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Projekt 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KOŁOBRZEG 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Miasto Kołobrzeg w ramach 
programu Korpus Wsparcia Seniorów 2022 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) w związku  art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, poz. 1296, 
poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 1 i poz. 66), Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program osłonowy Gminy Miasto Kołobrzeg w ramach programu 
Korpus Wsparcia Seniorów 2022, którego treść zawiera załącznik do uchwały.  

§ 2. Program osłonowy finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-
19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 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 2020 r. poz. 568 z późn. zm.). 

§ 3. Realizatorem programu osłonowego będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kołobrzegu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 
Rady Miasta Kołobrzeg 

z dnia....................2022 r. 
 
 

Program osłonowy Gminy Miasto Kołobrzeg w ramach programu  
Korpus Wsparcia Seniorów 2022 

Podstawa prawna realizacji i finansowania programu  
Program osłonowy będzie realizowany i finansowany w ramach programu Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej pn. Korpus Wsparcia Seniorów 2022, który stanowi 
wytyczne dotyczące możliwości uzyskania przez gminy wsparcia finansowego w 2022 r. 
ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie realizacji 
zadania własnego gminy określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej, 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 zaliczyć należy 
działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID-19. 
Program osłonowy sfinansowany zostanie ze środków pozyskanych przez Gminę Miasto 
Kołobrzeg z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Korpus Wsparcia 
Seniorów 2022. Gmina nie jest zobligowana do zabezpieczenia na ten cel środków 
własnych.  
Zakres przedmiotowy i podmiotowy programu osłonowego 
Działania programowe:  
1. Program osłonowy realizowany będzie na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. 
2. W ramach programu realizowany będzie moduł II programu Korpus Wsparcia seniorów 

2022, którego celem jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego 
funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. opieki na 
odległość. 

3. W ramach programu udostępni się seniorom tzw. opaski bezpieczeństwa wyposażone 
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 przycisku bezpieczeństwa, 
znajdującego się na opasce, spowoduje połączenie się ze stale gotową do interwencji 
centralą. 
Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, 
pielęgniarka) podejmie 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 lub wezwać 
służby ratunkowe. 



Id: E224BEE8-8586-4A83-9553-E42140C3AEEA. Projekt Strona 3 
 

4. Udostępnienie opaski bezpieczeństwa odbędzie się na podstawie umowy użyczenia na 
okres świadczenia usługi opieki na odległość. 

Beneficjenci programu:  
1. Beneficjentami programu będą kołobrzeżanie w wieku 65 i więcej lat, którzy mają 

problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, 
prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które 
nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie 
odpowiadającym ich potrzebom. 

Weryfikacji spełnienia powyższego kryterium dokonywać będą pracownicy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. 
Z programu osłonowego mogą skorzystać zarówno osoby objęte usługami opiekuńczymi 
i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, jak i osoby nie korzystające z tych form 
pomocy społecznej. 
2. Udzielenie wsparcia w ramach programu nie zależy od wysokości dochodów seniora 

(w programie nie ustala się kryterium dochodowego), nie wymaga przeprowadzenia 
rodzinnego wywiadu środowiskowego i nie jest przyznawane w drodze decyzji 
administracyjnej. 

3. Potrzeba wsparcia w ramach programu zgłaszana będzie zarówno przez ogólnopolską 
infolinię, jak również bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej. 

4. Beneficjenci otrzymają wsparcie w ramach programu osłonowego nieodpłatnie. 
Identyfikacja potrzeb Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie realizacji programu osłonowego   
Kołobrzeżanie w wieku 65 i więcej lat stanowią znaczącą liczebnie grupę mieszkańców 
miasta (10.338 osób wg stanu na 16.02.2022 r.). Osobom, które z powodu wieku, 
choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, 
przyznaje się usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Na dzień 31 stycznia 
br. usługami  realizowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 
w miejscu zamieszkania osoby starszej objętych było 80 osób w wieku 65 i więcej lat. 
Kolejnych 
14 osób w tym wieku korzystało z pobytu w Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów. 
Od roku 2020 w ramach projektu unijnego „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych 
i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023”, realizowanego przez 
Ośrodek, osoby niesamodzielne objęte usługami opiekuńczymi mogą korzystać z usługi 
teleopieki przy wykorzystaniu opaski bezpieczeństwa. Docelowo w roku 2022 z pomocy 
w tej formie skorzysta 20 seniorów. 
Uwzględniając fakt, że osoby, u których nastąpiła konieczność świadczenia usług 
opiekuńczych znajdują się w najtrudniejszej sytuacji z powodu swojej niesamodzielności, 
a realizacja usług nie ma charakteru pomocy całodobowej lub całodziennej, osobom tym 
– na ich wniosek lub za ich zgodą – należy umożliwić dostęp do dodatkowego wsparcia 
w postaci opieki na odległość w ramach programu osłonowego, jeżeli nie korzystają 
z usługi teleopieki w ramach projektu unijnego. 
Jednocześnie dostęp do systemu opieki na odległość dla seniorów w wieku 65 lat 
i więcej, którzy nie korzystają obecnie z usług opiekuńczych, ale spełniają kryterium 
beneficjantów programu, może podnieść ich poziom bezpieczeństwa w takim stopniu, że 
wdrożenie usług opiekuńczych nie będzie konieczne. 
Podmiot realizujący program 
Program realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. 
Zadania programowe obejmują zorganizowanie, realizację, koordynację i promocję 
programu  oraz bieżący monitoring i sprawozdawczość.
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UZASADNIENIE 

 

Wniosek dotyczy projektu uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie przyjęcia programu 
osłonowego w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów 2022.    

Realizacja działań programowych na rzecz mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg wymaga 
przyjęcia programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej, co należy do kompetencji rady gminy.  
 Cel, zakres przedmiotowy i podmiotowy programu osłonowego oraz potrzeby Gminy 
Miasto Kołobrzeg w tym zakresie zostały określone załączniku do projektu uchwały, tj. w  
Programie osłonowym Gminy Miasto Kołobrzeg w ramach programu Korpus Wsparcia 
Seniorów 2022.   

Realizacja programu osłonowego sfinansowana zostanie ze środków pozyskanych przez 
Gminę Miasto Kołobrzeg z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Korpus 
Wsparcia Seniorów 2022. Gmina nie jest zobowiązana do zabezpieczenia na ten cel środków 
własnych.   
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