
Nokļūšana no punkta 
A uz punktu B

5. gadījuma izpēte — transports jauniešiem 
izglītības vajadzībām pēc 16 gadu 

sasniegšanas
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Būtiski braucieni bez auto

5.  Kā klients var piekļūt šim transporta pakalpojumam vai to rezervēt?

Lai izmantotu pakalpojumu Brauciena izsaukšana, klientam ir jābūt Fenland 
kopienas transporta asociācijas (Fenland Association for Community  
Transport — FACT) dalībniekam.

Dalības maksa ir £ 10 gadā, un pieteikuma veidlapas ir pieejamas asociācijas 
brošūrās Brauciena izsaukšana, kas ir pieejamas informācijas punktos Fenland 
@ your service, bibliotēkās un ārstu praksēs, vai sazinoties ar FACT pa tālruni 
01354 661234, lai pieprasītu dalības pakotni. Pieteikuma veidlapu varat 
lejupielādēt arī asociācijas vietnē:

www.fact-cambs.co.uk
 
Kad esat kļuvis par FACT dalībnieku, varat vienkārši piezvanīt asociācijai un 
norādīt, kurā dienā un kādā laikā vēlaties izmantot pakalpojumu.

6. Citas transporta iespējas 

Lai uzzinātu par citām transporta iespējām, kas pieejamas Fenland apgabalā, 
varat saņemt Fenland transporta katalogu (Fenland Transport Directory) jebkurā 
mūsu informācijas punktā Fenland @ your service.
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Šī brošūra ir daļa no vairākām gadījumu izpētēm, kas veiktas, lai sniegtu 
informāciju par dažādām situācijām saistībā ar transportu.

Šajā gadījuma izpētē īpaša uzmanība tika pievērsta transporta vajadzībām 
personām, kurām ir nepieciešama piekļuve koledžas izglītībai. Fenland apgabalā 
daudzi ciemati atrodas lauku apvidos, tādēļ jauniem cilvēkiem bieži vien ir grūti 
nokļūt uz koledžu. Šī gadījuma izpēte tika veidota ar mērķi apmierināt šādu jaunu 
cilvēku vajadzības.

1. Iepazīstieties ar E. jaunkundzi

E. jaunkundzei ir 16 gadi, un viņa kopā ar ģimeni dzīvo mazā ciematā netālu no 
Wisbech pilsētas. Viņai ir nepieciešams transports uz koledžu Isle College un 
atpakaļ. Šī koledža atrodas 7 jūdžu attālumā, un tā jāapmeklē trīs dienas nedēļā. 
E. jaunkundze saņem nelielu studiju pabalstu, kā arī strādā lielveikalā uz nepilnu 
slodzi. E. jaunkundzes ģimene nevar viņai nodrošināt transportu, kas atbilstu 
viņas koledžas laikiem.
 

2. E. jaunkundzes vajadzību izprašana

E. jaunkundzei ir šādas konkrētas transporta vajadzības un grūtības:

• ciematā nekursē vietējais autobuss;
•  lai varētu braukt ar autobusu, ir jādodas uz kaimiņu ciematu, un autobusa 

kursēšanas laiki nav piemēroti laikiem, kad E. jaunkundzei ir jābūt koledžā;
•  dažos veicamā maršruta ceļa posmos nav ietves, tādēļ viņai ir jāiet pa 

brauktuvi;
• tumšajos ziemas mēnešos ir apdraudēta drošība.

3. Transporta iespējas un to piemērotība

E. jaunkundzes konkrētās problēmas attiecībā uz katru transporta iespēju.
Iespējas Komentāri

Autobuss • Autobuss nekursē
•  Lai tiktu autobusā, E. jaunkundzei ir jādodas 

uz citu ciematu
•  Kaimiņu ciemata autobuss nekursē regulāri, 

un tā kursēšanas grafiks neatbilst laikam, kad 
jāapmeklē koledža

• Tumšajos ziemas mēnešos ir apdraudēta drošība
Taksometrs •  E. jaunkundzei nav pietiekamu naudas līdzekļu, 

un viņa nevar atļauties trīs reizes nedēļā uz 
koledžu doties ar taksometru

Brauciena izsaukšana  
(Dial A Ride)

•  Pakalpojums ir pieejams visiem, kas dzīvo 
apgabalā, kur nav regulāru autobusu maršrutu

•  Pilnīga transportēšana no sākumpunkta līdz 
beigu punktam

•  Brauciena izsaukšanas daļēji plānotie kursēšanas 
laiki labāk atbilst viņas koledžas laikiem

Kopienas auto shēma 
(Community Car Scheme)

•  Pakalpojums nodrošina pilnīgu transportēšanu 
no sākumpunkta līdz beigu punktam

•  Pakalpojuma laiks var būt elastīgs, lai atbilstu E. 
jaunkundzes vajadzībām

• Par šo shēmu ir jāmaksā neliela maksa

4. Transporta iespējas, kas atbilst klienta vajadzībām

E. jaunkundze uzskata, ka iespēja Brauciena izsaukšana vislabāk atbilst viņas 
vajadzībām, jo:
•  šī iespēja nodrošina pilnīgu transportēšanu no sākumpunkta līdz 

beigu punktam;
•  vecākiem nav jāraizējas — viņi zina, ka meitenei tumšajos ziemas 

vakaros nav jāiet ar kājām līdz blakus ciematam;
•  E. jaunkundze var atļauties šo pakalpojumu, un tādēļ var turpināt 

mācības koledžā Isle College.


