
Uchwala Rady Gminy 
Siubice Nr XXXV.231.2022 

z dnia 23 'marca 2022 r. 

w spraWle: 	 w sprawie przyj~cia Gminnego Programu Oslonowego "Korpus Wsparcia 
Seniorow" na rok 2022 w Gminie Siubice. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z p6i:. lzm.) w zwiqzku z art. 17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. 0 pomocy spolecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z p6i:. zm.) oraz art. 65 ust. 5 
pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 0 zmianie ustawy 0 szczeg6lnych rozwi'J-zaniach 
zwi'J-Zanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwa1czaniem COVID-19, innych chor6b 
zakainych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niekt6rych innych ustaw (Dz.U. z 
2020 r. poz.568 z p6i:. zm.) Rada Gminy Siubice uchwala, co nast~puje:

I 

§1 
Uchwala siy Program Oslonowy "Korpus W~parcia Senior6w" na rok 2022 w Gminie Slubice w 
brzmieniu stanowi'J-cym zal'J-cznik ill 1 do niniejszej uchwaly. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza siy Kierown~kowi Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w 
Slubicach. 

§3 

Uchwala obowi'J-zuje z dniem podjycia i J odlega wywieszeniu na tablicy ogloszen Urzydu 
Gminy Slubice. 

, on JanllsZf;wski 

cy Rady 

Sic 
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Zalqcznik nr 1 do Uchwaly nr XXXV.231.2022 

Rady Gminy Siubice z dnia 23 marca 2022r. 

w sprawie przyjt:cia Gminnego Programu 

Oslonowego" Korpus Wsparcia Seniorow" 

na rok 2022 w Gminie Siubice 

GMINNY PR<;>GRAM OStONOWY 

II KORPUS WSPARCIA SENIOROW" NA ROK 2022 

w GMINIE StUBICE 

WST~P 

Program "Korpus Wsparcia Seniorow" nar Ok 2022 w Gminie Slubice, jest odpowiedziq na 

wyzwania, jakie stawiajq przed gminq r lubice zachodzqce procesy demograficzne oraz 

elementy polityki spolecznej pailstwa w zakresie wsparcia dzialan na rzecz sepiorow 

niesamodzielnych ze wzglydu na wiek orak stan zdrowia. lednoczesnie program jest r~wniez 
I 

odpowiedziq na potrzeby seniorow w zresie ochrony przed zakaZaniem COVID-19, w 

zwiqzku z utrzymujqcym siy stanem ePider ii. 

Celem programu jest zapewnienie mozliwosci bezpiecznego funkcjonowania seniorow w 

ich miejscuzamieszkania przez swiadczek e uslug wynikajljCY~h z rozeznanych potrzeb ~ 
tereme gmmy Slublce oraz poprawy !POCZUCIa bezpleczenstwa, a takze mozhwosCl 

samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osob starszych, przez pracownikow 

socjalnych zatrudnionych w Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej w Slubicach. 

Program bydzie realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r. 
I 

jest adresowany do seniorow zamieszkalych na terenie gminy Slubice. 

Dziyki programowi, pomoc udzielana senibrom poprzez podejmowanie odpowiednich dzialail 

przez pracownikow socjalnych zatrudnioAych w Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej w 

Slubicach bydzie przebiegac sprawnie, a osoby starsze uzyskujq wsparcie w czynnosciach 

dnia codziennego. 

PODSTA W A PRAWNA PROGRAMU 

Program stanowi wytyczne dotyczqce mozliwosci uzyskania przez Gminy wsparcla 

finansowego w 2022r. ze srodkow pochodzqcych z Funduszu Przeciwdzialania COVID-19 na 

podstawie art. 65. ust.5 pkt. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020r. 0 zmianie ustawy 

szczegolnych rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem 

0 
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COVID-19, innych chor6b zakainych oraz wywolywanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niekt6rych innych ustaw w zakresie realizacji 'zadania wlasnego okreslonego w art. 17 ust. 2 

pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 0 pomocy spolecznej(Dz.U. z 2021r. poz. 2269, z 

p6zn.zm.), zwanej dalej "ustawq 0 pomocy spolecznej", tj. podejmowanie innych zadan z 

zakresu pomocy spolecznej wynikajqcych z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i 

realizacja program6w oslonowych, do kt6rych w czasie obowiqzywania epidemii zaliczyc 

nalezy dzialania na rzecz ochrony senior6w przed zakazaniem COVID-19. 

W ramach obszaru pomocy spolecznej program uwzgl((dnia nowe formy wsparCIa po 

zidentyfikowaniu potrzeb gminy w tym zakresie, zgodnie z art.17 ust.2 pkt 4 ustawy 0 

pomocy spolecznej. 

PODSTA WOWE INFORMACJE 0 PROGRAMIE 

CELE PROGRAMU 

1. 	 Zapewnienie uslugi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i wi((cej przez swiadczenie 

uslug w zakresie okreslonym w programie, wynikajqcych z rozeznanych potrzeb na 

terenie gminy Slubice. 

Celem ModuluI Programu jest zapewnienie uslugi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i 

Wl((CeJ przez swiadczenie uslug w zakresie okreslonym w programie, wynikajqcych z 

rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy. 

Opis uslugiwsparcia 

1. 	 Wsparcie spoleczne: 

• 	 sp((dzanie czasu z seniorami w szczeg61nosci samotnie zamieszkujqcymi(np. 

spacery, rozmowyitp.). 

2. 	 Ulatwienie dostCipnosci do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej 

poprzez: 

• 	 pomoc w umaWIamu wizyt lekarskich w mleJscu zamieszkania semora, 

asystowanie podczas wizyty. 

• 	 pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia, 

• 	 pomoc w zalatwianiu prostych spraw urz((dowych, w zaleznosci od mozliwosci 

osoby udzielajqcych wsparcia. 



3 


3. 	 Wsparcie psychologiczne: 

• 	 Infonnowanie 0 dostypie do og6lnopolskich, telefon6w zaufania dla 

senior6w, 

• 	 w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objycia wsparciem z 

zakresu pomocy spolecznej np. w postaci uslug opiekunczych -osoba 

udzielajqca wsparCla pomaga semorowl dokonac czynnosci 

umozliwiajqcych otrzymanie niezbydnego wsparcia, w szczeg6lnosci 

za zgodq seniora powiadamia osrodek pomocy spolecznej. 

4. 	 Wsparcie w czynnosciach dnia codziennego: 

• 	 towarzyszenie na spacerze, 

• 	 pomoc w sprawach ~wi~zanrC~ z utrzym~n~u porz~dku w domu, 

• 	 pomoc w dostarczemu prod~ktow zywnosclOwych,
I 

• 	 dostarczenie seniorom zakup6w obejmuj~cych artykuly podstawowej potrzeby, .. 
w tym artykuly spozywcze oraz srodki higieny osobistej(koszty zakupionych 

produkt6w pokrywa senior) 

• 	 pomoc/towarzyszenie w zakresie zalatwienia spraw urzydowych czy przy 

realizacj i recept, 

ADRESACI MODULU I 

• 	 Bezposrednim adresatem programu jest gmina Slubice. 

• 	 Posrednimi adresatami s~ seniorzy w wieku 65 lat i wiycej, maj~cy problemy z 

samodzielnym funkcjonowaniem ze wzglydu na stan zdrowia, prowadz~cych 

samodzielnie gospodarstwa domowe lub mieszkaj~cy z osobami bliskimi, 

kt6re nie s~ w stanie zapeJ ic im wystarczaj~cego wsparcia. 

MECHANIZM UDZIELA POMOCY 

Krok l.Senior, decyduj~c siy na korzystanie z pomocy przez wyb6r fonny wsparcia 

okreslonej w programie, zglasza siy przez ()g6Inopolsk~ infoliniy 22 505 11 11 lub dzwoni 

pod wskazany nr telefonu 24 231 17 44 Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Slubicach. 

Zgloszenia mog~ r6wniez dokonywac osoby z bliskiego otoczenia, osoby spokrewnione lub 

instytucje. 
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Krok 2. Osoba przyjmujqca zgloszenie przekazuje prosby 0 pomoc do wlasciwego, ze 

wzglydu na miejsce zamieszkania seniora, pracownika socjalnego. 

Krok 3. Pracownik socjalny ustala z seniorem zakres wsparcia oraz termin pierwszej wizyty 

w miejscu zamieszkania w celu zweryfikowania zgloszonej potrzeby. 

Krok 4.Pracownik socjalny, po odbytej wizycie okresli zakres i termin swiadczenia uslugi 

wsparCIa. 

lezeli pracownik socjalny osrodka pomocy spolecznej stwierdzi, iz senior kwalifikuje siy do 

swiadczen z pomocy spolecznej, 0 kt6rej mowa w ustawie 0 pomocy spolecznej informuje 0 

tym seniora. W takim przypadku osrodek pomocy spolecznej wszczyna postypowanie w 

sprawie z urzydu. 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

1. 	 Program finansowanybydzie ze srodk6w z Funduszu Przeciwdzialania COVID-19, 

utworzonego na podstawie art.65 ustawy z dnia 31 marca 2020r. 0 zmianie ustawy 0 

szczeg61nych rozwiqzaniach zwi'l-Zanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem 

zwalczaniem COVID-19, innych chor6b zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji 

kryzowych oraz niekt6rych innych ustaw. 

2. 	 Gmina moze otrzymac srodki z Funduszu Przeciwdzialania COVID-19 na realizacjy 

dzialan przewidzianych w okresie realizacji programu, po przYJyclU programu 

oslonowego, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy 0 pomocy. 

3. 	 Gmina gromadzi srodki z Funduszu Przeciwdzialania COVID-19 na wydzielonym 

rachunku dochod6w i przeznacza je na wydatki zwiqzane z realizacjq programu, w 

ramach planu finansowego tego rachunku. 

4. 	 Niewykorzystane srodki podlegajq zwrot ' i, niezwlocznie po rozliczeniu wyplat. 

Lldanuszewski 

i 




