
                                                             

 
 

  

 

                           

Informujemy, że miasto Mińsk Mazowiecki przystąpiło  
do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 -  Moduł II. 

 
Celem Programu jest wsparcie zakresie zapewnienia usługi na rzecz seniorów w wieku 65 
lat   i więcej przez świadczenie usług poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej 

na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu 
zamieszkania osób starszych. 

Wsparcie seniorów, polega na zapewnieniu opieki na odległość za pomocą „opaski 
bezpieczeństwa”. Stanowi nowoczesną formę sprawowania opieki nad osobami starszymi, 

których stan zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, 
powiadomienia właściwych służb 

 i udzielenia możliwie najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń 
opieki  

zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. 
 

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

„opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące funkcje: 

 przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, 

 detektor upadku, 

 czujnik zdjęcia opaski/urządzenia, 

 lokalizator GPS, 

 funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, 

 funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja), 

 funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące 
usługi opiekuńcze lub pomoc sąsiedzką. 

 
„Opaska bezpieczeństwa” będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku 

trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia poprzez wciśnięcie guzika alarmowego, 
znajdującego się na urządzeniu, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji 

centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (np. ratownik medyczny, opiekun medyczny, 
pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. 

 
Adresatami/uczestnikami programu są 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. 

 Przewidujemy wsparcie dla 60 seniorów zamieszkujących na terenie  
miasta Mińsk Mazowiecki.  

 
Osoby zainteresowane tą formą wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny 

z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: 
pod nr telefonu: 25 758 00 46; 25 758 22 24;  


