
 
Program Osłonowy "Korpus Wsparcia Seniorów"  

Gminy Miasto Lubartów 

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

 

Przypominamy, że Gmina Miasto Lubartów przystąpiła 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 zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Do dnia 6 czerwca 2022 r. zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w Programie „Korpus 

Wsparcia Seniorów” Gminy Miasto Lubartów w zakresie świadczenia usługi „opieki  

na odległość” w roku 2022 ustalonym Zarządzeniem Nr 27/2022 Dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie z dnia 16 maja 2022 r. prowadzono rekrutację  

do udziału w Programie. Ww. zarządzenie zostało zmienione Zarządzeniem Nr 34 Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie 

zmiany Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” Gminy 

Miasto Lubartów w zakresie świadczenia usługi „opieki na odległość” w roku 2022,  

co umożliwia dalsze prowadzenie naboru chętnych do dnia wyczerpania Teleopasek. 

W związku z powyższym, prosimy osoby zainteresowane o zgłoszenie się do Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie, ul. 3 Maja 24A – bezpośredniego realizatora 

Programu. Szczegółowe informacje na temat wsparcia można uzyskać również pod nr tel. 81 

8554450 lub na stronie internetowej Ośrodka. 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.  

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.  

 


