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Nové možnosti v terénnej sociálnej službe

Sociálny taxík
Slovenský červený kríž (SČK) v našom regióne ponúka od 1. októbra prepravnú
službu pre seniorov nad 62 rokov, osoby ŤZP a ich sprievodcov, rodičov s
maloletými deťmi a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom. Službu možno
využiť v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hod. na prepravu do zdravotníckych
a sociálnych zariadení, úradov a iných inštitúcií v rámci obce, do Košíc i okolitých
dedín. K dispozícií sú dve vozidlá, z toho jedno s plošinou pre vozičkárov.

„Využiť sa dá aj na odvoz na vlak (napr. do kúpeľov), na návštevu príbuzných
v ústave či nemocnici, na cintorín a všade tam, kam ľudia potrebujú a nemajú
inú možnosť prepravy. Prednosť však má doprava do zdravotníckeho a sociálneho
zariadenia,” vysvetľuje Helena Kmetzová, riaditeľka územného spolku Košiceokolie, „Prepravná služba je určitá forma sociálneho taxíka, na ktorú nám podľa
dohody prispievajú obce zo svojho rozpočtu,” dodáva.
Za tri mesiace činnosti sa prepravná služba stretla s priaznivými ohlasmi. „Veľmi

som tomu rada. Potrebujem chodiť na vyšetrenia do Košíc a nemusím sa už
terigať po autobusoch či sa niekomu prosiť o odvoz,” prezradila nám Bernardína
Lacková z Nižnej Myšle, „Sú ochotní, pomôžu vám nastúpiť aj vystúpiť z auta,
porozprávajú sa s vami. Veľmi touto službou pomohli ľuďom.”
Čo je potrebné urobiť?
Objednať si službu telefonicky najneskôr 1 deň vopred na čísle 0903 601 114
v pracovný deň od 8:00 do 15:00 hod.. Ak sa potrebujete prepraviť do iného
mesta alebo väčších vzdialeností, je nutné sa objednať sedem dní vopred.
Vodičovi sa preukazujete preukazom ŤZP, časenkou k lekárovi alebo občianskym
preukazom.
Cenník úhrad za poskytnutú službu:
Vzdialenosť

do 5 km

od 6 do 10 km

0,50

1,-

nad 10 km/
cena za 1 km
0,20

0,50

1,-

0,20

rodič s deťmi (max 3 deti)

1,-

1,50

0,30

občan s nepriaznivým
zdravotným stavom

1,-

1,50

0,30

občan ŤZP
(oprávnený sprievodca zdarma)
senior nad 62 rokov

