
 
 

Projekt pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” 

 

Gmina Zbójno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie rozpoczął realizację projektu 

partnerskiego pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, nr konkursu: 

RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19, Osi Priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 

Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych. 

Liderem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, w imieniu którego realizatorem 

jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, a jednym z 80 Partnerów tego projektu 

jest Gmina Zbójno, w imieniu której realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Zbójnie.  

Projekt realizowany jest w okresie: 01.05.2020 r. – 31.12.2023 r. 

Całkowita wartość projektu: 19 065 714,82 zł., w tym Gmina Zbójno: 18 617,00 zł. 

Kwota dofinansowania: 16 205 57,54 zł., w tym Gmina Zbójno: 8 117,00 zł. 

Celem projektu jest: zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych  

w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy 

wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla 3 000 potrzebujących 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego 

w okresie od 01.07.2020-31.12.2023. 

Teleopieka - cyfrowe bransoletki umożliwiające łączność w kryzysowych sytuacjach z centrum 

teleopieki, natychmiastowa reakcja, geolokalizacja.  

Centrum teleopieki – specjaliści, konsultanci, ratownicy oczekujący w gotowości 24 godziny na dobę, 

7 dni w tygodniu. 

 
Kto może skorzystać z teleopieki w ramach Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”: 

 

• osoby zamieszkujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego; 

• osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli takie, które ze względu 

na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z 

niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności 

dnia codziennego; 

• osoby nieprzebywające w opiece całodobowej. 

 



 

Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby1: 

• których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego; 

• doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego; 

• ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; 

• z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym  

z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi; 

• korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa; 

• pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach 

rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji; 

• będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 

1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i 

okresu powojennego); 

• prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z 

inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli 

członkowie rodziny to osoby pracujące. 

 

Lista dokumentów jakie należy dostarczyć: 

• formularz zgłoszeniowy; 

• dokumenty potwierdzające kryteria dodatkowe (jeżeli zaznaczono)  

 

Formularz zgłoszeniowy dla osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie  dostępny będzie 

od 01.05.2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnie, Zbójno 178 A, 87 – 645 

Zbójno. Szczegółowe informacje pod nr tel. 54 280 19 32 wew. 6 / 532 253 354, e-mail: 

gops@gopszbojno.pl 

 

Rekrutacja do projektu: od 01.05.2021 r. do 30.06.2021 r. 

 

 
1 do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów 
dodatkowych (np. orzeczenie o niepełnosprawności, decyzję o wysokości świadczeń itp.) 
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