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Międzychodzkie Stowarzy-
szenie na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami 
„Homini” realizuje projekt 
pod nazwą „SOS Homini”. 
W ramach tego projektu ma 
powstać aplikacja na telefon, 
która – w skrócie rzecz ujmu-
jąc – ma kontaktować osoby 
zależne z wolontariuszami. 
W jaki sposób i w jakim celu? 
Na początku chciałbym za-
znaczyć, że celem projektu 
SOS Homini, jest przede 
wszystkim stworzenie aplika-
cji, a następnie jej przetesto-
wanie. Dopiero po zakończe-
niu tego zadania, aplikacja bę-
dzie mogła wejść do użytku 
powszechnego. Jednak właś-
nie testowanie aplikacji bę-
dzie tą częścią projektu, 
do której bardzo serdecznie 
chciałbym zaprosić mieszkań-
ców Międzychodu. Tym bar-
dziej, że będzie to działanie 
unikalne, ponieważ takiej 
aplikacji nie ma jeszcze w Pol-
sce, i z dużym prawdopodo-
bieństwem w całej Europie. 
Zachęcam więc do udziału 
w bardzo pozytywnej i dającej 
dużo satysfakcji akcji, w której 
testując aplikację będziemy 
mogli wspólnie zrobić dużo 
dobrych rzeczy, udzielając po-
mocy osobom potrzebują-
cym. 
Aplikacja SOS Homini pow-
staje z myślą o osobach zależ-
nych. Mogą to być osoby star-
sze, które ze względu na wiek, 
nie radzą sobie z podstawo-
wymi czynnościami dnia co-
dziennego, a także osoby cza-
sowo lub przewlekle chore, 
osoby 
z niepełnosprawnościami 
oraz opiekunowie tych osób, 
które ze względu na trudną 
sytuację życiową, wymagają 
wsparcia osób trzecich. Pod-

stawowym celem aplikacji jest 
umożliwienie tym osobom, 
poinformowanie świata zew-
nętrznego o swoich potrze-
bach, czyli mówiąc prościej, 
umożliwienie wysłania 
prośby o pomoc. Prośby te 
mogą dotyczyć różnych po-
trzeb, np. podstawowych za-
kupów, czynności porządko-
wych w domu, pomocy 
przy wyjściu z domu, zała-
twienia jakiejś administracyj-
nej sprawy lub rejestracji 
do lekarza itp. Każdą indywi-
dualną potrzebę, która będzie 
możliwa do zrealizowania 
przez wolontariuszy, bę-
dziemy starali się zdefiniować 
w aplikacji. Wysłane potrzeby 
za pomocą aplikacji będą do-
cierały do wszystkich osób, 
które wcześniej zgłoszą chęć 
udzielania pomocy (wolonta-
riuszy). 
Aplikacja będzie również te-
stowana przez Partnerów pro-
jektu, którymi są Ośrodek Po-
mocy Społecznej 
w Międzychodzie oraz Funda-
cja Femina Projekt z Wronek. 
Instytucje te, będą testowały 
aplikacje pod kątem jej przy-
datności w realizacji swoich 
zadań, za co jesteśmy im bar-
dzo wdzięczni. 
Jak to się będzie odbywało 
technicznie? Czy nie obawia-
cie się, że takie rozwiązanie 
będzie dla osób zależnych 
kłopotliwe, zbyt trudne, zbyt 
zaawansowane technicznie?  
Głównym i najważniejszym 
kryterium przy projektowaniu 
aplikacji było założenie, że ob-
sługa aplikacji musi być mak-
symalnie prosta i szybka. 
Każda osoba zależna, będzie 
miała aplikację ustawioną 
„pod siebie”, czyli jej zawar-
tość będzie uzależniona od sy-
tuacji życiowej i potrzeb danej 
osoby. Takie szycie „na miarę” 
aplikacji, w bardzo dużym 
stopniu uprości jej obsługę. 
W najkrótszym wariancie, 
wysłanie powiadomienia 
z prośbą o pomoc, będzie wy-
magało od 3 do 5 dotknięć wy-
świetlacza telefonu lub 
tabletu. Dla osób sprawnych 
(np. opiekunowie), moduły 
aplikacji mogą być (na życze-
nie) bardziej rozbudowane, 
ale nadal będzie to bardzo wy-
soki poziom prostoty obsługi. 
Prostota obsługi oparta jest 
przede wszystkim na obsłu-
dze obrazków oraz prostych, 
zrozumiałych haseł i komuni-
katów. Wysłana przez osobę 
zależną wiadomość o powsta-
łej potrzebie, dotrze jedno-
cześnie do wszystkich osób 
będących w systemie SOS 

Homini. Osoba, która pierw-
sza zdecyduje się na realizację 
danego zgłoszenia, aktywuje 
to odpowiednio w aplikacji 
i przystąpi do jego realizacji. 
Czy aplikacja jest bez-
pieczna? Zarówno dla osób 
zależnych, jak i dla wolonta-
riuszy?  
Kwestia bezpieczeństwa da-
nych osobowych oraz użyt-
kowników podczas korzysta-
nia z aplikacji, jest dla nas naj-
wyższym priorytetem. Inno-
wacja „SOS Homini” jest reali-
zowana w ramach Inkubatora 
projektu „Przepis na wielko-
polską innowację społeczną – 
usługi opiekuńcze dla osób 
zależnych”, którego partne-
rem jest Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe 
w Poznaniu (PCSS). Jest to wy-
bitna instytucja naukowo – ba-

dawcza, której wsparcie jest 
gwarancją powstawania na-
szej aplikacji na najwyższym 
światowym poziomie, za-
równo pod względem techno-
logicznym jak i metodologicz-
nym. W trakcie testowania 
aplikacji, oprogramowanie 
jest umiejscowione na bardzo 
bezpiecznych serwerach 
PCSS-u, gdzie dane osobowe 
przetwarzane przez aplikację 
są odpowiednio zabezpie-
czone i szyfrowane. Jeżeli 
chodzi o osoby korzystające 
z aplikacji w roli wolontariu-
szy, czyli osób udzielających 
pomocy osobom zależnym, to 
zanim otrzymają dostęp 
do aplikacji, będą zweryfiko-
wane przez Stowarzyszenie 
„Homini” pod kątem tożsa-
mości, danych osobowych 
i wizerunku, oraz będą mu-

siały podpisać zgodę na dzia-
łanie zgodnie z Regulaminem 
aplikacji. System każdora-
zowo zarejestruje to, jaka 
osoba przyjęła zlecenie do re-
alizacji. Chce też powiedzieć, 
że właśnie po to odbywa się 
procedura testowania aplika-
cji, aby podczas niej wypraco-
wać m.in. najlepsze proce-
dury bezpieczeństwa. Dlatego 
też, tak ważny jest dla nas 
udział w projekcie lokalnego 
społeczeństwa, aby testy wy-
padły najwiarygodniej. Wy-
pracowane procedury będą 
potem rekomendowane 
przy dystrybucji aplikacji już 
po zakończeniu projektu. 
Od kiedy aplikacja będzie do-
stępna i na jakich urządze-
niach? Czy będzie to wersja 
płatna, czy darmowa? 
„SOS Homini” to aplikacja 
bezpłatna, dedykowana na te-
lefony typu „smartfon” oraz 
tablety. Urządzenia te muszą 
mieć system operacyjny An-
droid. Docelowo, już nie-
długo, aplikacja będzie do-
stępna w sklepie 
internetowym Google Play. 
Po ściągnięciu jej na telefon, 
będzie wymagana rejestracja, 
a następnie, po weryfikacji, 
zgoda na dostęp przez admi-
nistratora.  
Co należy zrobić, by stać się 
użytkownikiem aplikacji za-
równo po stronie osób zależ-
nych, jak i po stronie wolonta-
riuszy? 
Obecnie przystępujemy 
do etapu testowania aplikacji, 
który potrwa do końca listo-
pada 2018 roku. Mamy już 
część osób zgłoszonych do te-
stów, ale cały czas poszuku-
jemy nowych osób, im więcej 
tym lepiej. Dlatego gorąco za-
chęcamy do udziału w projek-
cie osoby w każdym wieku, 
ale pełnoletnie. Jest sporo po-
trzeb u osób zależnych, które 
wymagają działania w godzi-
nach przedpołudniowych. 
Dlatego gorąco zachęcamy se-
niorów, którzy często dyspo-
nują większą ilością czasu, 
który mogli by przeznaczyć 
na dobry uczynek w stosunku 
do sąsiada, który potrzebuje 
pomocy. Czasami nawet nie 
wiemy, że nasz sąsiad 
za ścianą potrzebuje pomocy, 
a dzięki aplikacji będziemy 
mogli się o tym dowiedzieć 
i pomóc. Satysfakcja z poma-
gania gwarantowana. Bo po-
maganie jest naprawdę fajne 
i wzmacnia naszą integrację 
społeczną. 
Ponieważ udział w projekcie 
wymaga spotkania i podpisa-
nia dokumentów, osoby zain-

teresowane udziałem w testo-
waniu aplikacji, zachęcamy 
do kontaktu pod nr telefonu 
603 567 789, lub przesłanie 
na ten nr wiadomości sms, 
o zainteresowaniu projektem. 
Skontaktujemy się, pomo-
żemy przy rejestracji i przesz-
kolimy z obsługi. Jeżeli są 
osoby, zarówno zależne, jak 
i wolontariusze, które nie dy-
sponują odpowiednim telefo-
nem czy tabletem, wówczas 
nasze stowarzyszenie udo-
stępni właściwy sprzęt do te-
stowania na czas projektu.  
Dziękuję za rozmowę. 
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Rozmowa z Marcinem Górniakiem, 
cz³onkiem Stowarzyszenia na 
rzecz osób z niepe³nosprawno-
�ciami Homini w Miêdzychodzie 
na temat aplikacji, która ma po-
móc osobom zale�nym w codzien-
nym funkcjonowaniu.

ROZMOWA 
Krzysztof Sobkowski 
krzysztof.sobkowski@polskapress.pl

„SOS HOMINI” – UNIKALNA NA SKALĘ EUROPY 
APLIKACJA MIĘDZYCHODZKIEGO STOWARZYSZENIA

aObecnie przy-
stępujemy 

do etapu testowa-
nia aplikacji, który 
potrwa do końca 
listopada 2018 
roku. 
MARCIN GÓRNIAK

Marcin Górniak 
ze Stowarzyszenia Homini 

w Miêdzychodzie 
zachêca do wziêcia udzia³u 

w testowaniu aplikacji
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Logo Stowarzyszenia 
na rzecz osób 
 z niepe³nosprano�ciami 
„Homini” 
w Miêdzychodzie

WARTO WIEDZIEĆ:  

Dodatkowe 
informacje 
o projekcie: 

 
Innowacja „SOS Homini – 
aplikacja komunikacyjna” 

realizowana jest w ramach 
projektu grantowego pn. 
„Przepis na wielkopolską 

innowację społeczną – usługi 
opiekuńcze dla osób 

zależnych”, który został 
ogłoszony przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej 
w Poznaniu, w partnerstwie 

z miastem Poznań 
i Poznańskim Centrum 
Superkomputerowo-
Sieciowym, w ramach 

Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój, 
współfinansowanego ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Stowarzyszenie „HOMINI” 
jako jedyna organizacja 

z powiatu międzychodzkiego 
zgłosiła projekt innowacji 
do projektu grantowego 
„Przepis na wielkopolską 

innowację społeczną – usługi 
opiekuńcze dla osób 

zależnych. Do projektu 
zgłoszono 97 innowacji z całej 

wielkopolski, ale tylko 27 
z nich, w tym Stowarzyszenie 
„HOMINI” otrzymało granty 

na realizację projektów. 
Selekcja była kilkuetapowa 

i bardzo wymagająca. 
Po zakończeniu projektów, 
zostaną wybrane najlepsze, 

które będą promowane 
na terenie całego kraju. 
Partnerem projektu jest 

również Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Międzychodzie 
oraz Fundacja Femina Projekt 
z Wronek, które również będą 

testowały aplikację.


