
Projekt 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie lokalnego programu osłonowego „Wsparcie Seniorów we Wrocławiu” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 i 1834), art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1 i 66) 
Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się lokalny program osłonowy pod nazwą „Wsparcie Seniorów we Wrocławiu”, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Program obowiązuje do 31 grudnia 2022 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący  Rady 
Miejskiej Wrocławia 
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Załącznik   

   do uchwały  nr………./22   

    Rady Miejskiej Wrocławia 

      z dnia……………2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalny program osłonowy „Wsparcie Seniorów we Wrocławiu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław 2022
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I. Wprowadzenie. 

Lokalny program osłonowy „Wsparcie Seniorów we Wrocławiu” jest odpowiedzią na wyzwania, jakie 

stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne oraz elementem polityki społecznej państwa 

w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan 

zdrowia. Ponadto jest odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem 

COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

Celem programu jest zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu 

zamieszkania przez nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, 

organizacjami pozarządowymi skupiającymi środowiska młodzieżowe, a także wolontariuszami.  

 

 

II. Beneficjenci programu. 

Beneficjentami programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mający 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. 

 

III. Cele i zadania programu.  

 

Cel główny: 

Celem głównym programu jest zapewnienie usług wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat  

i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie Miasta Wrocławia. 

 

Cel szczegółowy:  

Rozwój wolontariatu dla seniorów poprzez zaangażowanie wolontariuszy, w tym działaczy środowisk 

młodzieżowych i obywatelskich, przez codzienne świadczenie pomocy osobom potrzebującym 

wsparcia. 

 

IV.  Formy udzielenia pomocy. 

 Cele programu realizowane są przez następujące działania:  

1. Udzielenie wsparcia społecznego poprzez uruchomienie i organizację wolontariatu na rzecz 

seniorów, w tym seniorów przebywających na kwarantannie. 

2. Organizację dostępu do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej. 

3. Organizację i wsparcie seniorów w czynnościach życia codziennego. 

4. Promocję programu wśród mieszkańców Miasta Wrocławia.  

5. Udzielanie niezbędnej pomocy beneficjentom w trakcie realizacji programu. 

V. Realizatorzy. 

1. Realizatorem programu jest Miasto Wrocław oraz miejskie jednostki organizacyjne w tym: 

1) Urząd Miejski Wrocławia, 

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,    

3) Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. 

2. Realizatorami Programu mogą być również organizacje pożytku publicznego oraz inne 

podmioty działające na rzecz seniorów. 

 

VI. Monitoring.  

Monitoring realizacji programu „Wrocław dla Seniorów” we Wrocławiu będzie opierał się przede 

wszystkim na gromadzeniu i analizowaniu informacji uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, jako koordynatora Programu i jednocześnie instytucję wiodącą przy jego realizacji. 

Dodatkowo pozyskiwane będą informacje od innych instytucji i podmiotów, z którymi zawarte 

zostaną umowy i porozumienia na realizację zadań wskazanych w programie. Obszarami 

podlegającymi monitorowaniu będą wyznaczone do realizacji zadania.  
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VII. Źródła finansowania. 

Zadania wynikające z programu mogą być finansowane z następujących źródeł: 

1) budżet Miasta Wrocławia, 

2) budżet Państwa, 

3) fundusze celowe, 

4) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej. 
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