
 

 

UCHWAŁA NR XL/244/2022 

RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA 

z dnia 22 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 

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

z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) Rada Gminy Dąbrowa Zielona uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się i przyjmuje do realizacji Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 

w Gminie Dąbrowa Zielona, stanowiący  załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Środki na realizację działań w ramach programu będą pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 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. poz. 568  

ze zm.). 

§ 3. Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Krzysztof Kucharski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 kwietnia 2022 r.

Poz. 2910
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I. WSTĘP 

Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Dąbrowa Zielona, zwany 

dalej „programem”, jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Gminą Dąbrowa Zielona 

zachodzące procesy demograficzne. Jest on także elementem lokalnej polityki społecznej w zakresie 

wsparcia seniorów, którzy są niesamodzielni z uwagi na wiek oraz stan zdrowia. Program jest także 

odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19 . Kierując się troską 

o bezpieczeństwo osób starszych, które nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć 

podstawowych potrzeb, celowe jest podejmowanie różnego rodzaju działań, które będą finansowane 

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 

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). Celem programu jest poprawa 

bezpieczeństwa funkcjonowania osób starszych w wieku 65 lat i więcej w ich miejscu zamieszkania. 

Głównym założeniem programu jest wykorzystanie pojawiających się wciąż nowych technologii, które 

wspomagają opiekę nad seniorami. Nowe technologie dają możliwość min. monitorowania samopoczucia 

osób starszych, nawet jeśli znajdują się one w odległym miejscu. Rozwiązania te pozwalają osobom 

starszym czuć się bezpiecznej, pewniej, a gdy zajdzie taka potrzeba szybko powiadomić odpowiednie 

służby lub osoby z najbliższego otoczenia o sytuacji kryzysowej. 

Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Dąbrowa Zielona wpisuje się 

w moduł II Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 

2022. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania osób 

starszych w miejscu ich przebywania  przez dostęp do tzw.  „opieki na odległość” (teleopieki). 

II. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU 

Program stanowi wsparcie finansowe dla gminy finansowane ze środków pochodzących z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19. Podstawą prawną programu jest 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.), zwanej dalej „ustawą o pomocy 

społecznej”. Według tego przepisu do zadań własnych gminy należy „podejmowanie innych zadań 

z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja 

programów osłonowych”. W związku z działaniami mającymi na celu zapobieganie, przeciwdziałanie 

i zwalczanie COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych stworzono program osłonowy w czasie 
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obowiązywania epidemii którego celem jest promowanie działań na rzecz ochrony seniorów przed 

zakażeniem COVID-19. Program osłonowy jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców gminy Dąbrowa 

Zielona zidentyfikowane w obszarze zapewnienia wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej 

zidentyfikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej oraz wpisujący się 

w trendy nowych formy wsparcia mieszkańców w ramach „opieki na odległość”.  

III. CELE PROGRAMU 

Głównym celem Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie  

Dąbrowa Zielona jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania 

w miejscu zamieszkania osób starszych zamieszkujących na terenie Gminy Dąbrowa Zielona przez 

dostęp do tzw. „opieki na odległość”. 

Opieka na odległość będzie polegać na zapewnieniu seniorom dostępu do tzw. opasek bezpieczeństwa. 

W ramach programu sfinansowany zostanie zakup i pokrycie kosztów użytkowania tzw. „opasek 

bezpieczeństwa” dla seniorów z terenu Gminy Dąbrowa Zielona. 

Opaski bezpieczeństwa będą wyposażone 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). 

Opaska będzie połączona z całodobową usługą operatora co w sytuacji bezpośredniego zagrożenia 

i wciśnięciu guzika alarmowego przez seniora umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji 

centralą. Dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) po odebraniu zgłoszenia 

będzie mógł natychmiast zareagować poprzez wezwanie odpowiednich służb ratunkowych, 

powiadomienie osób najbliższych o zaistniałej sytuacji, powiadomienie pracownika GOPS Dąbrowa 

Zielona a także zapewnienie wsparcia emocjonalnego przez telefon. 

Dzięki realizacji programu wsparcie świadczone seniorom z terenu Gminy Dąbrowa Zielona 

realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie przebiegało sprawniej i efektywniej. 

Zapewnienie „opieki na odległość” stanowiło nieodzowną pomoc dla seniorów w wieku 65 lat i więcej, 

którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na zły stan  

zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które  

nie są w stanie zapewnić im całodobowej opieki w zakresie odpowiadającym im potrzebom. 

„Opieka na odległość” to nowoczesna forma sprawowania opieki nad osobami starszymi. Daje ona 

możliwość bieżącego monitorowania stanu zdrowia seniora w miejscu jego zamieszkania, a także 

pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. 

Do zadań Gminy Dąbrowa Zielona związanych z realizacją programu należy głównie organizacja, 

realizacja i koordynacja, a także bieżący monitoring oraz sprawozdawczość. 

IV. PODMIOT REALIZUJĄCY PROGRAM 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej będzie realizował i koordynował program 

wsparcia seniorów. 

V. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU 

Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Dąbrowa Zielona będzie 

realizowany w okresie od dnia podjęcia uchwały do 31 grudnia 2022 r. W programie mogą wziąć udział 

seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu Gminy Dąbrowa Zielona, którzy z uwagi na zły stan zdrowia 

mają problemy w samodzielnym funkcjonowaniem, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub 

mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. 

Uczestnictwo w programie pozwoli seniorom na zwiększenie komfortu życia poprzez zapewnienie 

poczucia bezpieczeństwa. 
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Wydatkami kwalifikowanymi w ramach realizacji usługi „opieki na odległość” wśród seniorów  

z Gminy Dąbrowa Zielona będą koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, w szczególności: 

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

2. zakup usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad 

seniorami przez centrum monitoringu, 

3. przyznanie dodatków dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej 

bezpośrednio zaangażowanych w realizację programu, 

4. promocja projektu w tym koszty druku plakatów. 

VI. FINANSOWANIE PROGRAMU 

Gmina Dabrowa Zielona zgłosiła zapotrzebowanie na środki finansowe w ramach realizacji programu. 

Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Dąbrowa Zielona  finansowany 

będzie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który został utworzony na podstawie 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 może otrzymać środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację działań  

po przyjęciu programu osłonowego, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.  

VII. MONITORING PROGRAMU 

Roczne sprawozdanie z realizacji Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022  

w Gminie Dąbrowa Zielona Wójt Gminy przekaże do Wojewody Śląskiego w terminie do 30 stycznia 

2023 r. Sprawozdanie będzie uwzględniać m.in. rzeczywistą liczbę osób objętych wsparciem w ramach 

programu oraz koszty realizacji pomocy. 
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