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Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowy wymiar życia II – system 

wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych” 

 

Regulamin organizacyjny Klubu Seniora w Stopnicy 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady działalności oraz warunki uczestnictwa w Klubie Seniora, 

prowadzonym przez Caritas Diecezji Kieleckiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2015-2020.  

2. Klub prowadzony będzie w ramach projektu „Nowy wymiar życia II – system wsparcia 

środowiskowego osób niesamodzielnych” do 31.12.2022 roku i jego działalność 

współfinansowana jest ze środków ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego. 

3. Klub Seniora mieści się w budynku Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym przy ulicy 

Kościuszki 12b w Stopnicy.  

4. Uczestnikami Klubu Seniora są osoby niesamodzielne, niepełnosprawne w wieku 60+, 

zamieszkujące obszar powiatów buskiego. 

§ 2 

Postanowienia szczegółowe 

 

1. Klub Seniora w Stopnicy dysponuje 20 miejscami.  

2. Działalnością Klubu kieruje koordynator placówki wskazany przez Dyrektora Caritas 

Diecezji Kieleckiej. 

3. Klub Seniora jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

4. Przynależność do Klubu Seniora jest dobrowolna i odbywa się na podstawie Ankiety 

rekrutacyjnej i deklaracji uczestnictwa w Klubie Seniora, złożonej w siedzibie Klubu Seniora 

przy ul. Kościuszki 12b w Stopnicy.  

5. W ramach prowadzonej rekrutacji zakwalifikowanych zostanie 20 osób. Decyduje kolejność 

zgłoszeń. W przypadku większej liczby osób chętnych, stworzona zostanie lista rezerwowa. 

Wsparciem w trakcie realizacji projektu zostanie objętych ok. 40 osób, zakładając rezygnację i 

wymianę uczestników projektu.  

6. Caritas Diecezji Kieleckiej zastrzega sobie możliwość przyjęcia do Klubu większej liczby 

osób w zależności od potrzeb seniorów i dostępności infrastruktury.  
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7. W działaniach organizowanych poza siedzibą Klubu, będą mogły brać udział seniorzy 

niebędący stałymi uczestnikami Klubu Seniora.  

8. Klub działa w oparciu o miesięczne harmonogramy tworzone przez pracowników Klubu, 

oraz seniorów.  

9. Uczestnicy Klubu deklarują udział w poszczególnych działaniach określonych w 

harmonogramie z tygodniowym wyprzedzeniem, w celu efektywnego wykorzystania 

dostępnych miejsc oraz zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób. Za prowadzenie list 

uczestników odpowiedzialny jest koordynator Klubu Seniora. Uczestnik jest zobowiązany do 

poinformowania koordynatora o planowanej nieobecności.  

10. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w miesięcznych harmonogramach w sytuacji 

zbyt małej liczby osób zainteresowanych poszczególnymi działaniami. 

§ 3 

Cele i założenia Klubu Seniora 

1. Celem Klubu Seniora jest:  

a) przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji oraz poprawa jakości życia seniorów 

60+, 

b) integracja społeczna środowiska seniorów, w tym działań samopomocowych, 

c) motywowanie do działań na rzecz samopomocowych i wolontarystycznych, 

d) aktywowanie środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu 

wolnego,  

e) rozpoznawanie potrzeb, rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji uczestników,  

f) tworzenie ruchu samopomocy spośród uczestników Klubu,  

g) organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej, zajęć rękodzielniczych, ćwiczeń 

pamięci oraz aktywności fizycznej dostosowanych do możliwości uczestników,  

§ 4 

Prawa i obowiązki członków Klubu Seniora 

 

1. Uczestnicy Klubu mają prawo do:  

• korzystania ze wszystkich form działalności prowadzonych w Klubie, 

• rozwijania własnych zainteresowań,  

• inicjowania nowych przedsięwzięć,  

• korzystania ze sprzętów i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania. 

 

2. Do obowiązków uczestników Klubu należy: 

• przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, 

• aktywnego udziału w zajęciach Klubu  

• przestrzeganie zasad i norm współżycia społecznego w Klubie oraz poza jego 

siedzibą podczas imprez okolicznościowych, wycieczek, spacerów,  

• branie udziału w pracach przygotowawczych i porządkowych związanych z 

przygotowaniem spotkań.  

• Korzystania z szatni, w tym zmiany obuwia.  
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3. Uczestnictwo w Klubie wygasa z chwilą:  

• wystąpienia z Klubu Seniora na własną pisemną prośbę, 

• śmierci uczestnika lub przewlekłej choroby, 

• nieobecności powyżej 1 miesiąca, 

• wykluczenia z zajęć – decyzja koordynatora w sytuacji wielokrotnego naruszania 

zasad współżycia. 

4. Klub Seniora nie prowadzi zbiorowego żywienia.   

§ 5 

Zasady przyjmowania do Klubu Seniora 

 

1. Podstawą przyjęcia do Klubu Seniora jest złożenie kompletu dokumentów 

rekrutacyjnych: 

a) Ankiety rekrutacyjnej wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych 

osobowych; 

b) Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, 

c) Oświadczenie o dochodach, 

d) Oświadczenie o byciu osoba zagrożoną ubóstwem, 

2. Kandydat jest zobowiązany w procesie rekrutacji na opracowanie Indywidulanej 

diagnozy osoby niesamodzielnej. 

3. Dla uczestników projektu „Nowy wymiar życia”- system wsparcia środowiskowego osób 

niesamodzielnych” uczestnictwo w Klubie Seniora może trwać nie dłużej niż do końca 

2022r.  

4. W przypadku braku wystarczającej liczby miejsc kandydaci będą wpisywani są na listę 

osób oczekujących. 

5. Decyzja o przyjęciu do Klubu Seniora w ramach projektu „Nowy wymiar życia II – 

system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych” dokonywana jest na 

posiedzeniu Komisji rekrutacyjnej.  

6. Po zakwalifikowaniu do Klubu Seniora uczestnik projektu podpisuje deklarację 

uczestnika projektu oraz wypełnia indywidualną ścieżkę wsparcia w projekcie. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Z treścią regulaminu zostają zapoznani pracownicy i uczestnicy Klubu Seniora  

2. Zmiany w regulaminie Klubu Seniora mogą być dokonywane przez Dyrektora Caritas w 

trybie właściwym dla jego ustalenia.  

3. W kwestiach nieuregulowanych i spornych ostateczną decyzję podejmuje dyrektor 

Caritas Diecezji Kieleckiej.  

4. Regulamin oraz zmiany w regulaminie zatwierdza Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.  

 

Stopnica, dn. 28.08.2020r. 

Niniejszy regulamin zatwierdzam 
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