
Zarządzenie Nr 11/2021  

DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OLEŚNICY 

z dnia 1 lipca 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu Organizacyjnego i Rekrutacji Dziennego Domu Senior+ w Oleśnicy 

 

Na podstawie §15 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Oleśnicy, wprowadzonego Zarządzeniem nr 42/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Oleśnicy z dnia 31 grudnia 2020 r., zarządzam, co następuje: 

§1 

Wprowadza się nowy Regulamin Organizacyjny i Rekrutacji Dziennego Domu Senior+ w 

Oleśnicy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Jednocześnie uchyla się 

wcześniej obowiązujący Regulamin Dziennego Domu Senior+ w Oleśnicy oraz Regulamin 

rekrutacji uczestników do Dziennego Domu Senior+ w Oleśnicy. 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 11/2021 

Dyrektora MOPS w Oleśnicy  

z dnia 1 lipca 2021 r. 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY I REKRUTACJI 

DZIENNEGO DOMU SENIOR+ W OLEŚNICY 

ul. ARMII KRAJOWEJ 2, 56-400 OLEŚNICA 

 

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE  

§1 

 

1. Regulamin określa warunki pobytu, funkcjonowania, organizacji oraz rekrutacji 

uczestników w ośrodku wsparcia pobytu dziennego – Dziennym Domu Senior+                           

w Oleśnicy, współfinansowanym w ramach Rządowego Programu Wieloletniego 

„Senior+” na lata 2021-2025 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

2. Jednostką organizacyjną prowadzącą Dzienny Domu Senior+ w Oleśnicy jest Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy.  

3. Ilekroć w regulaminie mowa o: 

a) Domu – należy przez to rozumieć ośrodek wsparcia Dzienny Dom Senior+                              

w Oleśnicy, działający w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Oleśnicy;  

b) MOPS – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy; 

c) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Oleśnicy; 

d) Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Dziennego Domu Senior+ 

w Oleśnicy; 

e) Pracownikach – należy przez to rozumieć wszystkie osoby zatrudnione w Dziennym 

Domu Senior+ w Oleśnicy; 

f) Programie – należy przez to rozumieć Rządowy Program Wieloletni „Senior+”  

na lata 2021-2025; 

g) Uczestnikach – należy rozumieć osoby w wieku i powyżej 60 roku życia, 

nieaktywne zawodowo, zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, 

korzystające z pobytu w DDS+ w ramach Programu na podstawie decyzji 

administracyjnej. 

 

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

§2 

 

1. Dom realizuje założenia Programu, którego celem jest w szczególności zapewnienie 

wsparcia Seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej 

aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie 

aktywizacji ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, 



rekreacyjnej, opiekuńczej w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku 

lokalnym. 

2. Dom jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego o zasięgu lokalnym, dysponującym                  

60 miejscami.  

3. Funkcjonowanie działalności Domu finansowane jest z budżetu Gminy Miasta 

Oleśnicy. 

4. Na prowadzoną działalność Domu można pozyskiwać środki zewnętrzne. 

5. Uczestnicy mogą korzystać z oferowanych zajęć oraz jednego ciepłego posiłku.  

6. W Domu obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia 

tytoniu oraz zakłócania spokoju.  

7. Dom nie ponosi odpowiedzialności za sprzęty, gotówkę, dokumenty lub inne 

wartościowe rzeczy wniesione przez Uczestnika do placówki.  

 

 

KRYTERIA I ZASADY REKRUTACJI 

§3 

 

1. Przyjęcie do Domu następuje na wniosek osoby zainteresowanej                                                     

lub jej przedstawiciela ustawowego, za zgodą osoby zainteresowanej. 

2. O pobyt w Domu mogą ubiegać się osoby sprawne w samoobsłudze i zaspokajaniu 

niezbędnych potrzeb życiowych, które łącznie spełniają następujące kryteria: 

a) są nieaktywne zawodowo; 

b) ukończyły 60 rok życia; 

c) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terenie Gminy Miasta Oleśnicy. 

3. Do Domu przyjmowane są osoby spełniające kryteria, o których mowa w pkt 2, 

wyrażające gotowość do regularnego uczestnictwa.   

4. Pierwszeństwo do korzystania ze świadczeń Domu mają osoby, które zadeklarują pełną 

formę uczestnictwa, tj. we wszystkie dni robocze oraz spełniają jeden z niżej 

wymienionych warunków: 

a) są samotne lub posiadają rodziny poza miejscem swojego zamieszkania, tj. poza 

granicami Gminy Miasta Oleśnica; 

b) posiadają zmniejszoną sprawność psychofizyczną bądź są osobami 

niepełnosprawnymi; 

c) są bezradne w prowadzeniu gospodarstwa domowego. 

5. Po spełnieniu jednego z warunków wymienionych w pkt. 4 decyduje kolejność 

zgłoszenia, tj. złożenia deklaracji uczestnictwa w zajęciach Domu (załącznik nr 1  

do niniejszego Regulaminu) wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 2  

do niniejszego Regulaminu), oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych łącznie z klauzulą informacyjną (załącznik nr 3 do niniejszego 

Regulaminu) oraz z zaświadczeniem lekarskim (załącznik nr 4 do niniejszego 

Regulaminu).  

6. W przypadku braku wolnych miejsc w Domu osoba spełniająca warunki uczestnictwa 

zostanie wpisana na listę osób oczekujących.  

7. Lista osób oczekujących będzie weryfikowana pod kątem spełnienia warunków 

określonych w pkt. 4 i 5.  

8. Kwalifikacja osób z listy oczekujących na Uczestnika Domu odbywać się będzie                          

po zwolnieniu miejsca w placówce.   



9. Informacja o zakwalifikowaniu się do Domu zostanie przekazana przyszłemu 

Uczestnikowi / jego przedstawicielowi ustawowemu telefonicznie lub osobiście.  

10. W przypadku braku możliwości skontaktowania się telefonicznego i osobistego                        

pod wskazanym w formularze zgłoszeniowym adresem zamieszkania w terminie 2 dni 

roboczych od podjęcia pierwszej próby, przyjęta będzie kolejna osoba z listy 

oczekujących.  

11. Kandydat na Uczestnika Domu potwierdza chęć uczestnictwa w zajęciach poprzez 

złożenie pisemnego wniosku o przyjęcie do Domu (załącznik nr 5 do niniejszego 

Regulaminu). 

12. Po złożeniu przez kandydata na Uczestnika pisemnego wniosku, o którym mowa  

w pkt. 11, w miejscu jego zamieszkania zostanie przeprowadzony rodzinny wywiad 

środowiskowy w celu ustalenia faktycznej sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej 

i zdrowotnej.  

13. Na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego zostaną wydane decyzje odnośnie 

skierowania i odpłatności za pobyt oraz obiady w Domu, zgodnie ze stosownymi 

uchwałami Rady Miasta Oleśnicy. 

 

 

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT I OBIADY 

§4 

 

1. Pobyt w Domu, obejmujący uczestnictwo w oferowanych zajęciach oraz korzystanie 

ze świadczonych usług jest odpłatny. Opłaty wnoszone przez Uczestników stanowią 

dochód Miasta Oleśnicy.  

2. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu określa Uchwała Rady 

Miasta Oleśnicy, będąca do wglądu w siedzibie Domu.  

3. Koszty wyżywienia (obiadów) Uczestnika nie są uwzględnione w koszcie pobytu                        

i naliczana jest za nie osobna odpłatność.   

4. Szczegółowe zasady odpłatności za posiłki określa Uchwała Rady Miasta Oleśnicy, 

będąca do wglądu w siedzibie Domu.  

5. Odpłatności za pobyt i obiady ustalane są w formie decyzji administracyjnej.  

6. Wysokość miesięcznych opłat za pobyt i wyżywienie stanowi iloczyn dni roboczych 

w danym miesiącu kalendarzowym i indywidualnych kwot odpłatności Uczestnika za 

pobyt i wyżywienie.  

7. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia należności za pobyt i obiady w Domu                         

na podstawie rachunków obciążających za dany miesiąc w terminie i w trybie 

wskazanym w decyzjach administracyjnych.  

8. Zmniejszenie miesięcznej odpłatności Uczestnika za pobyt i obiady może nastąpić                                          

po wcześniejszym powiadomieniu Kierownika lub upoważnionego przez niego 

Pracownika o planowanej nieobecności (pisemnie, osobiście lub telefonicznie)                                 

z zachowaniem wyprzedzenia w wymiarze nie krótszym niż 2 dni robocze.  

9. W nagłych przypadkach losowych uznaje się za wystarczające usprawiedliwienie 

dokonane w możliwie niezwłocznym czasie, umożliwiającym korektę 

zaprowiantowania na dzień nieobecności.  

10. W przypadku dłuższej, zamierzonej z góry nieobecności Uczestnika,  

na ściśle określony czas, np. wyjazd do sanatorium, rodziny, powinien on o tym fakcie 



jak najwcześniej powiadomić Kierownika Domu. Stanowi to możliwość przyjęcia  

na czas jego nieobecności osoby z listy oczekujących.  

 

CELE I ZADANIA 

§5 

 

1. Głównym celem Domu jest aktywizacja społeczna oraz integracja osób starszych                        

z terenu Gminy Miasta Oleśnicy.  

2. Do zadań Domu należy w szczególności: 

a) rozpoznawanie, diagnozowanie potrzeb i organizowanie wsparcia Uczestnikom 

stosownie do indywidualnych potrzeb i sytuacji życiowej; 

b) organizowanie grup samopomocowych i innych zajęć dla Uczestników 

odpowiednio do ich potrzeb; 

c) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, kompletowanie 

dokumentów oraz podejmowanie innych niezbędnych czynności związanych                          

z przyznawaniem miejsca w Domu; 

d) udzielanie pełnych informacji Uczestnikom o przysługującym im świadczeniach                             

i dostępnych formach pomocy oraz o podmiotach działających na rzecz seniorów; 

e) inicjowanie nowych rozwiązań mających na celu zapobieganie niekorzystnym 

zjawiskom oraz poprawę sytuacji Uczestników;  

f) współdziałanie z organami samorządu lokalnego, organizacjami pozarządowymi                    

i innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu wsparcia Uczestników. 

3. W ramach działalności Dom zapewnia ofertę usług dostosowaną do potrzeb                                     

i możliwości Uczestników, w tym usługi: 

a) socjalne – m.in. zapewnienie ciepłego posiłku, 8 godzinny pobyt, według potrzeb                  

i możliwości pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; 

b) edukacyjne – m.in. pogadanki prozdrowotne i spotkania tematyczne dostosowane 

do zainteresowań i potrzeb Uczestników; 

c) kulturalne – m.in. udział w wydarzeniach kulturalnych, wspólne przeżywanie świąt 

i uroczystości, zajęcia muzyczne; 

d) aktywności ruchowej i kinezyterapii – m.in. udział w zajęciach sportowo-

rekreacyjnych, rehabilitacji; 

e) aktywizacji społecznej i międzypokoleniowej – m.in. korzystanie z nowych 

technologii, spotkania z dziećmi ze szkół, przedszkoli; 

f) terapii zajęciowej – m.in. arteterapia. 

4. Dom podejmuje działania z zakresu budowania i promocji wizerunku Uczestników                      

z wykorzystaniem mediów społecznościowych, nowych technologii, a także poprzez  

współpracę z przedstawicielami mediów oraz włączanie się w akcje na rzecz 

społeczności lokalnej.  

5. W przypadku Uczestników mających problemy z przemieszczaniem się na dłuższych 

dystansach istnieje możliwość dowozu na zajęcia do Domu oraz z powrotem do miejsca 

zamieszkania. Decyzje w tym zakresie podejmowane są przez Kierownika w oparciu  

o indywidualną sytuację życiową, zdrowotną Uczestnika. Uczestnik powinien 

wykorzystać w pierwszej kolejności posiadane zasoby, tj. pomoc rodziny i najbliższych. 

 

 

 



ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA I ZASADY POBYTU 

§6 

 

1. Dom czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 z wyjątkiem dni 

wolnych pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych                        

od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920, ze zm.) i świąt wg odrębnych przepisów.  

2. Za właściwe funkcjonowanie Domu odpowiada Kierownik, który podlega bezpośrednio 

Dyrektorowi. 

3. W przypadku nieobecności Kierownika, Dyrektor wyznacza pracownika pełniącego 

jego obowiązki w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie. 

4. Na terenie Domu obowiązują procedury, stanowiące Załącznik nr 6 do niniejszego 

Regulaminu. 

5. Uczestnicy zobligowani są przestrzegać zasad sanitarnych obowiązujących w Domu, 

zwłaszcza dotyczących stanów szczególnych, np. epidemii. 

6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny 

obowiązującej w Domu. 

 

PRAWA  I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

§7 

 

1. Uczestnicy przebywają w Domu dobrowolnie i w każdej chwili mogą sami 

zrezygnować z pobytu.  

2. Pobyt w Domu odbywa się na zasadach: 

a) poszanowania godności, prywatności oraz podmiotowego traktowania 

Uczestników; 

b) animowania aktywności, rozwoju osobistego w oparciu o indywidualne potrzeby 

i możliwości Uczestników; 

c) promowania potencjału i doświadczenia Uczestników; 

d) motywowania Uczestników do samopomocy; 

e) promowania działań międzypokoleniowych;  

f) animowania integracji pomiędzy Uczestnikami, a środowiskiem lokalnym. 

3. Obowiązkiem Uczestnika jest w szczególności: 

a) potwierdzenie pobytu poprzez podpis na liście obecności;  

b) przestrzeganie czasu zajęć i ustalonego porządku; 

c) przestrzeganie zasad i norm współżycia społecznego na terenie Domu  

oraz poza jego siedzibą podczas wycieczek, wydarzeń zewnętrznych,  

spotkań okolicznościowych; 

d) stosowanie się do poleceń i wskazań Pracowników; 

e) natychmiastowe zgłaszanie Pracownikom wszystkich zaobserwowanych  

lub spowodowanych podczas pobytu awarii, wad i usterek; 

f) dbałość o higienę osobistą oraz estetyczny wygląd zewnętrzny; 

g) utrzymanie ładu i porządku w miejscu prowadzenia zajęć, pozostawianie po sobie 

porządku; 

h) zgłaszanie Pracownikom każdorazowo wyjścia z placówki w trakcie zajęć; 

i) współdziałanie z Pracownikami w zaspokajaniu swoich potrzeb;  

j) ponoszenie opłat za pobyt i obiady zgodnie z obowiązującymi decyzjami 

administracyjnymi; 



k) zapoznanie się i przestrzeganie Regulaminu Domu, zasad bezpieczeństwa i higieny 

oraz zasad sanitarnych w przypadku ich wprowadzenia przez Dyrektora.  

4. Uczestnikom zabrania się: 

a) przychodzenia, uczestniczenia w zajęciach na terenie Domu i poza nim                               

pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych; 

b) wnoszenia niebezpiecznych narzędzi stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia; 

c) wprowadzania na teren Domu osób niebędących Uczestnikami bez zgody 

Pracowników; 

d) niszczenia lub wynoszenia mienia Domu poza jego teren oraz użytkowania sprzętu 

i urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.  

5. Dyrektor może skreślić Uczestnika z listy Uczestników Domu, przed zakończeniem 

obowiązywania decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek Kierownika  

w następujących przypadkach: 

a) naruszania zasad sformułowanych w Regulaminie, zasad bezpieczeństwa i higieny 

lub zasad sanitarnych obowiązujących w Domu; 

b) niekorzystania z oferowanych form aktywizacji; 

c) ponad dwutygodniowej nieuzasadnionej nieobecności Uczestnika,; 

d) regularnej nieobecności uczestnika w zajęciach powyżej 30% dni roboczych                        

w danym miesiącu kalendarzowym; 

e) nagminnego, rażącego i niebezpiecznego naruszenia zasad współżycia społecznego, 

porządku i dyscypliny panującej w Domu; 

f) pogorszenia się stanu zdrowia Uczestnika, w zakresie uniemożliwiającym dalsze 

funkcjonowanie w Domu,  w tym mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia 

tego Uczestnika lub innych Uczestników; 

g) pisemnej rezygnacji Uczestnika z zajęć w Domu; 

h) śmierci Uczestnika.  

 

DOKUMENTACJA  

§8 

 

1. Dokumentacja Uczestników gromadzona jest w ich indywidualnych teczkach. 

2. Dokumentacja obejmuje w szczególności: 

a) decyzje administracyjne przyznające pobyt i obiady w Domu; 

b) wywiady środowiskowe wraz z niezbędną dokumentacją; 

c) informacje o stanie zdrowia Uczestników m.in. wypisy ze szpitali, zaświadczenia 

lekarskie, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; 

d) indywidualny plan wsparcia Uczestnika; 

e) inne dokumenty związane bezpośrednio z Uczestnikiem m.in. korespondencja                           

z instytucjami zewnętrznymi oraz wszelkie dokumenty wewnętrzne dotyczące 

Uczestnika. 

3. Dokumentację z prowadzonych zajęć, m.in. dzienniki zajęć. 

4. Dokumentację Domu stanowią również m.in: 

a) listy obecności Uczestników; 

b) plany pracy oraz sprawozdania z pracy Domu; 

c) dokumenty związane z realizacją Programu; 

d) korespondencja wewnętrzna oraz zewnętrzna MOPS;  

e) pozostała dokumentacja wynikająca z bieżącego funkcjonowanie Domu. 



SKARGI I WNIOSKI 

§9 

 

1. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skarg i wniosków dotyczących 

funkcjonowania Domu do Dyrektora.  

2. Uczestnik składa wniosek lub skargę za pośrednictwem Kierownika lub bezpośrednio 

do Dyrektora. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§10 

 

1. Dom nie ponosi odpowiedzialności za pobyt Uczestnika poza placówką w sytuacji,  

gdy samodzielne wyjście zostało zgłoszone Pracownikowi lub gdy Uczestnik opuścił 

placówkę bez dopełnienia tego obowiązku. 

2. Prace wykonane przez Uczestników w ramach terapii zajęciowej nie stanowią jego 

własności i pozostają do dyspozycji Domu.  

3. Każdy Uczestnik Domu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem 

Domu, co potwierdza w deklaracji uczestnictwa w zajęciach Domu (załącznik nr 1  

do niniejszego Regulaminu).  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, ze zm.)  

oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa  

5. Zapewnia się każdemu Uczestnikowi oraz Pracownikowi stały dostęp do niniejszego 

Regulaminu oraz wprowadzanych do niego zmian m.in. poprzez jego wywieszenie  

na tablicy ogłoszeń Domu, możliwość zapoznania się u Kierownika lub osoby przez 

Kierownika wskazanej. 

6. Załączniki: 

a. Załącznik nr 1 -  deklaracja uczestnictwa w zajęciach w Dziennego Domu Senior+ 

w Oleśnicy; 

b. Załącznik nr 2  - formularz zgłoszeniowy do udziału w Dziennym Domu Senior+  

w Oleśnicy; 

c. Załącznik nr 3 – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych Uczestnika Dziennego Domu Senior+ w Oleśnicy; 

d. Załącznik nr 4 – zaświadczenie lekarskie na potrzeby Dziennego Domu Senior+  

w Oleśnicy; 

e. Załącznik nr 5 – wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu Senior+ w Oleśnicy; 

f. Załącznik nr 6 – procedura dotycząca postępowania w przypadku podejrzenia 

spożycia alkoholu lub innych środków odurzających przez Uczestnika Dziennego 

Domu Senior+ w Oleśnicy ; procedura postępowania w przypadku konieczności 

udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej Uczestnikom Dziennego Domu 

Senior+ w Oleśnicy. 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik nr 1  

do Regulaminu Organizacyjnego i Rekrutacji 

Dziennego Domu Senior+ w Oleśnicy  

 
Oleśnica, dnia ………………………….. 

 

         

         Dyrektor  

                                                                                Miejskiego Ośrodka Pomocy      

                                                                                Społecznej w Oleśnicy 

 

 

DEKLARACJA 

uczestnictwa w zajęciach Dziennego Domu Senior + w Oleśnicy 

 

Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………………… 

Zamieszkała /y ………………………………………………………………………… 

1. Deklaruję*: 

 pełną formę uczestnictwa – codziennie (od poniedziałku do piątku) w zajęciach                    

w Dziennym Domu Senior+ w Oleśnicy 

 korzystanie z obiadów w ramach pobytu w Dziennym Domu Senior+ w Oleśnicy 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z Regulaminem Organizacyjnym                       

i Rekrutacji Dziennego Domu Senior+ w Oleśnicy, zasadami bezpieczeństwa i higieny 

oraz zasadami sanitarnymi obowiązującymi w Domu i zobowiązuję się                                           

do przestrzegania powyższych  postanowień pod rygorem skreślenia z listy 

Uczestników Domu. 

 

                                                               ……….……………………………………………….. 
                                                                (podpis kandydata na uczestnika / jego przedstawiciela ustawowego) 

 

 

Załączniki: 

• Formularz zgłoszeniowy 

• Zaświadczenie lekarskie  

• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

 
*proszę zaznaczyć znakiem „X” zadeklarowane usługi, z których chcesz skorzystać 

 

 

 



Załącznik nr 2 

do Regulaminu Organizacyjnego i Rekrutacji 

Dziennego Domu Senior+ w Oleśnicy  

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

do udziału w Dziennym Domu Senior+ w Oleśnicy 

 

DANE OSOBOWE KANDYDATKI/KANDYDATA  

DO UCZESTNICTWA W DZIENNYM DOMU SENIOR+ 

 

imię (imiona) i nazwisko 
 

data urodzenia 
__ __ / __ __ / __ __ __ __ 

D   D      M  M      R   R   R   R 

numer telefonu 
 

__ __ __ - __ __ __ - __ __ __ 

 

ADRES ZAMIESZKANIA1 (STAŁY) 

miejscowość  

ulica,  

nr domu i mieszkania 

 

 

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU 

 

imię i nazwisko, 

stopień pokrewieństwa, 

numer telefonu 

 

 

DANE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO 

OSOBY UBEZWŁASNOWOLNIONEJ (JEŚLI DOTYCZY) 

 

imię (imiona)  

i nazwisko 
 

numer telefonu 
 

___ ___ ___ - ___ ___ ___ - ___ ___ ___ 

 

 

 
1 Miejscem zamieszkania osoby fizycznej zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – kodeks cywilny  
(Dz. U. z 2020, poz. 1740 ze. zm.) jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 



DODATKOWE INFORMACJE  
 

1. Jestem osobą: 

 samodzielną  

 wymagającą częściowej pomocy osób drugich 

o ubieranie się i rozbieranie 

o korzystanie z toalety 

o poruszanie się  

o samodzielne jedzenie 

 całkowicie niesamodzielną (wymagam pomocy osób drugich we wszystkich 

czynnościach) 

2. Posiadam dochód:2 

 nie posiadam dochodu 

 posiadam dochód miesięczny netto w wysokości (na jednego członka rodziny)  

………………... zł.  

3. Mam orzeczony stopień niepełnosprawności/grupę inwalidzką: 

 tak (jaki stopień/grupę? ) ………………………………………… 

 nie 

4. Zamieszkuję: 

 samotnie, mam rodzinę zamieszkałą na terenie Gminy Miasta Oleśnica 

 samotnie, nie mam rodziny zamieszkałej na terenie Gminy Miasta Oleśnica 

 z rodziną ……………..……….  (wpisz ilość osób pozostających we 

wspólnym gospodarstwie domowym) 

 

ZAINTERESOWANIE ŚWIADCZONYMI USŁUGAMI  

w Dziennym Domu Senior+ w Oleśnicy  

(można wybrać wiele propozycji) 
 

1. Udział w zorganizowanych zajęciach ruchowych, w tym: 

 zajęcia ruchowe o podłożu gimnastyki ogólnej 

 zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne 

 zajęcia sportowo-rekreacyjne 

 zajęcia taneczne 

 wycieczki piesze, spacery 

2. Udział w terapii zajęciowej, w tym: 

 arteterapia, rękodzieło, prace manualne 

 muzykoterapia, śpiew, słuchanie muzyki 

 stymulacja pamięci, spostrzegawczości 

 zajęcia klubowe (gry planszowe, stolikowe) 

 warsztaty kulinarne 

 
2 Należy podać dochód w miesiącu poprzedzającym zgodnie z art. 8 pkt 3-13 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 
12 marca 2004r. (Dz. U. z 2020, poz. 1876 ze zm.) 



3. Integracja: 

 spotkania integracyjne np. z okazji Świąt, imienin itp. 

 integracja międzypokoleniowa (spotkania, warsztaty z dziećmi, młodzieżą) 

 działania na rzecz społeczności lokalnej 

4. Korzystanie z działań prozdrowotnych: 

 wykłady i pogadanki z zakresu zdrowia 

 pomoc przy umawianiu wizyt lekarskich 

 spotkania z dietetykiem 

 spotkania z psychologiem 

5. Poradnictwo: 

 obsługa nowinek technologicznych typu: telefon komórkowy, komputer 

 kontakt z innymi instytucjami i urzędami 

6. Działania kulturalno-oświatowe: 

 spotkania z przedstawicielami różnych instytucji 

 uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez instytucje kulturalne 

 udział w wykładach i pogadankach z zakresu różnych dziedzin np. kultury, 

historii itp. 

 wyjścia do kina, teatru, muzeum itp. 

 

 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i równocześnie 

zobowiązuję się poinformować Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy                                       

o jakiejkolwiek zmianie danych.  

 

 

                                                         ……….……………………………………………….. 
                                                          (data i podpis kandydata na uczestnika / jego przedstawiciela ustawowego) 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik nr 3 

do Regulaminu Organizacyjnego i Rekrutacji 

Dziennego Domu Senior+ w Oleśnicy  

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

UCZESTNIKA DZIENNEGO DOMU SENIOR+ W OLEŚNICY  
 

Ja niżej podpisany/a:  

 

………………....…………..……............................................…..……… 

Imię i nazwisko 

 

 

 

…………………………..………..….................................................…… 

Adres zamieszkania  

 

 

 

oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (Dz. Urz. UE L 119/1) (RODO) przez:  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy,  

ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica,  

tel. +48 71 7218900, e-mail: sekretariat@mopsolesnica.gov.pl    

celem:  

1) rekrutacji uczestników do Dziennego Domu Senior+ w Oleśnicy działającego w strukturze 

MOPS Oleśnica,  

2) udziału w oferowanych formach wsparcia wynikających z realizacji zadań  z zakresu pomocy 

społecznej i dobra publicznego dla uczestników Dziennego Domu Senior+ w Oleśnicy 

działającego w strukturze MOPS Oleśnica.  

 

Jednocześnie oświadczam, iż zostałem/am pouczony/a o:  

1) zasadach przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora, tj. Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy (klauzula informacyjna poniżej),  

2) przysługującym mi prawie odwołania zgody w dowolnym momencie, w przypadkach 

przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody,   

3) przysługującym mi prawie wniesienia ponaglenia zgodnie z art. 37 § 1 – 4 ustawy  

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

 

  

…………………………..………...….…… ………….……………….…..…………… 

(podpis osoby przyjmującej oświadczenie) (podpis osoby składającej oświadczenie) 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w DDS+ 

W związku z realizacją wymogów art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 „RODO”), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Oleśnicy z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, reprezentowany przez Dyrektora MOPS 

Oleśnica, adres e-mail: sekretariat@mopsolesnica.gov.pl, tel. +48 71 721 89 00. 

2. W sprawach ochrony danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z wyznaczonym przez 

Administratora Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iod4@synergiaconsulting.pl lub 

iod@mopsolesnica.gov.pl i pisemnie na adres Administratora.  

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie: 

1) dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 RODO) w związku z rekrutacją do 

Dziennego Domu Senior+ w Oleśnicy, promowaniem tej placówki, realizacji zadań z zakresu pomocy 

społecznej i dobra publicznego; 

2) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 9 ust. 2 

RODO) w związku z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz w związku 

z zabezpieczeniem społecznym i ochrony socjalnej.  

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być: 

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa; 

2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów powierzenia 

przetwarzania danych z Administratorem; 

3) osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.    

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 

3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa 

i/lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody. Jeśli rekrutacja zakończy się dla Pani/Pana pozytywnie dane 

będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Dziennym Domu Senior+, w przypadku negatywnego wyniku 

rekrutacji przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie kontynuowane.  

6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:  

1) dostępu do danych na podstawie art. 15 RODO, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

2) żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 

3) żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (tzw. prawo do bycia zapomnianym);  

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO; 

5) przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO; 

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem 

ustawowym. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez jednostkę.  

8. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność 

zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez jednostkę. 

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób automatyczny, ale Administrator nie będzie 

stosował profilowania. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich, z zastrzeżeniem ponadnarodowego 

charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook i YouTube. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 

zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony danych. 

 

………….……………….…..…………… 

(podpis osoby składającej oświadczenie) 

mailto:sekretariat@mopsolesnica.gov.pl
tel:+48717218900
mailto:iod4@synergiaconsulting.pl


                                                            Załącznik nr 4 

do Regulaminu Organizacyjnego i Rekrutacji 

Dziennego Domu Senior+ w Oleśnicy  

 

 

 ……………..……………….…………….………… 
                                                                                                                     (miejscowość i data) 

……………………………………………… 
                 (pieczęć POZ) 
 

 

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE  

NA POTRZEBY DZIENNEGO DOMU SENIOR+ W OLEŚNICY 
 

 

Imię (imiona) i nazwisko pacjenta: …………………………………………………………………………………….. 

Data urodzenia: …..……………………………………………….  

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………… 

Diagnoza (choroby przewlekłe): 

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

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

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

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

Stwierdzam:  
1. Zajęcia ruchowe (kinezyterapia)* 

 brak przeciwskazań 

 przeciwskazania, jakie? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Zajęcia sportowo-rekreacyjne tj. gimnastyka, taniec, zajęcia terenowe (spacery, itp.)* 

 brak przeciwskazań 

 przeciwskazania, jakie? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Zajęcia aktywizujące tj. gry zespołowe, wyjazdy (wycieczki itp.) * 

 brak przeciwskazań 

 przeciwskazania jakie? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

*właściwe pole  proszę zaznaczyć znakiem „X” 
 

…………………………………………………………… 
                                                                                                           (pieczęć i podpis lekarza) 



Załącznik nr 5 

do Regulaminu Organizacyjnego i Rekrutacji 

Dziennego Domu Senior+ w Oleśnicy  

 

 

                                                                               Oleśnica, dnia …………….……………. 

 

……………………………………. 
                       (nazwisko i imię) 

 

……………………………………. 
                   (adres zamieszkania) 

 

……………………………………. 
                   (telefon kontaktowy) 

 

                                                                                Dyrektor  

                                                                                Miejskiego Ośrodka Pomocy      

                                                                                Społecznej w Oleśnicy 

 
 

 

                                                               

WNIOSEK 

o przyjęcie do Dziennego Domu Senior + w Oleśnicy 

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie do Dziennego Domu Senior + w Oleśnicy w celu 

umożliwienia mi korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji. Proszę również  

o przyznanie obiadów w ramach pobytu.  

           Nadmieniam, że jestem osobą nieaktywną zawodowo, w wieku 60+, stale zamieszkuję  

na terenie Gminy Miasta Oleśnica.  

            Zobowiązuję się do ponoszenia odpłatności za pobyt i obiady oraz regularnego 

uczestnictwa w zajęciach. 

 

 

                                                                                                               

                                                          ……….……………………………………………….. 
                                                          (podpis kandydata na uczestnika / jego przedstawiciela ustawowego) 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6  

do Regulaminu Organizacyjnego i Rekrutacji 

Dziennego Domu Senior+ w Oleśnicy  

 

 

Procedura dotycząca postępowania w przypadku podejrzenia  

spożycia alkoholu lub innych środków odurzających  

przez Uczestnika Dziennego Domu Senior+ w Oleśnicy 

 

1. Na terenie Dziennego Domu Senior+ w Oleśnicy, zwanym dalej Domem, obowiązuje 

całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających,  

a także przebywania pod ich wpływem.  

2. Sytuacja kiedy zachodzi podejrzenia spożycia alkoholu lub innych środków 

odurzających przez Uczestnika powinna być natychmiast zgłoszona Kierownikowi 

Domu.  

3. Uczestnik, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków 

odurzających, poproszony zostanie o poddanie się badaniu alkomatem, a w przypadku 

potwierdzenia stanu po spożyciu alkoholu, o opuszczenie terenu Domu. 

4. W wypadku odmowy poddania się badaniu alkomatem Kierownik może zdecydować  

o wezwaniu Policji.  

5. Z zaistniałej sytuacji sporządzana jest adnotacja służbowa. 

6. Zaistniała sytuacja zostaje omówiona na spotkaniu pracowników Domu, którzy mogą 

ustalić przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych z uczestnikami na temat 

szkodliwości alkoholu i innych środków odurzających, szczególnie w aspekcie 

interakcji ze środkami farmakologicznymi.  

 

 

Procedura postępowania w przypadku konieczności  

udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej  

Uczestnikom Dziennego Domu Senior+ w Oleśnicy 

 
Cel procedury:  

Procedura ma zapewnić Uczestnikom Dziennego Domu Senior+ właściwą opiekę poprzez 

udzielenie im pierwszej pomocy przedmedycznej w stanie nagłego zagrożenia ich zdrowia  

lub życia. 

 

 



Zakres procedury:  

Procedura dotyczy zasad i zakresu czynności podejmowanych w celu ratowania życia 

Uczestnika Domu przed wezwaniem i pojawieniem się fachowej pomocy medycznej. 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności: 

1. Pracownicy Domu mają obowiązek znać normy i zasady postępowania w przypadku 

konieczności udzielenia Uczestnikom pierwszej pomocy.  

2. Pracownicy Domu są zobowiązani do zapoznania się z obowiązującymi przepisami  

w zakresie zasad postępowania w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy  

i do ich przestrzegania.  

Opis procedury: 

1. Pierwsza pomoc przedmedyczna, to pomoc w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia 

Uczestnika Domu.  

2. W przypadku zaistnienia wypadku  na terenie Domu, Pracownik, który zauważył zdarzenie 

lub jest jego świadkiem, jest zobowiązany w pierwszej kolejności zapewnić opiekę 

poszkodowanemu Uczestnikowi poprzez wezwanie fachowej pomocy medycznej  

oraz udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej. 

3. Pracownicy Domu nie zaangażowani w udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej  

są zobowiązani zabezpieczyć miejsce wypadku i w razie konieczności wyprowadzić 

pozostałych Uczestników z miejsca zagrożenia. 

4. Czynności podjęte w ramach udzielania pierwszej pomocy powinny być wykonywane  

do czasu przybycia na miejsce zdarzenia wezwanego zespołu ratownictwa medycznego.  

5. O zaistnieniu wypadku w Domu niezwłocznie powiadamia się Kierownika Domu  

i Dyrektora, a także sporządza się adnotację służbową.  

6. W razie wystąpienia urazów (skaleczenia, otarcia, zasinienia) niewymagających wezwania 

zespołu ratownictwa medycznego Pracownicy Domu na wniosek Uczestnika samodzielnie 

zaopatrują powstałą ranę.  

7. W przypadku podejrzenia choroby Uczestnika niewymagającej udzielenia pierwszej pomocy 

przedmedycznej (gorączka, kaszel, katar, wysypka itp.) Pracownik Domu informuje, że mając 

na uwadze dobro pozostałych Uczestników wskazane jest nieuczęszczanie na zajęcia. 

8. W sytuacji udzielania pomocy przedmedycznej Uczestnicy stosują się bezwzględnie  

do poleceń pracowników Domu.  

 

 

 

 


