
ZARZĄDZENIE Nr 83/2018 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA W DRZEWICY 

z dnia 06.12.2018 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji uczestników zajęć prowadzonych 
w Dziennym Domu Senior+ w Drzewicy, utworzonym i wyposażonym ze środków 
otrzymanych w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020. 

Na podstawie art. 7 ust. l pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny 
(Dz. U. 2018 poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 17 ust. 2 pkt. 3, art. 51 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r poz. 1508, 1693) Uchwały 
Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustanowienia programu wieloletniego "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020 (MP 
z 2016 r. poz. 1254) w związku z Uchwałą nr XLVI/346/2018 Rady Gminy i Miasta 
w Drzewicy z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu 
"Senior +" w Drzewicy, zarządzam co następuje 

§ l 

Wprowadza się Regulamin rekrutacji uczestników zaJęc prowadzonych 
w Dziennym Domu Senior+ w Drzewicy, utworzonym i wyposażonym ze środków 
otrzymanych w ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2015-2020 
stanowiący załącznik Nr l do niniejszego zarządzenia. 

§2 

Wykonanie zarządzenia powierza s1ę Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pornocy Społecznej w Drzewicy. 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik Nr l do 

Zarządzenia Nr 83/2018 

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy 

zdnia06.12.2018 r. 

Regulamin rekrutacji uczestników zajęć prowadzonych w Dziennym Domu Senior+ 
w Drzewicy, utworzonym i wyposażonym ze środków otrzymanych w ramach Programu 

Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020. 

Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji uczestników zajęć prowadzonych w 
Dziennym Domu Senior + w Drzewicy przy ul. Braci Kobylańskich 26. 

§l 

Cel i założenia prowadzonych działań w Dziennym Domu Senior+ w Drzewicy 

1.Celem zadania jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym 
zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej 

aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności 
ruchowej, 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 2018 ustanowionego Uchwałą Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 
grudnia 2016 r. (M. P. z 2016 r. 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. 
Powyższy Programjest elementem polityki społecznej państwa w zakresie: 
- poprawy jakości życia seniorów w środowisku lokalnym, 
- 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 zadań samopomocowych, 
- zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnej, 
- promowania aktywnego starzenia się. 

2. Dzienny Dom Senior+ funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 
do 16.00. Placówka nie będzie świadczyła pomocy w święta. 

3. Podstawowy zakres zajęć, które będą odbywały się w Dziennym Domu Senior+ w Drzewicy 
będzie obejmował zajęcia edukacyjne, kulturalno- oświatowe, aktywności ruchowej, sportowo
rekreacyjne, aktywizację społeczną, terapię zaJęcwwą, trening kulinarny 
i samoobsługi. 

4. Dzienny Dom Senior + w Drzewicy będzie współpracował z innymi instytucjami 
i organizacjami w celu rozszerzenia oferty zajęć poza siedzibą. 
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5. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych 
w Dziennym Domu Senior+ w Drzewicy określi Uchwała Rady Gminy i Miasta w Drzewicy. 

6. Gmina zapewni dowóz uczestników Dziennego Domu Senior+ w Drzewicy. 

§2 

Rekrutacja uczestników Dziennego Domu Senior+ w Drzewicy. 

l. Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu Senior+ w Drzewicy będzie 25 osób w wieku 60+ 
nieaktywnych zawodowo zamieszkujących na terenie gminy i miasta Drzewica. 

2. Rekrutację uczestników będą prowadzili pracownicy socjalni Miejsko- Gminnego Ośrodka 
Pornocy Społecznej w Drzewicy. 

3. Podczas rekrutacji uczestników pracownicy socjalni MGOPS w Drzewicy kierować się 
będą sytuacją rodzinną, dochodową, zdrowotną i mieszkaniową kandydatów. 

Pierwszeństwo do korzystania ze świadczeń Dziennego Domu Senior+ mają osoby 
potrzebujące częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, 
które spełniają niżej wymienione warunki: 

l) osoby zagrożone ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym, 
2) osoby posiadające niskie dochody (kryteria dochodowe zgodne z ustawą o pomocy 
społecznej), 

3) osoby niesamodzielne, samotne posiadające rodziny poza miejscem swojego 
zamieszkania, 
4) osoby posiadające złe warunki mieszkaniowe, 
5) osoby bezradne w prowadzeniu gospodarstwa domowego, 
6) osoby korzystające z POPŻ. 

4 . Dokumentami rekrutacyjnymi, które należy złożyć jest wypełniony kwestionariusz 
kandydata do udziału w zajęciach w Dziennym Domu Senior + w Drzewicy zawierający 
informacje dotyczące kandydata, wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu Senior+ oraz 
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach. Termin do 
którego należy złożyć dokumenty zostanie podany w ogłoszeniach. 

5. Formularze kwestionariusza, wniosku oraz zaświadczenia lekarskiego są dostępne 

w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pornocy Społecznej w Drzewicy oraz do pobrania ze 
strony internetowej www.drzewica.pl oraz www.mgops.drzewica.pl. 
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6. Zgłoszenia do udziału w zajęciach Dziennego Domu Senior+ w Drzewicy (kwestionariusz, 
wniosek, zaświadczenie lekarskie) będą przyjmowane w siedzibie MGOPS w Drzewicy, pokój 
nr 31 i nr 33 w godzinach od 8.30 do 15.30. 

7. Decyzje o wyborze uczestników podejmowana będzie na podstawie: 
a) informacji zamieszczonych w kwestionariuszach, 
b) spełnienia kryteriów wymienionych w §2, pkt 3 niniejszego regulaminu, 
c) wywiadu środowiskowego. 
8. Decyzja o zakwalifikowaniu uczestnika wydawana jest na okres l roku kalendarzowego. 
W przypadku osób zakwalifikowanych w trakcie roku nie dłużej niż do 31 grudnia danego 
roku. Nabór na kolejne lata odbywać się będzie w miesiącu grudniu każdego roku. 

9. Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane do udziału w zajęciach 
Dziennego Domu Senior+ w Drzewicy z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście 
rezerwoweJ. 

10. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z listy 
podstawowej. Podstawą zakwalifikowania z listy rezerwowej będą te same kryteria. 

11. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. Osoba chętna do udziału w zajęciach 

w Dziennym Domu Senior+ w Drzewicy zobowiązana jest do podania informacji zgodnych ze 
stanem faktycznym oraz do wypełnienia dokumentów w sposób kompletny i czytelny. 

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez cały czas trwania 
Programu. 
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