
UCHWAŁA NR LX/856/2023 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 
65 lat i więcej z terenu miasta Kalisza 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 40) oraz 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 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się program osłonowy w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym,  realizowany 
w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Program osłonowy, o którym mowa w § 1, skierowany jest do osób starszych w wieku 65 lat i więcej 
z terenu miasta Kalisza, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, 
prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie 
zapewnić im wystarczającego wsparcia. 

§ 3. Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński 
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Podstawa prawna programu 

Podstawą prawną wprowadzenia programu osłonowego jest ramowy Program Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. 

Gmina przystępując do realizacji programu przyjmuje uchwałą program osłonowy na podstawie 
art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2021 r., poz. 
2268 ze zm.). 

 

Cele programu 

1. Zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług 
w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie Miasta 
Kalisza. 

2. Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu 
zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”, mającej na celu poprawę 
bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób 
starszych. 
 

Ocena sytuacji warunkująca realizację programu 

W mieście Kalisz zamieszkiwało na dzień 31 grudnia 2021 roku 22 126 osób w wieku 65+, co 
stanowi 23,29 % ogółu mieszkańców (wg stanu na 31 grudnia 2021 r. Miasto Kalisz liczyło 95 021 
mieszkańców). 

W okresie od 20 października 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku w ramach programu „Wspieraj 
Seniora” pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu wsparli ogółem 303 
seniorów, którym udzielono wsparcia 2000 razy. Była to pomoc poprzez dostarczanie zakupów, 
żywności, leków, środków higieny osobistej a także gorących posiłków. Pomagano również 
regulować rachunki lub wyrzucano śmieci. 

W ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w roku 2022 pracownicy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej udzielili wsparcia ponad 2050 razy 142 osobom starszym w ramach Modułu I 
– świadczenie codziennej pomocy osobom potrzebującym. Była to pomoc w formie np. 
dostarczania zakupów, żywności, leków, środków higieny osobistej a także gorących posiłków. 
Pomagano również regulować rachunki lub wyrzucano śmieci. W roku 2022 Miasto Kalisz 
skorzystało również z Modułu II – zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość” i zakupiło 
111 opasek bezpieczeństwa dla Seniorów. 

Załącznik do uchwały Nr LX/856/2023

Rady Miasta Kalisza

z dnia 26 stycznia 2023 r.
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Wiele z tych osób zamieszkuje samotnie, a ich stan zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie 
w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybszej 
pomocy, w tym pomocy medycznej w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze 
środków publicznych. 
  

Podmiot realizujący program 

Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu  w części dotyczącej Modułu I, 
w części dotyczącej Modułu II zostanie wybrany realizator usługi. 
 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu 

Program będzie realizowany w terminie od dnia podjęcia uchwały do dnia 31 grudnia 2023 r. 

Adresatami programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, 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, jak również bezpośrednio do ośrodka 
pomocy społecznej. 

Realizacja programu w zakresie Modułu I będzie polegać na: 

- wsparciu/pomocy w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora, 

- pomocy w zorganizowaniu transportu na szczepienia, 

- informowaniu o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów, 

- pomocy w dostarczaniu produktów żywnościowych, np. z Polskiego Czerwonego Krzyża, 
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej czy „Caritas”, 

- dostarczaniu seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły 
spożywcze i środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior), 

- pomocy przy realizacji recept oraz regulowaniu rachunków, 

- w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby, objęciu wsparciem z zakresu pomocy społecznej. 

Realizacja programu w zakresie Modułu II będzie polegać na zapewnieniu dostępu do tzw. „opasek 
bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji: 

- przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, 

- detektor upadku, 

- czujnik zdjęcia opaski, 

- lokalizator GPS, 
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- funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, 

- funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls, saturacja i temperatura ciała), 

a także na zakupie obsługi systemu dla 111 sztuk opasek zakupionych w ramach programu 
realizowanego w 2022 r. w celu poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego 
funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki 
na odległość”. 

Finansowanie programu 

Program jest finansowany z dotacji celowej Minister Rodziny i Polityki Społecznej na realizację 
działań przewidzianych w okresie realizacji programu, po przyjęciu programu osłonowego gminy, 
zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 
 

Monitoring programu 

Z realizacji programu przekazywane jest roczne sprawozdanie do Wojewody Wielkopolskiego 
w terminie do dnia 30 stycznia 2024 r. 

 
Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 
/…/ 

Tadeusz Skarżyński 
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Uzasadnienie 

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, zwany dalej „programem”, jest odpowiedzią na 
wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne. Program jest elementem polityki 
społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz 
stan zdrowia. 

 Uchwalony program w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia 
osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu miasta Kalisza, jest programem osłonowym w rozumieniu 
art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), tj. 
podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznanych potrzeb gminy. Do 
zadań tych zaliczyć należy działania na rzecz deinstytucjonalizacji pomocy społecznej. 

 Dzięki realizacji Programu osoby starsze uzyskają wsparcie społeczne oraz wsparcie w czynnościach dnia 
codziennego. Program zwiększy ich poczucie bezpieczeństwa oraz umożliwi ich samodzielne funkcjonowanie 
w miejscu zamieszkania, co jest realizacją założeń procesu deinstytucjonalizacji pomocy społecznej. 

 Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 

Prezydent 
Miasta Kalisza 

/…/ 
Krystian Kinastowski 
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