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Dyżury informacyjne dla osób starszych i ich rodzin 

Regionalne Centrum Informacji Senioralnej
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Organizacja spotkań dla osób starszych i ich rodzin.

Prowadzenie portalu informacyjnego: www.infosenior.rops.torun.pl.

Publikacja „Informatora dla seniora”

http://www.infosenior.rops.torun.pl/
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Wprowadzenie systemu teleopieki dla 55 mieszkańców naszego regionu

fot. Łukasz Piecyk/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
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Osoby objęte usługami teleopieki 

w ramach projektu

Liczba osób objętych usługami  teleopieki (55)
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powiadomienie o zdarzeniu 
i wezwanie służb ratunkowych 

kontakt z rodziną i powiadomienie 
o zdarzeniu

kontakt z seniorem i ustalenie 
przyczyny alarmu 

Senior włącza przycisk alarmujący SOS 

lub uruchomiony zostaje czujnik upadku
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