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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy  informuje, że  związku z utrzymującym się 

stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się troską o bezpieczeństwo osób 

starszych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedłuża realizację programu „Wspieraj 

Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, na I kwartał 2021 r. z 

możliwością wydłużenia jego realizacji o kolejne miesiące z uwagi na utrzymujący się stan epidemii na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

Program adresowany jest do: 

 osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem 

Covid-19, 

 w szczególnych przypadkach do osób poniżej 70 roku życia. Ocena stanu sytuacji i udzielenia 

wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej. 

Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły 

podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, leki, środki higieny osobistej. 

Koszt zakupów pokrywa Senior. Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie 

przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych. 

W jaki sposób można zgłosić potrzebę pomocy: 

1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu dzwoni na 

ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów 

tel.  22 505 11 11. 

2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do właściwego ośrodka pomocy 

społecznej. 

3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, podaje datę i 

godzinę dokonania zgłoszenia przez seniora oraz weryfikuje zgłoszenie i ustala zakres usługi wsparcia. 
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Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do Seniora w celu pomocy oraz datę. 

4. Koszty zakupów pokrywa Senior.  Pomoc w postaci usług np. w sprawach urzędowych są 

nieodpłatne. 

Seniorze odbierając zakupy pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa: noś maseczkę, używaj rękawiczek 

jednorazowych, zachowuj dystans 

W związku z powyższym zachęcamy Seniorów o zgłaszanie się o pomoc do Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Roźwienicy  dzwoniąc pod numer telefonu:   0-16 622 67 10 wew.23  

Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii pod nr tel. 22 505 11 11 

 

Uwaga!   Seniorze uważaj na oszustów! 

Zanim podasz komuś pieniądze upewnij się, że ta osoba pracuje w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Roźwienicy. 
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