
Zarządzenie OPS.0132.9.2018
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach z dnia 31 grudnia 2018r.

W sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji  i  udziału w zajęciach prowadzonych w Klubie
„Senior+” w gminie Ząbki, utworzonego i wyposażonego ze środków otrzymanych od Wojewody
Mazowieckiego na realizację Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2019
Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”.

Na  podstawie  §  23  Regulaminu  Organizacyjnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Ząbkach
stanowiącego załącznik do Zarządzenia 0132.3.2016 z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia
Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach oraz na podstawie Uchwały
Nr IV/32/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia
Klubu „Senior+” na terenie Miasta Ząbki ustalam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam  Regulamin  rekrutacji  i  udziału  w  zajęciach  prowadzonych  w  Klubie  Senior+  w
Ząbkach, utworzonego i wyposażonego ze środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego na
realizację  Programu  Wieloletniego  „Senior+”  na  lata  2015-2020,  Edycja  2019,  Moduł  II  -
Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom zatrudnionym w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Ząbkach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.



Załącznik nr 1
do Zarządzenia OPS.0132.9.2018
z dnia 31 grudnia 2018r.
Kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ząbkach

Regulamin rekrutacji  i  udziału w zajęciach prowadzonych w Klubie Senior+ w Mieście  Ząbki,
utworzonego i wyposażonego ze środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego na realizację
Programu  Wieloletniego  „Senior+”  na  lata  2015-2020.  Edycja  2019,  Moduł  II  –  Zapewnienie
funkcjonowania Klubu „Senior+”.

§ 1
Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i udziału w zajęciach prowadzonych w Klubie
Senior+ w Ząbkach, ul. Torfowa 28.
2. Klub Senior+ w Ząbkach z siedzibą przy ul. Torfowej 28 znajduje się w strukturze organizacyjnej
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 1.
3.  Nadzór  nad  działalnością  Klubu  Senior+  w  Ząbkach  sprawuje  Kierownik  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Ząbkach.

§ 2
Cel i założenia prowadzonych działań w Klubie Senior+

1. Celem zadania jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku
60+)  przez  umożliwienie  korzystania  z  oferty  na  rzecz  społecznej  aktywizacji  w  tym  oferty
prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty
edukacyjnej,  kulturalnej,  rekreacyjnej  i  opiekuńczej,  w zależności  od  potrzeb  stwierdzonych  w
środowisku lokalnym. W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata  2015-2020, Edycja
2019, Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” ustanowionego Uchwałą Nr 157
Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r. (M.P. Z 2016r. Poz.1254) udostępniona jest seniorom
infrastruktura  pozwalająca  na  aktywne  spędzanie  wolnego  czasu,  a  także  zaktywizowanie  i
zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.
Program Senior+ jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

• wsparcia  finansowego  jednostek  samorządu  terytorialnego  w  zakresie  zadań  własnych
określonych  w  art.17  ust.2  pkt.3,  art.19  pkt.11  oraz  art.21  pkt.5  ustawy  o  pomocy
społecznej,

• zapewnienia  seniorom  wsparcia  oraz  pomocy  adekwatnej  do  potrzeb  i  możliwości
wynikających z wieku i stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego,

• integracji społecznej środowiska seniorów, w tym rozwoju działań samopomocowych,
• zwiększenia zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnej,
• promowanie aktywnego starzenia się.

2. Klub Senior+ funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku wyłącznie 4 godziny dziennie (w
dni  robocze  bez  niedzieli  i  świąt).  Przewiduje  się  również  organizację  zajęć  w  godzinach
popołudniowych. 



3. Podstawowy zakres usług, które będą świadczone w Klubie Senior+ będzie obejmował:
• zajęcia edukacyjne;
• socjalne (bez posiłku);
• kulturalno-oświatowe;
• aktywności ruchowej lub kinezyterapii;
• sportowo-rekreacyjne;
• aktywizacji społecznej ( w tym wolontariat międzypokoleniowy);
• terapii zajęciowej.

4. Klub Senior+ będzie współpracował z innymi instytucjami i organizacja,o w celu rozszerzenia
oferty zajęciowej.
5. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za udział w zajęciach organizowanych w Klubie
Senior+ w Ząbkach określa Uchwała Nr IV/33/2018 Rady Miasta Ząbku z dnia 28 grudnia 2018 r.

§3
Rekrutacja uczestników Klubu Senior+

1. Uczestnikami zajęć w Klubie Senior+ będzie 25 osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo
zamieszkujących na terenie gminy Ząbki.
2. Rekrutację uczestników będą przeprowadzali pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ząbkach.
3. Podczas rekrutacji uczestników pracownicy socjalni OPS w Ząbkach kierować się będą sytuacją
rodzinną, dochodową, zdrowotna i mieszkaniową kandydatów.
4. Rekrutacja uczestników będzie odbywać się w styczniu 2019r.
5. Dokumentami rekrutacyjnymi, które należy złożyć jest wypełniony kwestionariusz kandydata do
udziału w zajęciach w Klubie Senior+ zawierający informacje dotyczące kandydata oraz wniosek o
przyjęcie do Klubu Senior+. Termin, do którego należy składać kwestionariusz i wniosek mija 31
stycznia 2019r.
6. Formularz kwestionariusza i wniosek jest dostępny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ząbkach oraz do pobrania ze strony internetowej www.opszabki.pl
7. Zgłoszenia do udziału w zajęciach Klubu Senior+ (kwestionariusz i wniosek) będą przyjmowane 
w siedzibie OPS w Ząbkach ul. Wojska Polskiego 1 w godzinach pracy Ośrodka.
8. Decyzje o wyborze uczestników podejmuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach 
na podstawie:

• informacji zamieszczonych w kwestionariuszu;
• spełnienia kryteriów wymienionych w §3, pkt. 1 niniejszego regulaminu;

9. Osoby, które spełniają wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane do udziału w zajęciach Klubu
Senior+ z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
10.  Osoby  z  listy  rezerwowej  będą  kwalifikowane  w  przypadku  rezygnacji  osób  z  listy
podstawowej. Podstawą kwalifikowania z listy rezerwowej będzie ten sam status.
11. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. Osoba chętna do udziału w zajęciach w Klubie
Senior+  zobowiązana  jest  do  podania  informacji  zgodnych  ze  stanem  faktycznym  oraz  do
wypełnienia dokumentów w sposób kompletny i czytelny.
12. Podanie danych osobowych określonych w kwestionariuszu jest obowiązkowe i służy wyłącznie
bezpieczeństwu  uczestnika  oraz  możliwości  korzystania  przez  niego  z  pełnej  oferty  Klubu
„Senior+”.
 

§4
Zasady organizacji zajęć

1. Odpłatność za udział w zajęciach ustala Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach w
uzgodnieniu  z  osobą  zainteresowaną,  uwzględniając  zakres  i  zasady  ponoszenia  odpłatności
określone w Uchwale Rady Miasta w Ząbkach.
2. Zajęcia realizowane będą w Ząbkach, ul. Torfowa 28.
3. Każdy z uczestników może korzystać z pomocy:



a) socjalnej;
b) edukacyjnej;
c) kulturalno-oświatowej;
d) sportowo-rekreacyjnej;
e) aktywności ruchowej ( wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań);
f) terapii zajęciowej;
g) aktywizacji społecznej (w tym wolontariat międzypokoleniowy).
4. Klub Senior+ zapewnia 4 godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku.
5. Klub działa w oparciu o  programy tworzone przez pracowników Klubu, oraz seniorów.
6. Uczestnicy Klubu deklarują udział w poszczególnych działaniach określonych w harmonogramie
z  tygodniowym  wyprzedzeniem,  w  celu  efektywnego  wykorzystania  dostępnych  miejsc  oraz
zaspokojenia  potrzeb poszczególnych osób.  Za  prowadzenie  list  uczestników odpowiedzialni  są
pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach.
7. Podczas zajęć wykorzystywane będą listy obecności, ankiety, testy i kwestionariusze służące do
monitoringu  i  celów  informacyjno-organizacyjnych.  Uczestnik  zajęć  jest  zobowiązany  do
wypełniania wszystkich narzędzi służących monitoringowi i celom organizacyjnym.

§5
Prawa i obowiązki uczestników zajęć w Klubie Senior+

1. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do:
• aktywnego uczestnictwa w zajęciach;
• potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach każdorazowo na liście obecności;
• wypełniania ankiet, testów, kwestionariuszy;
• odpowiedniego zachowania  zgodnego  z  normami społecznymi  i  zasadami  przyjętymi  w

Klubie Senior+ , poszanowanie godności członków Klubu;
• utrzymywanie w należytym porządku pomieszczeń i wyposażenia Klubu;
• korzystania z szatni, w tym zmiany obuwia.

2. W przypadku przybycia na zajęcia pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
pracownik  Klubu  Senior+  ma  prawo  odmówić  uczestnikowi  udziału  w  zajęciach.  Powtórzenie
takiej sytuacji wiąże się z wykluczeniem uczestnika z dalszego członkostwa w Klubie.
3. Uczestnicy Klubu mają prawo do:

• korzystania ze wszystkich form działalności prowadzonych w Klubie;
• rozwijania własnych zainteresowań;
• inicjowania nowych przedsięwzięć;
• korzystania ze sprzętów i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania.

4.Uczestnik ma obowiązek informowania  pracowników Klubu Senior+ o jakiejkolwiek zmianie
danych osobowych oraz o zmianie statusu na rynku pracy.

§6
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w Klubie Senior+

1. Uczestnictwo w Klubie wygasa z chwilą:
• wystąpienia  z  Klubu „Senior+”  na  własną  pisemną  prośbę  złożoną  w siedzibie  OPS w

Ząbkach;
• śmierci uczestnika;
• nieobecności powyżej 1 miesiąc.

2. Kierownik OPS w Ząbkach zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy zajęć Klubu
Senior+ w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.



§7
Postanowienia końcowe

1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do
regulaminu.
2. W kwestiach nieuregulowanych ostateczną decyzję podejmuje Kierownik OPS w Ząbkach;
3. Złożone dokumenty są własnością Klubu Senior+.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.
5. Każdy z uczestników zajęć w Klubie Senior+ zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia
zapoznania się z niniejszym regulaminem.


