Klubíčko Beroun, z.ú.
Poskytovatel profesionálních sociálních služeb
pro děti i dospělé se zdravotním postižením

Sociální podnik Klubák,
z.ú.

Zaměstnáváme lidi, jejichž život je ovlivněn
zdravotním handicapem

Nabízíme asistovanou dopravu seniorům, osobám se zdravotním
postižením a dalším lidem s omezenou schopností pohybu
Zájemce rádi dopravíme a v případě potřeby i doprovodíme např. do školy, do zaměstnání,
k lékaři, na úřady, na volnočasové aktivity, pomůžeme s nákupy aj. Zapůjčit můžeme vozík,
chodítko, berle a schodolez, aby se klienti dostali všude, kam potřebují.

V době nouzového stavu můžeme v případě naší volné kapacity
dovézt i nákupy potravin, drogerie, léků a jiných nezbytných potřeb.
Asistovaná doprava je zajišťována automobilem Dacia Dokker se speciálním zvedacím zařízením
pro přesun imobilních osob do automobilu (Invalift), automobilem Citroen Berlingo s plošinou pro převoz
vozíčkářů a úpravou pro upoutání osoby na vozíku nebo automobilem Hyundai.

Dopravu lze využívat na základě objednání termínu předem, na níže uvedených kontaktech.
Nasmlouvat lze i dopravu skupiny 2 - 4 osob z jedné lokality, což může zákazníkům dopravu zlevnit.

Provozní doba:

Kontakt

Všední dny od 7:00 do 19:00 hod.
Noční provoz a provoz o víkendech a svátcích dle dohody s poskytovatelem.
Asistovanou dopravu je možné využívat pravidelně i nárazově.

tel. 727 964 672 (ve všední dny od 8:00 do 16:00 hod)
email doprava@klubickoberoun.cz

Vytváříme příležitosti pro lidi, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem.

Ceník asistované dopravy pro občany obcí, které dotují AD – platný od
1. 3. 2021
Přistavení vozidla

Na území Města Beroun

Jízdné

1 km jízdy

Čekání nebo doprovod

Zapůjčení pomůcek

Prvních 15 minut

20 Kč
15 Kč za 1 km
zdarma
30 Kč

Za každých dalších započatých 15 minut
Zvedací zařízení Invalift pro přesun imobilních osob do dacie,
schodolez (nutno předem vyzkoušet)

30 Kč za 1 den

Vozík, Chodítko

10 Kč za 1 den

Berle

5 Kč za 1 den

Ceník asistované dopravy pro občany ostatních obcí – platný od 1. 3.
2021
Přistavení vozidla

Obce ve vzdálenosti do 10 km od Vráže

30 Kč

Obce ve vzdálenosti 11 až 20 km od Vráže

50 Kč

Obce ve vzdálenosti 21 až 35 km od Vráže

100 Kč

Jízdné

1 km jízdy

Čekání nebo doprovod

Za každých započatých 15 minut

Zapůjčení pomůcek

20 Kč za 1 km
30 Kč

Zvedací zařízení Invalift pro přesun imobilních osob do dacie,
schodolez (nutno předem vyzkoušet)

30 Kč za 1 den

Vozík, Chodítko

10 Kč za 1 den

Berle

5 Kč za 1 den

Ceník dovozu nákupu potravin, drogerie, léků a jiných nezbytných
potřeb – platný po dobu nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR
Dovezení nákupu

Smluvní ceny

