
UCHWAŁA NR LXXVII/710/2022 
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

z dnia 25 kwietnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 dla Gminy 
Miasta Radomia 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz w 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 sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), Rada Miejska w Radomiu 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Program Osłonowy Gminy Miasta Radomia „Korpus Wsparcia Seniorów” 
na rok 2022, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu. 

§ 3. Środki na realizację zadań w ramach Programu będą pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-
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 (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 568 z późn. zm.). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Radomiu 

 
 

Kinga Bogusz 
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Program osłonowy Gminy Miasta Radomia „Korpus Wspar cia

Seniorów” na rok 2022

I. Podstawa prawna programu

Program osłonowy Gminy  Miasta  Radomia  „Korpus  Wsparcia  Seniorów”  na  rok  2022

jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej

wynikającym  z  rozeznanych  potrzeb  gminy.  Program  jest  utworzony  w  związku

z  ustanowieniem  przez  Ministerstwo  Rodziny  i  Polityki  Społecznej  programu  „Korpus

Wsparcia Seniorów” na rok 2022. 

Program będzie realizowany w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. 

II. Cel programu

Poprawa  poczucia  bezpieczeństwa  oraz  możliwości  samodzielnego  funkcjonowania

w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej przez dostęp do tzw. „opieki na

odległość”.

III. Ocena sytuacji warunkuj ąca realizacj ę programu 

Według danych GUS stan ludności w mieście Radomiu na 31 grudnia 2020 roku wyniósł

209 296 osób. W wieku poprodukcyjnym odnotowano 78 303 osób, co stanowiło 37,41%

ogółu mieszkańców. Populacja osób 65+ stanowiła 69 514 osób tym samym odsetek osób

w wieku 65 lat i  więcej w populacji  ogółem wyniósł  33,21% (w 2019 wskaźnik wynosił

32,04%,  a  w  2018  r.-  30,64%).  Identyfikowany  proces  starzenia  się  społeczeństwa

wymusza  podejmowanie  działań  nastawionych  na  zapewnienie  dostępu  do  usług
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społecznych  osobom  w  wieku  65+  w  szczególności  tym,  które  mają  trudności

z samodzielnym funkcjonowaniem. 

Wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu w 2021 roku w formie

usług opiekuńczych objętych było 228 osób. Z form dziennego pobytu w Dziennym Domu

„Senior +”  skorzystały 42 osoby. Natomiast wsparciem w ramach realizowanego przez

Gminę Miasta Radomia projektu pn. „Przyjazny Dom” skorzystało 26 seniorów. 

Potrzeby  zgłaszane  przez  seniorów  dotyczą  zwiększenia  ich  poczucia

bezpieczeństwa. Trwająca wiele miesięcy pandemia bardzo silnie oddziałuje na zdrowie

osób starszych w wielu wymiarach. Nie chodzi jedynie o ryzyko zakażenia koronawirusem

i dotkliwe przechodzenie choroby, ale także o wiele ubocznych następstw realiów doby

walki z Covid-19. Gmina Miasta Radomia poprzez działania Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej  w  Radomiu  w  latach  2020  i  2021,  w  trakcie  trwającej  pandemii  Covid-19

realizowała  m.in.  Program  Rządowy  „  Wspieraj  Seniora”.  Celem  programu  było

zapewnienie wsparcia dla seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie

epidemii  Covid-19  zdecydowali  się  pozostać  w domu,  nie  mieli  możliwości  uzyskania

wsparcia ze strony najbliższej rodziny i środowiska w dostarczeniu niezbędnych artykułów

tj. artykułów spożywczych, dostarczenia posiłków i środków higieny osobistej. Wsparciem

zostało  objętych 69  osób.  Program  „Wspieraj  Seniora”  przyczynił  się  do  większego

zabezpieczenia  niezbędnych  potrzeb  osób  starszych,  zapewnienia  im  poczucia

bezpieczeństwa w związku z możliwością ograniczenia kontaktów z uwagi na epidemię.  

Program  ,,Korpus  Wsparcia  Seniorów”  będzie  kontynuacją  powyższych  działań

rozszerzonych  o  wprowadzenie  zabezpieczenia  seniorów  w  opaski  bezpieczeństwa

i system teleopieki. Przyczyni się on do zwiększenia bezpieczeństwa seniorów w domu,

podniesienia  ich  komfortu  życia  oraz  zmniejszenia  poczucia  stresu  u  ich  opiekunów.

Otoczenie  seniorów  zdalną  opieką  medyczną  będzie  służyło  łagodzeniu  stresów

związanych z obawą o swój stan zdrowia. Na terenie Gminy Miasta Radomia występuje

duża liczba osób starszych należących do grupy społecznej,  która najbardziej dotkliwie

odczuwa skutki trwającej pandemii.

Realizacja  Rządowego  Programu  ,,Korpus  Wsparcia  Seniorów”  przyczyni

się znacząco do podwyższenia standardów usług skierowanych na rzecz osób starszych.

Będzie  również  stanowiła  nowoczesne  działanie  poszerzające  politykę  senioralną

w mieście.  W  tym  stanie  rzeczy  oraz  wobec  wymogów  ustanowienia  programu

osłonowego na poziomie miasta staje się zasadne wprowadzenie niniejszego programu

osłonowego.  
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IV. Podmioty realizuj ące program

Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu.

V. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu 

1. Adresatami Programu są mieszkańcy Miasta Radomia w wieku 65 i więcej lat, którzy:

- mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia;

- prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które

nie  są  w  stanie  zapewnić  im  wystarczającej  opieki  w  codziennym  funkcjonowaniu

w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

2. W ramach Programu udziela się wsparcia poprzez:

MODUŁ  II,  tj.  „Poprawa  poczucia  bezpieczeństwa  oraz  możliwości  samodzielnego

funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na

odległość”.

-  „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.

- W ramach programu 20 seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp

do  tzw.  „opasek  bezpieczeństwa”  wyposażonych  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  guzika  alarmowego,  znajdującego

się  na  opasce,  umożliwia  połączenie  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.  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  (np.

pracownika  socjalnego  czy  opiekunkę  środowiskową)  lub  wezwać  służby  ratunkowe.

Schemat (mechanizm) udzielania  pomocy w ramach Modułu II  (kolejność  działań)  jest
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następujący:

1) Krok 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu rozeznaje potrzeby seniorów

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

2) Krok 2. Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu zgodnie z obowiązującymi

w tym zakresie przepisami prawa, dokonuje zakupu tzw. „opaski bezpieczeństwa” wraz

z obsługą systemu u wybranego realizatora usługi. 

3) Krok 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu koordynuje i realizuje program

na swoim terenie 

VI. Finansowanie programu 

Program  będzie  finansowany  w  100%  ze  środków  pochodzących  z  Funduszu

Przeciwdziałania COVID-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 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.)

VII. Zadania Gminy Miasta Radomia

Do zadań Gminy Miasta Radomia należy:

1)  koordynacja,  monitorowanie  oraz nadzór  nad  realizacją  programu w Gminie  Miasta

Radomia;

2) rozeznanie potrzeb seniorów w wieku 65 lat i więcej na terenie Gminy Miasta Radomia;

3)  przyjęcie  uchwałą  programu osłonowego na  podstawie  art.  17 ust.  2  pkt  4  ustawy

o pomocy społeczne z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2268 z póż. zm.) 

4)  przekazanie  wojewodzie  sprawozdania  z  realizacji  programu  -  Modułu  II;

5)  wypełnianie  obowiązku  informacyjnego,  zgodnie  z  przepisami  rozporządzenia  Rady

Ministrów  z  dnia  7  maja  2021  r.  w  sprawie  określenia  działań  informacyjnych

podejmowanych  przez  podmioty  realizujące  zadania  finansowane  lub  dofinansowane

z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953);

6)  realizacja  zgłoszeń  seniorów,  przyjmowanych  bezpośrednio  przez  Miejski  Ośrodek

Pomocy Społecznej w Radomiu.

VIII. Monitoring programu 

Z realizacji Programu w terminie do dnia 30 stycznia 2023 r. zostanie sporządzone roczne

sprawozdanie,  uwzględniające  w  szczególności  rzeczywistą  liczbę  osób  objętych

wsparciem oraz koszt realizacji pomocy. 
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