
,,WSPIERAJ SENIORA''
Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”na rok 2020 

jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem 
Covid-19,w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Usługa  wsparcia  ma  polegać  w  szczególności  na  dostarczeniu  zakupów,  zgodnie  ze 
wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły 
spożywcze, środków higieny osobistej. 

Dla  zachowania  bezpieczeństwa  Seniorów  z  Gminy  Zaręby  Kościelne  realizatorem 
programu jest  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych ulica Kowalska 
14, 07-323 Zaręby Kościelne. Telefony 862763117 – Kierownik Ośrodka, 862763120 Pracownicy 
Socjalni.
Osoby,  które  będą świadczyły pomoc Seniorom :  Pani Anna Sobotka,  Pani  Elżbieta Równa, 
Pani Magdalena Sommer, Pani Magdalena Świerczewska.

Procedura zgłoszenia dla Seniora :

Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11

 Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę 
kiedy dzwoniłeś.

 Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00
 Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy 

społecznej w danej gminie przez system  Centralnej Aplikacji Statystycznej

 Pracownik  ośrodka  pomocy społecznej  kontaktuje  się  z  Tobą  telefonicznie.  W celu 
weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje 
zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która 
do Ciebie przyjdzie oraz datę.

 Podczas  rozmowy  telefonicznej,  pamiętaj  o  zapisaniu  numeru  do  ośrodka  pomocy 
społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.

 W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy społecznej.

 Przychodzi  do  Ciebie  osoba,  którą  GOPS  wyznaczył  do  pomocy  są  to  pracownicy 
Ośrodka.  W celu weryfikacji  poda imię i  nazwisko. W przypadku pomocy w formie 
zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i 
sposób  rozliczania  ustala  indywidualnie  ośrodek  pomocy  społecznej,  podczas 
pierwszego kontaktu z Tobą.

 Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę 
możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

 Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: 
noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu.



Szanowni Mieszkańcy-Seniorzy,
Seniorzy są najbardziej narażoną grupą osób na wszelkiego rodzaje kradzieże oraz oszustwa.

Nie daj okazji złodziejowi!

• Nie pokazuj zawartości portfela. 
• Zachowaj szczególną ostrożność przy pobieraniu pieniędzy z bankomatu (nie pokazuj kwoty 

oraz nie przeliczaj pieniędzy publicznie). 
• Podczas przejazdu komunikacją miejską oraz na zakupach trzymaj torebkę pod pachą, nigdy 

nie na plecach. 
• Nie wkładaj portfela do siatki z zakupami. 
• Chroń swoje dokumenty. 
• Nie zabieraj wszystkich dokumentów oraz pieniędzy na zakupy, spacer i innego rodzaju 

wyjścia z domu. 
• Nie rozmawiaj z osobami postronnymi na tematy związane z Twoją sytuacją osobistą 

(informacje te mogą być wykorzystane przy próbie oszustwa lub kradzieży). 

Nasz dom nasza twierdza!

Seniorze! Nie wpuszczaj do domu każdej osoby podającej się za pracownika instytucji lub firmy. 
Masz prawo prosić, aby pracownik pokazał legitymację służbową lub telefonicznie sprawdzić cel 
jego wizyty w firmie. Jeśli nie musisz, to nie przechowuj w domu dużych kwot pieniędzy ani 
wartościowych przedmiotów, a zwłaszcza w typowych miejscach (szafki kuchenne, bieliźniarki, 
barek).

Zanim otworzysz drzwi!

• Sprawdź przez wizjer w drzwiach lub okno, kto Cię odwiedził. 
• Jeśli nie znasz odwiedzającej Cię osoby zapytaj o cel jego wizyty oraz poproś o okazanie 

dowodu tożsamości lub legitymacji służbowej. 
• Uchyl drzwi sprawdź uważnie okazany dokument, nie zdejmując łańcuszka 

zabezpieczającego. 
• W przypadku wątpliwości umów się na inny termin sprawdzając uprzednio w danej 

instytucji wiarygodność odwiedzającego. 
• Jeśli osoba staje się natarczywa zadzwoń po Policję 997 i 112 lub zaalarmuj otocznie. 

Postaraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów. 
• Jeśli  musisz  kogoś  wpuścić,  nie  zostawiaj  go  ani  na  chwilę  samego w mieszkaniu, 

poproś sąsiada, aby Ci towarzyszył. 
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