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Wstęp. 

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, zwany dalej „programem”, jest 

odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Gminą Sandomierz 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.  

W ramach programu realizowane będą dwa moduły działań: 

Moduł I – ma na celu zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie 

usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, tj.: wsparcie społeczne, ułatwienie 

dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparcie psychologiczne, 

wsparcie w czynnościach dnia codziennego.  

Moduł II – ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego 

funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na 

odległość" poprzez zakup tzw. „opasek bezpieczeństwa" wraz z systemem obsługi, 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.  

Dzięki realizacji programu świadczone seniorom wsparcie oraz działania podejmowane w tym 

zakresie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu i wolontariuszy będą przebiegały sprawniej, 

a seniorzy uzyskają pomoc m.in. w czynnościach dnia codziennego.  

 

I. Podstawa prawna programu. 

Program będzie realizowany na podstawie art.17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej  oraz  

w oparciu o przyjęty przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  Program „Korpus Wsparcia 

Seniorów” na rok 2022. W ramach programu gminy mogą uzyskać wsparcie finansowe w 2022 roku ze 

środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19, utworzonego na podstawie art. 65 

ustawy z dnia 31 marca 2020 roku  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

 

II. Diagnoza sytuacji osób starszych w Gminie Sandomierz. 

Sytuacja demograficzna w Sandomierzu jest niekorzystna. Mieszkańcy Sandomierza stanowią 

starzejącą się populację demograficzną. Stopniowo maleje liczba osób do 18 roku życia  

(2019 rok - 14,8%, 2020 rok - 14,7%) natomiast wzrasta liczba mieszkańców w wieku 60 lat i więcej 

(2019 rok - 25,5%, 2020 rok - 26,2%).  

 

 

14,8% 14,7%

25,5% 26,2%

ROK 2019 ROK 2020

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA MIESZKAŃCÓW MIASTA SANDOMIERZ 
W LATACH 2019-2020

wiek do 18 r.ż. wiek 60 lat i więcej



W 2020 roku na terenie gminy Sandomierz osoby w wieku poprodukcyjnym stanowiły 26,2% 

mieszkańców miasta. W porównaniu do roku 2019 (25,5 %) udział ludności w wieku poprodukcyjnym 

wzrósł o 0,7 pp. Zmiany w strukturze demograficznej spowodowane są niskim przyrostem naturalnym 

i wydłużeniem czasu trwania życia. Również wśród beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sandomierzu znaczną grupę stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym. W 2020 roku 691 osób miało 

przyznane świadczenia z pomocy społecznej w tym 249 osób (36%) to osoby w wieku poprodukcyjnym.  

W 2021 roku 610 osób miało przyznane świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej, z tego 

248 (40,65%) to osoby w wieku powyżej 60 roku życia. 

 

 
 

Od 2020 roku w związku ze stanem epidemii, kierując się troską o bezpieczeństwo osób 

starszych Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu realizował działania w ramach Programu 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”. Wsparciem w ramach Programu objęto  

łącznie 93 osoby (2020 rok - 30osób, 2021 - 63 osoby), którym zapewniono niezbędną pomoc 

w codziennych czynnościach między innymi: robieniu i dostarczaniu zakupów, rejestracji do lekarza 

i realizacji recept, opłacaniu rachunków, dostarczaniu ciepłych posiłków czy utrzymywanie kontaktu 

telefonicznego z osobą starszą. 

Osoby starsze ze względu na sytuację epidemiologiczną ograniczają kontakty z innymi, 

decydują się pozostać w domu aby zminimalizować ryzyko zakażenia. Są to głownie osoby 

niesamodzielne ze względu na wiek i stan zdrowia, często samotne lub posiadające rodzinę, jednak 

członkowie rodziny  z różnych względów nie mają możliwości zapewnienia niezbędnego wsparcia. 

Sandomierscy seniorzy zgłaszają do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu potrzebę skorzystania 

z pomocy między innymi w czynnościach dnia codziennego. Aktualnie 35 osób starszych oczekuje 

wsparcia w robieniu zakupów, pomocy w umawianiu wizyt lekarskich i dowiezieniu na wizytę lekarską, 

a także załatwianiu spraw urzędowych czy dostarczaniu ciepłych posiłków. Osoby starsze są również 

zainteresowane korzystaniem z „opasek bezpieczeństwa”, zapewniających stałe monitorowanie stanu 

seniora w miejscu zamieszkania i umożliwiających natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia 

zdrowia lub życia.  

Starzenie się społeczeństwa jest poważnym wyzwaniem dla samorządów, które odpowiadają za 

tworzenie odpowiednich warunków życia i codziennego funkcjonowania ludzi starszych w środowisku 

lokalnym. Dlatego gmina Sandomierz w sposób szczególny zamierza zadbać o tę grupę społeczną aby 

zapewnić seniorom niezbędne wsparcie oraz wpłynąć na poprawę poczucia bezpieczeństwa w miejscu 

zamieszkania. 
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W SANDOMIERZU W WIEKU POPRODUKCYJNYM 

W LATACH 2020-2021 
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III. Cele programu. 

1. Zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług 

wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w 

programie obszary.  

2. Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania  

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

 

IV. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu. 

1. Termin realizacji programu. 

Program będzie realizowany od marca 2022 r. do  grudnia 2022 r.  

 

2. Realizator programu. 

Realizatorem programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Sandomierz jest Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu. 

 

3. Adresaci programu. 

Adresatami programu są mieszkańcy Gminy Sandomierz w wieku 65 lat i więcej, którzy  

ze względu na stan zdrowia mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem, prowadzący 

jednoosobowe gospodarstwo domowe lub mieszkający  z osobami bliskimi, które nie są  

w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. 

 

4. Formy organizacji wsparcia. 

Realizacja programu na terenie gminy Sandomierz obejmie swoim zakresem dwa moduły: 

 

MODUŁ I 

Celem Modułu I jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom zamieszkującym na terenie  Gminy 

Sandomierz w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, 

wynikających z rozeznanych potrzeb. 

W realizację Modułu I zaangażowani zostaną wolontariusze, przez codzienne świadczenie pomocy 

osobom potrzebującym wsparcia.  

 

 

Wsparcie w ramach Modułu I będzie obejmowało: 

1. Wsparcie społeczne:  

− uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami,  

w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie 

posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie itp.).  

2. Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez:  

− wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc 

w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty,  

− pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia,  

− pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby 

udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna 

do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu.  

3. Wsparcie psychologiczne:  

− informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów,  

− w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy 

społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa – w szczególności psychologicznego 

czy specjalistycznych usług opiekuńczych – osoba udzielająca wsparcia pomaga seniorowi 

dokonać czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia. 

 



4. Wsparcie w czynnościach dnia codziennego:  

− pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp.,  

− pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu,  

− pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, np. z Polskiego Czerwonego Krzyża, 

Caritas,  

− dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły 

spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),  

− zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior),  

o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł,  

− wsparcie seniorów objętych programem w formie okolicznościowych (świątecznych) paczek 

z artykułami żywnościowymi i higienicznymi.  

− pomoc/towarzyszenie w zakresie załatwienia spraw urzędowych czy przy realizacji recept,  

− pomoc świadczona przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie seniora.  

 

Mechanizm udzielania pomocy w ramach Modułu I programu: 

− Senior, decydując się na skorzystanie z pomocy przez wybór formy wsparcia określonej 

w programie, zgłasza telefonicznie lub bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Sandomierzu chęć skorzystania ze wsparcia. 

− Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu ustala z seniorem zakres wsparcia oraz 

termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania w celu zweryfikowania zgłoszonej potrzeby. 

− Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej po odbytej wizycie, określi szczegółowy zakres 

i terminy świadczenia usługi wsparcia.  

 

 

MODUŁ II 

Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego 

funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki 

na odległość”.  

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, 

chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe 

wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób 

samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług 

opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu 

zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych 

służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. 

Realizacja Modułu II ma także na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 

lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan 

zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, 

które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie 

odpowiadającym ich potrzebom.  

 

Zakres wsparcia w ramach Modułu II: 

W ramach programu 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 jak 

najprostsza w obsłudze, np. będzie posiadać maksymalnie jeden przycisk.  

Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje 

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 w Sandomierzu 

(np. pracownika socjalnego) lub wezwać służby ratunkowe. 

 

V. Finansowanie programu. 

Program realizowany jest ze środków finansowych 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.  

VI. Monitoring programu. 

Roczne sprawozdanie z realizacji programu Burmistrz Miasta Sandomierza przekaże 

do Wojewody Świętokrzyskiego w terminie do dnia 30 stycznia 2023 r. w postaci elektronicznej, 

za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej. 

Powyższe sprawozdanie uwzględni dane Gminy Sandomierz, w tym m.in.:  

− rzeczywistą liczbę osób objętych wsparciem w ramach programu;  

− koszt realizacji pomocy.  

 


