
Zakres usług  świadczonych przez wolontariuszy Caritas 

w ramach Projektu „Korpus Wsparcia Seniorów” 

W zależności od indywidualnych potrzeb seniorzy mają do dyspozycji następujące obszary usług: 

Wsparcie w czynnościach dnia codziennego, czyli: 

1. towarzyszenie i pomoc podczas spaceru w najbliższej okolicy seniora; 

2. pomoc w opiece nad zwierzętami (pies, kot, rybki itp.) czyli: 

 nakarmienie zwierzęcia według wskazań seniora, 

 wyprowadzenie psa na spacer (maksymalnie dwa razy dziennie), 

 umówienie wizyty u weterynarza i w razie konieczności oraz w miarę możliwości 

wolontariusza, pod warunkiem podpisania przez seniora stosownego 

pełnomocnictwa, wizyta ze zwierzęciem u weterynarza. 

3. pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, czyli drobne prace 

porządkowe takie jak: 

 umycie naczyń, 

 wyniesienie śmieci, 

 zmiatanie, 

 wytarcie kurzy (bez otwierania szafek i szuflad), 

 podlanie kwiatów, 

 uprzątnięcie kociej kuwety, 

 rozwieszenie prania; 

4. pomoc w przygotowaniu posiłków: 

 zrobienie kanapek, 

 zaparzenie herbaty, kawy; 

5. dostarczanie seniorowi zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym 

artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej, z uwzględnieniem zasad: 

 zakupy robione są w sklepie położonym w najbliższej okolicy zamieszkania seniora, 

 leki kupowane są na podstawie recept w najbliższej aptece, 

 zakupione i przyniesione produkty nie podlegają zwrotowi, 

 wolontariusz ma prawo zdecydować, które produkty będzie w stanie kupić (np. ze 

względu na wagę lub brak ich dostępności), 

 wolontariusz pobiera pieniądze od seniora przed wykonaniem zakupów, pobraną 

kwotę potwierdzają podpisem senior i wolontariusz, 

 wolontariusz płaci za zakupy wyłącznie gotówką przekazaną przez seniora — 

niedopuszczalna jest bezgotówkowa forma płatności (karta, przelew, płatność 

online). 

 wolontariusz wykonujący zakupy dokonuje rozliczenia na podstawie paragonu, 

 częstotliwość zakupów i ilość zakupywanych produktów jest ustalana 

indywidualnie, w zależności od możliwości organizacyjnych wolontariusza; 

6. pomoc lub towarzyszenie w zakresie realizacji recept; 

7. zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków, o ile usługa tego rodzaju nie jest już 

finansowana z innych źródeł, czego koszt pokrywa senior; 

8. pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, o ile senior jest zapisany na stałe do 

programu wsparcia żywnościowego lub ma przyznaną paczkę żywnościową z organizacji 

pomocowej. 

Wsparcie w uzyskaniu pomocy psychologicznej, czyli: 

1. informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów; 

2. pomoc w czynnościach umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia, 

w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych; 



3. w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy 

społecznej, powiadomienie MOPR, lecz wyłącznie za zgodą seniora; 

Wsparcie społeczne, czyli wspólne spędzaniu czasu z seniorami, w szczególności samotnie 

zamieszkującymi, i np.: 

1. rozmowy; 

2. czytanie książek i prasy, oglądanie filmów, słuchanie muzyki; 

3. towarzyszenie podczas spaceru, drobnych zakupów w najbliższej okolicy zamieszkania 

seniora; 

4. wspólne przygotowywanie posiłków, pieczenie ciasta; 

5. niezbędna pomoc podczas ewentualnej kwarantanny; 

Ułatwienie dostępu do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, czyli: 

1. pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora, 

2. pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas 

wizyty; 

Wsparcie w załatwianiu prostych spraw urzędowych, czyli: 

1. pomoc w umawianiu wizyt w urzędach, 

2. pomoc w załatwianiu spraw online, 

3. pomoc w wysyłaniu korespondencji (adresowanie koperty, zakup znaczków, wysłanie 

listu), 

4. gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy, w razie konieczności oraz w 

zależności od możliwości wolontariusza, pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu, przy 

odebraniu stosownych zgód i pełnomocnictw seniora; 

Do wsparcia seniora w tym zakresie, jeśli wymaga wniesienia opłat, stosuje się 

odpowiednio zasady robienia zakupów. 

 

 Wolontariusz wykonuje zadania w miarę swoich możliwości i zakresu wiedzy oraz 

z poszanowaniem woli seniora oraz swojej własnej. 

 Wolontariusz nie może wykonywać czynności przeznaczonych dla lekarzy, pielęgniarek 

czy opiekunów. Zabronione jest także podawanie leków, wykonywanie czynności 

medycznych i paramedycznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych. 

 Wolontariusz nie wykonuje czynności wskazanych dla profesjonalistów lub wymagających 

specjalistycznego sprzętu (np. remontowych, elektrycznych, hydraulicznych itp.), a także 

potencjalnie niebezpiecznych. 

 Czynności porządkowe Wolontariusz wykonuje w obecności Seniora. 

 Dopuszcza się wykonywanie czynności niewymienionych powyżej (np. mycie okien, 

wypożyczenie i dostarczenie książek z biblioteki, pomoc w dotarciu do kościoła, dowóz 

w określone miejsce, pomoc w pracach ogrodniczych itd.) wyłącznie na podstawie 

indywidualnych ustaleń i każdorazowej wyraźnej zgody wolontariusza. 

 


