
Projekt 
 
z dnia  20 maja 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

z dnia 20 maja 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia programu osłonowego Gminy Międzylesie "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 2022r. 
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 Miejska w Międzylesie uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program osłonowy Gminy Międzylesie "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 
2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r. 
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Program osłonowy Gminy Międzylesie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022  

 

I. Podstawa prawna programu 

 

Podstawą prawną realizacji programu jest art.17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia                     

12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U z 2021r., poz.2268 ze zm.) dotyczący 

realizacji zadań własnych gminy o charakterze nieobowiązkowym                                             

tj. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających                            

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

do których w czasie obowiązywania epidemii i stanu zagrożenia epidemią zaliczyć 

należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID-19.   

 Program osłonowy zostaje podjęty w związku z realizacją Programu 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”,                                        

a finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z ustawą z dnia                

31 marca 2020r. 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 2020r., poz.568 ze zm.). 

 

II. Cele Programu 

 

Zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej, poprzez 

świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, 

wpisujących się we wskazane w programie obszary. 

 

III. Adresaci Programu 

Adresatami Programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problem                            

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 roku 2022. 

2. Do programu będą kwalifikowane osoby spełniające kryteria w nim określone 

zamieszkujące na terenie gminy Międzylesie, zgłaszające się zarówno poprzez 

ogólnopolską infolinię, jak i bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej                                      

w Międzylesiu. 

3. Udzielenie wsparcia w ramach Programu jest niezależne od kryterium dochodowego, 

o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i nie 

wymaga wydania decyzji administracyjnej. 

4. Gmina w ramach Programu realizowała będzie MODUŁ I 
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Celem Modułu I jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez 

świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb 

na terenie danej gminy. 

W realizację Modułu I należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy 
środowisk młodzieżowych i obywatelskich, przez codzienne świadczenie pomocy osobom 
potrzebującym wsparcia.  
 
Opis usługi wsparcia 
 
1. Wsparcie społeczne: 

• uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami, 
w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne 
sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom na kwarantannie itp.). 

 
2. Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej 
poprzez:  

• wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub 
pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie 
podczas wizyty, 

• pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia, 

• pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby 
udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do 
załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu. 

 
3. Wsparcie psychologiczne: 

• informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów,  

• w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy 
społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa – w szczególności 
psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych – osoba udzielająca 
wsparcia pomaga seniorowi dokonać czynności umożliwiających otrzymanie 
niezbędnego wsparcia, w szczególności za zgodą seniora powiadamia ośrodek 
pomocy społecznej. 

 
4. Wsparcie w czynnościach dnia codziennego: 

• pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp., 

• pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, w tym 
zapewnienie pomocy w miarę możliwości i zakresu wiedzy wolontariusza, 

• pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, np. z Polskiego Czerwonego 
Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej czy Caritas, 

• dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w 
tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów 
pokrywa senior), 

• zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior), 
o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł, 

• wsparcie seniorów objętych programem w formie okolicznościowych (świątecznych) 
paczek z artykułami żywnościowymi i higienicznymi, 

• pomoc/towarzyszenie w zakresie załatwienia spraw urzędowych czy przy realizacji 
recept,  

• pomoc świadczona przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie seniora. 
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Mechanizm udzielania pomocy w ramach Modułu I programu: 

1. Senior, decydując się na skorzystanie z pomocy przez wybór formy wsparcia 
określonej w programie, zgłasza się przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub 
bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu.  

2. Osoba przyjmująca zgłoszenie na infolinii przekazuje prośbę o pomoc do właściwego, 
ze względu na miejsce zamieszkania seniora, ośrodka pomocy społecznej. 

3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej ustala z seniorem 
zakres wsparcia oraz termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania w celu 
zweryfikowania 
zgłoszonej potrzeby. 

4. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, po odbytej 
wizycie, określi szczegółowy zakres i terminy świadczenia usługi wsparcia. 
Jeżeli pracownik ośrodka pomocy społecznej stwierdzi, 
iż senior kwalifikuje się do świadczeń z pomocy społecznej, o których mowa w ustawie 
o pomocy społecznej – informuje o tym seniora. W takim przypadku ośrodek pomocy 
społecznej powinien wszcząć postępowanie w sprawie 
z urzędu. 

 

 

Wydatkami kwalifikowalnymi w ramach MODUŁU I będą m.in. następujące koszty: 

− wydatki związane z organizacją wolontariatu oraz wydatki związane z pomocą 

sąsiedzką w tym m.in.: środki ochrony osobistej, zwrot kosztów dojazdu 

wolontariusza do seniorów lub dowozu seniorów np. do lekarza, urzędu, w tym zwrot 

kosztów zakupu paliwa dla wolontariusza korzystającego z prywatnego samochodu 

przy  realizacji zadań w ramach programu, bilety miejskie (koszty rozliczane według 

zasad określonych przez ośrodek pomocy społecznej), 

− ubezpieczenie OC w związku z obrotem gotówką oraz ubezpieczenie NNW,  

− przyznanie dodatków dla pracowników ośrodka pomocy społecznej, bezpośrednio 

wykonujących zadanie w terenie lub rozeznających 

potrzeby seniorów w tym zakresie, w postaci dodatków specjalnych, nagród czy 

premii, zgodnie z przyjętym w danym ośrodku regulaminem wynagradzania, 

− zwrot kosztów dojazdu do seniorów lub dowozu seniorów np. do lekarza, w tym 

zwrot kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego wykorzystanego przez 

pracowników ośrodka pomocy społecznej do realizacji 

zadań w ramach programu, bilety miejskie (koszty rozliczane według zasad 

określonych przez ten ośrodek),  

− promocja projektu, w tym koszty druku plakatów, ulotek, artkuły w prasie lokalnej,  

− identyfikatory dla osób realizujących program w terenie. 
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V. Realizatorzy Programu 

Program realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu. 

 

VI. Finansowanie Programu 

Program w całości finansowany będzie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 

utworzonego na podstawie art.65 ustawy z dnia 31 marca 2020r. 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. 

 

VII. Monitoring Programu 

 

Z realizacji Programu sporządzane są sprawozdania do Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. Sprawozdanie roczne uwzględniające w szczególności rzeczywistą liczbę 

osób objętych Programem oraz koszt realizacji Programu w roku 2022 zostanie sporządzone 

do dnia 30 stycznia 2023r. poprzez aplikację statystyczną  CAS. 
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UZASADNIENIE 

Program osłonowy Gminy Międzylesie "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 jest odpowiedzią na 

wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem polityki społecznej 

państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wieku czy stan zdrowia.  

Podstawą uchwalanego Program Gminy Międzylesie jest Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 

„Korpus Wsparcia Seniorów”,    a finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z ustawą    z dnia 

31 marca 2020r. 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.   

 Uchwalany program jest progrmem osłonowym w rozumieniu art.17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia   12 marca 

2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U z 2021r., poz.2268 ze zm.) dotyczący realizacji zadań własnych gminy o 

charakterze nieobowiązkowym tj. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających   z 

rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, do których w czasie obowiązywania 

epidemii i stanu zagrożenia epidemią zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID-

19.   

 Dzięki realizacji Programu seniorzy uzyskają wsparcie społeczne, psychologiczne oraz wsparcie w 

czynnościach dnia codziennego, a tego obecnie potrzebują najbardziej. 

 Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest potrzebne i zasadne. 
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