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M!EJsKloŚRoDEK PoMocY

SPOŁECZNEJ

43-100 TYCHY; ul. Budowlanych 59

tel.: 32 323 22 61, 32 323 22 62
32 323 22 41; mops.tychy@interia.pl

Tychy, dnia 29.11,2018

Dl0712l175912018

r,

szanowna pani
Barbara konieczna

Przewodnicząca Rady Miasta

W odPowiedzi na interpelację radnej Pani Urszuli Paździorek _ pawlik złożonej
na sesji RadY Miasta w dniu 22.11.2018 r. dotyczącej kampanii
skierowanej do osób
starszYch i PrzYgotowanie miejskiego programu ,,Opaska życia" uprzejmie
informuję, iz od

01,09,2018

r

MOPS w TYchach realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii

Europejskiej pn. ,,Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie''.

Uczestnikami Projektu mogą być osoby po 60 roku zycia wymagające pomocy
w co najmniej
jednym obszarze funkcjonowania społecznego.

z

działan w/w Projektu są usługi wykorzystujące nowoczesne technologie jak
teleoPieka, PrzYciski ŻYcia, opaski, systemy alarmowe. projekt zakłada
objęcie usługą
JednYm

teleopieki 20 uczestników w okresie od listopada2018 do grudnia 2o2o roku.
Realizatorem
usługi teleoPiekijest firma ,,Sidly" wybrana w postępowaniu wynikającym z przepisow
ustawy

Prawo zamówień PublicznYch. Oferowana opaska Sidly Care obejmuje monitoring
nastęPującYch funkcji uzytkownika: pomiar tętna i temperatury skóry, geolokalizację,
sYgnalizowanie koniecznoŚci zażycia leków, wysyłanie informacji alarmowej na
wskazany
numer telefonu, wYkrYwanie upadkow uzytkownika o ile pozostaje on po upadku
nieruchomo
dłuzej niż 120 sekund.

Koszt zakuPu oPaski W Wys. 1247,4O zł. pokryty został ze środków finansowych projektu,
natomiast koszt oPłatY licencyjnej w wys. 28,00 zł. miesięcznie za korzystanie
z usługi

PokrYwanY będzie Przez uŻytkownika zgodnie

z uchwałą Nr L/831/18 Rady Miasta Tychy z

dnia 30 sierPnia 2018. WYsokoŚÓ odpłatnościuzależniona jest od dochodu
klienta i wynosi
miesięcznie (zgodnie zzałącznikiem do w/w uchwały) przy dochodzie:

-flY{:MYV
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Aktualnie tn'va rekrutacja osób chętnych do udziału w projekcie spełniający
chzałożone kryteria
tj,: PowYzej 60 roku ŻYcia i występująca niesamodzielnośó. W pierwszych
dniach grudnia
br,

opaski Sidly Care zostaną pzekazane 6 uzytkownikom.

Ponadto Pra9nę nadmieniĆ,

iz w grudniu 2017 roku

prezydent Miasta Tychy w celu
zaPewnienia trwałoŚci projektu od 01.01 .2021 do30,o4.2023wyraziłzgodę nazabezpieczenie
odpowiednich środkow w budzecie miasta.
Pragnę PodkreŚliÓ, ze wszystkie działania realizowane w projekcie rozszerzają
ofeńę usług dla
niesamodzielnych seniorow,
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Do

wiadomości:

1. Pani Urszula Pażdziorek

2. Pani Aneta Luboń

-

Pawlik

-

radna Rady Miasta Tychy

- Stysiak - Sekretarz
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