
Gmina Godzianów przystępuje  

do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok  

w module II 

Ruszył Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok, który będzie realizowany do 31 

grudnia 2022 r. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia 

działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także 

odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19,  

w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Celem programu jest zapewnienie usługi 

wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i 

więcej przez świadczenie usług wynikających z 

rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, 

wpisujących się we wskazane w programie 

obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa 

oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania 

w miejscu zamieszkania osób starszych przez 

dostęp do tzw. „opieki na odległość”. 

Program będzie realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Do programu może przystąpić każda gmina, która podejmie uchwałą program osłonowy 

na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, do których w czasie 

obowiązywania epidemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed 

zakażeniem COVID–19.  

Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” obejmuje swoim zakresem dwa moduły: 

 Moduł I, w którego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również 

działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, którzy świadczyliby codzienną 

pomoc osobom potrzebującym wsparcia. 

 Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego 

funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki 

na odległość”. 

 

W naszej Gminie będzie realizowany moduł II. 

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie 

zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą 

połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji 

lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego 



się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji 

centralą.  

„Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego 

monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz 

pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub 

życia seniora.  

 

Udział w programie 

jest całkowicie bezpłatny. 

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do 

kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Godzianowie  lub 

pod numerem tel.: 785 361 068 lub 603 100 583.  

Materiały: 

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/program-korpus-wsparcia-seniorow-na-2022-rok 

https://www.gov.pl/attachment/19fb12c6-89f6-45b9-9c4e-0e6d225c9544 

https://www.gov.pl/attachment/e660df7e-4f16-4969-923c-84e36400fb7f 
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