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14 listopada - Dzień Seniora

Drodzy Seniorzy - dziś Wasze święto! Życzymy Wam przede wszystkim dużo zdrowia, bo w tym
trudnym czasie to Wasze zdrowie jest najważniejsze. Mamy nadzieję, że już wkrótce wszyscy wrócimy
do „normalności”. 
Przypominamy, że możecie Państwo liczyć na nasze wsparcie, jeśli potrzebujecie pomocy: 
 
1. Paczka dla potrzebujących
 
Od 26 października br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach uruchomił program pomocowy
„Paczka dla Seniora”.
 
Jego celem jest zakup i dostarczenie podstawowych zakupów żywnościowych osobom potrzebującym,
mieszczącym się w kryterium dochodowym przewidzianym w ustawie o pomocy społecznej tj. 701,00
zł dla osoby samotnej i 528,00 zł dla osoby pozostającej w rodzinie.
 
Zakupy są finansowane ze środków budżetowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach.
 
Wsparcie otrzymują Seniorzy powyżej 65 roku życia, którzy mieszkają samotnie lub z drugą osobą w
podeszłym wieku lub osobą z niepełnosprawnością. Taką pomocą obejmujemy także osoby z
niepełnosprawnością powyżej 18 roku życia, które nie mogą liczyć na pomoc osób bliskich.
 
Osoby uprawnione będą mogły korzystać z pomocy nie częściej niż raz w tygodniu. W ramach usługi
pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej kupią podstawowe artykuły spożywcze do kwoty 50,00 zł.
 
Ważne! Paczki są dostarczane pod wskazany w zgłoszeniu adres na zasadzie bezkontaktowej dostawy
(tj. pod drzwi).
Zgłoszenia przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach pod numerem tel. 22 751 90 57
wew. 115, 118 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 -12.00.

 
2. Zakupy dla seniora

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach  realizuje rządowy program Solidarnościowy Korpus



Wsparcia Seniorów.

Senior (osoba od 70 roku życia) dzwoni pod numer tel. 22 505 11 11  i zgłasza potrzebę
pomocy w czynnościach, które wymagają wyjścia.

Konsultant infolinii przekazuje dane Seniora do OPS.

OPS kontaktuje się z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i zleca realizację potrzeby.

Osoba zadysponowana do wykonania zakupów odbiera od seniora pieniądze i listę zakupów,
następnie dostarcza wskazane produkty wraz z paragonem i resztą pieniędzy seniorowi.

W programie mogą wziąć udział w uzasadnionych przypadkach również młodsze, samotne
osoby.

 
3. Telefon zaufania dla Seniorów, czyli psychologiczne dyżury telefoniczne.
 
Specjaliści czekają pod numerem tel. 22 732 70 85

poniedziałek 9.00–11.00

środa 15.00–17.00

piątek  12.00–14.00
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