Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie przystąpił do Programu „Korpus Wsparcia
Seniorów” na rok 2022, realizowanego w ramach środków z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19.
Program skierowany jest do Seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z
samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne
gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić
im wystarczającego wsparcia
Realizacja programu obejmie dwa modułu:
Moduł I
Moduł I, w którego realizację zaangażowani zostaną wolontariusze, w tym również działaczy
środowisk młodzieżowych i obywatelskich, którzy świadczyliby codzienną pomoc osobom
potrzebującym wsparcia.
Usługi wsparcia w zakresie
Wsparcie społeczne: uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania
czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi,
Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki
zdrowotnej poprzez:
wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora,
pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych,
Wsparcie psychologiczne:
informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów,
Wsparcie w czynnościach dnia codziennego:
-pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp.,
pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, w tym zapewnienie
pomocy w miarę możliwości i zakresu wiedzy wolontariusza,
pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych,
dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym
artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów
pokrywa senior),
zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior), o ile
usługa tego rodzaju nie jest już ﬁnansowana z innych źródeł,
wsparcie seniorów objętych programem w formie okolicznościowych (świątecznych)
paczek z artykułami żywnościowymi i higienicznymi.

pomoc/towarzyszenie w zakresie załatwienia spraw urzędowych czy przy realizacji
recept,
pomoc świadczona przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie seniora.

Moduł II poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania
w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.
W ramach modułu II 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. Opaski bezpieczeństwa”
wyposażone będą w następujące funkcje:
przycisk bezpieczeństwa
sygnał SOS,
czujnik zdjęcia opaski,
lokalizator GPS,
funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja) wraz z kartą SIM
(koszt zakupu karty SIM ponosi Wykonawca), które zapewnią seniorom możliwość
wywołania sygnału SOS oraz kontakt głosowy z konsultantem telecentrum.
Wyświetlacz
Wodoszczelność
Czas pracy opaski min. 48 h

Informacje:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
Tel: 77 447 23 70
77 447 23 91
77 447 24 08
77 447 24 07
Informacje dotyczące rekrutacji Seniorów do programu zostaną podane wkrótce.

