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Lublin, 26 marca 2019 r.

Pani
Marta Wcisło
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana
Jarosława Pakuły
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.85.2019

Szanowna Pani Radna,

Odpowiadając na interpelację Pani Radnej z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie
wprowadzenia w Lublinie pilotażowego programu opasek życia - bezpieczeństwa dla
seniorów, dziękuję Pani za zainteresowanie tym ważnym dla nas zagadnieniem,
którego wdrożenie, jak zapewnialiśmy i informowaliśmy z Panem Prezydentem już
w roku ubiegłym, jest na zaawansowanym etapie.
Podjęte przez nas działania mają na celu przygotowanie organizacyjne
i finansowe pilotażu w zakresie objęcia Seniorów wsparciem w formie zdalnej opieki
tzw. „opaski życia”. Proces teleopieki nie dotyczy zaś tylko samych opasek.
Organizacja tej formy wsparcia i przebieg całego procesu koordynacji i monitoringu
wymagał i nadal wymaga wielu uzgodnień i zaangażowania do współpracy różnych
podmiotów, dla zapewnienia odpowiednich warunków realizacji oraz wyboru
najbardziej korzystnych rozwiązań w tym zakresie. Nawet dostępne na rynku same
opaski mają tak różne zastosowanie, że ich dobór i dostosowanie wymaga wielu
uzgodnień.
Już w lipcu 2018 r. został złożony w Urzędzie Marszałkowskim wniosek
o dofinansowanie projektu „Środowisko lokalne najlepszym miejscem dla Seniora.
Opaski życia" – w wyniku uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim, z przyczyn od nas
niezależnych projekt został ograniczony do sfinansowania zakupu jedynie 145
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teleopasek elektronicznych dla seniorów za kwotę 202 000,00 zł. Obecnie wniosek
jest na etapie oceny w Urzędzie Marszałkowskim.
Mając świadomość, iż zainteresowanie i potrzeby są znacznie większe,
już w grudniu 2018 r. podjęliśmy starania, aby dodatkowo wsparcie w formie teleopieki
dla seniorów uwzględnione zostało w ramach projektu „Aktywni i samodzielni. Usługi
społeczne i zdrowotne – tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia
450 osób w podeszłym wieku" realizowanego przez Zespół Ośrodków Wsparcia.
W ramach tego działania przewidziano zakup opasek dla 100 seniorów, za kwotę
200 000,00 zł. Działanie to jest na etapie analizy rynku pod kątem wyboru jego
operatora.

Uruchomienie

usługi

będzie

możliwe

po

zakończeniu

procedury

przetargowej.
Obydwa projekty będą mieć charakter pilotażowy. W oparciu o wypracowane
w nich

rozwiązania

planujemy

podjąć

działania

służące

zwiększeniu

liczby

beneficjentów objętych teleopieką, co uwzględnimy także w planach budżetowych.
Zapewniam panią Radną, że podejmowane przez nas działania służą
wprowadzeniu

tej

ważnej

formy

wsparcia

w

jak

najbliższym

czasie,

zaś

wypracowywane rozwiązania zagwarantują jego funkcjonalność i bezpieczeństwo .
Zastępca Prezydenta
Monika Lipińska
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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