
WSPIERAJ SENIORA 

instruktaż nowej funkcjonalności w CAS 

dla OPS



Wspieraj Seniora – nowy moduł w CAS 

Za pośrednictwem komunikatora CAS powinni Państwo otrzymać 

informacje o programie „Wspieraj seniora”.

W ramach programu w okresie pandemii koronawirusa jednostki 

samorządu terytorialnego, ośrodki pomocy społecznej i wolontariusze 

zapewnią Seniorom pomoc w czynnościach dnia codziennego. 

Koordynatorem działań jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

2



Wspieraj Seniora – podstawowe założenia

Elementem programu jest przyjmowanie telefonicznych zgłoszeń od Seniorów i 

kierowanie tych zgłoszeń do odpowiedniego OPS (Ośrodka Pomocy Społecznej).

Do rejestracji tych zgłoszeń będzie wykorzystana aplikacja 

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna), którą używają wszystkie OPS w Polsce.

Użytkownicy CAS w jednostkach OPS otrzymali nową rolę, która umożliwia 

przeglądanie i obsługę zgłoszeń w ramach modułu Wspieraj Seniora.

W zgłoszeniu rejestrowane są tylko podstawowe dane.
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Ogólny proces 
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Formularz zgłoszenia
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Formularz zgłoszenia
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Nowa rola „Wspieraj seniora”
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W systemie CAS została dodana nowa rola 

„Wspieraj seniora”.

Po zalogowaniu użytkownik będzie mógł wybrać 

aplikację „Wspieraj seniora”. 



Nowe zgłoszenia
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Nowe zgłoszenia pojawiają się na liście 

zgłoszeń ze statusem Zarejestrowane.

Użytkownicy są informowani 

komunikatem, że wpłynęło nowe 

zgłoszenie.



Komunikat o nowym zgłoszeniu
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Na liście komunikatów pojawi się nowe 

zgłoszenie. 

Zalecamy włączenie powiadomień 

e-mail o nowych komunikatach!



Lista zgłoszeń - sortowanie
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Na liście zgłoszeń domyślnym sortowaniem

jest status, wg poniższej kolejności:

• Zarejestrowane

• Podjęte

• Zakończone



Podgląd zgłoszenia
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Każde zgłoszenie można „podglądnąć”

Poprzez zaznaczenie danego zgłoszenia i 

użycie przycisku z lupą.

Zostanie wtedy zaprezentowane okno ze 

szczegółami danego zgłoszenia.



Lista zgłoszeń – dostępne operacje
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Dla zarejestrowanych zgłoszeń można

wykonać następujące działania:

• Podejmij

• Odrzuć

• Zakończ – udzielono pomocy

• Zakończ – nie wymaga pomocy

• Zakończ – nie udzielono pomocy



Lista zgłoszeń – dostępne operacje
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Dla zgłoszeń ze statusem Podjęte można

wykonać następujące działania:

• Odrzuć

• Zakończ – udzielono pomocy

• Zakończ – nie wymaga pomocy

• Zakończ – nie udzielono pomocy



Lista zgłoszeń – dostępne operacje
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Dla zgłoszeń ze statusem Zakończone

nie można już podjąć żadnych działań.



Podjęcie zgłoszenia
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Wykonanie operacji Podejmij powoduje 

wyświetlenie formularza z dodatkowym 

polem na wpisanie komentarza

związanego z działaniami jakie zostały 

podjęte w ramach tego zgłoszenia.

Zalecamy wypełnienie tego pola i 

opisanie podjętych działań.

Przykład.

„Skierowano wolontariusza pod podany 

adres.”



Zakończ – udzielono pomocy
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Wykonanie operacji 

Zakończ – udzielono pomocy 

powoduje wyświetlenie formularza z 

dodatkowym polem na wpisanie 

komentarza związanego z zakończeniem 

tego zgłoszenia.

Zalecamy wypełnienie tego pola i 

opisanie podjętych działań.

Przykład.

„Została wykonana usługa wsparcia. 

Zrealizowano zakupy artykułów 

spożywczych i środków czystości.”



Zakończ – nie wymaga pomocy
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Wykonanie operacji 

Zakończ – nie wymaga pomocy 

powoduje wyświetlenie formularza z 

dodatkowym polem na wpisanie 

komentarza związanego z zakończeniem 

tego zgłoszenia.

Zalecamy wypełnienie tego pola i 

opisanie podjętych działań.

Przykład.

„Pomoc nie jest już wymagana, zakupy 

zostały zrealizowane przez osobę z 

rodziny zgłaszającego.”



Zakończ – nie udzielono pomocy
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Wykonanie operacji 

Zakończ – nie udzielono pomocy 

powoduje wyświetlenie formularza z 

dodatkowym polem na wpisanie 

komentarza związanego z zakończeniem 

tego zgłoszenia.

Zalecamy wypełnienie tego pola i 

opisanie podjętych działań.

Przykład.

„Odmówiono pomocy z powodu 

faktycznego wieku osoby zgłaszającej 

około 50 lat oraz zamieszkaniu z rodziną, 

która może zrealizować zakupy.”



Infolinia i kontakt merytoryczny

19

Numer infolinii dla osób potrzebujących pomocy 

22 505-11-11

W przypadku pytań merytorycznych, prosimy o kontakt e-mail:

• aneta.kowalska@mrips.gov.pl 

• justyna.pawlak@mrips.gov.pl

• lidia.ulanowska@mrips.gov.pl



Dziękuję za uwagę
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E-mail: azapart@sygnity.pl 

Tel:  504-142-537

Artur Zapart


