OMAPO, o.z. – poskytuje 20. rok prepravnú službu v mikroregióne
Pridunajsko
Mikroregión Pridunajsko združuje obce Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo,
Miloslavov, Rovinka, pre ktoré bola zriadená sociálna služba - prepravná služba
prostredníctvom sociálneho taxíka v septembri 2000.
Seniori, sú najpočetnejšia cieľová skupina, ktorá prepravnú službu v mikroregióne
využíva, ale aj v našej obci. V roku 2019 to bolo 78%, t.j. 555 prepravených seniorov
z počtu prepravených celkom za obec Dunajská Lužná v počte 712. Prepravených osôb za
celý mikroregión bolo v uplynulom roku 1103. Naša obec využíva túto službu takmer
v 2/3. Komplexné výsledky za o.z. OMAPO nájdete na web. stránke obce v časti doprava
– OMAPO).
Vážení spoluobčania, každoročne Vám prinášame na stránkach obecného časopisu Občasník
informáciu o výsledkoch a význame prepravnej služby. Čo je teda sociálna služba – prepravná
služba? Je to sociálna služba, ktorú poskytuje občianske združenie OMAPO v zmysle zákona
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v spolupráci s obecnými úradmi mikroregiónu
Pridunajsko od roku 2000. Zmluva o spolupráci, resp. o súčinnosti pri zabezpečení
poskytovania a financovania sociálnej služby – prepravnej služby je vyjadrením
úspešného dlhodobého verejno-mimovládneho partnerstva medzi o.z. Omapo a obcami
mikroregiónu Pridunajsko.
Prepravná služba je určená cieľovým skupinám občanov mikroregiónu
- občanom so zdravotným postihnutím
- seniorom
- invalidným dôchodcom
- rodičom s deťmi.
Ide predovšetkým o občanov, ktorí nie sú spôsobilí premiestniť sa k vozidlu hromadnej
dopravy, nastupovať a vystupovať z neho, zvládnuť situácie počas prepravy, či orientovať sa
v cestnej premávke, ale aj občania, ktorí sa nachádzajú po úrazoch, či sú onkologickí pacienti
alebo dlhodobo chorí. V ostatnom období sa využíva aj preprava pre občanov na invalidných
vozíkoch.
Prevádzka je finančne zabezpečená prostredníctvom príspevkov jednotlivých obcí vo výške cca
78,%, podľa odsúhlaseného algoritmu. Občania Dunajskej Lužnej prispeli participujúcou
čiastkou poberateľa služby – v roku 2019 v priemere 0,10 eur na 1 km. Ďalším
neodmysliteľným zdrojom financovania prevádzky tejto služby boli príspevky získané v rámci
2% z daní a zo sponzorských darov, medzi ktoré patrili naši stáli podporovatelia( uplynulý rok
to boli len FO).
Kde sa môžete dozvedieť o tejto službe viac a ako vlastne funguje?
Ak službu potrebujete, stačí, ak sa najneskôr deň vopred skontaktujete s riaditeľkou a
manažérkou prepravnej služby Mgr. Andreou Tesárikovou na tel. č. 0907 365 572, ktorá Vám
poskytne informácie o tejto službe. Cenník prepravnej služby je k dispozícii aj na obecnom
úrade, resp. aj na webovej stránke obce www.dunajskaluzna.sk/občan/Omapo-prepravná
služba.
Záverom chceme aj touto cestou vyjadriť poďakovanie za ústretovosť poslancom OZ,
starostovi obce v podpore tejto sociálnej služby, ale aj zamestnancom o.z. – vodičovi, p.
Milanovi Crhovi a riaditeľke - manažérke prepravnej služby, Mgr. Andree Tesárikovej.
Oľga Reptová,
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