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Program „Wspieraj Seniora”
22 505 11 11 – dedykowana infolinia dla seniorów
Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też
młodsi seniorzy.

W jego ramach uruchomiona została dedykowana seniorom infolinia. Dzwoniąc pod numer telefonu, osoby
starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są
przez panującą pandemię. Mowa o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych.
Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług
opiekuńczych, opieki wytchnieniowej, czy programu asystenta osoby niepełnosprawnej.
Udzielenie pomocy w formie zrobienia i dostarczenia zakupów jest bezpłatne. Osoby korzystające ze wsparcia
pokrywać będą koszty ewentualnych zakupów.
Szczegóły Programu Wspieraj Seniora: https://wspierajseniora.pl/
Chcesz pomóc seniorowi? Masz możliwość i czas zrobić zakupy potrzebującej osobie? Zgłoś się jako
wolontariusz!
Przed zakażeniem koronawirusem powinniśmy szczególnie chronić osoby starsze. To dla nich powstał
Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Dzięki programowi osoby w wieku powyżej 70 lat uzyskają
niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu. W ramach Korpusu uruchomiona
została specjalna, bezpłatna infolinia przeznaczoną dla seniorów powyżej 70. roku życia. Jak to działa?
Krok 1 - Senior dzwoni na infolinię i informuje, że decyduje się pozostać w domu dla własnego bezpieczeństwa
– infolinia odsyła sprawę z numerem telefonu do właściwej gminy i lokalnego ośrodka pomocy społecznej.
Krok 2 - Gmina kontaktuje się z seniorem i ustala potrzeby z gotowego katalogu (np. zakupy spożywcze,
wyrzucenie śmieci, wyprowadzenie psa).
Krok 3 - Gmina prowadzi wykaz (listę) seniorów potrzebujących pomocy i przypisuje do każdego seniora,

osobę, która zajmie się już bezpośrednio pomocą.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie jest w stałym kontakcie z osobami starszymi i potrzebującymi. Zdajemy
sobie jednak sprawę z tego, że z racji obostrzeń osób starszych w potrzebie jest dużo więcej. Dlatego też
starając się w jak najszybszy sposób pomóc tym osobom szukamy wolontariuszy, którzy będą chętni wesprzeć
takie działania. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod numerem
telefonu 61 8 192 687

