
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Programie Korpus wsparcia seniorów na 2022 rok w 
zakresie usługi teleopieki

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin  określa zasady i warunki uczestnictwa w programie Korpus 
wsparcia seniorów na 2022 rok, realizowanego przez  Gminę Legionowo, w imieniu 
której działa Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, na rzecz osób 
przystępujących do tego programu w celu skorzystania z usług teleopieki.

2. Świadczenie usług teleopieki w ramach programu Korpus wsparcia seniorów na 
2022 rok odbywa się nieodpłatnie na podstawie umowy zawartej przez Gminą 
Legionowo – Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie z Uczestnikiem programu 
na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 roku.

 

§2

Definicje

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. Programie- należy przez to rozumieć Program Korpus Wsparcia Seniorów, na rok 
2022;

2. Uczestniku- należy przez to rozumieć osobę, która została zakwalifikowana do 
Programu   Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 zgodnie z zasadami 
określonymi w  niniejszym Regulaminie.

§3

Pomoc świadczona w ramach Programu

1. W ramach Programu świadczone są usługi teleopieki, czyli całodobowy, domowy 
system wsparcia Uczestników przez teleopiekunów, którzy pracują w 
centrum Monitoringu w pełnej gotowości do odebrania sygnału alarmowego od 
Uczestnika. Celem programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz 
możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych 
przez dostęp do tzw. opieki na odległość (teleopieki).

2. Uczestnicy w ramach Programu otrzymują nieodpłatnie monitorującą stan zdrowia 
opaskę bezpieczeństwa  z możliwością uruchomienia procedury alarmowej przez 
przycisk SOS/Guzik życia, który umożliwia połączenie głosowe z centrum teleopieki 
wraz z instrukcją obsługi opaski i kartą SIM.

3. Po otrzymaniu sygnału teleopiekunowie organizują pomoc adekwatną do sytuacji  
zaistniałej u Uczestnika.



4. Opaska bezpieczeństwa   wyposażona jest w przycisk SOS, który umożliwia 
połączenie z centrum teleopieki oraz dodatkowe funkcje, m.in. lokalizator GPS, 
detektor upadku.

5. Opaska bezpieczeństwa  jest własnością Gminy Legionowo ( w imieniu której działa 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie )  i zostaje użyczona Uczestnikowi na 
podstawie umowy o świadczenie usług teleopieki na czas trwania Programu ( wzór 
umowy stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu).

6. Warunkiem objęcia Uczestnika  całodobową teleopieką przez centrum teleopieki 
jest dostępność sygnału telefonii komórkowej w miejscu przebywania Uczestnika, 
noszenie przez Uczestnika opaski bezpieczeństwa  na nadgarstku i zapewnienie 
odpowiedniego poziomu naładowania baterii urządzenia.

7. Opaska bezpieczeństwa  służy do natychmiastowego połączenia z  teleopiekunem 
za pomocą przycisku SOS w celu wezwania pomocy, w przypadku zagrożenia 
życia, zdrowia lub bezpieczeństwa Uczestnika; urządzenie umożliwia bezpośrednie 
połączenie z pracownikami teleopieki, którzy udzielają pomocy adekwatnej 
do zaistniałej sytuacji oraz możliwości, w tym informują osoby wskazane do 
kontaktu o potrzebie udzielenia pomocy oraz  wzywają pogotowie ratunkowe lub 
inne służby ratunkowe, jeśli wymaga tego sytuacja.

8. W ramach Programu Uczestnik ma zapewnione:

1.1) podłączenie opaski bezpieczeństwa  do systemu teleopieki oraz 
zapewnienie możliwości całodobowej łączności z centrum teleopieki z 
zastrzeżeniem spełnienia warunków wymienionych w ust.6,

1.2) indywidualne bądź grupowe przeszkolenie w zakresie obsługi opaski 
bezpieczeństwa prezentację działania systemu teleopieki,

1.3) całodobowy monitoring i rejestrację sygnałów alarmowych,

1.4) możliwość kontaktu z pracownikami centrum teleopieki w sytuacjach 
zagrożenia życia, zdrowia lub złego samopoczucia Uczestnika.

 § 4

Warunki uczestnictwa w Programie 

1. Program skierowany jest do seniorów, którzy wymagają wsparcia z uwagi na stan 
zdrowia mogący spowodować zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa.

2. Uczestnikiem Programu może zostać osoba, która  spełnia łącznie następujące 
warunki:

2.1) mieszka na terenie miasta Legionowo,

2.2) ukończyła 65 lat,

2.3) jest osobą zdrową psychicznie i rozumie przeznaczenie a także 
zasady działania powierzonego urządzenia tj. opaski bezpieczeństwa.



1. Pierwszeństwo uczestnictwa w Programie spośród osób spełniających kryteria 
określone w ust. 2 będą miały osoby z największą ilością punktów uzyskanych z 
tytułu spełnienia poniższych kryteriów:

1.1) osoby samotne z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności (10pkt ),

1.2) osoby mieszkające z rodziną pozostające bez pomocy i opieki przez 
większą część czasu z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności (7 pkt ),

1.3) osoby samotne (10 pkt ) ,

1.4) osoby mieszkające z rodziną pozostające bez pomocy i opieki przez 
większą część czasu (  5 pkt ) ,

1.5) osoby niesamodzielne wymagające wsparcia w podstawowych 
czynnościach życiowych ( spożywaniu posiłków, przemieszczaniu się, 
utrzymaniu higieny osobistej, korzystaniu z toalety)- ( 10 pkt ),

2.4) osoby niewychodzące z domu ( 10 pkt )  ,

2.5) osoby z ograniczoną możliwością wyjścia z domu ( 5 pkt ),

2.6) osoby długotrwale lub przewlekle chore (  5 pkt ).

3. Warunkiem  uczestnictwa w Programie jest:

3.1) udokumentowanie spełnienia kryteriów naboru do udziału w 
Programie poprzez złożenie  dokumentów , o których mowa w § 5 ust.4 
Regulaminu,

3.2) podpisanie przez Uczestnika umowy o świadczenie usług 
teleopiekuńczych.

§ 5

Zasady naboru do Programu

1. W ramach realizacji Programu usługami teleopieki zostanie objętych maksymalnie 
50 osób.

2. Warunkiem wzięcia udziału w naborze do Programu jest  poprawne wypełnienie i 
dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych do Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Legionowie w terminie do 30 czerwca 2022 r. 

3. Dokumenty zgłoszeniowe należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Legionowie  przy ul. Aleja 3 Maja 28, pokój nr 2 lub za pomocą poczty 
tradycyjnej. Datą złożenia dokumentów zgłoszeniowych  do Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Legionowie jest dzień ich złożenia w Ośrodku albo dzień wpływu do 
Ośrodka dokumentów zgłoszeniowych nadesłanych pocztą.

4. Osoby ubiegające się o uczestnictwo w Programie, po zapoznaniu się z niniejszym 
Regulaminem składają następujące dokumenty zgłoszeniowe:



1.a) wniosek o przystąpienie do Programu, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do Regulaminu wraz z klauzulą informacyjną RODO , 
podpisane przez osobę ubiegającą się o uczestnictwo w Programie,

1.b) orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

5. Dokumenty dołączone do wniosku o przystąpienie do Programu powinny być 
złożone w oryginale lub kseropii (w przypadku złożenia kserokopii dokumentu 
wymagane jest okazanie oryginału dokumentu do wglądu w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Legionowie).

6. Dokumenty zgłoszeniowe powinny być wypełnione czytelnie, na właściwym 
formularzu, w języku polskim i podpisane we właściwych miejscach.

7. Złożenie dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem  
do udziału w Programie. O zakwalifikowaniu osoby do udziału w Programie 
decyduje spełnienie kryteriów uczestnictwa określonych w § 4 ust. 2  Regulaminu 
oraz   kryteriów i zasad pierwszeństwa określonych w § 4 ust. 3 Regulaminu. W 
przypadku osób ubiegających się o uczestnictwo w Programie, które otrzymały taką 
samą ilość punktów z tytułu spełnienia kryteriów pierwszeństwa określonych w  § 4 
ust. 3 Regulaminu pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do udziału w Programie będą 
miały osoby, które wcześniej złożyły wniosek o przystąpienie do Programu.

8. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie powołuje komisją , która 
dokona kwalifikacji  osób ubiegających się o uczestnictwo w Programie.

9. Komisja  kwalifikuje osoby ubiegające się o uczestnictwo w Programie zgodnie z 
zasadami określonymi w § 4 i § 5 Regulaminu.

10.W przypadku stwierdzenia przez komisję , że złożone dokumenty zgłoszeniowe nie 
spełniają wymogów formalnych osoba  ubiegająca się o uczestnictwo w Programie 
wzywana jest telefonicznie lub mailowo do uzupełnienia braków formalnych 
wniosku w terminie 3 dni od daty wezwania. W przypadku nieuzupełnienia 
dokumentacji wniosek zostanie odrzucony.

11. Po przeprowadzeniu kwalifikacji komisja  sporządza listę osób zakwalifikowanych 
do udziału w Programie oraz listę rezerwową.

12. Informacja o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Programie zostanie przekazana 
Uczestnikowi na piśmie.

13.Dane osobowe i dokumenty zgłoszeniowe Uczestnika będą przetwarzane i 
archiwizowane z zachowaniem stosownych przepisów prawnych, dotyczących 
ochrony danych osobowych i archiwizacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Legionowie.

14.Z osobami, które zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w Programie zostanie 
podpisana umowa o świadczenie usług teleopieki i użyczenie opaski 
bezpieczeństwa , której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.



15.Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, na każdym etapie Programu może 
dokonać kontroli wykorzystania opaski bezpieczeństwa przez Uczestnika.

§ 6

Warunki rozpoczęcia wsparcia

Warunkiem rozpoczęcia wsparcia jest:

1. zawarcie przez Uczestnika umowy o świadczenie usług teleopieki i użyczenie 
opaski bezpieczeństwa o której mowa w § 5 ust. 14 Regulaminu;

2. przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o zażywanych lekach i ich dawkowaniu;

3. zapoznanie się Uczestnika Programu z instrukcją obsługi przekazanego urządzenia 
i stosowanie się do jego instrukcji;

4. odbycie szkolenia w zakresie obsługi opaski bezpieczeństwa oraz prezentacji 
działania systemu teleopieki;

5. wskazanie przez Uczestnika osoby, która będzie zobowiązana do zwrotu 
urządzenia w przypadku śmierci Uczestnika.

§ 7

Obowiązki Uczestnika Programu

1. Uczestnik zobowiązany jest do zawarcia umowy o świadczenie usług teleopieki i 
użyczenie opaski bezpieczeństwa o której mowa w § 5 ust. 14 Regulaminu.

2. Uczestnik odpowiada za przekazaną mu do użytkowania opaskę bezpieczeństwa; 
w przypadku jej utraty,  uszkodzenia lub zniszczenia Uczestnik jest zobowiązany do 
niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Legionowie.

3. W przypadku korzystania z opaski bezpieczeństwa  w sposób niezgodny z jej 
przeznaczeniem, właściwościami lub w inny sposób sprzeczny z umową Uczestnik 
ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego tytułu  uszkodzenia opaski i jest 
zobowiązany do pokrycia kosztów jej naprawy, poniesionych przez OPS 
Legionowo.

4. W przypadku utraty lub  zniszczenia  opaski bezpieczeństwa Uczestnik 
zobowiązany jest do zwrotu na rzecz OPS Legionowo  równowartości opaski , 
chyba że do jej utraty bądź zniszczenia doszło na skutek przyczyn za które 
Uczestnik nie odpowiada.

5. Uczestnik nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę lub zniszczenie 
opaski bezpieczeństwa  na skutek działania siły wyższej, zdarzeń losowych 
niezawinionych przez Uczestnika , lub w przypadku awarii opaski spowodowanej 
wadą ukrytą.

§ 8

Postanowienia końcowe



1. Gmina  Legionowo w imieniu której działa Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Legionowie nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i niematerialne 
związane ze świadczeniem usług teleopieki na rzecz Uczestników Programu.

2. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług teleopieki i użyczenia opaski 
bezpieczeństwa z dotychczasowym Użytkownikiem opaska zostaje 
przekonfigurowana i przekazana do użytku kolejnej osobie kwalifikującej się do 
udziału w Programie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Gmina Legionowo - Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie zastrzega sobie 
prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

Załączniki:

1. załącznik nr 1 – wniosek o przystąpienie do Programu Korpus Wsparcia Seniorów 
na 2022 rok w zakresie usługi teleopieki.


