Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej „ Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. 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 i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez
dostęp do tzw. „opieki na odległość”.
W ramach programu realizowany będzie:
Moduł I, angażujący wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich,
świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
Moduł I Programu zakłada:
■ Wsparcie społeczne
■ Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej
■ Wsparcie psychologiczne
■ Wsparcie w czynnościach dnia codziennego.
W ramach Solidarnościowego Korpusu Wparcia Seniorów uruchomiona została infolinia dedykowana
seniorom. Dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 22 505 11 11, osoby starsze mogą zgłosić potrzebę
wsparcia w czynnościach dnia codziennego, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez
panujący stan zagrożenia epidemiologicznego czy stan zdrowia osoby potrzebującej. Dane kontaktowe
zgłaszającego się seniora przekazywane są do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej.
Pracownik ośrodka kontaktuje się z osobą zainteresowaną w celu ustalenia zakresu pomocy.
Osoby starsze mogą również zgłaszać potrzebę wsparcia, dzwoniąc bezpośrednio do Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dygowie.
Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.
W związku z ogłoszeniem programu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie w konsultacji z
sołtysami poszczególnych miejscowości z terenu gminy diagnozował potrzeby w środowisku naszej gminy.

Do udziału w programie będą kwalifikowani seniorzy w wieku 65 lat i więcej, 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.
Zapraszamy zainteresowanych seniorów gminy Dygowo wyrażających chęć uczestnictwa
w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” w I module do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Dygowie pod numer tel. 094 35 84 558.
Zwracamy się także z apelem do osób, które jako wolontariusze lub pomocni sąsiedzi zechcą objąć
wsparciem seniorów.
Szczegółowe informacje można znaleźć w: Programie „Korpusu Wsparcia Seniorów” na rok 2022 oraz
Informatorze na stronie internetowej MRiPS:
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/program-korpus-wsparcia-seniorow-na-2022-rok
https://www.gov.pl/web/rodzina/korpus-wsparcia-seniorow-aktywnie-pomaga-osobom-starszym

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne:
• w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie
• lub do pobrania
formularz zgłoszeniowy do realizacji korpus wsparcia seniorów 2022
klauzula art.13 Korpus Wsparcia Seniorów
klauzula art.14 Korpus Wsparcia Seniorów
oświadczenie

