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LP    

1.  Dane o jednostce samorządu terytorialnego która przygotowała koncepcję organizacji 

usług transportowych door-to-door i która planuje uruchomić usługi transportowe 

door-to-door.  

(jednostka rozumiana zgodnie z dokumentacją konkursową - gmina, związek lub 

porozumienie gmin, powiat oraz związek lub porozumienie powiatów)  

Nazwa jednostki: Gmina Brzozie 

Dane adresowe: Brzozie 50; 87-313 Brzozie  

Obszar działania jednostki: Gmina  Brzozie  

Wskazanie terenu, na którym będą wdrażane usługi transportowe door-to door: 

Usługi transportu door-to-door wdrażane będą na terenie Gminy Brzozie  

Niniejsza koncepcja została opracowana przez Gminę Brzozie, której siedzibą jest 

Urząd Gminy w Brzoziu,  Brzozie 50, 87-313 Brzozie . Koncepcja powstała na 

potrzeby konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonego 

w ramach projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa 

dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, 

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla 

rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych 

świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 20142020.  

Celem projektu jest zwiększenie dostępu mieszkańców Gminy Brzozie do 

rozwijania aktywności w życiu publicznym., społecznym i zawodowym, kontaktów 

międzyludzkich, inicjatyw społecznych, udział w imprezach kulturalnych, 

rekreacyjno - edukacyjnych przez osoby niepełnosprawne z orzeczeniem lub bez, 

mające trudności w samodzielnym poruszaniu się.   
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 W ramach projektu organizowane będą dowozy na rzecz aktywizacji społeczno - 

zawodowych tych osób, które mogą powrócić na rynek pracy i spełniają kryteria 

projektu.   

Są to osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym, osoby starsze 

mające trudności w wyjściu z mieszkania z powodu dysfunkcji narządu ruchu. Osoby 

mające trudności w samodzielnym przemieszczaniu się, potrzebujące wsparcia w 

załatwieniu swoich spraw zawodowych, urzędowych, zdrowotnych, 

rehabilitacyjnych, edukacyjnych czy kulturalnych powinni mieć zapewniony 

transport aby realizować swoje cele życiowe. Często są to osoby samotnie 

mieszkające lub rodzina nie posiada samochodu albo samochód jest nie dostosowany 

do ich przewozu. W Gminie Brzozie praktycznie nie działa komunikacja autobusowa. 

Samo dojście do przystanku autobusowego (wiata) stanowi dla tych osób problem. 

Zatem zachodzi konieczność zorganizowania transportu dla tych osób aby mogli 

aktywizować się w środowisku. Zakup samochodu umożliwiłby tym osobom 

bezpieczne wyjście z domu. Gmina nie posiada żadnego samochodu 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.  

Usługa transportowa door-to-door wdrożona będzie na terenie Gminy Brzozie , a 

jej zakres oddziaływania obejmował będzie również sąsiednie miejscowości 

zwłaszcza ośrodki miejskie, w których zlokalizowanych jest większość punktów 

docelowych objętych usługą transportową.   
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2.  Opis w jakim zakresie i w jaki sposób jednostka uwzględnia działania na rzecz 

aktywizacji zawodowej i społecznej osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności 

w dokumentach strategicznych i/lub programach rozwoju dotyczących jednostki 

samorządu terytorialnego.  

 

Gmina Brzozie nie posiada opracowanej strategii gminy.  

Cel projektu jest zgodny z założeniami poniższych strategii: 

1. Strategia Rozwoju Powiatu Brodnickiego 2014-2022 

 Cel strategiczny -  Powiat przyjazny ludziom, gospodarce i środowisku.  

 III. Powiat atrakcyjny dla mieszkańców i ludzi młodych. 

 III.3 Polityka prorodzinna.  

 III.3.4.Rozwój usług dla niepełnosprawnych instytucjonalnych i poza     

           instytucjonalnych.  

2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie brodnickim 

    2016-2021. 

Cel: Pomoc i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i 

seniorów  

3 - wzrost aktywności osób niepełnosprawnych na rynku pracy. 

 

3. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2016-2022 

Powiatu Brodnickiego  

Cel 1: Integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością powiatu 

Cel 2.: Stworzenie warunków do rehabilitacji fizycznej, psychicznej i zawodowej 

oraz do edukacji. 

Cel 3: Wyrównywanie szans w zakresie czynności samoobsługi i potrzeb dnia 

codziennego. 

Cel 4: Ograniczenie skutków niepełnosprawności.  

 

4. Strategia Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020. 

Priorytet 1: Zwiększenie obszarów włączenia społecznego. 

Cel szczegółowy 1.3. Rozwój działań skierowanych na aktywizację społeczną i 

zawodową osób szczególnego ryzyka w tym niepełnosprawnych i bezdomnych.  

Kierunki działań wyznaczone do realizacji w ramach w/w celu to m.in: wsparcie i 

rozwój działań na rzecz niwelowania barier utrudniających uczestnictwo osób 

niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym, komunikowaniu się, w tym 

architektonicznych, transportowych, technicznych, mentalnych. 

  

Gmina Brzozie podejmuje działania służące realizacji powyższych celów poprzez 

min. poprawę dostępności przestrzeni publicznej, budowę podjazdów w obiektach 

należących do gminy. Nowo wybudowane chodniki na terenie gminy zostały 

wyposażone w podjazdy dla wózków inwalidzkich. Gmina Brzozie aplikuje o środki 

na realizację projektów, w których grupę docelową stanowią m.in. osoby 

niepełnosprawne, tj. projekt Klub Seniora w Gminie Brzozie (realizacja 2021-2022), 
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projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Brzozie (realizacja 

2021), projekty te mają służyć wsparciu społeczności lokalnej w zakresie rozwoju 

osobistego i zawodowego. GOPS zapewnia 5 osobom niepełnosprawnym pomoc w 

formie usług opiekuńczych.  

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzoziu podejmuje działania służące aktywizacji 

społecznej mieszkańców gminy, w tym osób niepełnosprawnych poprzez organizację 

spotkań tematycznych i autorskich z pisarzami, ludźmi kultury i sztuki. 

Przedmiotowy projekt, zapewniający transport door to door dla osób 

niepełnosprawnych na terenie Gminy Brzozie pozwoli realizować cele zawarte w 

powyższych strategiach. 
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3.  Przedstawienie analizy niezaspokojonych potrzeb transportowych osób z potrzebą 

wsparcia w zakresie mobilności w kontekście ich aktywizacji społeczno-zawodowej 

na terenie objętym koncepcją.  

W Gminie Brzozie zdiagnozowano  40 osób z niepełnosprawnością ruchu w tym 

7 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, osoby poruszające się o  kulach 

oraz osoby starsze mające trudności w poruszaniu . Osoby te mają ograniczone 

możliwości poruszania się dlatego potrzebują wsparcia w zakresie mobilności. W 

Gminie Brzozie  20 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub nie 

posiadających takiego orzeczenia, oczekuje wsparcia w zakresie potrzeby mobilności. 

5 osób objętych jest przez GOPS  usługami opiekuńczymi. Usługi świadczone są 

przez opiekunkę domową która we własnym zakresie dowozi ich do lekarza na 

rehabilitację, do instytucji publicznych ze względu na brak środków transportu 

którymi mogliby się poruszać. Gmina Brzozie ma ograniczony dostęp do środków 

transportu publicznego umożliwiającego sprawne przemieszczanie się z miejsca 

zamieszkania do miejsca potrzeby. Autobusy komunikacji PKS kursują w 

ograniczonej ilości jest to  zazwyczaj 1 autobus rano i 1 po południu dostosowany 

kursami dla osób uczących się. Transport jest nie dostosowany dla osób z ograniczoną 

sprawnością ruchową . Na terenie gminy lokalne instytucje znajdują się w centrum 

siedziby Gminy Brzozie - miejscowość Brzozie, jest to Ośrodek Zdrowia, Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej, biblioteka, klub seniora , urząd pocztowy, kościół. 

Pozostali mieszkańcy zamieszkują w miejscowościach oddalonych od centrum mają 

utrudniony dojazd. Instytucje takie jak ZUS, KRUS, US, PCPR, PUP, przychodnie 

specjalistyczne, szkoły ponadpodstawowe Sąd, Policja, znajdują się w odległości 

około 25 km. od siedziby Gminy Brzozie z bardzo trudnym dojazdem komunikacja 

publiczną bez ułatwień architektonicznych . Ze względu na rozproszenie gminy 

należy szczególną troską objąć wsie i osoby tam zamieszkałe pozbawione 

infrastruktury wspomagającej reintegrację osób niepełnosprawnych. Zakup 

samochodu i zorganizowany dla nich transport ułatwiłby tym osobom 

funkcjonowanie w społeczeństwie. 
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4.  Opis działań prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób  z 

potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie objętym usługami transportu 

door-to-door.  

Na terenie Gminy Brzozie od 2020 roku funkcjonuje Klub Seniora.  

Klub zapewnia miejsce dla 30 osób powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo. 

Klub dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami. W klubie prowadzone są 

zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe, muzyczne, taneczne, komputerowe oraz warsztaty 

pracy twórczej. Klub wyposażony jest w sale komputerową z 5 zestawami 

komputerowymi, salę klubową wyposażoną w tv, stoły krzesła i kanapy z aneksem 

kuchennym wyposażonym w podstawowy sprzęt i naczynia oraz salę wyposażoną w 

rower biegowy, bieżnię, stół bilardowy i  piłkarzyki. 

 Klub funkcjonuje dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki. W Klubie 

zaplanowane są imprezy okolicznościowe oraz wyjazdy integracyjne.  

Na terenie Gminy działa Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności 

Lokalnej "Po Drodze"  które realizacje na terenie Gminy zajęcia kulturalne, pikniki i 

tym podobne.  

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Brzoziu planowane są spotkania z pisarzami, 

ludźmi kultury i sztuki, konkursy, prelekcje wystawy i wiele innych działań 

atrakcyjnych dla osób z terenu Gminy w tym osób niepełnosprawnych. Wymienione 

zadania maja na celu aktywizację społeczności lokalnej.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia 5 osobom pomoc w formie usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania, m in. w zakresie: transportu osób do miejsc 

docelowych (lekarz, ośrodek zdrowia, zakupy, rehabilitacja, instytucje publiczne), 

dostarczenie żywności oraz pomoc w codziennych czynnościach.  
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5.  Opis funkcjonujących rozwiązań transportowych realizowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i sektor prywatny na terenie 

objętym koncepcją, skierowanych do osób z potrzebą wsparcia w zakresie 

mobilności.  

Na terenie Gminy Brzozie nie funkcjonują połączenia PKP ,tramwaje, trolejbusy 

,komunikacja wodna. Funkcjonują połączenia autobusowe PKS w minimalnej ilości 

– 1 kurs na dzień w okresie wakacji, brak połączenia. Autobusy nie są dostosowane 

dla osób z dysfunkcją ruchu czyli brak miejsc na wózki inwalidzkie, brak 

odpowiednich drzwi, brak poręczy i urządzeń wspomagających wsiadanie i 

wysiadanie.  

W Gminie Brzozie są miejscowości gdzie nie dociera transport publiczny jest to 

Sugajno, Kuligi , Kantyła, Trepki.  

To duże obciążenie dla gminy, gdyż miejscowości te są zamieszkałe, a 

mieszkańcy codziennie muszą dojeżdżać do zakładów pracy, szkół itp. Na terenie 

Gminy przewozy o charakterze użyteczności publicznej są realizowane na trasach i 

w godzinach, w których dzieci są dowożone i przywożone ze szkoły. Istniejąca sieć 

połączeń jest jednak  niewystarczająca. Są to połączenia Brodnica -Brzozie, Brodnica 

– Wielkie Leźno. W okresie wakacji nie kursują autobusy. 

Gmina zawarła umowę na transport dzieci niepełnosprawnych z Niepubliczną 

Szkołą Podstawową Specjalną w Nowym Mieście Lubawskim na przewóz tych dzieci 

do szkoły. Transport organizowany jest również indywidualnie przez rodziców, a 

gmina zwraca koszty dojazdu. 
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6.  Wskazanie sposobu zaspokojenia potrzeb transportowych osób z potrzebą wsparcia   

w zakresie mobilności, w szczególności w zakresie usługi door-to-door (w tym 

planowanego modelu świadczenia usług door-to-door).  

W Gminie Brzozie  20 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub 

nie posiadających takiego orzeczenia, oczekuje wsparcia w zakresie potrzeby 

mobilności.  Zakupiony samochód dostosowany do przewożenia osób 

niepełnosprawnych umożliwi transporty tych osób z miejsca zamieszkania do miejsca 

docelowego (zakład pracy, lekarz, ośrodek zdrowia, itp.). Transport odbywać się 

będzie na terenie gminy oraz w maksymalnej odległości do 60 km z uwagi na 

usytuowanie podstawowych instytucji (szpital, ośrodek zdrowia, szkoły, zakłady 

pracy, instytucje kultury, itp.) Zatrudniony zostanie kwalifikowany  kierowca oraz 

asystent do pomocy osobom m.in. w pokonywaniu  barier  architektonicznych. 

 Transport osób realizowany będzie bezpłatnie, zgłaszany telefonicznie, pocztą 

elektroniczną, bądź osobiście z minimum jednodniowym wyprzedzeniem. Usługa 

transportowa dostępna będzie w dni robocze, od poniedziałku do piątku, 5 dni w 

tygodniu. Osobie niepełnosprawnej np. na wózku inwalidzkim towarzyszyć może 1 

opiekun. Przewozy osób niepełnosprawnych świadczone będą najkrótszą trasą i 

łączone w celu maksymalnego wykorzystania przebiegu środka transportu. 

 

7.  Opis powiązania proponowanego sposobu świadczenia usług transportowych dla 

osób z ograniczoną mobilnością z działaniami podejmowanymi na rzecz aktywizacji 

społeczno-zawodowej.  

Realizowana usługa transportowa wpłynie pozytywnie na aktywność społeczno-

zawodową osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Brzozie. Umożliwi integracje 

społeczną, kontakt z innymi ludźmi, oraz samorozwój. Osoby zainteresowane 

podwyższeniem swoich kwalifikacji zawodowych oraz podjęciem pracy będą miały 

to umożliwione dzięki realizowanej usłudze transportu. Osoby te nie zostaną 

wykluczone społecznie, o ile będą miały chęć, będą mogły się realizować w jaki 

sposób tylko zechcą, a gmina im to umożliwi. 
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