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Szanowni Państwo, 

W dobie pandemii najbardziej narażone są osoby starsze – nasi dziadkowie, rodzice, sąsiedzi. 

Jesteśmy im winni pomoc i dlatego został uruchomiony Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Jest 

to program rządowy, który koordynuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Celem tej ważnej 

inicjatywy jest wsparcie naszych najbliższych, ale także starszych samotnych osób, które jak nigdy 

potrzebują teraz naszej pomocy. Jako przedstawiciele młodego pokolenia, zaangażowani w sprawy 

publiczne, powinniśmy im pomóc jako wolontariusze w ramach tworzonego Korpusu. 

W akcję zaangażowali się Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej i Rada Dialogu z Młodym 

Pokoleniem zachęcając kolejne organizacje do włączenia się w "Solidarnościowy Korpus Wsparcia 

Seniorów". Mając świadomość, że organizacje młodzieżowe lub działające na rzecz młodzieży 

współpracują z wieloma młodymi ludźmi, zapraszamy je do współpracy, aby jeszcze lepiej pomagać 

Seniorom. Do tej pory w ten sposób zaangażowało się około 70 organizacji młodzieżowych i ciągle 

dołączają kolejne. Zapraszamy do włączenia Państwa Organizacji do tego grona. 

Aby zgłosić Organizację do udziału w akcji "Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów", 

wystarczy wypełnić formularz znajdujący się tutaj: https://forms.gle/Ki8SWoJRpYyxvieE9   

Warunkiem minimalnym dołączenia do Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów jest 

promowanie informacji o akcji poprzez kanały informacyjne organizacji (np. strona na Facebooku) i  

uczestnictwo członków organizacji w Korpusie w charakterze wolontariusza. Rejestracja wolontariuszy 

prowadzona jest na stronie https://wspierajseniora.pl/ .  

Wolontariusze mają bardzo proste zadanie. Po rejestracji na powyższej stronie skontaktuje się z 

nimi Ośrodek Pomocy Społecznej, który wskazuje seniora potrzebującego pomocy. Następnie wystarczy 

w zależności od dostępnego czasu i zadeklarowanych w formularzu zgłoszeniowym zadań pomóc 

Seniorowi, np. poprzez zrobienie zakupów (na koszt seniora), wyprowadzenie psa, pomoc w załatwieniu 

spraw urzędowych w jego imieniu lub zwykłą rozmowę telefoniczną. To bardzo proste czynności, a 

znacznie mogą ułatwić życie osobom szczególnie zagrożonym w czasie epidemii. 
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