
  

 

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 - 2020. 

Załącznik do Zarządzenia nr 15/2019 

Dyrektora MGOPS w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 4 listopada 2019 r. 

 

Regulamin rekrutacji uczestników  

do ośrodka wsparcia - Dzienny Dom „Senior+”  

w Ustrzykach Dolnych 

 

§ 1.  

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki rekrutacji uczestników do ośrodka wsparcia - Dzienny 

Dom „Senior+” w Ustrzykach Dolnych- zwany dalej Dzienny Dom „Senior+” 

2. Jednostką organizacyjną prowadzącą rekrutację do Dziennego Domu „Senior+” jest 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych,  

ul. Wyzwolenia 7, 38-700 Ustrzyki Dolne. 

3. Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 - 2020.  

4. Dzienny Dom „Senior+” zapewni co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach  

od poniedziałku do piątku. 

5. Usługi Dziennego Domu „Senior+” świadczone będą dla maksymalnie 15 osób.  

6. Pobyt w Dziennym Domu „Senior+” będzie odpłatny. Opłata obejmować będzie 

korzystanie z usług świadczonych przez Dzienny Dom oraz wyżywienie. Zasady 

odpłatności zostaną uregulowane uchwałą Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.  

7. Wysokość odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Ustrzykach Dolnych 

zostanie ustalona w drodze decyzji administracyjnej. 

8. Niniejszy regulamin określa sposób rekrutacji uczestników Dziennego Domu 

„Senior+”. 

9. Rekrutację oraz zakwalifikowanie uczestników przeprowadzą pracownicy socjalni 

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych. 

 



  

 

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 - 2020. 

§ 2. 

Uczestnicy 

1. Uczestnikami zajęć, które odbywać się będą w Dziennym Domu „Senior+” są osoby 

nieaktywne zawodowo, zdolne do samoobsługi, zamieszkujące na terenie Gminy 

Ustrzyki Dolne. 

2. Dzienny Dom „Senior+” dysponuje 15 miejscami dla osób nieaktywnych zawodowo  

w wieku 60+. 

3. W Dziennym Domu „Senior+” każdego dnia może przebywać maksymalnie  

15 uczestników. 

§ 3. 

Zasady rekrutacji i rezygnacji uczestników z zajęć 

1. Osoby, które chcą uczestniczyć w zajęciach Dziennego Domu „Senior+” składają  

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych 

formularz rekrutacyjny, który udostępniony jest na stronie internetowej 

www.mgopsud.naszops.pl, www.ustrzyki-dolne.pl lub przez pracowników socjalnych 

MGOPS. 

2. Kryteria udziału uczestników Dziennego Domu „Senior+” wynikają z założeń 

programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 - 2020. 

3. O zakwalifikowaniu uczestnika będzie decydować kolejność zgłoszeń. 

4. Formularze rekrutacyjne przyjmowane są w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Ustrzykach Dolnych. 

5. Pracownicy socjalni na podstawie formularzy rekrutacyjnych dokonają wstępnej 

kwalifikacji 15 uczestników. Na jej podstawie sporządzona zostanie lista. W miejscu 

zamieszkania uczestników znajdujących się na liście zostanie przeprowadzony 

rodzinny wywiad środowiskowy w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, 

dochodowej i majątkowej. 

http://www.mgopsud.naszops.pl/
http://www.ustrzyki-dolne.pl/


  

 

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 - 2020. 

6. Na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego zostanie wydana decyzja  

o skierowaniu i odpłatność za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Ustrzykach 

Dolnych. 

7. Po zakończeniu pierwszej rekrutacji zostaną sporządzone: lista podstawowa 

uczestników oraz lista rezerwowa. Lista rezerwowa uczestników będzie weryfikowana 

i uzupełniana przez cały rok o kolejne zgłoszenia. 

8. W celu rezygnacji z zajęć uczestnik składa pisemną informację w Miejsko – Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych osobiście lub za pośrednictwem 

pracowników Dziennego Domu „Senior+”. 

9. Z chwilą rezygnacji uczestnika na jego miejsce zakwalifikowany zostaje pierwsza  

w kolejności osoba z listy rezerwowej. 

10. W miejscu zamieszkania każdego nowego uczestnika zajęć w Dzienny Domu 

„Senior+” zostanie przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy. 

11. Każdego uczestnika zgłaszającego dłuższą nieobecność (np. pobyt w sanatorium, 

szpitalu) może zastąpić na czas jego nieobecności kolejna osoba z listy rezerwowej, 

wyrażająca zgodę na uczestnictwo w zajęciach w Dziennego Domu „Senior+” na czas 

określony w ilości dni zadeklarowanych przez uczestnika zgłaszającego dłuższą 

nieobecność. 

12. W przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach należy 

niezwłocznie poinformować o tym fakcie personel Dziennego Domu „Senior+”. 

13. Niezgłoszona nieobecność powyżej 7 dni upoważnia Miejsko – Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych do skreślenia uczestnika z listy 

uczestników zajęć Dziennego Domu „Senior+”. Powyższe nie wyklucza możliwości 

ubiegania się o ponowne przyjęcie do uczestnictwa w zajęciach Dziennego Domu 

„Senior+” i wpisanie na listę rezerwową. 

14. Osoba chętna do udziału w zajęciach Dziennego Domu „Senior+” zobowiązana jest  

do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym na dzień składania formularza 

zgłoszeniowego. 

 



  

 

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 - 2020. 

§ 4. 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku zmian dokonanych w regulaminie bądź wprowadzenie dodatkowych 

postanowień niezwłocznie poinformuje się o tym fakcie Uczestników Programu. 

2. Osoby korzystające z pobytu w Dziennym Domu „Senior+” w momencie przyjęcia 

zostają zapoznane z niniejszym Regulaminem. 

3. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. Osoba chcąca uczestniczyć w zajęciach  

w Dziennym Domu „Senior+” w Ustrzykach Dolnych zobowiązana jest do podania 

informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz do wypełnienia dokumentów  

w sposób czytelny i kompletny.  

4. W kwestiach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor. 

 

 


