Uchwała Nr XXVII/289/16
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego „Koperta życia”
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930)
Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:
§ 1. Lokalny program osłonowy „Koperta życia”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Damian Żelazny

Załącznik do uchwały Nr XXVII/289/16
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 29 listopada 2016 r.

Lokalny program osłonowy
„Koperta Życia”
w Gminie Czechowice-Dziedzice
Koperta życia to lokalny program osłonowy na rzecz mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice.
Założeniem programu jest szybkie udzielenie pomocy osobom w wieku powyżej 60 roku życia,
w przypadku konieczności wezwania ratowników medycznych, w warunkach bezpośredniego
zagrożenia życia lub w trakcie wizyty domowej. „Koperta życia” to pakiet składający się m.in. z karty
informacyjnej, która jest źródłem informacji dla ratowników medycznych lub innych służb
ratowniczych, zawiera informacje o stanie zdrowia osoby, przyjmowanych lekach oraz kontakt do
najbliższych. Koperta wraz z wypełnioną kartą ma być przechowywana w lodówce, a na drzwiach
lodówki w widocznym miejscu należy nakleić naklejkę o udziale w programie „Koperta życia”.
Realizacja programu
Miejsce realizacji:

Gmina Czechowice-Dziedzice.

Cel główny:

Przeciwdziałanie bezpośredniemu zagrożeniu życia osób w wieku
powyżej 60+, zamieszkujących samotnie bądź w warunkach
niezapewniających obecności opiekuna (rodziny) w przypadku
konieczności wezwania pogotowia ratunkowego.

Cele szczegółowe:

Niesienie pomocy polegającej na dystrybucji pakietu pozwalającego
postawić trafną diagnozę przez ratowników medycznych, lekarzy oraz
udzielenie pomocy przez inne służby, zawiadomienie rodziny.

Adresaci:

Mieszkańcy Gminy Czechowice-Dziedzice powyżej 60 roku życia.

Inicjatorzy programu:

Gminna Rada Seniorów.

Organizator programu:

Gmina Czechowice-Dziedzice.

Realizator

.Ośrodek Pomocy Społecznej.

programu:

Założenia :
osoba powyżej 60 r. życia po wylegitymowaniu przez pracownika Ośrodka
Pomocy Społecznej otrzyma pakiet programu "Koperta życia” za
pisemnym potwierdzeniem, otrzyma również 1 egzemplarz regulaminu,
który po przeczytaniu potwierdzi podpisem. Podpisany egzemplarz
pozostaje w OPS

Treść regulaminu:
1. Koperty życia to program realizowany z inicjatywy Gminnej Rady Seniorów gminy CzechowiceDziedzice przez Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców naszej gminy.
2. Głównym założeniem programu jest udzielenie pomocy osobom 60+ w przypadku konieczności
wezwania ratowników medycznych w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia lub lekarza
w trakcie wizyty domowej, lub przez inne służby ratownictwa.
3. „Koperta życia” to pakiet składający się z:
a) karty informacyjnej,
b) koperty,
c) naklejki.
4. Pakiet „Koperta życia” będzie wydawany po okazaniu dowodu osobistego, podpisaniu odbioru
i zapoznaniu się z niniejszym regulaminem w Ośrodku Pomocy Społecznej w CzechowicachDziedzicach w godzinach urzędowania Ośrodka. Odbiór regulaminu należy pisemnie potwierdzić.
5. Osoby samotne, które mają trudności w poruszaniu się mogą zgłosić telefonicznie do
Ośrodka Pomocy Społecznej (32 215 44 09, 32 215 23 88, 215 50 98) chęć przystąpienia do
programu i nabycia pakietu „Koperta życia”. W tym przypadku pakiet zostanie dostarczony przez
pracownika socjalnego.
6. Karta informacyjna może być wypełniona przez osobę zainteresowaną lub lekarza, który w obu
przypadkach potwierdza informacje o stanie zdrowia swoim podpisem i pieczątką. Tylko tak
wypełniona karta informacyjna będzie wiarygodnym źródłem informacji dla ratowników
medycznych, lekarzy.
7. Koperta wraz z wypełnioną kartą ma być przechowywana w lodówce w widocznym miejscu, na
drzwiach lodówki także w widocznym miejscu należy nakleić naklejkę o udziale w programie
„Koperta życia”.
8. Karta informacyjna powinna być aktualizowana nie rzadziej niż raz w roku, lub zaraz po zmianie
leków, rozpoznaniu innych schorzeń.
9. Osoba biorąca udział w programie „Koperta życia” bierze pełną odpowiedzialność za
systematyczne uzupełnianie karty informacyjnej.
10. Realizator programu nie bierze odpowiedzialności za nieaktualne dane zawarte na karcie
informacyjnej, które mogą uniemożliwić lekarzowi postawienie prawidłowej diagnozy
i zastosowanie leczenia wobec pacjenta.
11. Program „Koperta życia” i regulamin obowiązuje od dnia podpisania uchwały w sprawie programu.
12. Osoby, które nie ukończyły 60 roku życia mogą indywidualnie zakupić proponowany pakiet na
stronie http://www.kopertazycia.pl/ i wypełnić zgodnie z pkt. 6 niniejszego regulaminu.

Źródła finansowania programu:
1. środki własne Gminy, przewidziane w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej,
2. środki pozyskane w ramach programów, konkursów, fundusze UE, itp.
Wysokość środków na 2016r. z zadań własnych gminy niezbędna do wyodrębnienia w budżecie OPS
wynosi 800 zł. Wysokość środków w kolejnych latach będzie uzależniona od zgłoszonych potrzeb
i możliwości finansowych gminy.

