UCHWAŁA NR LVI/328/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH
z dnia 15 lutego 2022 r.
w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok
2022 dla mieszkańców Gminy Świebodzice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. no pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się lokalny program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 dla
mieszkańców Gminy Świebodzice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Realizatorem programu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Halina Mądra
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Załącznik do Uchwały Nr LVI/328/2022
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 15 lutego 2022 r.

Program osłonowy „Korpus wsparcia Seniorów”
na rok 2022 dla mieszkańców Gminy Świebodzice
Wstęp
Program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 dla mieszkańców Gminy
Świebodzice zwany dalej „Programem” przyjmuje się dla realizacji programu Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus wsparcia Seniorów” na rok 2022, który jest
elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów
niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia, mających na celu zapewnienie
bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania. Program osłonowy jest
również odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przez zakażeniem COVID-19,
w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Program osłonowy jest wymagany dla uzyskania przez Gminę Świebodzice wsparcia
finansowego w 2022 r. ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych niemi sytuacji kryzysowych oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. poz. 568, z późn.zm.).
W Gminie Świebodzice mieszka około 4 800 osób w wieku powyżej 65 roku życia.
Z rozeznania Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach wynika, że wśród korzystających
z pomocy społecznej około 130 osób stanowią osoby samotne będące w wieku senioralnym.
Przyjąć należy, że w Gminie Świebodzice mieszka o wiele więcej osób starszych i samotnych,
mogących być uczestnikami Programu. Osiągniecia gerontologii dowodzą o konieczności
diagnozowania i zaspokajania potrzeb społeczności senioralnej przy jednoczesnym
różnicowaniu działań, bowiem każdy człowiek w inny sposób przeżywa własną starość, a sami
seniorzy różnie oceniają swój stan zdrowia. Zgodnie z uchwałą rady Ministrów nr 161 z dnia
26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Polityka społeczna wobec osób
starszych 2030 BEZPIECZEŃSTWO-UCZESTNICTWO-SOLIDARNOŚĆ, zdefiniowano
politykę społeczną jako celowe, długofalowe i systemowe oddziaływanie państwa oraz innych
podmiotów publicznych i niepublicznych w celu tworzenia osobom starszym korzystnej dla
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nich sytuacji życiowej dostosowanej do zmieniających się wraz z wiekiem potrzeb. Jej
głównym celem jest podnoszenie jakości życia seniorów poprzez umożliwienie im
pozostawania jak najdłużej samodzielnymi i aktywnymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa.1
I. Cel i adresaci Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 dla
mieszkańców Gminy Świebodzice
1. Celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej
przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących
się we wskazane w Programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości
samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw.
„opieki na odległość”.
2. Adresatami Programu są osoby w wieku 65 lat i więcej, będące mieszkańcami Gminy
Świebodzice, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan
zdrowia, prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkające z osobami bliskimi,
które nie są wstanie zapewnić im wystraczającego wsparcia.
II. Zakres realizacji Programu
Realizacja Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 dla mieszkańców
Gminy Świebodzice obejmie swoim zakresem dwa moduły:
1. Moduł I
W realizację Modułu I angażowani będą m.in. sąsiedzi oraz wolontariusze i organizacje
skupiające środowiska młodzieżowe. Moduł ten zakłada:
- wsparcie społeczne poprzez uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania
czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy,
wspólne sporządzanie posiłków, zakupy, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie
itp.);
- ułatwienie dostępności do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez: pomoc
w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu
seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty oraz pomoc
w zorganizowaniu transportu na szczepienia;
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- wsparcie psychologiczne poprzez: informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów
zaufania” dla seniorów, a w przypadku zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu
pomocy społecznej pomoc w czynnościach umożliwiających niezbędnego wsparcia;
- wsparcie w czynnościach dnia codziennego, poprzez: pomoc w wyprowadzaniu psa,
towarzyszenie na spacerze, pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu,
pomoc w dostarczaniu produktów żywnościowych (np. z Banku Żywności czy Caritas),
dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły
spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),
zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszt posiłku pokrywa senior), wsparcie seniorów
objętych Programem w formie okolicznościowych paczek z artykułami żywnościowymi,
pomoc w zakresie załatwiania spraw urzędowych oraz przy realizacji recept oraz poprzez
pomoc świadczoną przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie.
2. Moduł II
W ramach Modułu II zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”
wyposażonych, w co najmniej trzy z następujących funkcji:
- przycisk bezpieczeństwa SOS,
- detektor upadku,
- czujnik zdjęcia opaski,
- lokalizator GPS,
- funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
- funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).
Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej
sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśniętego guzika alarmowego, znajdującego się na opasce,
umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia
dyspozytor podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od
sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś
z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach lub wezwać służby ratunkowe.
III. Sposób realizacji Programu
1. Moduł I
- Gminy Świebodzice dokonuje rozeznania potrzeb mieszkańców w zakresie realizacji Modułu
I Programu;
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- senior decydując się na skorzystanie z pomocy zgłasza się przez ogólnopolską infolinię 22 505
11 11 lub bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach;
- pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach ustala z seniorem zakres wsparcia
oraz termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania w celu zweryfikowania zgłoszonej
potrzeby;
- pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach, po odbytej wizycie określa
szczegółowy zakres i terminy świadczenia usługi. Jeżeli pracownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świebodzicach stwierdzi, iż senior kwalifikuje się do świadczeń z pomocy
społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej- informuje o tym seniora
i wszczyna postępowanie w sprawie z urzędu.
2. Moduł II.
- Gmina Świebodzice dokonuje rozeznania potrzeb mieszkańców w zakresie realizacji Modułu
II Programu;
- na podstawie rozeznania potrzeb seniorów w zakresie wyposażenia ich w tzw. „opaski
bezpieczeństwa” Gmina dokonuje zakupu tzw. „opasek bezpieczeństwa” wraz z obsługą
systemu u wybranego realizatora usługi;
- senior decydując się na skorzystanie z tzw. „opaski bezpieczeństwa” zgłasza się przez
ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świebodzicach;
- pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach weryfikuje zgłoszenie i kwalifikuje
seniora do zaopatrzenia w opaskę.
IV. Termin realizacji Programu
Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2022 r.
V. Realizator Programu
Realizatorem Programu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach.
VI. Monitoring Programu
Burmistrz Miasta w terminie do 31 stycznia 2023 r. przekazuje wojewodzie roczne
sprawozdanie z realizacji Programu, obejmujące m.in. rzeczywistą liczę osób objętych
wsparciem i koszt realizacji pomocy.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LVI/328/2022
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 15 lutego 2022 r.
Celem programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 dla mieszkańców Gminy
Świebodzice jest zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu
zamieszkania przez nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
organizacjami pozarządowymi skupiającymi środowiska młodzieżowe, a także wolontariuszami
tworząc lokalne partnerstwa, jak również poprzez świadczenie usług wynikających z rozeznanych
potrzeb na terenie danej gminy oraz poprawę poczucia bezpieczeństwa, a także możliwości
samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki
na odległość”.
Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym
funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub
mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2022 r. W ramach programu, Gmina Świebodzice
może skorzystać ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy
z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.).
Gmina Świebodzice przystępując do realizacji programu będzie wnioskować o 100% kosztów
całkowitych zadania.
Zgodnie z założeniami programu Gmina przystępując do jego realizacji przyjmuje uchwałą program
osłonowy na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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