
  
Projekt realizowany w ramach projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (Temat:  

Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowanego na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO W 

RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020   nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z 22 czerwca 

2016 r. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 

Działanie 4.1: Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych jako organizacja zajmuje 

się przede wszystkim aktywizacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami. Wszyscy 

nasi pracownicy są osobami niepełnosprawnymi, w większości w stopniu znacznym. Fundacja 

zwraca także uwagę na różnego rodzaju niedogodności na jakie napotykają w przestrzeni publicznej 

osoby z niepełnosprawnością.  

 
 www.podrozekolejlove.pl 

www.fundacjafareon.pl  

fundacjafareon@wp.pl 

Innowacja służy grupie osób którą można określić jako osoby zależne - osoby 

z niepełnosprawnością, chcące odbywać podróże koleją oraz pozostałym pasażerom, 

podrółzującym w tej samej relacji i tym samym pociągiem, chcącymi udzielić wsparcia w podróży 

osobą niepełnosprawnym. Rozwiązanie to mogą stosować podmioty takie jak: -organizacje 

pozarządowe, tj. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne ect. zajmujące się wsparciem 

osób niepełnosprawnych,  przewoźnicy transportu kolejowego (Grupa PKP oraz działające w jej 

ramach spółki, w szczególności PKP Intercity),  jednostki samorządu terytorialnego i podległe im 

organizacje zajmujące się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami,  zrzeszenia osób 

niepełnosprawnych,  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoby będące 

opiekunami osób niepełnosprawnych podczas podróży koleją. 

 
Innowacją jest narzędzie jakim jest elektroniczna platforma pozwalająca 

na kojarzenie ze sobą osób z niepełnosprawnością chcących odbyć 

podroż koleją w danym kierunku oraz innych pasażerów udających się  

w tym samym kierunku i tym samym pociągiem. Platforma przyjmie 

formę strony internetowej klasycznej jak i strony w wersji mobilnej, 

dostępnej na smartfony i tablety. 

W ramach Inkubatora stworzyliśmy elementy takie jak: 

- koncepcja budowy portalu 

- opis sposobu budowy portalu 

- portal internetowy www.podrozekolejlove.pl 

- nagrania video pokazujące jak działa portal Podróze KolejLove 

- Regulamin wraz z instrukcją korzystania z portalu.  

 

http://www.podrozekolejlove.pl/

