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1. 

Podstawowe informacje 

o Programie „Wspieraj Seniora” na rok 2020 

 

Cel programu 

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy      

w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia 

będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły 

podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.  

 

Adresaci Programu, czyli do kogo adresowany jest program 

(czyli do kogo adresowany jest program i kto może przystąpić do programu) 

Program adresowany jest do:  

1) osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem 

zakażeniem Covid-19, 

2) w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia. 

 

Kto może przystąpić do programu? 

Do programu może przystąpić każda gmina. 

 

Zakres podmiotowy programu 

(czyli komu gminy mogą udzielić wsparcia w ramach programu) 

Gminy, które przystąpią do programu „Wspieraj Seniora” na 2020 r. mogą udzielić wsparcia 

osobom starszym w wieku 70 lat i więcej, które zdecydują się pozostać w domu,  

w szczególności w zakresie dostarczenia zakupów obejmujących artykuły podstawowej 

potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej.  

 

 

 

 



Zakres podmiotowy programu 

(czyli na co, należy przeznaczyć środki finansowe przyznane w ramach program) 

Środki z programu mogą być przeznaczone na organizację i realizację w szczególności 

dostarczenia zakupów w formie artykułów spożywczych, środków higieny osobistej dla osób 

w wieku 70 lat i więcej poprzez: 

• zatrudnianie osób do realizacji zadania, 

• przyznania dodatków zadaniowych dla pracowników, 

• zlecanie zadania organizacjom pozarządowym na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy  

o pomocy społecznej, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie. Zgodnie z art. 15zzm, w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organ administracji publicznej może 

zlecać organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie realizację zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19  

z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 tej 

ustawy, 

• zakup usługi od podmiotów sektora prywatnego, 

• współpracę z wolontariuszami harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczej 

straży pożarnej. 

 

Finansowanie programu 

(czyli podstawa prawna udzielania wsparcia finansowego oraz wysokość dotacji przyznawanej w ramach 

programu) 

Wsparcia finansowego dla gmin udziela się na podstawie art 115. ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej. 

Gmina na realizację zadania zgodnie z określonym w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy,  

tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na 

rzecz ochrony Seniorów przez zakażeniem Covid- 19 może otrzymać dotację, jeżeli udział 

środków własnych wynosi 20%.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmjygq2daltqmfyc4njugy3tgobzg4


Gmina będzie rozliczała się ze środków przyznanych ogólnie, wskazując formę organizacji  

i realizacji zadania i wydatki poniesione na to zadanie. 

                                                         2. 

                Jak realizować program „Wspieraj Seniora” w gminie 

1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku                   

z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną                    

w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. 

2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy 

społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. 

3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, 

weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na 

dostarczeniu tej grupie Seniorów zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, 

obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny 

osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior. 

4. Ośrodek pomocy społecznej organizację i realizację usługi wsparcia może realizować 

samodzielnie, bądź poprzez zatrudnienie dodatkowych osób, zlecenie realizacji zadania 

organizacją pozarządowym, zakup usługi od podmiotów, bądź poprzez współpracę                           

z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży 

pożarnych. 

5. Usługa wsparcia jest przyznana w ramach realizacji zadania własnego, określonego w art. 

17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1507, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”, tj. podejmowania 

innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, 

do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony 

Seniorów przed zakażeniem Covid- 19. Przyznanie usługi wsparcia nie wymaga 

przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej. 

6. Gmina jest odpowiedzialna za opracowanie zasad bezpieczeństwa realizacji usługi 

wsparcia dla Seniorów, w szczególności uwrażliwienie na osoby podszywające się za 

realizatorów tego zadania. 

 


