
Zarządzenie nr 7/2023 

   Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

 

w sprawie rekrutacji seniorów zainteresowanych ponownym 
wykorzystaniem opasek bezpieczeństwa pozostających w dyspozycji 
MOPR do uzyskania wsparcia w formie usługi ,,opieki na odległość” w 
ramach realizacji Gminnego programu osłonowego na rok 2023 „Wsparcie 
seniorów Miasta Białegostoku”  

 

Mając na uwadze potrzebę ponownego wykorzystania pozostających w dyspozycji 
MOPR opasek bezpieczeństwa użyczanych seniorom w ramach realizacji Gminnego 
programu osłonowego na rok 2023 „Wsparcie seniorów Miasta Białegostoku” 
przyjętego Uchwałą nr LXIII/894/22 Rady Miasta Białystok dnia 20 grudnia 2022 r.  
(Dz. Urzęd. Woj. Podlaskiego poz. 5978), zwanego dalej Programem,  zarządzam, co 
następuje: 

§ 1 

1. W ramach procesu rekrutacji seniorów zainteresowanych ponownym 
wykorzystaniem opasek bezpieczeństwa pozostających w dyspozycji MOPR należy 
wypełnić i dostarczyć wniosek ,,Karta zgłoszenia Seniora” do siedziby MOPR ul. 
Malmeda Icchoka 8 w godz. 800 - 1500, w terminie do 15 lutego 2023 r.  

2. Określa się limit 250 wniosków. Decyduje kolejność wpływu wniosków. 

3. W przypadku wpływu 250 wniosków przed upływem terminu, o którym mowa w 
ust. 1, proces rekrutacji seniorów zostaje zamknięty.  

§ 2 

1. Weryfikacji danych i informacji zawartych we wniosku dokona pracownik socjalny 
MOPR w miejscu zamieszkania seniora w terminie do 7 dni roboczych od dnia 
zakończenia procesu rekrutacji. 
2. Kwalifikacja seniora do udziału w Programie zostanie przeprowadzona zgodnie 
z Regulaminem świadczenia usługi ,,opieki na odległość” w ramach  realizacji 
Gminnego programu osłonowego na rok 2023 „Wsparcie seniorów Miasta 
Białegostoku”. 
3. Osoba, która złożyła wniosek powyżej limitu określonego w § 1 ust. 2 lub po 
upływie terminu rekrutacji seniorów zainteresowanych ponownym wykorzystaniem 
opasek bezpieczeństwa pozostających w dyspozycji MOPR (§ 1 ust. 1) nie zostaje 
zakwalifikowana do Programu. 

§ 3 

1. Wniosek, który nie został zweryfikowany przez pracownika socjalnego w miejscu 
zamieszkania Seniora w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 - pomimo podjętych 
dwukrotnych prób kontaktu - z powodu nieobecności Seniora w miejscu 
zamieszkania, pozostanie bez rozpatrzenia. 



2. Od przeprowadzonej kwalifikacji nie przysługuje odwołanie. 

§ 4 

Opaska bezpieczeństwa zostanie przekazane zakwalifikowanemu do Programu 
Seniorowi, zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do MOPR, pod warunkiem 
posiadania przez MOPR niewykorzystanych urządzeń. 

§ 5 

1. Informacja w zakresie kwalifikacji do Programu zostanie przekazana Seniorowi 
telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej przez pracownika socjalnego MOPR 
właściwego terytorialnie wg miejsca zamieszkania Seniora w terminie do 7 dni od 
sporządzenia przez MOPR listy osób zakwalifikowanych do Programu w ramach 
rekrutacji seniorów zainteresowanych ponownym wykorzystaniem opasek 
bezpieczeństwa pozostających w dyspozycji MOPR. 

2. Informacja o miejscu i terminie podpisania umowy użyczenia wraz z załącznikami, 
przeprowadzenia szkolenia, jak też przekazania do używania urządzenia zostanie 
Seniorowi przekazana telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej, bądź osobiście 
przez pracownika socjalnego MOPR właściwego terytorialnie wg miejsca 
zamieszkania Seniora, w terminie 7 dni od pozyskania przez MOPR informacji o 
posiadaniu niewykorzystanych urządzeń.  

§ 6 

1. W przypadku nieodebrania urządzenia przez Seniora w terminie 3 dni od dnia 
ustalonego zgodnie z § 5 ust. 2, zostanie ono przekazane kolejnej osobie z listy osób 
zakwalifikowanych do Programu w ramach rekrutacji seniorów zainteresowanych 
ponownym wykorzystaniem opasek bezpieczeństwa pozostających w dyspozycji 
MOPR. 

2. Osoba, która nie odbierze urządzenia w terminie, o którym mowa w ust. 1, zostaje 
pozbawiona możliwości udziału w Programie. 

 
§ 7 

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. 
 

§ 8 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 
 
 


