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                                                                           Załącznik do Zarządzenia  

                 nr  30/10/2018 

                                                                           Starosty Namysłowskiego  

                                                                              z dnia 19.10.2018 r. 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW  

DZIENNNEGO DOMU SENIOR + 

w POWIECIE NAMYSŁOWSKIM 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji uczestników Dziennego Domu Senior +                          

który powstał w ramach Modułu I rządowego Programu Wieloletniego „SENIOR+”               
 

na lata 2015-2020 - Edycja 2018. 

2. Celem programu jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo                 

w wieku 60 +) poprzez umożliwienie im 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. 

3. Dzienny Dom Senior +  będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie. 

4. Usługi Dziennego Domu Senior + świadczone będą grupie 15 osób.   

5. Jednostką organizacyjną Powiatu Namysłowskiego bezpośrednio realizującą program jest   

    Dom Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej. 
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§ 2 

Rekrutacja uczestników 

 

1. W trakcie rekrutacji uczestników brana pod uwagę będzie ich sytuacja rodzinna, zdrowotna   

     i materialna.   

2. Rekrutacja uczestników ubiegających się o skierowanie na pobyt do Dziennego Domu   
 
    Senior + będzie odbywała się w terminie od 22 października 2018 r. do odwołania.   

3. Uczestnikami Dziennego Domu Senior + mogą być osoby spełniające łącznie następujące   

    warunki: 

a) są nieaktywne zawodowo; 

b) ukończyły 60 rok życia; 

c) posiadają miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Namysłowskiego.                                                                                   

4. Dokumentem rekrutacyjnym, który należy złożyć jest wypełniony kwestionariusz  

    zgłoszeniowy do udziału w zajęciach, które będą realizowane w Dziennym Domu  

    Senior +, będący załącznikiem do niniejszego Regulaminu.  

5. Kwestionariusz zgłoszeniowy dostępny jest w siedzibie Powiatowego Centrum  Pomocy   
 
    Rodzinie, 46-100 Namysłów, Plac Wolności 12A, od poniedziałku do piątku                        
     
    w godzinach od 730 do 15 30 lub na stronie internetowej pcpr.namyslow.pl.       

6. Wypełnione kwestionariusze zgłoszeniowe będą przyjmowane w siedzibie Powiatowego 

    Centrum Pomocy Rodzinie, 46-100 Namysłów, Plac Wolności 12A, od poniedziałku do 

    piątku w godzinach od 730 do 1530.  

7. W pierwszej kolejności zostaną rozpatrzone dokumenty rekrutacyjne złożone w terminie  

do 16 listopada 2018 r. Natomiast kolejne zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco  
 
według zasad niniejszego Regulaminu.  
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8. Kwalifikację uczestników do Dziennego Domu Senior + prowadzić będzie Komisja   
 
      Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „PROMYK”   

     w Kamiennej.  

9.   Komisja Rekrutacyjna decyzję o kwalifikacji podejmie na podstawie informacji zawartych    

      w kwestionariuszu zgłoszeniowym. 

10. W pierwszej kolejności do Dziennego Domu Senior + kierowane będą osoby, które      
 
      poza kryteriami formalnymi, o których mowa w ust. 3, spełnią dodatkowe kryteria                        
 
     (za każde kryterium przyznawany będzie jeden punkt): 

     a) posiadają status osoby samotnej w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej; 

     b) ukończyły 65 rok życia; 

     c) ich dochód nie przekracza 100% kryterium dochodowego, o którym mowa   

         odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.  

11. Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu oceny stopnia spełnienia kryteriów formalnych   
 
      sporządzi dwie listy, tj. listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w Dziennym Domu   

      Senior + oraz listę rezerwową. 

12. W przypadku posiadania takiej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu decydować   
 
       będzie kolejność zgłoszeń. 

13. Osoby, które zostały umieszczone na liście rezerwowej będą miały pierwszeństwo                        
 
       w zakwalifikowaniu się w przypadku rezygnacji osób korzystających z Dziennego Domu   

      Senior +.         

§ 3 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenie   

    dodatkowych postanowień. 
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2. W przypadku zmian dokonanych w Regulaminie bądź wprowadzenia dodatkowych   
 
    postanowień Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestników Programu. 

3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje   

    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kamiennej. 

4. Ostateczną decyzję w sprawie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu   
 
    podejmuje Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kamiennej. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.10.2018 r. i obowiązuje przez cały czas trwania   

    Programu. 

 

 

    

 


