
UCHWAt.A Nr XXXII/199/22
RADY GMINY REGNÓW

z dnia 17 maja 2022 roku

w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia SenioróW” narok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz.559 i poz.583) 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 i poz.2270, z 2022 r. poz.1
i poz.66) Rada Gminy uchwala, co następuje:

5 1. Uchwala się Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, którego
treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

* 2. Środki lid redlizdcję d”iałdń w IdIridcJi programu będą pochodzity r Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 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. poz. 568 ze zm.).

5 3. Traci moc Uchwała Nr XXXI/194/22 Rady Gminy Regnów z dnia 8 kwietnia 2022 r. w
sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

*4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów.

* 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rad

Sławomir Dudek
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/199/22
Rady Gminy Regnów z dnia 17 maja 2022 r.

PROGRAM OSŁONOWY
„KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”

NA ROK 2022
W GMINIE REGNÓW

O
I. WSTĘP

Program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Regnów, zwany dalej

„programem”, jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Gminą zachodzące procesy

demograficzne, jest także elementem lokalnej polityki społecznej w zakresie wsparcia działań

na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Program jest także

odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVJD-19, w

związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Kierując

się troską o bezpieczeństwo osób starszych, które nie są wstanie np. poprzez wsparcie rodziny

zabezpieczyć podstawowych potrzeb, celowe jest podejmowanie różnego rodzaju działań,

które będą finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65

ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie (Istawy 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.). Usługa wsparcia, świadczona w ramach programu, będzie obejmować osoby

starsze w wieku 65 lat i więcej, które 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. 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

ralunkowe o kryzysowej sytuacji, w jakiej się znaleźli.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem moduł - mający na celu poprawę

bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób

starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” (teleopieki).

II. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Kegnów jest programem

osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

spoLecznej, dotyczącym realizacji zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej.

Program osłonowy został przygotowany w związku z ustanowieniem przez Ministerstwo

Rodziny i Polityki SpoLecznej programu wsparcia finansowego gmin w 20?? r. „Korpus

Wsparcia Seniorów” ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na

podstawIe art. 65 ust. 5 pkt 1 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 9ytuacji kryzysowych oraz niektórych innych

ustaw (Dz. tJ. poz. 568 ze zm.).

Ill. CELE PROGRAMU

Celem programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego C
funkcjonowania w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej wynikających z

rozeznanych potrzeb na terenie gminy, przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

IV. OCENA SYTUACJI WARU N KUJĄCA REALIZACJĘ PROGRAMU

Wsparcie seniorów, szczególnie w okresie epidemii COVID-19, staje się jednym z ważnych

zadań Gminy Regnów. Obowiązujące wczasie pandemii ograniczenia mają szczególnie

negatywny wpływ na funkcjonowanie osób starszych ze względu na ich wiek, stan zdrowia

oraz ograniczoną samodzielność i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej. Izolacja



i ograniczony koii~ak[ osób starszych ze światem zewnętrznym w dobie pandemii przyczyniła

się do zaniżenia poczucia bezpieczeństwa medycznego seniorów. W związku z powyższym

wdrożenie i realizacja Programu i objęcie nim seniorów poprawi i wzmocni ich poczucie

bezpieczeństwa.

Wielu seniorów mieszka samotnie, a ich stan zdrowia często wymaga stałego monitorowania.

Teleopieka (~opieka na odległość”) gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego

monitorowania stanu seniorów w miejscu zamieszkania, a także pozwala na podejmowanie

natychmiastowej reakcji w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora — zarówno

spowodowanego problemami w zachowaniu funkcji życiowych, jak również w sytuacji

wystąpienia incydentów w miejscu zamieszkania.

C
V. PODMIOT REALIZUJĄCY PROGRAM

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie będzie realizował i koordynował program
wsparcia seniorów.

VI. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU

1. Program będzie realizowany od dnia podjęcia uchwały do dnia 31 grudnia 2022r.

2. Do programu kwalifikowani będą seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu Gminy,

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.

3. Realizacja programu będzie polegała na zapewnieniu dostępu do tzw. „opasek

bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

a) przycisk bezpieczeństwa — sygnał SOS,

b) detektor upadku,

c) czujnik zdjęcia opaski,

d) lokalizator GPS,

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

f) 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 opa~ce,

umożliwia poLączenie 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,

np. będzie posiadać maksymalnie jeden przycisk. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor

(ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmie decyzję osposobie udzielenia

pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji będzie on mógł zapewnić wsparcie emocjonalne

przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów,

opiekunów), poprosić o interwencję pracownika GOPS lub wezwać służby ratunkowe.

VII. FINANSOWANIE PROGRAMU

Program finansowany będzie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania CQVID-19,

utworzonego na podstawie 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.

VIII. MONITORING PROGRAMU

Z reahzacji programu sporządzone zostanie roczne sprawozdanIe uwzględnIające liczbę osób
objętych wsparciem w ramach programu oraz koszt realizacji pomocy. C


