
UCHWAŁA NR XLV/456/22 
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH 

z dnia 14 lutego 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny programu 
osłonowego Korpus Wsparcia Seniora na rok 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje: 

§ 1.  
Wprowadza się na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Program osłonowy "Korpus 

Wsparcia Seniora" na rok 2022, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-

Leszczynach. 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bernard Strzoda 
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Załącznik do uchwały Nr XLV/456/22 

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 14 lutego 2022 r. 

Program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowany przez Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej stanowi podstawę do stworzenia niniejszego programu osłonowego. Dzięki 
realizacji programu osłonowego seniorzy z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z uwagi na 
utrzymujący się w kraju stan epidemii mogą poczuć wsparcie instytucjonalne w sytuacjach 
kryzysowych zagrażających ich zdrowiu i życiu. Program ma na celu wsparcie działań na rzecz 
seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek i zdrowie. Program ma zapewnić wsparcie na 
rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych 
potrzeb na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny poprzez poprawę poczucia 
bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób 
starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. 

I. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu 
Program przeznaczony jest dla osób powyżej 65 roku życia, które mają problemy związane 

z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne 
gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić 
im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich 
potrzebom.  Program jest również odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed 
zakażeniem SARS-COV-2, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej dot. seniorów, którzy znajdują się w szczególnej sytuacji oraz 
pozostają samotnie w domu. Natomiast szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości 
zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej 
i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora 
programu, czyli  Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. Udzielenie pomocy 
w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego. Seniorzy w wieku 65 i więcej lat 
stanowią ok. 20,14% mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

Głównym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego 
funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. 
„opieki na odległość”. „Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad 
osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, 
którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Jest to 
rozwiązanie szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług 
całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług 
opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub 
specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia 
uzasadnia stałe monitorowanie, w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb 
i udzielenia możliwie najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń 
opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych. „Opieka na odległość” gwarantuje 
szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania 
oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora – 
zarówno spowodowanego problemami w zachowaniu funkcji życiowych, jak również w sytuacji 
wystąpienia incydentów w miejscu zamieszkania. 

II. Realizacja programu 
Miejsce realizacji: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 
Realizator programu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. Nadzór 

nad realizacją programu sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
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Cel główny: Rozeznanie przez realizatora programu potrzeb seniorów w wieku 65 lat  
i więcej, którzy 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, w zakresie wyposażenia ich w tzw. 
„opaskę bezpieczeństwa”. 

Cele szczegółowe: podniesienie jakości życia osób starszych, zwiększenie  samodzielności 
osób starszych i utrzymanie ich w środowisku zamieszkania bez konieczności świadczenia 
pomocy instytucjonalnej, zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zapewnienie komfortu 
psychicznego seniorom oraz ich rodzinie. W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej 
zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” 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). 
Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej 

sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, 
umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Opaska pod względem 
funkcjonalności oraz dopasowania dla osób w wieku 65 lat i więcej będzie prosta w obsłudze. 
Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) 
podejmuje 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 Czerwionce-Leszczynach w godzinach pracy ośrodka lub wezwać służby 
ratunkowe. 

III. Zasady realizacji programu: 
1) Program będzie realizowany na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 31 grudnia 

2022 r. 
2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach koordynuje i realizuje   na terenie 

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz wykonuje czynności sprawozdawcze. 
3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach rozeznaje i diagnozuje potrzeby 

seniorów w zakresie ich w tzw. „opaskę bezpieczeństwa” oraz rozpowszechnia informacje 
o programie. 

4) Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach realizuje zgłoszenia seniorów 
dokonywane zarówno za pośrednictwem infolinii, jak również przyjmowanych bezpośrednio przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej. 

5) Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach wypełniania obowiązek informacyjny 
zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia 
działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 
dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. 

6) Realizacja programu nie wymaga wydawania decyzji administracyjnych. 
7) Usługa teleopieki będzie realizowana w formie bezpłatnego udostępniania urządzeń do realizacji 

w/w. wsparcia i będzie realizowana przez zewnętrzny podmiot. 
8) Usługa teleopieki będzie świadczona całodobowo, 7 dni w tygodniu. 
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9) W przypadku odebrania sygnału z przycisku alarmowego (opaski bezpieczeństwa) centrum 
monitoringu nawiązuje kontakt z seniorem, powiadamia wskazane osoby oraz w razie 
konieczności powiadania odpowiednie służby. 
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