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Oblastní charita Uherské Hradiště
PONIV -přeprava občanů na invalidních vozících

Velehradská 247 , 686 01 Uherské Hradiště
tel.: 572 555 783 , mob.: 606642407;
e-mail: uhradiste@caritas.cz;
IČO: 44018886; bank. spojení: ČSOB, č.ú. 1044929/0300

www.uhradiste.caritas.cz

Přeprava Občanu Na Invalidních Vozících

P O N I V
přístup ke stejným příležitostem

Dovezeme Vás tam, kam budete potřebovat. Bez sesednutí z Vašeho
vozíku. Posádka vozidla s nájezdní plošinou Vás vyzvedne přímo v místě
Vašeho bydliště a dopraví Vás kam potřebujete
.
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K vlakovým spojům
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Komu je služba určena?
- službu mohou využívat všichni držitelé průkazů s pohybovým postižením
- přednost mají osoby pohybující se na ortopedických vozících
- čas a pořadí převozu musí být dohodnuty s dispečerem, který je po
vzájemné dohodě určí dle pořadí objednávky, naléhavosti apod.
- osoby mentálně postižené mohou být dopravovány jen s doprovodem
zákonného zástupce
- osoby mladší 15 let mohou být dopravovány jen s doprovodem
zákonného zástupce, nebo po předběžné dohodě s písemným souhlasem
jeho zákonného zástupce

Jak a kdy službu objednat?
Službu' si můžete objednat telefonicky na prozatímním dispečinku
Velehradská třída 247, Uherské Hradiště. Volat můžete kdykoliv i ve dnech
pracovního volna a v případě nutnosti i ve večerních hodinách na záznamník telefonní číslo: 572 555 783 ,mobilní telefon: 606642407
( upozornění - adresa dispečinku i telefon budou v nejbližší době změněny !!! )

Čím pojedete?
Upraveným automobilem FORD Tranzit pro maximálně 4 cestující na
vozíku. Doprava je včetně asistenční služby po dobu přepravy.
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Za kolik? - výběr z ceníku

A.Obsluhované pásmo
-vnitřní - do vzdálenosti 5 km
Pracovní dny od 6.30 do 20.30 hodin:

cestující na vozíku 20,-Kč/osobu
30,-Kč/osobu (s příspěvkem
Individuální dopravu)
ostatní cestující s pohybovým handicapem
35,-Kč/osobu
45, -Kč/ osobu(příspěvek
na Indiv.dopravu)

-vnějši=- od 5km do 30km
Pracovní dny od 6.30 do 20.30 hodin:
sazba:
4,-KčIkm
5,-Kč/km (příspěvek na Individuální dopravu)
V ceně je jízdné tam i zpět včetně případného doprovodu občana s průkazem ZTPIP.
Přeprava po 20.30 hodině:
Obsluhované pásmo - vnitřní - pracovní dny :
- so.ne, svátek :
- vnější - pracovní dny :
- so, ne, svátek :

7,-Kč/km
8,-Kč/km
8,-Kč/km
9,-Kč/km

B.Mimo obsluhované pásmo
Pracovní dny od 6.30 do 20.30 hodin:

Přeprava po 20.30 hodině:
- pracovní dny :
- so, ne, svátek:

sazba - 5,-KčIk:m
-6,-Kč/km (příspěvek na lndiv.dopravu)

8,-Kč/km
9,-Kč/km

Počítá se cesta vozidla tam i zpět - využitá i nevyužitá

Čekací doba:
-cestující na vozíku - 15,-Kč za každou započatou 14 hodinu čekací doby
-ostatní cestující
- 20,-Kč za každou započatou 14 hodinu čekací doby

Přepravu indikovanou lékařem hradí vozíčkářům zdravotní pojišťovny.
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