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I. WSTĘP 
  

Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, w Gminie Gołdap, zwany 

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

zachodzące procesy demograficzne, oraz jest elementem polityki społecznej państwa 

w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek 

oraz stan zdrowia. 

Program jest również odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed 

zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej. Kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, które 

nie są w stanie 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 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.). 

II. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU 

Gmina Gołdap wsparcie finansowe na realizację programu otrzyma 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 sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw w zakresie realizacji zadania własnego określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), 

zwanej dalej „ustawą 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. 

 

W ramach obszaru pomocy społecznej program uwzględnia nowe formy wsparcia po 

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

o pomocy społecznej. 

III. CEL PROGRAMU 

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej 

przez możliwości bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania, 
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przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, 

wpisujących się we wskazane w programie obszary.  

 

IV.       ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU 

1. Program będzie realizowany w terminie od dnia podjęcia uchwały do dnia 31 

grudnia 2022 r. 

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

Gołdap, 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, zgłaszające się zarówno przez OGÓLNOPOLSKĄ 

INFOLINIĘ - 22 505 11 11, jak również bezpośrednio do Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gołdapi. 

3. Zakres usługi wsparcia będzie obejmować realizację programu w zakresie 

Modułu I i będzie polegać na: 

⎯ dostarczaniu seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej 

potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej (koszt 

zakupionych artykułów pokrywa senior), 

⎯ wsparciu/pomocy w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania 

seniora, 

⎯ pomocy w zorganizowaniu transportu na szczepienia, 

⎯ informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” 

dla seniorów, 

⎯ pomoc w dostarczaniu produktów żywnościowych, np. Caritas, 

⎯ pomocy przy realizacji recept oraz regulowaniu rachunków, 

⎯ w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby, objęciu wsparciem z zakresu 

pomocy społecznej. 

4. Po uzyskaniu zgłoszenia pracownik socjalny Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gołdapi ustala z Seniorem zakres wsparcia oraz termin pierwszej 

wizyty w miejscu zamieszkania w celu zweryfikowania zgłoszonej potrzeby. 

5. W przypadku osób przebywających na kwarantannie lub izolacji ustalenie 

zakresu wsparcia odbywa się w drodze rozmowy telefonicznej, a udzielenie 

wsparcia jest realizowane bez kontaktu osobistego z zachowaniem reżimu 

sanitarnego i zasad bezpieczeństwa. 

6. Udzielenie wsparcia w ramach Programu nie wymaga ustalenia sytuacji 

dochodowej rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowe ani wydania 

decyzji administracyjnej. 
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V. REALIZATORZY PROGRAMU 

 

Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi jako jednostka organizacyjna 

pomocy społecznej. 

 

 

VI. FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

1. Program finansowany będzie ze środków 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. 

2. Gmina może otrzymać środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 

realizację działań przewidzianych w okresie realizacji programu, po przyjęciu 

programu osłonowego, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy. 

3. Gmina gromadzi środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym 

rachunku dochodów i przeznacza je na wydatki związane z realizacją programu, 

w ramach planu finansowego tego rachunku. 

4. Środki, o których mowa w ust. 1, przekazuje wojewoda, na podstawie złożonego 

przez gminę wniosku o zasilenie rachunku. 

5. Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi, niezwłocznie po rozliczeniu wypłat. 

 

VII. MONITORING PROGRAMU 

 

Z realizacji Programu sporządzane zostanie sprawozdanie roczne uwzględniające 

rzeczywista liczbę osób objętych wsparciem oraz koszt realizacji pomocy i przekazane 

do wojewody w terminie do dnia 30 stycznia 2023 r. 

 

 


