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Dotyczy: uruchomienia Systemu Teleopieki w Zgierzu 

Szanowny Panie Prezydencie 

W imieniu zgierskich Seniorów proszę o podjęcie działań w celu uruchomienia w naszym mieście Systemu 
Teleopieki. Realizowana od pewnego czasu diagnoza środowiska dowodzi , że najskuteczniejszym sposobem 
wsparcia dla seniorów niesamodzielnych jest stworzenie warunków do jak najdłuższego pozostawania we własnym 
środowisku, w domu. I tu z pomocą przychodzą nowoczesne technologie, które proponują różnego rodzaju 
rozwiązania, umożliwiające zapewnienie pomocy osobom potrzebującym, w ich miejscu zamieszkania. 

System Teleopieka jest praktyczną alternatywą dla usług świadczonych przez domy pomocy społecznej. Osoby 
starsze lub niepełnosprawne nie muszą doświadczać traumatycznych przeżyć. Jednocześnie koszty związane 
z korzystaniem z systemu są zdecydowanie niższe. 

Jednym z elementów systemu jest zapewnienie każdej niesamodzielnej osobie opaski medycznej, zakładanej na 
rękę, która samoczynnie będzie monitorowała tętno i inne czynności życiowe oraz automatycznie wyśle sygnał 
alarmowy do centrum Teleopieki. Opaska ma też funkcję SOS, czyli możliwość wezwania pomocy przez osobę 
z niej korzystającą np. w razie upadku. Opaski wykorzystują geolokalizację, która pozwala, indywidualnie dla 
każdego użytkownika określić np. strefę bezpieczeństwa, czyli obszar którego osoba objęta opieką nie powinna 
opuszczać. 
Drugim elementem systemu jest centrum Teleopieki, do którego, przez całądobę, osoby objęte programem mogą 
zadzwonić i np. zgłosić problemy ze zdrowiem, poprosić o opiekuna tymczasowego lub o kontakt z lekarzem. 

System Teleopieki z powodzeniem działa już w wielu miastach w Polsce m. in w sąsiedniej Łodzi. Od sierpnia 
2018r. Projekt pn. .Łódź - Miasto (Tele)Opieki" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, 

W związku z planowanym, w terminie 30.04-17.06.2019r, konkursem nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19 
w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym" Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne" nadarza się okazja do 
skorzystanie z finansowania zewnętrznego i uruchomienie bardzo potrzebnej usługi również w Zgierzu. 

Z wyrazami szacunku 
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W odpowiedzi na pismo złożone w dniu 28 marca 2019 r., informuję iż Urząd Miasta 

Zgierza już kilkakrotnie podejmował rozmowy z różnymi firmami w zakresie wprowadzenia 

systemu teleopieki dla seniorów w różnych aspektach. Do tej pory najczęściej były to 

propozycje komercyjne. 

W związku z przedłożoną informacją na temat planowanego terminu konkursu 

nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19, po jego ogłoszeniu Gmina Miasto Zgierza zapozna się 

z zasadami naboru wniosku oraz dokona wstępnej analizy zapotrzebowania na podjęcie działań 

w tym zakresie. 
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