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Doprava osob se zdravotním postižením a seniorů 
 
   V roce 2011 jsme přepravili celkem 10 170 osob. Z toho největší část tvořily individuální jízdy (na objednání) 5 131 
osob (to je o 1 363 více než v roce 2010). Pravidelnou dopravu z DPS (Dům s pečovatelskou službou, dříve Penzion) 
využilo 2 741 seniorů.  Do škol a školských zařízení bylo přepraveno  2 298 dětí. 
Náklady na pohonné hmoty byly v roce 2010 průměrně 30,90 Kč za litr. V roce 2011 se zvýšily na 32,91 Kč / litr. 
Bohužel i v letošním roce cena pohonných hmot stále stoupá. Vzhledem k  tomu jsme nuceni přistoupit od 1. dubna 2012  
ke zvýšení cen za dopravu. 
   Dospělí z Domu s pečovatelskou službou (Domov Penzion pro důchodce) ve Svitavách (po Svitavách), pouze u 
pravidelné dopravy 15 Kč za jednu jízdu a osobu  (jízda bude realizována pokud pojedou alespoň 2 osoby). 
 
  Doprava po Svitavách  -  individuální objednávky: 
  Pracovní dny: jedna cesta po Svitavách 25 Kč/osoba (jedna jízda tj. nastoupení a vystoupení z vozidla) 
  Sobota, neděle, svátky: jedna cesta po Svitavách 40 Kč/ osoba (jedna jízda tj. nastoupení a vystoupení z vozidla). 
 
  Nadstandardní služby v dopravě: 
  Zastávka u lékárny, kdy si klient vyzvedne léky apod.:   5 Kč 
  Doprovod u dospělých osob (řidič + pomoc dalšího pracovníka ze střediska soc. služeb Salvia): 80 Kč / hod.   
                                                  (Za každou započatou čtvrthodinu 20 Kč.)  
  Čekací doba:   80 Kč / hod. (Za každou započatou čtvrthodinu 20 Kč)  
Individuální objednávky - doprava mimo Svitavy:  7 Kč/km/osoba (jízda tam i zpět) 
 
   Pokud bude mimo Svitavy pouze jedna jízda (např. pouze do Litomyšle, nikoli zpět nebo naopak - jednu cestu pojede 
automobil prázdný), klient platí cestu tam i zpět. 
                                   
   Při  větším počtu osob např. školní výlety dětí ze ZP, schůze osob se ZP  apod.:  12 Kč za každý i započatý kilometr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ludmila Benešová, vedoucí střediska sociálních služeb Salvia 
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