
Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022  

 

Finansowanie  

Program finansowany w całości ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 

utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

 

Planowany okres realizacji  

maj – grudzień 2022 roku 

 

Otrzymana kwota  

Moduł II – 60 800,00zł 

Łączna wysokość otrzymanego wsparcia:  60 800,00zł 

Nie wymagany wkład własny. 

 

Cel programu  

1. 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. 

2. Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania 

w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. 

Do programu kwalifikowani będą seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu Gminy 

Godzianów, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan 

zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami 

bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. 

 

Moduł II – opis usługi  

 Adresaci programu: 



 mieszkańcy Gminy Godzianów, 

 osoby w wieku 65 lat i więcej, mające problem z samodzielnym funkcjonowaniem, 

prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, 

które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. 

 W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. 

„opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji: 

1. przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, 

2. detektor upadku, 

3. czujnik zdjęcia opaski, 

4. lokalizator GPS, 

5. funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, 

6. funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja). 

Zaleca się również, by „opaska bezpieczeństwa” posiadała klasę wodoodporności co 

najmniej IP67. 

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej 

sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, 

umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. 

Opaska pod względem funkcjonalności oraz dopasowania dla osób w wieku 65 lat i więcej 

powinna być jak najprostsza w obsłudze, np. posiadać maksymalnie jeden przycisk. 

Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) 

podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może 

on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego 

najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika 

ośrodka pomocy społecznej np. pracownika socjalnego lub wezwać służby ratunkowe. 

Planowana ilość osób objętych wsparciem w ramach Modułu II – 55 osób. 
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