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Projekt 

 

z dnia  12 stycznia 2023 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniora w Zawadzkiem” na rok 2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. 

poz. 40) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2268 z późn. zm.), Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniora w Zawadzkiem” na rok 2023, 

w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Zawadzkiem 

z dnia....................2023 r. 

Program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniora w Zawadzkiem” na rok 2023 

WSTĘP 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. 

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów, osób 

niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Program jest również odpowiedzią na potrzeby 

seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

Gmina Zawadzkie od wielu lat realizuje programy ogłaszane przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, 

w tym m.in. program „Korpus Wsparcia Seniorów” edycja 2022, program „Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej” edycja 2021 oraz edycja 2022, programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 oraz edycja 

2022. Program „Korpus Wsparcia Seniora” to kolejny element aktywnej działalności gminy na rzecz 

środowiska seniorów. Realizacja Programu wymaga jednak uchwalenia Programu osłonowego. 

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU 

Program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniora w Zawadzkiem” na rok 2023 jest programem osłonowym 

w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), 

dotyczącym realizacji zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.). Przepis ten 

zezwala gminie na podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb. Program osłonowy jest utworzony i przyjęty przez Radę Miejską w Zawadzkiem w związku 

z ustanowieniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 

2023, do realizacji zadań zawartych w module II. 

Program będzie realizowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w krajowym Programie „Korpus Wsparcia 

Seniorów” na rok 2023. 

CEL PROGRAMU 

Celem Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniora w Zawadzkiem” na rok 2023, jest poprawa 

poczucia bezpieczeństwa seniorów mieszkających samotnie lub z innymi członkami rodziny, którzy nie mogą 

zapewnić im bezpieczeństwa, wykorzystując nowe technologie w opiece nad seniorami. W ramach programu 

seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” lub innych 

urządzeń wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji: 

•przycisk bezpieczeństwa, 

•sygnał 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). 

•funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze 

lub pomoc sąsiedzką. 

Rozwiązania te pozwalają osobom starszym czuć się bezpieczniej oraz być bardziej samodzielnymi, a w 

razie potrzeby szybko powiadomić bliską osobę czy też służby ratunkowe o kryzysowej sytuacji, w jakiej się 

znaleźli. 
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UZASADNIENIE REALIZACJI PROGRAMU 

Z rozeznanych potrzeb gminy (w tym Ośrodka Pomocy Społecznej), w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

seniorom z gminy Zawadzkie, wynika potrzeba podejmowania dodatkowych zadań na rzecz seniorów w tym 

w szczególności w zakresie ograniczania kontaktów w obawie przed zakażeniem i w związku z ograniczeniem 

dostępności podstawowej opieki zdrowotnej. Szczególnie istotnym jest poprawa bezpieczeństwa w miejscu 

zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość’. 

Zasadność przystąpienia i realizacji Programu osłonowego była konsultowana w roku 2022 

z organizacjami pozarządowymi skupiającymi seniorów z terenu gminy Zawadzkie (Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów, Klub Seniora) oraz Zespołem Doradczym ds. Seniorów działającym przy Burmistrzu 

Zawadzkiego. Ponadto, potrzebę kontynuacji działań w ramach rozpoczętego w roku 2022 programu 

potwierdzają uczestnicy, korzystający z opasek bezpieczeństwa. 

PODMIOT REALIZUJĄCY PROGRAM 

Program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniora w Zawadzkiem” na rok 2023, będzie realizował 

i koordynował Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem. 

ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU 

1. Program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniora w Zawadzkiem”, będzie realizowany w 2023 roku na 

terenie gminy Zawadzkie. 

2. Uczestnikami programu osłonowego, mogą zostać w szczególności: 

- osoby zamieszkujące na terenie gminy Zawadzkie. 

- osoby w wieku w wieku 65 lat i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu 

na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które 

nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. 

Pierwszeństwo udziału w Programie mają osoby, które: 

- korzystały z opasek w roku 2022 

- znajdują się na liście rezerwowej utworzonej w wyniku nabory w roku 2022. 

3. Zgłoszenia do programu można złożyć telefonicznie lub osobiście do Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Zawadzkiem. 

4. W ramach programu osłonowego zakłada się następujące działania: 

• zakup urządzeń do świadczenia usługi „opieki na odległość” przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa”, 

• wykupienia obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami 

przez centrum monitoringu, 

• koordynację i realizację programu na terenie gminy Zawadzkie przez wyznaczonych pracowników 

Ośrodka, 

• promocję programu osłonowego w społeczności lokalnej, 

• wyposażenie w urządzenia do „opieki na odległość” przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa” 

mieszkańców gminy Zawadzkie, spełniających warunki udziału w programie – w ramach przyznanych 

środków. 

5. W przypadku zgłoszenia się większej niż zakładana ilości uczestników do programu osłonowego, gmina 

może wprowadzić dodatkowe kryteria udziału w programie. 

6. Udzielenie wsparcia w ramach programu osłonowego nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest 

przyznawane w drodze decyzji administracyjnej. 

7. Gmina przetwarza dane osobowe osób korzystających z Programu osłonowego „Korpus Wsparcia 

Seniora w Zawadzkiem” na rok 2023 w związku z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 

2023. 

FINANSOWANIE PROGRAMU 
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Program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniora w Zawadzkiem”, będzie finansowany w formie dotacji 

otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania własnego określonego 

w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. 

zm.). Program jest finansowany w ramach rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów” wdrożonego 

przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Gmina Zawadzkie ponosi koszty w formie wkładu własnego 

na realizację Programu osłonowego w wysokości 6.500 zł. 

MONITORING PROGRAMU 

Z realizacji programu osłonowego sporządzana jest roczna informacja, będąca elementem składowym 

rozliczenia programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 przed Wojewodą Opolskim. 

Informacja o realizacji Programu osłonowego zostanie również zawarta w corocznym sprawozdaniu 

z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem. 

Uzasadnienie  

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniora w Zawadzkiem” 

na rok 2023, jest warunkiem przystąpienia do realizacji krajowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 

rok 2023, przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach którego istnieje 

możliwość uzyskania przez gminę wsparcia finansowego w 2023 r. Program skierowany jest do osób w wieku 

65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, 

prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie mogą 

zapewnić im wystarczającego wsparcia. 

Usługi wsparcia świadczone w ramach programu obejmować będą swym zakresem Moduł II, koncentrujący 

się na poprawie bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla 

osób starszych poprzez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość” (zakup i usługa "opaski 

bezpieczeństwa"). Program będzie kontynuacją działań z roku 2022, w ramach których wyposażono 41 osób 

z terenu naszej gminy w opaski bezpieczeństwa. 

Program będzie realizowany i koordynowany przez Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zawadzkiem. 

Finasowanie Programu zapewnione jest w części przez środki budżetu państwa. Gmina otrzymała 

dofinansowanie w wysokości 14.125 zł. Wymagany wkład własny gminy wynosi 6.500 zł. 


