
 

 
 

 

 

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych 

 

 

Załącznik Nr 1 

Wiązowna, dnia …………………………. 

 

Gmina Wiązowna 

Wydział Rozwoju Gospodarczego 

Ul. Lubelska 53, 05-462 Wiązowna 

 

 

Projekt „Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna” 

 

Formularz zamówienia usługi transportu indywidualnego door-to-door 

 

1. Imię i nazwisko osoby z 

potrzebą wsparcia w zakresie 

mobilności: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

2. Adres do korespondencji  osoby 

z potrzebą wsparcia w zakresie 

mobilności: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

3. Data urodzenia  

 

4. Czy osoba z potrzebą wsparcia 

w zakresie mobilności będzie 

korzystać z usługi 

transportowej: 

□ samodzielnie; 

 

□ z opiekunem/opiekunką asystentem/asystentką osoby z 

niepełnosprawnościami, osobą zależną od użytkownika / 

użytkowniczki:  

 

Dane osoby (imię i nazwisko): ………………………………………. 

 

 ………………………………………………………………………................ 
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□ z psem asystującym 

 

□ z wózkiem inwalidzkim 

 

5. Termin realizacji usługi 

jednorazowej: …………….  ……………. ……………. 

dzień miesiąc rok 

 

6. Termin realizacji usługi 

systematycznej:  

 

(np.1-30.05.2021r., od 

poniedziałku do piątku): 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

7. Dokładny adres docelowy: Skąd: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Dokąd: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

8. Proponowana godzina 

podstawienia samochodu oraz 

godzina powrotu: 

Godzina podstawienia samochodu: 

 ……………………………………………………………………… 

Godzina powrotu:  ………………………………………………….. 
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9. Wskazanie czy 

użytkownik/użytkowniczka 

potrzebuje pomocy w dotarciu z 

mieszkania do pojazdu: 

□ TAK                     □ NIE 

10.  Wskazanie czy 

użytkownik/użytkowniczka 

potrzebuje użyczonego wózka 

inwalidzkiego: 

□ TAK                     □ NIE 

11. Cel podróży i przypisanie celu podróży do możliwych form aktywizacji społeczno-

zawodowej/usług aktywnej integracji.  

Proszę o zaznaczenie znaku X w odpowiedniej komórce. 

Aktywizacja społeczna - m.in. nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji 

społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, m.in. poprzez 

udział w zajęciach organizowanych przez Instytucje Kultury tj. warsztaty, kursy, 

spotkania integracyjne, poradnictwo, dostęp do kultury (kino, teatr, koncerty, 

wystawy itp.), udział w zajęciach organizowanych przez Centrum Integracji 

Społecznej (CIS), Klub Seniora, możliwość załatwienia spraw urzędowych, korzystanie 

z obiektów sportowych i rekreacyjnych 

 

Zawodowy - utrzymanie zatrudnienia, pomoc w wyborze lub zmianie zawodu, 

wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane 

na rynku pracy poprzez m.in. udział w zajęciach w CIS, Klubie Seniora, kursy i 

szkolenia zawodowe, szkolenia, kursy zawodowe, w celu zdobycia kwalifikacji 

zawodowych lub przekwalifikowania zawodowego, korzystanie z oferty PUP, agencji 

pośrednictwa pracy, korzystanie z ofert instytucji zajmujących się aktywizacją 

zawodową. 

 

Edukacyjny - wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb 

lokalnego rynku pracy 

 

Zdrowotny - jeżeli celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych 

utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od 

rynku pracy oraz dostęp do usług zdrowotnych w tym rehabilitacyjnych, m.in. 
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zaplanowane wizyty lekarskie, rehabilitacja zdrowotna, nagłe przypadki 

pogorszenia stanu zdrowia 

12. Uwagi   

 

 

…………………………………………. 

Podpis Użytkownika/Użytkowniczki  

Lub osoby jego/ją reprezentującej                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


