
Projekt 
 
z dnia  17 lutego 2023 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 24 lutego 2023 r. 

w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” 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, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66, 1079,1692, 1700, 1812, 1967, 2127, 2140, z 2023 r. poz. 185) 
Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Głogówek 
Moduł II, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 21CC8C4E-F9F7-44C1-80A3-BA5B71C2532E. Projekt Strona 1



 
 

 

 

 

 

PROGRAM OSŁONOWY 

„KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” 

NA ROK 2023  

W GMINIE GŁOGÓWEK 

MODUŁ II 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 21CC8C4E-F9F7-44C1-80A3-BA5B71C2532E. Projekt Strona 1



2 
 

SPIS TREŚCI 

 

WSTĘP.................................................................................................................................3  

I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU………………………………………………...3  

II. CELE PROGRAMU…………………………………………………………………....3  

III. ADRESACI PROGRAMU………………………………………………………….…4 

IV. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU…………………....4 

V. FINANSOWANIE PROGRAMU………………………………………………….......5 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH…………………………………………….. 6 

VII. MONITORING PROGRAMU…………………………………………………….…6 

 

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 21CC8C4E-F9F7-44C1-80A3-BA5B71C2532E. Projekt Strona 2



3 
 

WSTĘP 

 

Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Głogówek 

Moduł II, zwany dalej „programem”, jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed 

Gminą zachodzące procesy demograficzne, oraz jest elementem lokalnej polityki społecznej 

w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan 

zdrowia.   

Program wykorzystuje pojawiające się wciąż nowe technologie, w tym m.in. dostęp do 

nowych narzędzi wspomagających opiekę nad seniorami. Obecne rozwiązania dają możliwość 

m.in. monitorowania samopoczucia osób starszych przez ich bliskich, nawet jeśli przebywają 

oni w odległym miejscu. 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.    

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem Moduł II Programu Ministerstwa 

Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok, mający na celu 

poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu 

zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Wsparcie finansowe 

gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez świadczenie „opieki na odległość” na rzecz 

osób starszych będzie polegało na dofinansowaniu kosztów użytkowania opasek 

bezpieczeństwa zakupionych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów, edycja na rok 

2022.  

 

 

I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU  

 

Program jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66, 

1079, 1692, 1700, 1812, 1967, 2127, 2140, 2754, z 2023 r. poz. 185) zwanej dalej „ustawą 

o pomocy społecznej”, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej 

wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów 

osłonowych.  

 Wsparcia finansowe dla gminy Głogówek, na realizację programu zostanie udzielone 

na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym jednostki 

samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na 

dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji nie 

może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania. 

 

 

II. CEL PROGRAMU  
 

Celem Programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego 

funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych z terenu Gminy Głogówek poprzez 

zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. 
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 „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. To idealne 

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 możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.    

 Rozwój współczesnego systemu opieki nad osobami starszymi prowadzi do rozwoju 

nowoczesnych technologii w tym obszarze. „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. 

 

 

III. ADRESACI PROGRAMU  

 

Adresatami programu są seniorzy z terenu Gminy Głogówek w wieku 65 lat i więcej, 

mający 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. 

 

 

IV. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU  

 

1. Program będzie realizowany w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.  

2. Realizacja programu w Gminie Głogówek jest ściśle powiązana z warunkami 

i wytycznymi wskazanymi przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  

 Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 i obejmuje wyłącznie określony 

tam Moduł II. 

3. Formą realizacji programu będzie zakup obsługi systemu opasek bezpieczeństwa 

zakupionych w ramach niniejszego programu w edycji na rok 2022. 

4. Gmina Głogówek realizuje program za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Głogówku. 

5. Do programu kwalifikowane będą osoby spełniającej kryteria w nim określone, 

zgłaszające się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku bezpośrednio lub 

telefonicznie. 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Mechanizm udzielania pomocy  

1. Krok 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku rozeznaje potrzeby seniorów 

w zakresie wyposażenia ich w tzw. „opaskę bezpieczeństwa”. 

2. Krok 2. Gmina Głogówek, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa, dokonuje zakupu obsługi systemu opasek bezpieczeństwa zakupionych 

w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów w edycji na rok 2022. 

3. Krok 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku koordynuje i realizuje program na 

terenie Gminy Głogówek.  

 

Opis usługi:           

 W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Głogówek 

zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” zakupionych w ramach 

niniejszego programu w edycji na rok 2022, wyposażonych w następujące funkcje:  

a) przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,  

b) funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,  

c) funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).  

„Opaska bezpieczeństwa” pod względem funkcjonalności oraz dopasowania dla osób 

w wieku 65 lat i więcej będzie prosta w obsłudze. 

 „Opaska bezpieczeństwa” będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku 

trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na 

urządzeniu, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.  

Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (np. ratownik medyczny, opiekun medyczny, 

pielęgniarka) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od 

sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne, poprosić o interwencję kogoś z jego 

najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika 

ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub 

wezwać służby ratunkowe. 

 

 

V. FINANSOWANIE PROGRAMU  

 

1. Gmina otrzyma wsparcie finansowe na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej.  

2. Udział środków własnych gminy wyniesie nie mniej niż 20% przewidywanych kosztów 

całkowitych realizacji zadania.  

3. Gmina otrzyma środki na realizację działań przewidzianych w okresie realizacji 

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

o pomocy.  

4. Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi, niezwłocznie po rozliczeniu wypłat. 

 

 Wydatkami kwalifikowalnymi w ramach MODUŁU II będzie koszt niezbędny do 

prawidłowej realizacji zadania, tj. zakup usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu 

całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu. 
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VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

 

1. Wojewoda jest administratorem danych kontaktowych przedstawicieli gmin 

pozyskiwanych w ramach realizacji i rozliczania programu.  

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku jest administratorem danych osobowych 

w zakresie danych beneficjentów pozyskanych dla celów realizacji programu lub 

zlecenia udzielenia świadczenia w formie usługi wsparcia w ramach programu. 

 

 

VII. MONITORING PROGRAMU  

 

1. Roczne sprawozdanie z realizacji programu Burmistrz Głogówka przekazuje do 

wojewody w terminie do dnia 30 stycznia 2024 r.  

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia w szczególności: 

• rzeczywistą liczbę osób objętych wsparciem w ramach programu;  

• koszt realizacji pomocy.  

• poziom korzystania z opasek i innych urządzeń bezpieczeństwa mierzony jako 

liczba zgłoszeń seniorów poprzez opaskę lub inne urządzenie bezpieczeństwa do 

centrali obsługującej opaski lub inne urządzenia bezpieczeństwa.  

3. Sprawozdanie, o których mowa w ust. 1 są przekazywane w postaci elektronicznej, za 

pośrednictwem CAS. 
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Uzasadnienie 

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” jest programem osłonowym w rozumieniu 
art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 
2270, z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1812, 1967, 2127, 2140, 2754, z 2023 r. poz. 185.). Zgodnie 
z tym przepisem do zadań własnych gminy należy między innymi podejmowanie innych zadań z zakresu 
pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów 
osłonowych. Program jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed gminą zachodzące procesy 
demograficzne oraz jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów 
niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Celem programu jest poprawa poczucia 
bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez 
dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Formą realizacji programu będzie zakup obsługi systemu opasek 
bezpieczeństwa zakupionych w ramach niniejszego programu w edycji na rok 2022. Program będzie 
realizowany w terminie do 31 grudnia 2023 roku. Wsparcia finansowe dla gminy Głogówek, na realizację 
programu zostanie udzielone na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym 
jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie 
zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów 
realizacji zadania. 
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