Slovenský Červený kríž je známy svojou prácou v teréne. Jednou
z najznámejších terénnych sociálnych služieb je prepravná služba.
Prvú prepravnú službu SČK zriadil v roku 1995 Slovenský Červený
kríž, územný spolok Senica.
Prostredníctvom prepravnej služby Slovenský Červený kríž prispieva k znižovaniu izolácie ľudí, ktorí inak
nemajú možnosť vyjsť z domu, pomáha im v tom, aby boli opäť spoločensky aktívni, uľahčuje starostlivosť a
odbremeňuje (aj psychicky aj fyzicky) od niektorých úkonov členov rodiny, ktorí sa starajú o staršieho
nevládneho človeka, či aj mladšiu osobu so zdravotným postihnutím. Často je to pre väčšinu z nás drobná vec
a ani si nevieme predstaviť, aká obrovská zmena to je pre človeka, ktorému nemá kto pomôcť a ako výrazne
to pomôže rodine, ktorá si niekedy nevie dať rady. V regiónoch, v ktorých sa prepravná služba poskytuje, si ju
ľudia nevedia vynachváliť, najmä keď objavia, aké široké je spektrum pomoci, ktoré poskytuje:
-

prevoz na pravidelné rehabilitácie, masáže, prevoz do kúpeľov

-

návšteva kina, výstavy, prednášky, kaderníka, iné kultúrne podujatia

-

nákup, návšteva notára, úradu práce, a pod.

-

služba je často využívaná na prevoz k lekárom,

-

spolupráca aj so zariadeniami sociálnych služieb – prevoz klientov v prípade potreby

-

prevoz ľudí aj v rámci ich obce – v niektorých oblastiach, kde je ťažký terén

Táto sociálna služba môže výrazne obohatiť spoločenský život izolovaných ľudí. Je obrovskou pomocou pre
členov rodiny, ktorí sú zamestnaní a nie vždy si vedia zobrať dovolenku a vybaviť pre svojho rodinného
príslušníka prevoz tam, kam potrebuje.
Prepravnú službu poskytujú územné spolky SČK v Banskej Bystrici, Humennom, Košiciach, Leviciach,
Liptovskom Mikuláši, Poprade, Prešove, Rožňave, Senici, Žiari nad Hronom, v roku 2019 pribudne Bratislava
a Žilina. Takmer vo všetkých týchto mestách (okrem Rožňavy) prepravná služba disponuje autom
s hydraulickou plošinou - špeciálne upraveným na prevoz ľudí so zdravotným postihnutím (na invalidnom
vozíku).
Službu si klienti hradia, nie je bezplatná, no často je spolufinancovaná (obcami, mestom, a pod.,
zazmluvnené zariadenia soc. služieb), mnohí ľudia majú nárok na príspevok na prepravu slúžiaci na
kompenzáciu následkov ťažkého zdravotného postihnutia.

