
ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.054.2019
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie regulaminu  uczestnictwa w programie pn. Dzienny Dom "Senior+” w Pyskowicach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., 
poz. 994 ze zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć regulamin uczestnictwa w programie pn. Dzienny Dom "Senior+„ w Pyskowicach, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

mgr Adam Wójcik
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr RZ.0050.054.2019

Burmistrza Miasta Pyskowice

z dnia 1 marca 2019 r.

Regulamin uczestnictwa w programie pn. Dzienny Dom "Senior+„ w Pyskowicach

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa warunki uczestnictwa w programie pn. Dzienny Dom „Senior+" w Pyskowicach, 
współfinansowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego Programu 
Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.

§ 2. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

1. Program pobytu w Dziennym Domu „Senior+” obejmuje:

a. opiekę i pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających funkcjonowanie 
w społeczeństwie,

b. aktywizowanie osób starszych do dalszego podejmowania wysiłku w codziennym życiu 
i koordynowanie tych przejawów aktywności w zależności od kondycji psychologiczno-fizycznej,

c. organizowanie programów działań poświęconych rozwojowi seniorów poprzez popularyzację 
interesujących zagadnień,

d. stworzenie warunków sprzyjających samorealizacji, wykorzystania tkwiących w uczestnikach 
potencjałów wiedzy i umiejętności wpływających korzystnie na wzrost poczucia własnej wartości,

e. utrzymywanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej,

f. umożliwienie realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich, w tym m.in. organizowanie 
imprez okolicznościowych, dostęp do prasy i telewizji,

g. podejmowanie działań służących aktywizacji społecznej i integracji ze środowiskiem.

2. Uczestnik Dziennego Domu „Senior+” ma prawo do :

a. korzystania z pełnej oferty usług świadczonych w ramach działalności,

b. uczestniczenia w zajęciach,

c. zgłaszania skarg i wniosków,

3. Dzienny Dom „Senior+” funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku,  począwszy od 1 kwietnia 
2019r., z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 7.30 do 15.30 w budynku zlokalizowanym 
przy ul. Cichej 1 w Pyskowicach.

4. Usługi Dziennego Domu „Senior+” świadczone będą w grupach liczących nie więcej niż 15 osób.

5. Forma uczestnictwa w programie:

a.Stała (uczestnik korzysta codziennie z pełnego zakresu świadczeń Dziennego Domu Senior+),

b.Niestała ( uczestnik korzysta z pełnego zakresu świadczeń Dziennego Domu Senior+ w wybrane dni 
tygodnia),

c.Otwarta (uczestnik uczestniczy tylko w ogólnodostępnych zajęciach otwartych).

7. O terminie zajęć ogólnodostępnych Dzienny Dom „Senior+” informował będzie na bieżąco na stronie 
internetowej: Urzędu Miejskiego w Pyskowicach www.pyskowice.pl  ,

8. Pełny zakres świadczeń Dziennego Domu "Senior+" obejmuje:

a. 8 godzinny pobyt,

b. jeden ciepły posiłek,
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c. pomoc wykwalifikowanych pracowników,

d. terapię zajęciową,

e. szeroko pojętą aktywizację, w tym ogólną gimnastykę usprawniającą,

f. realizację potrzeb uczestników w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym i towarzyskim,

g. możliwość korzystania z komputera i internetu,

h. odpoczynek.

§ 3. OPŁATY

Wysokość odpłatności ustalona zostanie w drodze indywidualnej decyzji administracyjnej o skierowaniu 
do Dziennego Domu „Senior+”, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+”.

§ 4. WARUNKI PRZYJĘCIA DO UDZIAŁU W PROGRAMIE

1. Beneficjentami Dziennego Domu „Senior+” są osoby spełniające łącznie następujące warunki:

a. ukończyły 60 rok życia

b. są nieaktywne zawodowo

c. posiadają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Pyskowice

d. są zdolne do samoobsługi

2. Dokumentem, który należy złożyć, celem ubiegania się o przyjęcie do Dziennego Domu „Senior+”, jest:

a.Wypełniony wniosek o przyjęcie (Załącznik nr 1 do regulaminu),

b.Wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy (Załącznik nr 2 do regulaminu),

c.Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia  (Załącznik nr 3 do regulaminu).

3. Dokumenty dostępne są do pobrania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw 
Społecznych, Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach lub do pobrania ze strony internetowej 
www.pyskowice.pl  .

4. Wypełnione dokumenty (wniosek, kwestionariusz i zaświadczenie o stanie zdrowia) będą przyjmowane 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach w Biurze Obsługi Interesanta, pok. 107 (parter), w godzinach 
pracy Urzędu, w terminie od dnia 07.03.2019r.

5. Kwalifikację uczestników do Dziennego Domu „Senior+” prowadzić będzie Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Pyskowicach.

6. Zgłoszenia uczestnictwa w Dziennym Domu „Senior+” będą poddane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
ocenie w oparciu o kwalifikację formalną zgłoszeń.

7. Do kryteriów formalnych, których łączne spełnienie warunkuje poddanie zgłoszenia ocenie zalicza się:

a. ukończenie 60 roku życia

b. brak aktywności zawodowej

c. posiadanie miejsca zamieszkania na terenie Gminy Pyskowice

d. zdolność do samoobsługi

8. W przypadku większej ilości chętnych o zakwalifikowaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

9. Po zakończeniu weryfikacji dokumentów pod względem formalnym zostanie sporządzona lista 
podstawowa uczestników.

10. W miejscu zamieszkania uczestników znajdujących się na ww. liście zostanie przeprowadzony 
rodzinny wywiad środowiskowy, w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

11. Na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego zostaną wydane decyzje o skierowaniu do 
Dziennego Domu ,,Senior+” oraz decyzje ustalające odpłatność za pobyt w Dziennym Domu "Senior+".
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12. Osoby, które zostały zakwalifikowane, ale nie zostały przyjęte do Dziennego Domu „Senior+” , 
z uwagi na ograniczona liczbę miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej i będą miały pierwszeństwo 
przyjęcia się w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej lub zwolnienia się miejsca w Dziennym Domu 
„Senior+". Lista rezerwowa uczestników będzie weryfikowana i uzupełniana przez cały rok o kolejne 
zgłoszenia.

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

1. Uczestnicy Dziennego Domu "Senior+„ zobowiązani są do:

a. przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego oraz bezpiecznego zachowania.,

b.. informowania o wyjściu z zajęć lub zamiarze opuszczenia obiektu Dziennego Domu „Senior+",

c.  terminowej opłaty za pobyt w Dziennym Domu "Senior+„

d. przestrzegania ustalonego harmonogramu i czasu zajęć oraz aktywnego w nich udziału,

e. przestrzegania higieny osobistej (higieny ciała i czystości odzieży),

f. utrzymania w należytym porządku sanitariatu, sprzętu i urządzeń będących w użytkowaniu  
uczestników Dziennego Domu „Senior+",

g. przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu lub środków odurzających oraz przebywania 
w stanie wskazującym na ich spożycie,

h. przestrzegania zakazu palenia tytoniu,

i. informowania na piśmie o przedłużającej się (ponad 14 dni) nieobecności,

j. potwierdzania uczestnictwa w zajęciach na liście obecności.

k. posiadania obuwia  zastępczego.

2. Pracownicy Dziennego Domu „Senior+" nie odpowiadają za przedmioty wartościowe i pieniądze 
pozostawione przez uczestników na terenie obiektu.

3. Uczestnicy Dziennego Domu "Senior+„ będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających 
zobowiązani będą do jego opuszczenia.

4. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie w trakcie jego trwania uczestnik zobowiązany jest do 
złożenia oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji.

5. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy w przypadku braku aktywnego 
i systematycznego udziału w Programie, naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu oraz 
nieobecności przez okres dłuższy niż 1 miesiąc.

 

Burmistrz Miasta

mgr Adam Wójcik
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

tytuł

Pyskowice, dnia ………………..

Imię i Nazwisko

……………………………………………………………………………………

Adres

……………………………………………………………………………………

Telefon

………………………………………………………………...………………….

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO DZIENNEGO DOMU „SENIOR+”

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do Dziennego Domu „Senior+” w Pyskowicach, przy ul. Cichej 1, 
44-120 Pyskowice.

Okres pobytu w Domu Dziennym „Senior+”: od ………………… do………………...

........................................

(czytelny podpis)
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY

Dla osób w wieku 60+ ubiegających się o objęcie działaniami  Programu Dzienny Dom ,,Senior+” 
zlokalizowanego przy ul. Cichej 1 w Pyskowicach

DANE OGÓLNE:

IMIĘ I NAZWISKO .................

DATA URODZENIA .................

PESEL .................

ADRES ZAMIESZKANIA .................

TELEFON KONTAKTOWY .................

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Jestem osobą nieaktywną zawodowo ( właściwe zaznaczyć ,,X”)

oTAK

oNIE

2. Charakter gospodarstwa domowego ( właściwe zaznaczyć ,,X”)

oOSOBA SAMOTNA  (NIE ZAMIESZKUJĄCA Z RODZINĄ)

oOSOBA ZAMIESZKUJĄCA Z RODZINĄ

3. Jestem zainteresowany/a formą  uczestnictwa w programie (właściwe zaznaczyć ,,X”)

oFORMA STAŁA ( uczestnik korzysta codziennie z pełnego zakresu świadczeń DDS+)

oFORMA NIESTAŁA (uczestnik korzysta z pełnego zakresu świadczeń DDS+ w wybrane dni 
tygodnia)

*zaznaczyć dzień/dni tygodnia;     poniedziałek     wtorek     środa    czwartek    piątek

4. Posiadane, nabyte kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne z uwagi na rodzaj 
realizowanych zajęć pobytowych (mile widziane)

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….............................
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*Inne ważne informacje przydatne w funkcjonowaniu w Dziennym Domu Senior+

Wykształcenie ............................................................................................................................................

Zainteresowania .........................................................................................................................................

Umiejętności ..............................................................................................................................................

Oczekiwania ...............................................................................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów w razie nagłych sytuacji:

Imię i nazwisko ..........................................................................................................................................

Stopień pokrewieństwa ...............................................................................................................................

Telefon kontaktowy ....................................................................................................................................

WYMAGANE OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w Programie Dziennego Domu 
Senior+ w Pyskowicach, ul. Cicha 1 i oświadczam, że nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych 
uniemożliwiających uczestniczenie w ww. Programie oraz, że uczestniczę w nim dobrowolnie i na własną 
odpowiedzialność.

……………………………………. ……………………………………………
(data)                               (czytelny podpis)

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do ich treści, ich uzupełniania 
i poprawienia, a dane nie będą przekazywane nieuprawnionym podmiotom zewnętrznym. Podanie danych 
jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa.

·Zapoznałem/am się z powyższą informacją.

·Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia procedury przyjęcia do Dziennego Domu „Senior+”.

·Wyrażam zgodę na publikacje mojego wizerunku w mediach, zarejestrowanego  podczas uczestnictwa 
w Dziennym Domu ,,Senior+” celem promocji.

·Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

……………………………………… ……………………………………………………    

 (data)  (czytelny podpis)

Klauzula Informacyjna

1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych podczas prowadzenia procedury przyjęcia do 
Dziennego Domu „Senior+” jest Burmistrz Miasta Pyskowice z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-
120 Pyskowice.

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z 
Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@pyskowice.pl
lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Pyskowicach, Inspektor Ochrony Danych, ul. Strzelców Bytomskich 3, 
44-120 Pyskowice.

3. Dane te będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody wyłącznie w celu przyjęcia do  Dziennego 
Domu „Senior+”.

4. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 3, 
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Państwa dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym 
zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
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6. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora 
lub na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, podmioty zewnętrzne realizujące usługi 
na rzecz Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują następujące prawa:
•   prawo dostępu do danych osobowych,

•   prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,

•   prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadku cofnięcia zgody,

•   prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych.

8. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

9. Państwa dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pyskowice, dnia……………………                                                      ……………………………………

Podpis osoby głosującej
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Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

tytuł

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

Imię i nazwisko .................

Data urodzenia .................

Zamieszkały/a: .................

Stwierdzam:

1. Brak przeciwwskazań medycznych do udziału w zajęciach ruchowych, sportowo-rekreacyjnych 
i aktywizujących w Dziennym Domu ,,Senior+” w Pyskowicach

2. Wystąpienie przeciwwskazań  medycznych do udziału w zajęciach Dziennego Domu ,,Senior+” 
w Pyskowicach w zajęciach:

   sportowych*

   rekreacyjnych*

   aktywizujących*

3. Ogólne informacje o stanie zdrowia (zdiagnozowane choroby, uczulenia, przyjmowane leki, itp. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………

*właściwe pole       zaznaczyć znakiem ,,X”

…………………………………………………………………………………………..

(pieczęć i podpis lekarza wystawiającego zaświadczenie)
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