
REGULAMIN REKRUTACJI DZIENNEGO DOMU SENIOR + W OGRODZIEŃCU

§ 1.

Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji oraz zasady funkcjonowania Dziennego 

Domu Senior+ w Ogrodzieńcu, zwanego dalej również „Domem”.

                                                  

§ 2.
                                                      Rekrutacja uczestników

1. Uczestnikami Dziennego Domu Senior+ są osoby:

o zamieszkałe na terenie Gminy Ogrodzieniec;

o w wieku powyżej 60 rok życia;

o nieaktywne zawodowo;

o samodzielne lub wymagające częściowej opieki w czynnościach dnia codziennego.

2. Rekrutacja uczestników ubiegających się o objęcie działaniami Dziennego Domu Senior+

w Ogrodzieńcu rozpoczyna się od dnia 16 grudnia 2019 r. i trwać będzie w sposób ciągły, do

odwołania.

3. Pierwszeństwo do korzystania ze świadczeń Dziennego Domu Senior+ w Ogrodzieńcu 

mają osoby:

o potrzebujące częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb 

życiowych;

o zagrożone ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym;

o posiadające niskie dochody - kryteria dochodowe zgodne z ustawą o pomocy 

społecznej;

o samotne, pozbawione pomocy ze strony osób trzecich;

o posiadające rodziny poza miejscem swojego zamieszkania;

o posiadające złe warunki mieszkaniowe;

o bezradne w prowadzeniu gospodarstwa domowego.



4. Dokumentem rekrutacyjnym, który należy złożyć jest:

o wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy - Załącznik nr 1 do Regulaminu;

o zaświadczenie o stanie zdrowia - Załącznik nr 2 do Regulaminu.

5. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

6. Rekrutacji uczestników dokonują pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Ogrodzieńcu.

7. Decyzje o kwalifikacji do udziału w działaniach realizowanych w Domu  podejmowane
będą na bieżąco.

8. Decyzje o kwalifikacji do udziału w działaniach realizowanych w Domu podejmowane 

będą w oparciu o informacje zawarte w dokumentach rekrutacyjnych oraz w oparciu o 

przeprowadzony wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego, zatrudnionego w 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu.

9. Przyjęcie uczestnika do udziału w zajęciach Domu nastąpi na podstawie decyzji 

administracyjnej wydanej z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec przez 

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu.

10. Osoby, które spełnią wymogi, a nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w 

zajęciach z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Przyjęcie do 

Domu z listy rezerwowej nastąpi zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 3.
Postanowienia końcowe

Każdy  uczestnik  Domu  zobowiązany  jest  do  zapoznania  się  z  niniejszym  Regulaminem

i  do  przestrzegania  jego  postanowień,  co  potwierdza  złożeniem  stosownego  oświadczenia

w Formularzu Zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
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