REGULAM

l

N

U KORZYsTAN lA Z TRANSPORTU STOWARZYSZEN lA

RoDZlcoW i PRzYJAcloŁ DzlEcl NlEWlDoMYcH l sLABoWlDZĄcYcH
,,TĘczA"
Tekst ujednolicony po zmiqnqch wprowadzonych L,)chwałq Zarzqdu Stowarzyszenia nr 1"56/50/2013 z dnia 28
czerwco 2013 r. oraz aneksem nr 1 wprowadzonym uchwalq

nr 69/22/2019 z dnia J,1 czerwca 2019

§r
ZASADY OGÓLNE

1,

środki transportu należą do Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych l
Słabowidzących,,Tęcza" isą wykorzystywane do przewozu osób niepełnosprawnych - podopiecznych
Stowarzyszenia, pracownil<ów Zespołu Ośrodków, członków Stowarzyszenia w sprawach służbowych,
zaopatrzenia i przewozu mienia Stowarzyszenia.

2,

Samochody są zarejestrowane i posiadają dokumentv oraz wyposażenie zgodne
wymaganiami prawnymi dla danego po.jazdu,

3.

Za sprawy transportu odpowiada bezpośrednio Kierownik Działu Administracyjno- Gospodarczego,

4.

Ze względu na specyfikę świadczonych usług kierujący pojazdami są zaopatrywani w

5.

Ustala się godziny pracy kierowców w przedziale czasowym 6.00-18,00.

6.

Transportem Stowarzyszenia mogą być objęte osoby niepełnosprawne (podopieczni Dziennego
OśrodkaWsparcia SOKRATES) w wieku powyzej 24. roku życia, mieszkające w granicach miasta
stołecznego Warszawy, nie korzystające z transportu organizowanego przez miasto stołeczne
Warszawa dIa dzieci podlegających obowiązkowi naul<i.

].

W transporcie zapewnione je5t wsparcie opiekuna,

z

telefony komórkowe i dodatkowe wyposażenie apteczki.

§z
DOWOZ OSOB

N

lEPEŁNOSPRAWNYCH

1". Za

2.
3.
4.
5.
6.

dowoz przyjmuje się pełną usługę tj. przywiezienie podopiecznego do ośrodkai odwiezicnie
podopiecznego cio domu, jak również usługę połowiczną t1. dowóz w jedną stronę.
W przypadku wyłączenia samochodu z eksploatacji 7 przyczyn technicznych Stowarzyszenie nie będzie
zapewniało transportu zastępczego, z wyjątkiem powrotu dziecka do domu w dniu zdarzenia,
Przydzlał transportu do Ośrodl<a obejmuje okres jednego roku szkolnego.
Do dnia 30 czerwca przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego, rodzice Iub opiekunowie składają
do sekretariatu Stowarzyszenia wniosek o przvdział transportu (załącznik nr 1).
Zł<>żone. wnioski będą rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Dyrektora Zespołu OŚrodków do
dnia 15 lipca kazdego roku,
O przyznaniu transportu oraz o harmonogramie dojazdów rodzice/opiekunowie zosta1ą powradornit:ni

do dnia 20 sierpnia każdego roku. Rodzice zobowiązani są do podpisania oświadczenia o zapoznailiLl
się z Regulaminem l(orzystania z Transportui Stowarzyszenia.

§3

zAsADY KWALlFlKACJl oRAz oBoWlĄZKl oPlEKUNoW
ZWlĄZANE

1,

Z

TRANSPORTEM FODOPlECZNYCH

Komisja wymieniona w § 2 pkt. 5, rozpatrująca wnroski o przydział transportu, będzie brała pod
uwagę w szczególności:
a) stopień niepełnosprawności kandvdata,

b)
c)
d)
2,
3.
4.

sytuację życiową i materialną rodziny,
stan zadiużenia wobec Zespołu Ośrodków (niezaleganIe z opłatami),
możliwościprawidłowego i bezpiecznego świadczenia usługi przez posiadany transport (liczba
miejsc w samochodzie, trasy).
Rodzice/opiekunowie prawni dostosowuja się do harmono8ramu dowozu podopiecznych.
W przypadku czasowej rezygnacji z transportu rodzice/opiekunowie prawni powinni powiadomic
kierowcę lub kierownika transportu z co najmniej jednodniowvm wyprzedzeniem,
Pkt, 3 nie dotyczy rezygnacji spowodowanej nagłą chorobą dziecka,

§4
ODPŁATNOŚĆ

1.

Wprowadza się nieodpłatny dowóz podopiecznych do Dziennego OŚrodka Wsparcia SOKRATES
prowadzonego przez Stowarzyszenie,,Tęcza" od dnia 01.01.2019 do 30.11.2021r.

§s
DOWOZ PRZEZ PODMlOTY ZEWNĘTRZNE
Stowarzyszenie może realizować dowóz podopiecznych do swoich placówek równleż na podstawie
usług reaIizowanych przez podmiotv zewnętrzne, w oparciu o odrębne umowy zawarte w tym ce|u
Umowy z podmiotami zewnętrznyml mogą również w całoŚci zastąpiĆ transport Świadczony przez
Stowarzyszenie własnymi środkami. Objęcie podopiecznych usługą transportu Świadczoną przez
podmioty zewnętrzne wymaga podprsania przez rodzicow/opiekunów prawnych podoOiecznego
odrębne.1 umowy, określającejzasady isposób rozliczenia tran5portu podopier:znego do OŚrodka.

§6
PosTANoWlENlA KoŃcoWE

],.

2.

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania transportu będzie rozpatrywał Dyrektor, a w trvbie
odwoławczym Zarząd Stowarzyszenia.
Tekst jednoIity niniejszego Regulaminu obejmuje zmiany z dnia 28.06.2013 r. (Uchwała Zarządu
Stowarzyszenia nr 1,5615O/2O13l oraz aneks nr 1wprowadzony uchwalą nr 69l2żl20l9r. z dnia 11
czcrwca 20] 9r.

Regulamin obowiązuje, do 30.].1.2021

r.

Prezes Stowarzyszenia

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ TRANSPORTU
na okres:
1,, lmię i nazwisko osoby z niepełnosprawnością,podopiecznego Ośrodka SOKRATES:

2.

lmię i nazwisko wnioskodawcy (rodzic/opiekun):

3.

Telefony kontaktowe:

4,

Adres zamieszkania (miejsce zamieszkania podopiecznego) i(ewentualnie) szczegóły
dotyczące dojazdu:

5.

Krotka charakterystyka problemów zdrowotnych, opis funkcjonowania osoby
niepełnosprawne.j (stopień samodzielności, mozliwośćsamodzielnego poruszania się,
występujące atal<i padaczki oraz inne wazne informacje):

data i podpis osoby wnioskującej

