BREZPLAČNI PREVOZI ZA STAREJŠE IN INVALIDE
Prijavitelj operacije: Občina Ravne na koroškem
Partnerji: Društvo Koroški medgeneracijski center, Društvo Koroški medgeneracijski center
Vrednost operacije: 62.987,53
Vrednost sofinanciranja (ESRR): 40.000,00
Izvedba operacije: 1. FAZA: 1.6.2019 - 30.09.2019
2. FAZA: 1.10.2019 - 30.9.2021
Ozadje operacije
Predmet operacije je zagotovitev brezplačnih prevozov za starejše in gibalno ovirane občane. S tem
projektom želimo starejšim kot tudi gibalno oviranim občanom omogočiti več mobilnosti. Hkrati
želimo preprečiti ali prekiniti izoliranost in osamljenost starejših in gibalno oviranih prebivalcev iz
predvsem manjših, odročnejših krajev, ki zaradi oddaljenosti, odsotnosti avtomobila ali slabih
prometnih povezav skoraj ne zapuščajo svojih domov in se ne morejo aktivno vključevati v družbeno
življenje.
S prevozi bomo starostnikom in gibalno oviranim občanom omogočili, da se bodo lahko udeleževali
kulturnih dogodkov, obiskovali svoje prijatelje, obiskali zdravnika, lekarno, bolnišnico, fizioterapijo in
nenazadnje tudi trgovino. Tako lahko ne le samostojno in brez skrbi opravijo nujna opravila, temveč
tudi spletajo nova poznanstva in prijateljstva ter ohranjajo družbene stike s širšo okolico, ki jim je
sicer brez avtomobila predaleč in s tem nedosegljiva.
Namen projekta »Brezplačni prevozi za starejše in invalide«:
- starostnikom in gibalno oviranim ponuditi brezplačne prevoze do želene lokacije in
nazaj v namenskem osebnem vozilu
- starostnike in gibalno ovirane spodbujati k aktivnostim - zakaj bi čakali na pomoč
drugih, če se lahko po opravkih odpravijo sami
- poleg prevoza starejšim in gibalno oviranim ponuditi tudi druženje ob vožnji in
pomoč
pri opravkih (spremstvo, pomoč pri prenašanju težjih stvari,...)
- poskrbeti za povezovanje in ljudem, ki živijo izven mestnih središč in večjih krajev
omogočati obisk kulturnih prireditev, razstav in zmanjšati družbeno izključenost
- krepitev medsebojnega in medgeneracijskega sodelovanja, zaupanja in
povezovanja in zmanjšati obremenitve družinskih članov, ki zaradi službenih in
družinskih obveznosti težko zagotavljajo storitve in pomoč starejšim in gibalno
oviranim svojcem
Cilji operacije
Dolgoročni cilji operacije:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

izboljšanje in zagotavljanje kvalitetnega življenja ranljivih skupin občanov na
območju občine,
vzpodbujanje aktivnega življenja starejših za aktivno udejstvovanje in posledično
podpiranje njihove samostojnosti ter hkrati zagotavljanje pomoči, kjer je potrebna.
izboljšanje in zagotavljanje dostopnosti prebivalcev iz oddaljenih naselij do
urbanega središča in družabnega življenja
povezovanje podeželja z mestnim središčem
spodbujanje okolju prijazne mobilnosti z optimiziranjem števila potovanj na način,
da si več potnikov na istih relacijah deli prevoz.

−
−
−
−

zagotavljanje pogojev za vključevanje mladih, starejših, invalidov in drugih ranljivih
skupin v delo in socialno življenje
spodbujanje in krepitev prostovoljstva
uresničevanje razvojnih ciljev občine.

Kratkoročni cilji operacije:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

dvig kvalitete življenja ranljivih skupin prebivalstva v ruralnih območjih;
spodbuditi lokalno prebivalstvo k uporabi organiziranih prevozov;
spodbuditi lokalno prebivalstvo k aktivnemu udejstvovanju in posledično krepitvi njihove
samostojnosti;
spodbuditi lokalno prebivalstvo k ohranjanju in varstvu okolja in narave;
povezovanje ruralnih območij z mestnim središčem ter s tem z aktivnim in družabnim
življenjem
nakup avtomobila za izvajanje prevozov, prilagojenega gibalno oviranim občanom
vzpostavitev klicnega centra in mreže prostovoljnih šoferjev
organiziranje delavnic, usposabljanj in izobraževanj
zagotovitev koordinatorja za izvajanje programa
zagotovitev informacijske podpore za izvajanje programa

Aktivnosti operacije
1. FAZA
Vodilni partner:
Aktivnost 1: Nakup opreme (nakup avtomobila za izvajanje prevozov starejših in gibalno
oviranih z vgrajeno hidravlično ploščadjo za invalidske vozičke)
Aktivnost 2: Delavnice, usposabljanja, programi, tehnična in informacijska podpora
(organizacija usposabljanj in izobraževanj za prostovoljne šoferje s pomočjo ustreznih
usposobljenih organizacij, ki izvajajo tovrstna izobraževanja, organizacija usposabljanj in
izobraževanj za koordinatorja prevozov ter ostale sodelujoče v projektu, vodenje in
koordinacija aktivnosti operacije, vzpostavitev mreže prostovoljnih šoferjev, povezovanje in
sodelovanje z društvi in drugimi organizacijami glede vzpostavitve mreže prostovoljnih
šoferjev, promocija operacije, vzpodbujanje uporabnikov (starejših in gibalno oviranih) k čim
večji uporabi organiziranih brezplačnih prevozov, ureditev notranje opreme v vozilu
namenjene za izvajanje prevozov (naprava za prostoročno telefoniranje, avto-polnilnik
telefona, držalo za telefon, ipd.), ureditev promocijskega napisa za vozilo (brandiranje vozila),
nakup potrebne informacijske podpore in opreme za načrtovanje prevozov, za hitro klicanje
in navigacijo, e-koledar in še drugo potrebno informacijsko podporo za nemoteno izvajanje
programa, ureditev prostorov klicnega centra ter nakup druge potrebne opreme
Aktivnost 3: Drugi stroški (stroški goriva za vozilo, stroški vzdrževanja vozila, stroški čiščenja
vozila)
Partner 2:
Aktivnost 5: promocijske aktivnosti (promocija operacije, vzpodbujanje uporabnikov (starejših in
gibalno oviranih) k čim večji uporabi organiziranih brezplačnih prevozov)

2. FAZA
Vodilni partner:
Aktivnost 2: Delavnice, usposabljanja, programi, tehnična in informacijska podpora
(organizacija usposabljanj in izobraževanj za prostovoljne šoferje s pomočjo ustreznih
usposobljenih organizacij, ki izvajajo tovrstna izobraževanja, organizacija usposabljanj in
izobraževanj za koordinatorja prevozov ter ostale sodelujoče v projektu, vodenje in
koordinacija aktivnosti operacije, vzpostavitev mreže prostovoljnih šoferjev, povezovanje in
sodelovanje z društvi in drugimi organizacijami glede vzpostavitve mreže prostovoljnih
šoferjev, promocija operacije, vzpodbujanje uporabnikov (starejših in gibalno oviranih) k čim
večji uporabi organiziranih brezplačnih prevozov, ureditev notranje opreme v vozilu
namenjene za izvajanje prevozov (naprava za prostoročno telefoniranje, avto-polnilnik
telefona, držalo za telefon, ipd.), ureditev promocijskega napisa za vozilo (brandiranje vozila),
nakup potrebne informacijske podpore in opreme za načrtovanje prevozov, za hitro klicanje
in navigacijo, e-koledar in še drugo potrebno informacijsko podporo za nemoteno izvajanje
programa, ureditev prostorov klicnega centra ter nakup druge potrebne opreme
Aktivnost 3: Drugi stroški (stroški goriva za vozilo, stroški vzdrževanja vozila, stroški čiščenja
vozila)
Partner 1:
Aktivnost 4: Zaposlitev koordinatorja – stroški dela (zaposlitev 1 osebe za polovični delovni čas)
Partner 2:
-

Aktivnost 5: promocijske aktivnosti (promocija operacije, vzpodbujanje uporabnikov
(starejših in gibalno oviranih) k čim večji uporabi organiziranih brezplačnih prevozov)

Rezultati operacije
S tem projektom želimo starejšim kot tudi gibalno oviranim občanom omogočiti več mobilnosti. Hkrati
želimo preprečiti ali prekiniti izoliranost in osamljenost starejših in gibalno oviranih prebivalcev iz
predvsem manjših, odročnejših krajev, ki zaradi oddaljenosti, odsotnosti avtomobila ali slabih
prometnih povezav skoraj ne zapuščajo svojih domov in se ne morejo aktivno vključevati v družbeno
življenje.
S prevozi bomo starostnikom in gibalno oviranim občanom omogočili, da se bodo lahko udeleževali
kulturnih dogodkov, obiskovali svoje prijatelje, obiskali zdravnika, lekarno, bolnišnico, fizioterapijo in
nenazadnje tudi trgovino. Tako lahko ne le samostojno in brez skrbi opravijo nujna opravila, temveč
tudi spletajo nova poznanstva in prijateljstva ter ohranjajo družbene stike s širšo okolico, ki jim je
sicer brez avtomobila predaleč in s tem nedosegljiva.

