Załącznik do zarządzenia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kampinosie
z dnia 10 grudnia 2021 r.nr 021.22.2021

Regulamin Klubu „Senior+" w Kampinosie oraz zasady kwalifikowania uczestników Klubu
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.
Regulamin Klubu „Senior +" w Kampinosie, zwany dalej Regulaminem określa:
1. zasady i kryteria kwalifikowania osób do Klubu;
2. zakres działania i zadania Klubu;
3. zasady uczestnictwa seniorów w zajęciach oferowanych przez Klub;
§ 2.
Klub działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2021 poz. 2268);
2. Uchwały Rady Gminy w Kampinosie nr XXXVII/236/21 z dnia 8 listopada 2021 w sprawie
utworzenia ośrodka wsparcia dla seniorów pod nazwą Klub „Senior+", w strukturze Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kampinosie.
3. Niniejszego Regulaminu.

§3.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kampinos;
2. radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Kampinos;
3. Wójt - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kampinos;
4. urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Kampinos;
5. Kierownika OPS- należy przez to rozumieć Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kampinosie
6. OPS- należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie
7. Klubie - należy przez to rozumieć Klub „Senior+ „ w Kampinosie;
8. kandydacie - należy przez to rozumieć osobę, która przedłożyła dokumenty kwalifikacyjne o
przyjęcie do klubu,
9. uczestniku - należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do udziału w klubie;
10. osobie nieaktywnej zawodowo - należy przez to rozumieć osobę niezatrudnioną, niezarejestrowaną
w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, nie wykonująca pracy zarobkowej

§ 4.
1. Klub liczy 30 miejsc.
2. Siedziba Klubu mieści się w budynku po adresem Kampinos A 30 A.
3. Klub jest czynny od środy do piątku, 20 godzin w tygodniu. Dopuszcza się możliwość odbywania
zajęć w soboty.
4. Kierownik OPS może dokonać zmiany godzin pracy klubu biorąc pod uwagę potrzeby społeczne.
5. Za prawidłowe funkcjonowanie klubu odpowiada Kierownik Klubu podlegający Kierownikowi
OPS.

Rozdział 2.
KRYTERIA KWALIFIKOWANIA OSÓB DO KLUBU „SENIOR+”
§ 5.
1. Działania klubu kierowane są do 30 osób z terenu Gminy Kampinos.
2. Uczestnikiem zajęć klubu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) ukończyła 60 lat;
2) jest osobą nieaktywną zawodowo;
3) zamieszkuje na terenie Gminy Kampinos;
4) jest osobą samodzielną w zakresie podstawowych czynności życiowych - samoobsługowych.
3. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w zajęciach klubu jest dysponowanie wolnym
miejscem.
4. O kwalifikacji kandydatów do klubu decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Ostateczną listę uczestników w zajęciach klubu zatwierdza Kierownik OPS.
6. Informacja o naborze osób do klubu zostanie umieszczona na stronie internetowej OPS.
7. O wynikach naboru należy poinformować osoby, które złożyły dokumenty kwalifikacyjne.
8. Osoby, które zostały zakwalifikowane do klubu, a nie zostały przyjęte z uwagi na brak wolnych
miejsc, umieszcza się na liście rezerwowej.
9. W przypadku zwolnienia się miejsca w klubie, osoby przyjmowane są kolejno z listy
rezerwowej.
10. Do Klubu przyjmowane są osoby na podstawie deklaracji uczestnictwa w zajęciach.
Rozdział 3.
ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KLUBU „SENIOR+”
§ 6.
1. Klub jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej.
2. Klub działa jako ośrodek wsparcia dziennego i obejmuje teren całej Gminy.
3. Klub został utworzony w celu zwiększenia aktywnego uczestnictwa seniorów (osób
nieaktywnych zawodowo w wieku 60+) w życiu społecznym oraz zapewnienie im wsparcia
przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym z oferty pro
zdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej itp. w zależności od potrzeb oraz
zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe.
4. Do zakresu działania Klubu należy w szczególności realizacja zadania publicznego, zleconego
w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 (M.P. z 2021 r. poz. 10) na
podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim.
5. Zadaniem Klubu jest organizowanie zajęć dla uczestników umożliwiających aktywne spędzanie
wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów.
6. Działalność Klubu polega na motywowaniu seniorów do działania na rzecz samopomocy
lokalnej i w ramach wolontariatu na rzecz innych poprzez zapewnienie oferty zajęć i
możliwości korzystania z różnorodnych warsztatów i innych zajęć rozwijających umiejętności i
zainteresowania.
7. Do działań Klubu należy, w szczególności:
1) organizowanie spotkań tematycznych;
2) organizowanie wycieczek krajoznawczych i kulturoznawczych;
3) organizowanie imprez i uroczystości okolicznościowych;
4) tworzenie różnego rodzaju grup zainteresowań;
5) organizowanie zajęć rozwijających zdolności i pasje;

6)
7)
8)
9)

współpraca z innymi instytucjami oraz jednostkami działającymi na rzecz seniorów, osób
starszych i osób niepełnosprawnych;
inne działania mające na celu zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów i osób
nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ w życiu społecznym.
Klub nie świadczy usług opiekuńczych i nie świadczy opieki osobom niesamodzielnym.
Dokumentację organizacji pracy Klubu stanowią: regulamin klubu, listy obecności oraz
dokumentacja z organizowanych zajęć.

Rozdział 4.
ZASADY UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH KLUBU „SENIOR+”
§ 7.
1. Klub zrzesza seniorów z terenu Gminy Kampinos.
2. Uczestnikiem Klubu może zostać każdy mieszkaniec, który ukończyły 60 lat i jest osobą
nieaktywną zawodowo.
3. Klub jest dostępny zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.
4. Uczestnictwo w Klubie jest dobrowolne i odpłatne zgodnie z zasadami odpłatności, które zostaną
przyjęte uchwałą rady i przedstawione na stronie OPS.
5. Uczestnictwo w zajęciach oferowanych przez Klub wymaga złożenia:
1) deklaracji uczestnictwa w zajęciach Klubu (załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu);
1) oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Klubu i zobowiązanie do jego przestrzegania
(załącznik nr. 2 do niniejszego regulaminu);
2) zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu
PE i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych, określanego RODO (załącznik nr. 3 do niniejszego
regulaminu);
3) zezwolenia lub brak zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku (załącznik nr. 4 do
niniejszego regulaminu).

§8.
1. Każdy uczestnik zajęć w Klubie ma prawo do:
1) poszanowania jego godności i prywatności;
2) zapoznania się z zasadami funkcjonowania Klubu
3) swobodnego dysponowania własnym wizerunkiem i informacją o sobie;
4) wyrażania opinii, z wyłączeniem sytuacji naruszających dobre imię i prawa innych osób;
5) złożenia skargi związanej z uczestnictwem w zajęciach w Klubie;
6) częściowego otrzymywania materiałów, narzędzi i innych pomocy niezbędnych do
prawidłowej realizacji zajęć.
2. Każdy uczestnik zajęć w Klubie zobowiązany jest do:
1) aktywnego uczestnictwa w zajęciach;
2) przestrzegania niniejszego Regulaminu;
3) odpowiedniego zachowania zgodnie z normami społecznymi;
4) potwierdzania uczestnictwa w zajęciach każdorazowo na liście obecności;
5) poszanowania praw i wolności innych osób
6) dbanie o mienie Klubu i wniesione rzeczy osobiste;
7) przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i sanitarnych.
3. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów picia alkoholu oraz
spożywania innych odurzających substancji.

4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na terenie Klubu bez
zabezpieczenia.
5. Zakończenie uczestnictwa w Klubie następuje w sytuacji:
1) zgłoszenia pisemnego przez uczestnika Klubu
2) śmierci członka Klubu
3) nie przestrzegania przez uczestnika postanowień Regulaminu,
4) w razie nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej dłużej niż 14 dni w miesiącu.
Rozdział 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie.
2. Zmiana w niniejszym Regulaminie dokonuje się odrębnym zarządzeniem.

