
USŁUGA TRANSPORTOWA 

Pomoc finansowa ze środków PFRON w ramach Modułu IV programu 

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi”  

 

Gmina Stalowa Wola w dniu 7 czerwca 2021 roku podpisała 

umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na realizację działania w ramach 

„dodatkowego wsparcia” w ramach Modułu IV programu „Pomoc 

osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 

sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. 

Okres realizacji czerwiec 2021r. do grudnia 2021r. 

Usługa skierowana do 10 osób w wieku 60+, samotnych tzn. 

zamieszkujących i gospodarujących samotnie w tym osoby, które 

posiadają bliskich jednak normalne rodzinne relacje też musiały 

zostać przerwane przez lockdown. Osoby borykające się 

z niepełnosprawnością w stopniu znacznym l ub umiarkowanym, 

jednocześnie wymagające wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu. Zamieszkujące na terenie Gminy Stalowa Wola, 

woj. Podkarpackie, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, będące w 

grupie zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, spełniające, co 

najmniej 1 przesłankę art. 7 ustawy z 12 marca 2014r. o pomocy 

społecznej (Dz. U z 2018r. poz. 1508 z późn. zm).  

1. Z projektu mogą bezpłatnie korzystać wyłącznie mieszkańcy 

Gminy Stalowa Wola, którzy ukończyli 60 rok życia,  

2.  zwłaszcza osoby samotne, niepełnosprawne i przewlekle 

chore.  

3. Cel podroży, dojazd: 

a. do urzędu, 

b. na cmentarz, 

c. do specjalistycznej placówki medycznej na umówioną 

wizytę (na badania, wizytę specjalistyczną), 

d. nie będą przyjmowane zgłoszenia dotyczące sytuacji 

nagłych np. pogorszenie stanu zdrowia, 

e. nie będą przyjmowane zgłoszenia dotyczące 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej (możliwość 

korzystania z wizyt domowych lekarza rodzinnego). 

  

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                                                         

BEZPŁATNA USŁUGA TRANSPORTOWA 

STREFA DOWOZU DLA 

NIEPEŁNOSPRAWNEGO 

SENIORA 

                                                                                                                                                                                                                     
Dla kogo? 

 

 Wyłącznie mieszkańcy 

Gminy Stalowa Wola, 

którzy ukończyli 60 rok 

życia, 

 

 Osoby samotne, 

niepełnosprawne 

i przewlekle chore. 

 

Dokąd? Cel 

wyjazdu 

 do urzędu, 

na cmentarz, 

do specjalistycznej 

placówki medycznej na 

umówioną wizytę (na 

badania, wizytę 

specjalistyczną), 

nie będą przyjmowane 

zgłoszenia dotyczące 

sytuacji nagłych np. 

pogorszenie stanu 

zdrowia, 

nie będą przyjmowane 

zgłoszenia dotyczące 

Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej (możliwość 

korzystania z wizyt 

domowych lekarza 

rodzinnego). 

TELEFON KONTAKTOWY DO 

BIURA PROJEKTU : 

15 842 50 97 WEW. 39 

TELEFONY  RADDIO TAXI 

1519621, 501095473, 158440994 

Zapraszamy ! 

 

DOWOZU 


