
RADAAfifl"Tslil
w KOI,E]_iszGwEJ Uchwala Nr XLIV/S12122

Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 31.03.2022 r.

w sprawie przyjgcia programu oslonowego ,,Korpus wsparcia senior6w" na rok 2022

w Gminie Kolbuszowa

Na podstawie ar1. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym lDz.

U.22021 r.poz. 1372 zpoLn.zm.l,w zwiqzkuzarlt. l7 ust. 2pkt4 ustawy zdnia12marca

2004 r. o pomocy spolecznej lDz. U. z 2021 r. poz. 2268 z p62n. zm.l oraz art. 65 ust. 5 pkt 1

ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegolnych rozwi4zaniach zwi4zanych

zzapobieganiem, przeciwdzialaniem izwalczaniem COVID-19, innych chor6b zakalnychoraz

wywolanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niekt6rych innych ustaw (DZ. U. z 2020 r. poz.

568 zpoLn. zm.), Rada Miejska w Kolbuszowej postanawia:

$ 1. Przyjmuje sig program oslonowy ,,Korpus wsparcia senior6w" na rok 2022 w Gminie

Kolbuszowa stanowiqcy zalqcznik do niniejszej uchwaly.

$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Kolbuszowej orazKierownikowi Miejsko

- Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej w Kolbuszowej.

$3. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.
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I,ADA F,{MJSKA
W KOLBUSZOWEJ

zal. do uchwaly nr XLIV/5 12122 Rady Miejskiej
w Kolbuszowej z dnia 31.03.2022 r. w sprarvie przl,igcia
programu oslonowego ..Korpus rvsparcia seniortlrv" na

rok 2022 w Grninie Kolbuszowa

Program oslonowy,Korpus Wsparcia Senior6w"

na rok 2022 w Gminie Kolbuszowa

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

Program Cm.iny Kolbuszowa ,,Korpus Wsparcia Senior6w" na rok 2022 jest programem oslonowym
w rozumieniu art. l7 ust. 2 pkt 4 ustawy zdnia 12marca2004r. o pomocy spoleczrrej (Dz. U. z202lr.
po2.2268, z pofln. znr.) tj. podejrnowanie innych zadah z zakresu porxocy spolecznej wynikajqcych
zrozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja progranr6w oslonowych, do kt6rych w czasie

obowi4zywania epidemii zaliczy( nale2y dziatania na rzecz oclrrony senior6w przed zakaieniem
COVID-I9.

CEL PROGRAMU

Celem Programu jest zapewnienie uslugi wsparcia narzecz senior6w zarnieszkuj4cych na terenie Gmirry
Kolbuszowa w wieku 65 lat iwigcej przez'.

Swiadczenie uslug wynikajqcych z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisuj4cych sig we

wskazane w Programie obszary,

poprawa poczucia bezpieczeristwa oraz mo2liwoSci sarnodzielnego funkcjonowania w miejscu

zamieszkania os6b starszych przez dostgp do tzw. ,,opieki na odlegloSi".

REALIZATOR PROGRAMU

Realizatoreln Programu ,,Korpus Wsparcia Senior6w" dla mieszkaric6w Gminy Kolbuszowa jest

Miejsko-Grninny OSrodek Pornocy Spolecznej w Kolbuszowej poprzez zatrudnionych pracownik6w we

wsp6lpracy z wolontariuszami, (na podstawie porozumienia, o kt6rym mowa w art. 44 ustawy z dnia24

kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie), w tym z osobami

zamieszkujqcyrni w najbliZszym s4siedztwie senior6w i organizacjami pozarzqdowymi.

TERMIN REALIZACJI PROGRAMU

Program bgdzie realizowany od dnia przyjgcia Programu przez Radg Miejsk4 w Kolbuszowej do 31

grudnia 2022 r.

ADRESACI PROGRAMU

Prograrn umo2liwia wsparcie senior6w w wieku 65 lat i wigcej, kt6rzy rnajq problemy z samodzielnym

funkcjonowaniem ze wzglgdu na stan zdrowia, prowadz4cy samodzielne gospodarstwa dornowe lub

mieszkaj4cy z osobami bliskimi, kt6re nie sq w stanie zapewnii im wystarczajqcego wsparcia.

REALIZACJA USLUG SPOLECZNYCH
Realizacja Programu obejrnuje swoim zakresem dwa moduty:



Modul I
Zakres wykonywanych zadah w ramach uslug spolecznych dla senior6w:

. wsparcie spoleczne - wsp6lne spgdzanie czasu z seniorem (spacery, roztnowy, wsp6lne

sporzqdzanie posilk6w, zakup6w, porxoc seniorom przebywaj4cym na kwarantannie itp.)
. ulatwienie dostgpnoSci do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez'.

'/ wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub
pomoc w dowiezieniu seniora na wizytg lekarskq, w tym r6wniez asystowanie podczas

wizyty,
./ pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia,

'/ pomoc w zalatwieniu prostych spraw urzgdowych, w zale2noSci od mo2liwoSci osoby

udzielajqcej wsparcia, i w razie konieczro5ci- gdy obecnoS6 seniora jest niezbgdna do
. zdlatwienia sprawy - pomoc w dowiezieniu seniora do urzgdu.

. wsparciepsychologiczne
'/ infornrowanie o dostgpie do o96lnopolskich ,,telefon6w zaufania" dla senior6w,

. w pl'zypadku stwieldzenia zaistnienia potrzeby objgcia wsparciem z zakresu pomocy
spolecznej, np. w postaci specjalistycmego poradnictwa - w szczeg6lno6ci psychologicznego

czy specjalistycznych uslug opiekufczych - osoba udzielajqca wsparcia pomaga seniorowi
dokonai czynno6ci umoZl iwiaj4cych otrzyrnanie n iezbgdnego wsparcia,

. wsparcie w czynnoSciach dnia codziennego:
./ pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp.,

'/ pomoc w sprawach zwiqzanych zutrzymaniem porzqdku w dotnu, w tym zapewnienie

pomocy w miarg rnozliwo5ci i zakresu wiedzy wolontariusza,

'/ pomoc w dostarczeniu produkt6w 2ywnodciowych, np. ze Stowarzyszenia NIL czy

Caritas,

'/ dostarczanie seniorom zakup6w obejmujqcych amykuty podstawowej potrzeby, w tym
artykuty spo2ywcze oraz Srodki higieny osobistej (koszt zakupionych produkt6w
pokrywa senior),

'/ zakup oraz dostarczanie cieplych posilk6w (koszty zakupu posilku pokrywa senior),o

ile usluga tego rodzaju nie jest ju2 finansowana z innych ilrodel,
r' wsparcie senior6w objgtych Programem w fonnie okolicznoSciowych (Swiqtecznych)

paczek z artykulatni 2ywnoSciowymi i higienicznymi,

'/ pomoc/towarzyszenie w zakresie zalatwienia spraw urzgdowych czy przy realizacji
recept,

'/ pomoc Swiadczona przez osoby mieszkajqce w najbli2szym s4siedztwie seniora.

Mechanizm udzielania pomocy w ramach Modulu I Programu:

Krok l. Osoba starsza w wieku 65 lat iwigcej, kt6ra zdecyduje sig na skorzystanie z pornocy przez

wyb6r forrny wsparcia okreSlonej w Programie, zglasza potrzebg uslug spolecznyclr za poSrednictwem:

1. og6lnopolskiej infolinii pod nr telefonu 22 50511 11,

lub

2. bezpoSrednio do Miejsko-Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej w Kolbuszowej.

Krok 2. Pracownicy OSrodka Pomoc Spolecznej po przyjgciu zgloszenie z infolinii lub od senior6w
ustalajq z seniorami zakres wsparcia oraz termin pierwszej wizyly w miejscu zamieszkania w celu
zweryfi kowania zgloszonej potrzeby.



Krok 3. Pracownik OSrodka Pomocy Spolecznej w Kolbuszowej, po odbyej wizycie, okre5li
szczeg6lowy zakres i terminy Swiadczenia uslugi wsparcia.

Modul II
Miejsko-Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej w Kolbuszowej w ramach Modulu ll Programu zapewni

poprawg bezpieczetistwa oraz mo2liwo5ci sanrodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla

os6b starszych przez zwigkszanie dostgpu do tzw. ..opieki na odlegloS6" tj. system bie2qcego

monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania i natychmiastowq reakcjg w sytuacji

zagrolenia zdrowia lub 2ycia seniora - zar6wno spowodowanego problemami w zachowaniu funkcji
2yciowych, jak r6wnie2 w sytuacji wystqpierria incydent6w w miejscu zamieszkania.

,.Opieka na odlegloSd" zostanie zapewniona osobom starszym, przez zakup oraz pokrycie koszt6w
uzytkowania. tzw.,,opasek bezpieczefi stwa" przez okres trwania Programu.

Opaska bezpieczeristwa bgdzie wyposa2ona w co najrnniej trzy z nastgpujqcych funkcji:
o przycisk bezpieczeristwa - sygnal SOS,

o detektor upadku,
. czujnik zdjgcia opaski,
o lokalizator GPS,

. funkcje umo2liwiai4ce komunikowanie sig z centrurn obslugi i opiekunarni,
o funkcje rnorritorui4ce podstawowe czynnoSci Zyciowe (puls i saturacja).
Opaska bezpieczeristwa bgdzie polqczona z uslugq operatora pomocy.

Mechanizm udzielania pomocy w ramach Modulu II Programu:
Krok 1. Miejsko-Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej w Kolbuszowej rozeznaje potrzeby senior6w
w zakresie wyposa2enia ich w tzw. ,,opaskg bezpieczelistwa".
Krok 2. Miejsko-Gminny OSrodek Pornocy Spolecznej w Kolbuszowej, zgodnie z obowi4zujqcyrni
w tym zakresie przepisami prawa, dokonuje zakupu tzw. ,.opaskibezpieczehstwa" wraz z obslugq
systemu u wybranego realizatora uslugi.
Krok 3. Miejsko-Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej w Kolbuszowej koordynuje i realizuje
Program na terenie Gminy Kolbuszowa

Seniorry korzystajqcy z modulu I i II Programu nie ponoszq Zadnych koszt6w zwiqzanych
z udzialem w nim.

FINANSOWANIE PROGRAMU

Na Program przeznaczone sig Srodki finansowe pochodzqce z Funduszu Przeciwdziatania COVID-19,
utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 3l marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczeg6lnych

rozwi4zaniach zwiqzanych z zapobieganiern, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-I9, innych

chor6b zakainyclt oraz wywolanych nirni sytuacji kryzysowych oraz niekt6rych innyclr ustaw.

Srodki firransowe przekazuje wojewoda, na podstarvie zloilorrcgo przez grring wniosku o zasilenie

rachunku. S4 one gromadzone na wydzielonym rachunku bankowy, a nastgpnie przeznaczane na

wydatki zwi4zane z realizacjq programu. Kwalifikowanyrni wydatkami w ramach Progranru bgd4 m.

in.:

. wydatki zwi4zane z organizaci4 wolontariatu lub/i z ponrocq s4siedzk4, w tym m.in.: Srodki

ochrony osobistej, zwrot koszt6w dojazdu wolontariusza do senior6w lub dowozu senior6w

np. do lekarza, urzgdu, w tym zwrot koszt6w zakupu paliwa dla wolontariusza

korzystajqcego z prywatnego samochodu przy realizacji zadah w ramach programu, bilety,



zakup urzqdzeh do swiadczenia uslugi ,"opieki na odleglosc" przy uzyciu tzw. ,.opasek
bezpieczefistwa" wraz z zakupern uslugi obslugi systemu polegaj4cej na sprawowaniu
calodobowej opieki na odlegloS6 przez centruln rr.torritorirrgu,

prornocja projektu np. koszty druku plakat6w, ulotek, artkul6w w prasie lokalnej,
identyfikatory dla os6b realizujqcych Prograrn w terenie.

ubezpieczenie OC w zwiqzku z obrotenr got6wkq oraz ubezpieczenie NNW,
zwrot koszt6w dojazdu do senior6w lub dowozu senior6w np. do lekarza, w tym zwrot
koszt6w zakupu paliwa do samochodu sluZbowego wykorzystanego przez pracownik6w
O(rodka Pomocy Spolecznej,

dodatki specjalne lub nagrody, dla pracownik6w Osrodka Pomocy Spolecznej bezpoSrednio

wykonujqcych zadanie w terenie lub rozezna.iqcych potrzeby senior6w w tynr zakresie -
zlodni e z przy jgtym regu I am inern wynagrad zania w OSrod ku Pom ocy.

SPRAWOZDAWCZOSC
Miejsko-Grninny OSrodek Pornocy Spolecznej w Kolbuszowej jako realizator Programu ,,Korpus
Wsparcia Senior6w" jest zobowi4zany sporz4dzi(, i przedlolyi wojewodzie do zatwierdzenia
sprawozdanie z realizacji zadania wg wzoru ustalonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki
Spolecznej ogloszonego w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) w terminie do 30 stycznia2023 r.

DZIALANIA INFORMACYJNE

Miejsko-Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej w Kolbuszowej jest zobowi1zany do informowania
o dofinansowaniu Programu ,,Korpus Wsparcia Senior6w" ze Srodk6w pochodzqcych z Funduszu
Przeciwdzialania COVID-19. W tym celu przygotuje plakat informacyjny o Programie oraz umiesci
informacje na swojej stronie internetowej wg wzor6w zawartych w .,Wytycztrych w zakresie
wypelniania obowi4zk6w infonnacyjnych" przygotowanych przez Kancelarig Prezesa Rady Ministr6w.
(wytyczne dostgpne: https://www.sov.pl/web/premier/promocja.).
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