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TELEMONITORING

Rządowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej   
-  „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Świadczenie usługi „opieki na odległość” 
przy użyciu tzw. opasek bezpieczeństwa 

oraz 
obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość 

nad seniorami przez centrum monitoringu.

Okres realizacji 
od maja do grudnia 2022

Realizator: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz, 
tel. 33 8755 415                                                                                                                      www.gopswieprz.pl

Źródło finansowana:
Na realizację programu otrzymano środki 
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 

Dla kogo pomoc, do kogo skierowany jest program:
 - Wsparcie seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy 
związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, 
prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe 
lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie 
zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu 
w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Oferowane wsparcie
- Bezpłatna „opaska bezpieczeństwa” 

która może uratować życie
 - stały kontakt z centrum monitoringu 

24/7/365

Opaska bezpieczeństwa wyposażona jest w co najmniej trzy 
z następujących funkcji:
 - Przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS
 - detektor upadku
 - czujnik zdjęcia opaski
 - lokalizator GPS
 - funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami
 - funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls, saturacja)
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Warunki udziału w programie:
Przebieg rekrutacji
1.  Rekrutacja będzie prowadzona w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz na terenie której znajduje się miejsca zamieszkania Kandydata.  
2.  Rekrutacja będzie prowadzona od dnia 20 maja do 31 grudnia 2022r. w sposób ciągły. 
3.  Rekrutacja będzie składała się z następujących  Etapów:  
ETAP I – złożenie dokumentów w siedzibie Gminy 
ETAP II – weryfikacja dokumentów pod kątem spełniania kryteriów warunkujących udział 
                  w Programie oraz kryteriów premiujących. 
ETAP III – ocena i utworzenie listy rankingowej oraz listy rezerwowej.
ETAP IV - podpisanie umów uczestnictwa pomiędzy Gminą a Odbiorcą wsparcia.

Dokumenty (uzupełniony Formularz zgłoszeniowy oraz podpisana klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych)
 – należy składać w siedzibie Ośrodka. Dokumenty dostępne na stornie internetowej GOPS, lub w siedzibie Ośrodka. 
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