
 

 

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewody Mazowieckiego w ramach 

Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 oraz z budżetu gminy Nowy Duninów 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr  3/2019 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Nowym Duninowie  z dnia 20.11.2019 r.  
w sprawie ustalenia  Regulaminu rekrutacji do  ośrodka wsparcia  Klubu „Senior+”. 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO OŚRODKA WSPARCIA – 

KLUBU SENIOR + 

 
I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

§1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji do ośrodka wsparcia - Klubu 

Senior+ z siedzibą w Soczewce, ul. ks. Pawła Kwiatkowskiego, 09-506 Soczewka, zwanego 

dalej „Klubem”, który zostanie utworzony w ramach zadania publicznego pod nazwą 

Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” na podstawie umowy Nr 54/MI/2019o 

dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +”na lata 

2015-2020, Edycja 2019. 

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, współfinansowane jest ze środków Wojewody 

Mazowieckiego i gminy Nowy Duninów. 

 

II. CELE I ZAŁOŻENIA KLUBU 

 

§2.1. Klub przeznaczony jest dla 15 uczestników. 

2. Celem głównym działalności Klubu jest zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym 

seniorów z gminy Nowy Duninów. 

3. Klub prowadzony będzie w oparciu o standardy zawarte w Programie Wieloletnim 

„Senior +”na lata 2015-2020, w zakresie określonym dla placówek typu Klub „Senior +”.  

4. W ramach Klubu organizowane i realizowane będą, w szczególności zajęcia z aktywności 

ruchowej i fizjoterapii, zajęcia w ramach kółek zainteresowań (np. kółko filmowe, kółko 

kulinarne), wydarzenia kulturalne, a także zapewnione zostanie wsparcie specjalisty 

pedagoga.  

 

III. REKRUTACJA UCZESTNIKÓW KLUBU 

 

§3.1. Rekrutacja uczestników do Klubu ma charakter otwarty i dobrowolny.  

2. Za rekrutację do Klubu odpowiedzialny będzie zespół rekrutacyjny powołany przez 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie. 

3. Uczestnikami Klubu mogą być osoby, które spełniają następujące kryteria formalne: 

1) zamieszkują na terenie gminy Nowy Duninów (woj. mazowieckie) w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego; 

2) są nieaktywne zawodowo; 

3) są w wieku 60+. 

4. Z uwagi na możliwość dużej liczby zgłoszeń mieszkańców do uczestnictwa w Klubie, 

rekrutacja odbywać się będzie w oparciu o dodatkowe kryteria promujące: 

1) niepełnosprawność – 10 pkt; 

2) nieprzekraczanie 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej – 8 pkt. 

5. Osoby, które spełnią kryteria, o których mowa w ust. 3, ale nie zostaną zakwalifikowane do 

uczestnictwa w Klubie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. 
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Osoby te będą kwalifikowane do uczestnictwa w Klubie, w przypadku rezygnacji lub niskiej 

frekwencji osób z listy podstawowej.  

6. Z przeprowadzonej rekrutacji sporządza się protokół wraz z listami osób: lista podstawowa 

i lista rezerwowa, które dostępne będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Nowym Duninowie. 

 

§4.1. Osoby chętne do uczestnictwa w Klubie składają w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Nowym Duninowie następujące dokumenty: 

1) deklarację uczestnictwa w Klubie Senior+, według załącznika nr 1; 

2) oświadczenie kandydata na uczestnika Klubu o zapoznaniu się z klauzulą 

informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, według załącznika nr 2; 

3) stosowne orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia w przypadku 

osób niepełnosprawnych (jeśli dotyczy); 

4) dokumenty potwierdzające wysokość dochodu kandydata na uczestnika Klubu, a w 

przypadku osoby w rodzinie – dokumenty potwierdzające wysokość dochodów 

członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie dokumentów. Ustalenie i 

dokumentowanie dochodów następuje zgodnie z przepisami art. 8 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (dotyczy osób dokumentujących nieprzekraczanie 

150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej). 

2. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia zawierające komplet dokumentów, o których 

mowa w ust. 1, opatrzonych datą i czytelnym podpisem kandydata do uczestnictwa w Klubie. 

3. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Klubie, osoby zostaną powiadomione telefonicznie 

lub pocztą elektroniczną. 

4. Od wyników rekrutacji nie przysługuje prawo odwołania. 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

  §5.1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, ostateczną decyzję 

podejmuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie.  

2. Zmian w niniejszym Regulaminu dokonuje się odrębnym zarządzeniem.  

 


