego do przewozu 

os6b niepelnosprawnych jak i posiadajllcych problem z mobilnoscill. 

6. Sposob/sposoby zaspokojenia potrzeb transportowych osob z potrzeb~ wsparcia 

w zakresie mobilnosci, w szczegolnosci w zakresie uslugi door-to-door (w tym 

planowanego modelu swiadczenia uslug door-to-door). 

W ramach projektu zostanie uruchomiona usluga indywidualnego transportu door - to - door 

dla mieszkanc6w gminy Baboszewo posiadajllcych problem z mobilnoscill. Gl6wnym celem 

projektu jest podniesienie aktywnosci os6b w Zyciu publicznym, spolecznym i zawodowym. 

Gmina bt(dzie realizowala projekt samodzielnie a usluga transportu berdzie swiadczona 

nieodplatnie. GruPll docelowll projektu bt(dll osoby powyzej 18 roku Zycia zar6wno osoby 

z orzeczeniem 0 niepelnosprawnosci jak i bez orzeczenia ale posiadajllce problem 

z mobilnoscill np. ze wzglt(du na starszy wiek czy stan zdrowia, osoby poruszajllce 
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si~ na wozku inwalidzkim, 0 kulach, osoby niedowidz,!ce, gluchonieme itp. Usluga 

door - to - door pole gala b~dzie na transporcie osob spelniaj,!cych ww. wymienione 

wymagania wykonywana nieregularnie, w wyj,!tkowych sytuacjach realizacja uslugi 

krotkookresowo moze miee charakter systematyczny po uprzedniej analizie zasadnosci 

i koniecznosci odbycia takiego transportu oraz nie nastawiona na zysk. Usluga ta kierowana 

b~dzie do osob wykluczonych spolecznie zawodowo z powodu problemow 

z przemieszczaniem si~, ktore potencjalnie mog,! powrocie lub wejse na rynek pracy. U osob 

zmarginalizowanych spolecznie naleZy przywrocie, wzmocnie ch~e uczestnictwa w Zyciu 

spolecznym np. poprzez udzial w zajQciach w Klubie "Senior+". Cele transportu 

uZytkownikow door - to - door powinny jednoznacznie aktywizowae osoby do dzialaii 

zawodowych (rejestracja w UrzQdzie Pracy w Ploiisku), uczestnictwo w kursach 

czy szkoleniach pozwalaj'!cych na dostosowanie wyksztalcenia i umiej~tnosci do potrzeb 

rynku pracy. Pokonywanie barier zdrowotnych utrudniaj,!cych funkcjonowanie w Zyciu 

spolecznym. Usluga b~dzie realizowana na terenie gminy Baboszewo, do miast Raci¥, 

Ploiisk, Plock i Ciechanow. W celu dotarcia do potencjalnych uczestnikow zastosujemy 

formy tradycyjne: informacja na tablicy w budynku Urz~du Gminy (plakaty, ulotki) oraz 

interaktywne (strona intemetowa, facebook, system informowania sms). SamorZ'!d podejmie 

takZe akcj~ informacyjn~ i jednoczesnie promocyjn,! uruchamianej uslugi door - to - door. 

W akcjQ informacyjn,! zostan~ wl,!czeni soltysi poszczegolnych wsi, takze Kosci61, Osrodek 

Zdrowia w Baboszewie. Wszechstronne wykorzystanie romych technik promocji projektu 

przeloZy si~ na duze zainteresowanie ze strony potencjalnych uZytkownikow. 

W szczegolnych przypadkach po indywidualnej analizie sporadycznie moze bye wykonany 

kurs poza okreslony zakres terytorialny po owczesnym przeanalizowaniu zasadnosci 

realizacji uslugi przez koordynatora door - to - door. Przewoz wykonywany b<;dzie 

od poniedzialku do pi~tku w godzinach od 7.30 do 15.00, w wyj,!tkowych sytuacjach dni 

i godziny mog~ ulec zmianie po uprzedniej analizie zasadnosci i koniecznosci odbycia 

takiego transportu. Zgloszenia uslugi bQdzie mozna dokonywae pisemnie, mailowo na adres: 

doortodoor@gminababoszewo.pl, urzad@gminababoszewo.pl, telefonicznie pod numerem 

23 661 10 91, oraz osobiscie w UrzQdzie Gminy Baboszewo w godzinach pracy Urz~du, 

uf. Warszawska 9 A, 09-130 Baboszewo. Zgfoszenia powinny bye wykonywane co najmniej 

na 2 dni robocze przed planowanym wyjazdem, potwierdzenie uslugi przez koordynatora 

nast~pi maksymalnie w ci,!gu 24 godzin. W kazdym przypadku 0 realizacji uslugi decyduje 

kolejnose zgloszen. W zgloszeniu naleZy podae imi~ i nazwisko, wskazanie kodu 

niepelnosprawnosci lub innych wskazaii w zakresie ograniczenia, informacji czy uZytkowniki 
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uZytkowniczka posiada zaopatrzenie ortopedyczne (wozek, balkonik, kule, itp.), adres 

zamieszkania (adres odbioru osoby potrzebuj,!cej transportu), adres docelowy lub trasy 

przejazdu, okreslie czy potrzebna jest pomoc asystenta w dotarciu z wyznaczonego miejsca 

do pojazdu, numer telefonu kontaktowy, wiek uZytkownika, daty i godziny rozpoczycia 

i zakonczenia uslugi. Wzor zgloszenia uslugi door - to - door stanowi zal'!cznik 

do Regulaminu. W przypadku planowanego postoju zglaszaj,!cy powinien podae 

przewidywany czas postoju. Przed wejsciem do samochodu uZytkownikluZytkowniczka 

uslugi przekazuje kierowcylkoordynatorowi oswiadczenie, ktore jest potwierdzeniem 

spelnienia kryteriow do skorzystania z uslugi transportu door - to - door. Wzor takiego 

oswiadczenia jest okreslony jako zal,!cznik do Regulaminu swiadczen uslugi. W celu 

maksymalnego wykorzystania pojazdu istnieje mozliwose l,!czenia kursow dla kilku osob 

z miejsc polozonych blisko siebie jak i bliskich miejsc docelowych. W przypadku 

niemoznosci realizacji uslugi przez Gminy (np. ze wzglydu na zbyt duZ<! liczby zgloszen 

na jeden termin, ograniczenia taboru przewozowego lub ograniczenia kadrowe) 

uZytkownikluZytkowniczka otrzyma bezzwlocznie na podane dane kontaktowe, informacjy 

o braku mozliwosci zrealizowania uslugi w zamowionym terminie. W przypadku rezygnacji 

mieszkanca ze zgloszonego transportu zobowi¥any jest takZe bezzwlocznie poinformowae 

o tym koordynatora. Kierowca rna prawo odmowie realizacji uslugi jesli osoba korzystaj,!ca 

z przewozu jest pod wplywem alkoholu, innych srodkow odurzaj,!cych lub zachowuj,!cy siy 

w sposob agresywny. Osoba korzystajllca z uslugi door - to - door rna bezwzglydny 

obowi¥ek podporz~dkowywania siy wskazaniom kierowcy i I lub asystenta w zakresie 

bezpieczenstwa w czasie przewozu. Przed uruchomieniem uslug transportu kierowca 

i koordynator/asystent odbydzie kurs z udzielania pierwszej pomocy jak i przeszkolenie 

we wspolpracy z osobarni niepelnosprawnymi i maj~cymi problem z mobilnoscill. Kai:dy 

z uZytkownikow uslug transportowych rna prawo skladae w Urzydzie Gminy Baboszewo 

skargi i zaZalenia dotycz~ce poziomu swiadczonych uslug. Trese skargilreklamacji powinna 

zawierae: dane osoby zglaszaj~cej: imi~ i nazwisko, adres, opis sytuacji, sformulowanie 

zarzutu, wskazanie punktu Regulaminu, ktory zdaniern osoby zglaszajllcej zostal naruszony. 

Skargi byd,! rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od ich otrzyrnania. Monitorowanie 

i kontrola jakosci uslugi transportowej door - to - door opiera siy na analizie danych 

zebranych od uZytkownikow uslugi w ramach ankiety wypelnianej po zakonczeniu uslugi, 

w ktorej uZytkownikluZytkowniczka oceni stopien zadowolenia z uslugi, dopasowanie 

do jego potrzeb, jakose sprzytu, post~powanie obslugi oraz danych zebranych w ramach 

systemu skarg i reklamacji. Ankieta jest dostypna w pojeidzie, ktorym realizowana jest 
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usluga oraz na stronie intemetowej - wzor ankiety jest okreslony jako zal~cznik 

do Regulaminu. Gmina Baboszewo dysponuje jednym samochodem przystosowanym 

do transportu osob niepelnosprawnych, ktory w przypadku wzrostu zapotrzebowania 

na uslugy indywidualnego transportu moZe bye wykorzystywany w tym celu. W Gminie 

Baboszewo zadeklarowalo chyc uczestnictwa w projekcie 200 osob z czego 19 osob wymaga 

pomocy asystenta przy przemieszczaniu siy. Z uslugi miesiycznie bydzie korzystalo ok. 15 

osob co rocznie daje ok. 180 uZytkownikow uslugi door - to - door. Koszt transportu 

to ok. 0,5 zl/1 km. W budZecie zaplanowano, iz miesiyczny koszt transportu wynosi 

1 435,00 zl przy przejechaniu ok. 2 870 km. 

7. Powil}zaDie propoDowaDego sposobu swiadczeDia uslug traDsportowych dla osob 

z ograniCZODl} mobiiDoscil} z dzialaniami podejmowanymi na rzecz aktywizacji 

spoleczDo-zawodowej. 

Uruchomienie pierwszej uslugi indywidualnego transportu na terenie gmmy Baboszewo 

bydzie mialo na celu g16wnie aktywizacjy osob z problemami z mobilnosci~ zarowno 

aktywizacjy spoleczn~ jak i zawodow~. Umozliwienie mieszkancom transportu na szkolenia, 

warsztaty czy do Urzydu Pracy oraz do placowek zdrowotnych i edukacyjnych spowoduje 

aktywizacjy osob dotychczas wykluczonych spolecznie, przeciwdzialanie ich samotnosci 

i bezradnosci. Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli mieszkancom w pelni 

wykorzystac pomoc jak~ oferuj~ im roznego rodzaju podmioty zarowno publiczne jak 

i prywatne, pokonanie barier komunikacyjnych wystypuj~cych na terenie gminy Baboszewo. 

Koordynator projektu bydzie zbieral i analizowal dane 0 liczbie uZytkownikow, ktorzy 

skorzystali z uslugi indywidualnego transportu w celu aktywizacji spoleczno - zawodowej 

w stosunku do calkowitej liczby uZytkownikow oraz liczbie przejazdow w celu aktywizacji 

spoleczno - zawodowej w stosunku do calkowitej liczby przejazdow. 
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