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WSTĘP 
 

Niniejsza koncepcja została opracowana przez Gminę Ułęż na potrzeby konkursu 

grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonego w ramach projektu  

pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności 

architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi 

Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 

działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  

 

Celem projektu jest poprawa jakości życia części mieszkańców Gminy Ułęż, poprzez 

eliminowanie barier transportowych, dzięki czemu będą oni w stanie samodzielnie  

(lub z niewielkim udziałem i pomocą osób trzecich) podejmować i rozwijać swoją aktywność 

w życiu publicznym, społecznym i zawodowym. Problemy osób niepełnosprawnych, 

starszych i wykluczonych od lat są jedną z najważniejszych kwestii społecznych.  

Biorąc pod uwagę zakres zjawiska, niezaprzeczalnym staje się konieczność podejmowania 

przez samorząd różnorodnych działań i wysiłków, zmierzających do rehabilitacji tych osób 

oraz wyeliminowania barier ograniczających bądź utrudniających ich funkcjonowanie  

w społeczeństwie. Prowadzenie działań skierowanych do osób niepełnosprawnych  

i starszych jest niezbędnym warunkiem wspomagającym zwiększenie aktywności tej części 

społeczności Gminy Ułęż. Wszelkie przedsięwzięcia służące aktywizacji zawodowej  

i społecznej oraz przestrzeganie praw tych osób są nieodzownym czynnikiem w poprawie 

warunków ich życia.  

 Osiągnąć to można m.in. przez tworzenie warunków do integracji osób 

niepełnosprawnych i wykluczonych z najbliższym otoczeniem, przeciwdziałanie izolacji rodzin 

z osobą niepełnosprawną, zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa socjalnego, 

rehabilitację oraz umożliwienie samodzielnego rozwiązywania swoich problemów i pełne 

uczestnictwo w życiu społecznym.  

Planowana realizacja usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie 

Gminy Ułęż będzie projektem pilotażowym, ale prognozuje się, że przyczyni  

się do zniwelowania poziomu wykluczenia społecznego i komunikacyjnego osób 

uprawnionych. 
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1. Analiza problemowa, bariery i potrzeby, na które odpowiada 

koncepcja. 

W chwili obecnej na terenie Gminy Ułęż nie są świadczone usługi typu door-to-door,  

ani przez Gminę Ułęż, ani przez inny podmiot podległy pod administrację samorządową, 

zajmujący się pomocą osobom z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami 

mają możliwość korzystania z tego typu usług świadczonych przez firmę transportową  

na zasadach komercyjnych, ale są to przejazdy świadczone na zlecenie NFZ i na jego 

zasadach. Usługi komercyjne nie są rzeczą powszechną wśród osób z niepełnosprawnościami 

ze względu na skromne budżety domowe tych osób. W związku z tym, osoby  

z niepełnosprawnościami mają utrudniony dostęp do edukacji, podjęcia pracy zawodowej, 

czy skorzystania z usług lekarza, prawnika, notariusza etc. ich udział w życiu społeczno – 

zawodowym jest ograniczony. Realizacja projektu w ramach którego będą świadczone usługi 

typu door-to-door jest konieczna, ponieważ takie działania nie były do tej pory realizowane  

i są one odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Większość 

osób z niepełnosprawnościami będącymi mieszkańcami Gminy Ułęż nie ma możliwości 

wyjazdu poza miejsce zamieszkania. Realizacja projektu jest odpowiedzią na ich potrzeby 

oraz jedyną formą pomocy w transporcie dla osób dorosłych w celu aktywizacji zawodowej, 

społecznej, czy kulturalnej. Przeprowadzone konsultacje społeczne wśród osób z 

niepełnosprawnościami w Gminie Ułęż wykazały:  

- problemy z dojazdem do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (lokalne ośrodki             

         zdrowia) oraz do lekarzy specjalistów w Rykach, Puławach oraz w Lublinie, 

- bariery w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w infrastrukturze 

lokalnego przewoźnika publicznego, uniemożliwiające dojazd na zabiegi 

rehabilitacyjne,  

- brak możliwości skorzystania z oferty zajęć dla seniorów przygotowanej przez Gminę 

Ułęż przez osoby mające trudności w poruszaniu się, a ich dysfunkcje nie pozwalają  

na korzystanie z usług transportu publicznego, 

- brak zorganizowanego transportu usługi typu door-to-door dla osób dorosłych, 

chcących kontynuować naukę na uczelniach lub chcących podwyższać swoje 

kwalifikacje na kursach czy szkoleniach, 
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- bariery w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w infrastrukturze 

lokalnego przewoźnika publicznego, uniemożliwiające dojazd do potencjalnych miejsc 

pracy. 

2. Analiza niezaspokojonych potrzeb transportowych osób z potrzebą 

wsparcia w zakresie mobilności w kontekście ich aktywizacji społeczno-

zawodowej na terenie objętym koncepcją. 

Gmina Ułęż przeprowadziła analizę potrzeb transportowych wśród osób z potrzebą 

wsparcia w zakresie mobilności w kontekście ich aktywizacji społeczno-zawodowej.  

Do analizy wykorzystano ankiety oraz metodę wywiadu środowiskowego. 

Przeprowadzającymi analizy byli: pracownicy Urzędu Gminy Ułęż oraz Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Ułężu przy pomocy kół gospodyń wiejskich, sołtysów. Bardzo pomocne na tym 

etapie były konsultacje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ale także z ich pomocą  

w środowisku seniorów z terenu gminy. Przeprowadzone konsultacje wśród osób  

z niepełnosprawnościami w Gminie Ułęż wykazały: Podstawowym problemem jest brak 

zorganizowanego transportu usługi typu door-to-door dla niepełnosprawnych osób 

dorosłych a także brak zorganizowanego transportu publicznego dostosowanego do osób 

niepełnosprawnych. Gmina nie ma komunikacja publicznej, która by była skupiona wokół 

jednego przewoźnika, nie posiada dostosowanej floty do przewozu osób niepełnosprawnych 

nie posiada również wykwalifikowanej kadry w tym zakresie. Główne niezaspokojone 

potrzeby transportowe to: 

1. Problemy z dojazdem do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i na rehabilitację. 

Głównym punktem jest ośrodek zdrowia w Rykach gdzie znajdują się również gabinety 

lekarzy specjalistów oraz rehabilitantów. Ośrodek jest dostosowany do osób 

niepełnosprawnych na poziomie parteru.  

2. Problemy z dojazdem do lekarzy specjalistów poza terenem gminy. Konsultacje 

lekarskie, wizyty, komisje lekarskie itp. do szpitali, przychodni. Główne kierunki,  

które wskazano to Ryki, Puławy, Lublin.  

3. Brak możliwości skorzystania z oferty zajęć dla niepełnosprawnych  

oraz niepełnosprawnych seniorów przygotowanej przez Klub Seniora przez osoby mające 

trudności w poruszaniu się, których dysfunkcje nie pozwalają na korzystanie z usług 

transportu publicznego. Klub Seniora, przeznaczony do integracji społecznej, spotkań,  

ale także aktywności fizycznych i rehabilitacyjnych.  
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4. Problem z dowozem dla 2 uczniów niepełnosprawnych, które dowożone są codziennie 

podczas roku szkolnego do placówki oświatowej w Kębło, Rykach.  

5. Brak zorganizowanego transportu usługi typu door-to-door dla osób dorosłych, 

chcących kontynuować naukę na uczelniach lub chcących podwyższać swoje kwalifikacje 

na kursach czy szkoleniach.  

6. Problemy z dojazdem do budynków użyteczności publicznej ( załatwianie spraw 

urzędniczych). Najczęstsze wskazania to: urząd gminy, ZUS, OPS, urząd skarbowy, sąd. 

Wszystkie wskazane budynki mają zapewniony dostęp do osób niepełnosprawnych  

na poziomie parteru. 

3. Działania prowadzone przez Gminę Ułęż, organizacje pozarządowe  oraz 

inne podmioty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób  

z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie objętym usługami 

transportu door-to-door. 

W gminie Ułęż, liczącej  3100 mieszkańców  tworzony jest  Klub Seniora,  czynny przez  8 

godz. dziennie w dni robocze, mający na celu przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji 

seniorów – osób niesamodzielnych i zapewniający, w którym prowadzone będą  następujące 

zajęcia i wsparcie dla os niesamodzielnych, w zależności od potrzeb i zainteresowań 

uczestników: 

1.  Warsztaty zajęciowe – rozwijanie umiejętności i zainteresowania m.in.  zajęcia obsługi 

komputera i internetu. 

2.   Gimnastyka rekreacyjna – m.in. taniec, aerobik, nordic walking. 

3. Spotkania ze specjalistami w dziedzinie zdrowia (dietetykami, podróżnikami, 

historykami). 

4. Indywidualne poradnictwo w zakresie pomocy społecznej, pomoc w poruszaniu  

się po rożnych systemach wsparcia osób niesamodzielnych, udzielanie informacji  

o przysługujących świadczeniach, dostępnych formach pomocy społecznej 

pozasystemowej OPS, wsparcie w kontaktach z instytucjami pomocowymi innymi  

niż OPS. 

5. Wyjazdy edukacyjno-kulturalne pielgrzymki, wycieczki- średnio 5 razy dla każdego 

uczestnika Klubu. 

6. Spotkania integracyjne dla seniorów (imprezy plenerowe - w ramach aktywizacji  

i zagospodarowania czasu wolnego seniorów w okresie letnim). 
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Uczestnikami Klubu będą osoby z terenu Gminy Ułęż, niektóre osoby z uwagi na stan zdrowia 

należy dowieźć do Sobieszyna w dni działania Klubu dziennie 40 km w tygodniu: 200 km  

x 4 tygodnie = 800 km/miesiąc. 

4. Funkcjonujące rozwiązania transportowe realizowane przez jednostkę 

samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i sektor prywatny 

na terenie objętym koncepcją skierowanych do osób z potrzebą 

wsparcia w zakresie mobilności. 

W chwili obecnej na terenie Gminy Ułęż nie są świadczone usługi typu door-to-door,  

ani przez Gminę Ułęż, ani przez inny podmiot podległy pod administrację samorządową,  

czy też organizację samorządową zajmujący się pomocą osobom dorosłym  

z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość korzystania  

z tego typu usług świadczonych przez firmę transportową na zasadach komercyjnych,  

ale są to przejazdy świadczone tylko na zlecenie NFZ i na jego zasadach. Do Specjalnego 

Ośrodka Szkolno Wychowawczego, Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Kęble uczęszczają 

uczniowie, którzy ukończyli 18 lat, którym Gmina Ułęż organizuje dowóz: tj. 2 uczniów 

pełnoletnich 19 i 20 lat legitymujący się znacznym stopniem niepełnosprawności. 

Do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Ułężu na ul. Ogrodową dowożona  

jest uczennica w wieku 18 lat, przez 5 dni w tygodniu. 

5. Sposoby zaspokojenia potrzeb transportowych osób z potrzebą 

wsparcia w zakresie mobilności, w szczególności w zakresie usługi door-

to-door (w tym planowanego modelu świadczenia usług door-to-door). 

 

Gmina Ułęż od 4.01.2021 r. do 31.07.2022 będzie realizować projekt dla osób 

niepełnosprawnych dofinansowany ze środków PO WER 2014 - 2020. Usługa typu  

door-to-door będzie świadczona w dni powszechne od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 8.00 do 20.00 w promieniu 100 km od miejscowości Ułęż, oraz w weekendy 

 (np. wyjazd do kina, teatru, na studia). Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie  

oraz za pomocą aplikacji. Zamawianie przewozów odbywać się będzie na bieżąco,  

zaś o przyjęciu i realizacji zamówienia decydować będzie kolejność zgłoszeń.  

Dyspozytor przy odbieraniu zamówienia na przewóz przeprowadza wywiad na temat stopnia 

samodzielności w poruszaniu się pasażera oraz potrzeby zapewnienia mu opieki  

przy przemieszczaniu się z miejsca pobytu osoby niepełnosprawnej do samochodu  

oraz zapisuje dane osoby wraz z numerem orzeczenia lub informacją o złożonym 

oświadczeniu o potrzebie wsparcia w zakresie mobilności osoby, która ukończyła 18 rok 
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życia, a nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności. Poprzez świadczenie usług 

transportowych typu door-to-door zostaną zaspokojone następujące potrzeby transportowe:  

1. Dojazd do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i na rehabilitację.  

Głównym punktem jest ośrodek zdrowia w Ułężu gdzie znajdują się również gabinety 

lekarzy specjalistów oraz rehabilitantów. Ośrodek jest dostosowany do osób 

niepełnosprawnych na poziomie parteru.  

2. Dojazd do lekarzy specjalistów poza terenem gminy. Konsultacje lekarskie, wizyty, 

komisje lekarskie itp. do szpitali, przychodni. Główne kierunki, które wskazano to Ryki, 

Puławy, Lublin.  

3. Możliwości skorzystania z oferty zajęć dla niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnych 

seniorów przygotowanej przez powstający Klub Seniora przez osoby mające trudności  

w poruszaniu się, których dysfunkcje nie pozwalają na korzystanie z usług transportu 

publicznego.  

4. Dowóz 2 uczniów niepełnosprawnych, które dowożone są codziennie podczas roku 

szkolnego do placówki oświatowej w Kębło, Rykach.  

5. Zorganizowanie transportu usługi typu door-to-door dla osób dorosłych,  

chcących kontynuować naukę na uczelniach lub chcących podwyższać swoje kwalifikacje  

na kursach czy szkoleniach.  

6. Dojazd do budynków użyteczności publicznej (załatwianie spraw urzędowych). 

Najczęstsze wskazania to: urząd gminy, ZUS, OPS, urząd skarbowy, sąd. Wszystkie 

wskazane budynki mają zapewniony dostęp do osób niepełnosprawnych na poziomie 

parteru. (szczegółowa analiza dostępności budynków publicznych znajduje  

się w Koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door). Analizie poddano 

również wielorodzinne budynki mieszkalne będące w zasobach gminnych z barierami 

architektonicznymi, w których mieszkają potencjalni użytkownicy lub potencjalne 

użytkowniczki usług transportowych door-to-door. Na stan obecny gmina Ułęż posiada  

w swoich zasobach budynek wielorodzinny, w którym mieszka 1 z ograniczoną 

mobilnością przy ul. Podlodów 2/15 w Ułężu, 08-504 Ułęż. Osoba z niepełnosprawnością 

ruchową ma problem z otwieraniem drzwi wejściowych. Problem z używaniem klucza 

przy drzwiach wejściowych. W ramach projektu planowane jest wykonanie usprawnień 

likwidujących bariery architektoniczne w zakresie montażu wideofonu.  

 

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość dojechać ze swoich domów:  

- na zajęcia Klubu Seniora,  

- wyjechać do kina, teatru, filharmonii , 

- na rehabilitację,  

- na konsultacje lekarskie, rehabilitacje, wizyty itp. do szpitali, przychodni,  
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- załatwić sprawy urzędowe, sprawy w ZUS.  

Miesięcznie trasa przejazdu będzie wynosić około 5152 km. 

6. Powiązanie proponowanego sposobu świadczenia usług 

transportowych dla osób z ograniczoną mobilnością z działaniami 

podejmowanymi na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.  

W celu realizacji projektu, do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie Beneficjent 

nawiązał formalną współpracę z Partnerem. W gminie tworzony jest Klub Seniora,  

którego działania będą skierowane są na aktywizację seniorów, którzy ze względu  

na choroby czy niepełnosprawność nie uczestniczą w życiu społecznym. Niestety bariery  

w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w infrastrukturze lokalnego 

przewoźnika publicznego, uniemożliwiające dojazd na zajęcia organizowane przez Klub. 

Przeprowadzone konsultacje społeczne wśród osób z niepełnosprawnościami w Gminie Ułęż 

wykazały m.in. brak zorganizowanego transportu usługi typu door-to-door dla osób 

dorosłych, chcących kontynuować naukę na uczelniach lub chcących podwyższać swoje 

kwalifikacje na kursach czy szkoleniach. 

7. Powiązanie założeń koncepcji z  działaniami na rzecz aktywizacji 

zawodowej i społecznej osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności 

w dokumentach strategicznych i/lub programach rozwoju dotyczących 

jednostki samorządu terytorialnego. Na poziomie lokalnym, 

regionalnym i krajowym. 

Stworzona Koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door w gminie Ułęż  

 ma oparcie w dokumentach strategicznych zarówno na poziomie lokalnym, 

sub/regionalnym i krajowym:  

Nazwa dokumentu 
Okres obowiązywania i cel 
dokumentu 

Grupa 
docelowa  

Obszary 
powiązań z 
koncepcją  

Dokumenty o charakterze lokalnym i regionalnym  

1. Gminna Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Ułęż  na lata 2014-
2020. Przyjęta uchwałą nr XVI/208/14 z dnia 21 listopada 2014 r. 

 Okres obowiązywania: 2014-2022.  
Cel dokumentu: 
Strategia jest średniookresowym dokumentem planistycznym diagnozującym 
rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej i przedstawiającym plan działań.  Kwestia 
mobilności  jest poruszona dwukierunkowo poprzez aktywizację osób starszych w tym 
niepełnosprawnych (Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub seniora)  i dążenie  
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do ograniczania barier architektonicznych w gminie. 
 

Grupa docelowa : Mieszkańcy Gminy Ułęż. 

Obszary powiązań z koncepcją : 
OBSZAR: OCHRONA ZDROWIA, Cel strategiczny nr. 1 Poprawa jakości życia osób 
niepełnosprawnych w gminie. cel szczegółowy nr 1 Dostosowanie mieszkań dla osób 
niepełnosprawnych. Partnerem i realizatorem w tym zakresie jest powiat rycki 
poprzez PCPR jak i w obszarze edukacji. 
OBSZAR: EDUKACJA, Cel strategiczny nr. 2 Rozwój szkolnictwa, cel szczegółowy nr 2 
Modernizacja placówek oświatowych, działania: 1. likwidacja barier 
architektonicznych.  
 

2. Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego 2015-2022 przyjęta przez Radę Powiatu 
w Rykach Uchwałą Nr XV/74/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. 

 Okres obowiązywania: 2015-2022 
Cel dokumentu: Podobnie jak Strategia Rozwoju Lokalnego gminy Ryki Strategia 
powiatowa jest to podstawowa wielopłaszczyznowa i wieloaspektowa strategia 
rozwoju powiatu ryckiego dotyczy wszystkich sfer rozwoju gospodarczego  
i społecznego gminy Ryki. 

Grupa docelowa : Mieszkańcy Powiatu ryckiego . 

Obszary powiązań z koncepcją : 
W zakresie działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z potrzebą 
wsparcia w zakresie mobilności strategia przedstawia propozycje działań w obszarach 
strategicznych:  
Cel Strategiczny 1 Zdrowie i Pomoc społeczna, Cele operacyjny: szeroka aktywizacja 
osób wykluczonych społecznie, w tym dzieci, młodzieży, osób starszych, 
niepełnosprawnych.  
Cel Strategiczny 3 Edukacja i Sport Cele operacyjny: poprawa stanu technicznego oraz 
doposażenie obiektów szkolnych, sportowych i przyszkolnych także w zakresie 
dostępności w zakresie osób niepełnosprawnych. 

3.  Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich 
wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób 
niepełnosprawnych na lata 2014 - 2020. Przyjęta Uchwałą Sejmiku Województwa 
Lubelskiego nr XLV/701/2014 z dnia 26 maja 2014 roku. 

 Okres obowiązywania: 2014-2020 
Cel dokumentu: Program jest elementem realizacji i uszczegółowienia (w kierunku 
osób niepełnosprawnych) Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego  
na lata 2014 - 2020. Grupą docelową są osoby niepełnosprawne z terenu 
województwa Lubelskiego. Głównym celem działań zawartych w Programie jest 
zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości pełniejszego uczestniczenia  
w życiu społecznym. Program wskazuje instytucjom i organizacjom działającym  
w obszarze polityki społecznej kierunek działań, który zapewni niepełnosprawnym 
miejsce w strukturze i procesach społecznych.  

Grupa docelowa : środowisko osób niepełnosprawnych województwa lubelskiego. 

Obszary powiązań z koncepcją : 
Koncepcja wpisuje się bezpośrednio w Cel szczegółowy 3: Zapewnienie 
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kompleksowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym w ramach 
działań instytucji i organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie 
województwa lubelskiego w działanie 6. Zwiększanie dostępności do transportu 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym w mniejszych 
miejscowościach. oraz cały Cel szczegółowy 5: Podniesienie poziomu aktywności 
zawodowej osób niepełnosprawnych 
 

Dokumenty o charakterze krajowym 

1.  Rządowy Program Dostępność Plus 2018-2025 opracowany przez Ministerstwo 
Inwestycji i Rozwoju w lipcu 2018 roku 

 Okres obowiązywania: 2018-2025 
Cel dokumentu: Cel główny: Zapewnienie dostępności osobom niepełnosprawnym  
w życiu publicznym, zawodowym i prywatnym.   
Uszczegółowienie: „Program Dostępność Plus” jest dokumentem, którego 
strategicznym celem jest zapewnienie równych możliwości udziału w życiu 
społecznym i publicznym wszystkim członkom społeczeństwa. Jest to to pierwszy 
kompleksowy Program, który włącza problematykę dostępności do wszystkich 
głównych polityk publicznych. Znalazło to swoje odzwierciedlenie przez realizację 
szeregu działań w 8 obszarach tematycznych tj. architekturze, transporcie, edukacji, 
służbie zdrowia, cyfryzacji, usługach, konkurencyjności i koordynacji. Taka konstrukcja 
wymusza zaangażowanie w realizację Programu przedstawicieli resortów 
odpowiedzialnych za poszczególne działy administracji, ale też samorządów  
czy podmiotów spoza sektora publicznego, których rolą powinno być tworzenie 
podstaw do urynkowienia procesu dostępności i wykorzystania jego potencjału 
ekonomicznego.  

Grupa docelowa : środowisko osób niepełnosprawnych na poziomie kraju.  
Dodatkowo instytucje: PFRON, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, MRPiPS, 
samorządy, inwestorzy, deweloperzy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, 
organizacje pozarządowe. 

Obszary powiązań z koncepcją : 
Koncepcja wpisuje się bezpośrednio w działanie 22. Mobilność poprzez działanie 
zapewnienie usługi transportu indywidualnego „door to door” dla osób o ograniczonej 
mobilności na terenie co najmniej 1/3 gmin w Polsce. 

2. Program: Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – 
Uczestnictwo – Solidarność przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26.10.2018r. 

 Okres obowiązywania: 2018-2030 
Cel dokumentu:   Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej i organizacyjnej 
instytucji publicznych, np. w ramach Programu Dostępność Plus. 2. Rozwój 
różnorodnych środowiskowych form opieki dziennej dla osób starszych, w tym sieci 
placówek dziennego pobytu, np. w ramach Programu „Senior+”. 3. Poprawa 
dostępności usług zdrowotnych i opiekuńczych skierowanych do osób starszych i ich 
rodzin, np. poprzez rozwój usług świadczonych w miejscu zamieszkania, tj. Program 
„Opieka 75+”. 4. Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia niesamodzielnych 
osób starszych oraz ich opiekunów, np. poprzez uregulowanie prawne ryzyka 
niesamodzielności – określenie kryteriów i stopni niesamodzielności, a także 
profesjonalizację usług w tym zakresie. 5. Zastosowanie nowych technologii w opiece 
nad osobami starszymi i kompleksowe monitorowanie ich poziomu zdrowia, np. 
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poprzez rozwój telemedycyny i teleopieki. 

Grupa docelowa : środowisko seniorów na poziomie kraju w tym osób starszych 
niesamodzielnych.   

Obszary powiązań z koncepcją :   Uczestnictwo w życiu społecznym oraz wspieranie 
wszelkich form aktywności obywatelskiej, społecznej, kulturalnej, artystycznej, 
sportowej i religijnej (np. poprzez kształtowanie przestrzeni publicznej przyjaznej 
osobom starszym, dzięki likwidacji barier informacyjnych, technicznych, 
urbanistycznych, architektonicznych i komunikacyjnych oraz propagowaniu 
projektowania uniwersalnego, a także utrwalenia wiedzy z zakresu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, ułatwianie uczestnictwa w życiu społecznym, kulturze, działalności 
artystycznej, programach aktywności sportowej, rekreacyjnej oraz turystyce osób 
starszych), zmniejszanie skali zależności od innych poprzez ułatwienie dostępu  
do usług wzmacniających samodzielność oraz dostosowanie środowiska zamieszkania 
do możliwości funkcjonalnych niesamodzielnych osób starszych (np. poprzez 
wspieranie działań ukierunkowanych na likwidację funkcjonalnych barier  
w środowisku zamieszkania niesamodzielnych osób starszych), Zapewnienie 
optymalnego dostępu do usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych i opiekuńczo-
pielęgnacyjnych, dostosowanych do potrzeb niesamodzielnych osób starszych, sieć 
usług środowiskowych i instytucjonalnych udzielanych niesamodzielnym osobom 
starszym (np. poprzez podjęcie działań mających na celu poprawę komunikacji  
i funkcji poznawczych niesamodzielnych osób starszych itp.). 

 
 


