
 
 
 

Program Osłonowy "Korpus Wsparcia Seniorów"  

Gminy Miasto Lubartów 

w zakresie świadczenia usługi "opieki na odległość" w roku 2022  

 

Gmina Miasto Lubartów przystępuje do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” 

na rok 2022. 

 

W  dniu 22 marca 2022 r. Uchwałą NR XXXIX/291/2022 Rady Miasta  Lubartów przyjęto                        

do realizacji Program osłonowy "Korpus Wsparcia Seniorów" Gminy Miasto Lubartów w zakresie 

świadczenia usługi "opieki na odległość" w roku 2022, będącego odpowiedzią na wyzwania, jakie 

stawiają przed Gminą zachodzące procesy demograficzne oraz elementem lokalnej polityki społecznej 

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. 

Do programu kwalifikowani będą Seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu miasta Lubartowa, 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 bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Lubartowie – bezpośredniego realizatora Programu. – 81 8554450  

W Gminie Miasto Lubartów  w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” zaplanowano 

realizację  MODUŁ II, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości 

samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych  z terenu miasta 

Lubartowa przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość” 

OPIS USŁUGI: 

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

do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji: 

1. przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, 

2. detektor upadku, 

3. czujnik zdjęcia opaski, 

4. lokalizator GPS, 

5. funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, 

6. funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja). 

Program Korpus Wsparcia Seniorów’ na rok 2022 finansowany  jest  ze środków 

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 chorobach zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.  

W załączeniu: 

 Program Osłonowy "Korpus Wsparcia Seniorów" Gminy Miasto Lubartów w zakresie 

świadczenia usługi "opieki na odległość" w roku 2022  

 Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 
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