
Uchwała Nr 2/5/2018 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 06 grudnia 2018 r. 

 
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego  

Dziennego Domu Senior + w Namysłowie 

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 995, 1000, 1349, 1432) i art. 19 pkt. 11 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1508, poz. 1693, poz. 2192) 

w związku z § 1 ust. 1 uchwały nr XL/336/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

17 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Promyk”  

w Kamiennej, w związku z § 1 pkt 3 uchwały nr 148/555/2018 Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian do Regulaminu 

Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej wraz z późn. zm. Zarząd 

Powiatu Namysłowskiego ustala, co następuje:     

 

§ 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Dziennego Domu Senior + w Namysłowie, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Promyk”  

w Kamiennej. 

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

           

       Członkowie Zarządu Powiatu                                          Przewodniczący Zarządu Powiatu 

                Namysłowskiego                                                                   Namysłowskiego 

     

Zbigniew Bratosiewicz                                Konrad Gęsiarz 

 

Piotr Lechowicz  

 

Andrzej Michta  

 

Tomasz Wiciak 
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na lata 2015-2020. 
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Załącznik do uchwały Nr 2/5/2018 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 06.12.2018 r. 

 

 

REGULAMIN   

DZIENNNEGO DOMU SENIOR + 

w POWIECIE NAMYSŁOWSKIM 
 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji uczestników Dziennego Domu Senior + 

który powstał w ramach Modułu I rządowego Programu Wieloletniego „SENIOR+” 

na lata 2015-2020 - Edycja 2018. 

2. Celem programu jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo  

w wieku 60+) poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej  

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

ruchowej, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. 

3. Dzienny Dom Senior + będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku, w godz.  

od 8.00 do 16.00. 

4. Usługi Dziennego Domu Senior+ świadczone będą grupie 15 osób.   

5. Dzienny Dom Senior+ funkcjonuje w strukturach organizacyjnych Dom Pomocy 

Społecznej „Promyk” w Kamiennej. 

6. Domem kieruje Dyrektor Dom Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej. 

7. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej zobowiązany jest do 

uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych od uczestników w trybie 

przewidzianym ustawą o ochronie danych osobowych. 

 

 

CELE I ZAŁOŻENIA  

 

§ 2. 

1. W ramach zadania realizowane będą podstawowe usługi mające na celu udzielenie pomocy 

w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego gorącego posiłku oraz 

innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów. 

2. Dzienny Dom Senior+ będzie współpracował z innymi instytucjami i organizacjami w celu 

rozszerzenia oferty na usługi świadczone poza siedzibą. 

3. Pobyt w Dziennym Domu Senior+ jest częściowo odpłatny. 

4. Zasady odpłatności za pobyt w Dziennym Domu SENIOR+ funkcjonującym na terenie 

Powiatu Namysłowskiego zostaną określone uchwałą Rady Powiatu Namysłowskiego.  

5. Opłatę za pobyt w Dziennym Domu Senior+ ustala Dyrektor Dom Pomocy Społecznej 

„Promyk” w Kamiennej. 
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PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA  

§ 3. 

1. Uczestnik zobowiązany jest do:  

a) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 

b) uczestniczenia w miarę możliwości w zajęciach, 

c) potwierdzania uczestnictwa w zajęciach każdorazowo na liście obecności.  

2. Od uczestników wymaga się punktualności, obecności, aktywnego uczestnictwa  

w warsztatach, pozostałych zajęciach i spotkaniach oraz odpowiedniego zachowania zgodnie 

z normami społecznymi i zasadami przyjętymi w Dziennym Domu Senior+.  

3. W przypadku przybycia na zajęcia pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających uczestnikowi odmawia się udziału w oferowanym wsparciu. Powtórzenie takiej 

sytuacji może skutkować wykluczeniem uczestnika ze społeczności Dziennego Domu 

Senior+.  

4. Każdy uczestnik ma prawo do:  

a) udziału w zajęciach organizowanych zgodnie z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu,  

b) zgłaszania swoich uwag dotyczących działalności Dziennego Domu Senior+,  

c) oceny organizacji zajęć oraz jakości merytorycznej i organizacyjnej oferowanego 

wsparcia,  

d) otrzymania materiałów i narzędzi i innych pomocy niezbędnych do prawidłowej 

realizacji zajęć i warsztatów,  

e) e) zapewnienia ciepłego posiłku w trakcie realizacji zajęć. 

5. Uczestnik ma obowiązek informowania pracowników Dziennego Domu Senior+ 

o jakiejkolwiek zmianie danych osobowych oraz o zmianach statusu na rynku pracy.  

6. Uczestnik ma obowiązek zgłaszania każdorazowo swojej planowanej nieobecności co 

najmniej jeden dzień wcześniej. 

7. Dopuszcza się usprawiedliwione nieobecności uczestnika spowodowane chorobą lub 

ważnymi sytuacjami losowymi, o których uczestnik ma obowiązek poinformować 

 w najwcześniejszym możliwym terminie. 

8. Każdego uczestnika zgłaszającego dłuższą nieobecność (pobyt w sanatorium, szpitalu) 

może zastąpić na czas jego nieobecności kolejna osoba z listy rezerwowej wyrażająca zgodę 

na uczestnictwo na czas określony. 

9. Dyrektor zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy w przypadku 7–dniowej 

nieusprawiedliwionej nieobecności. 

 

 

ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA  

 

§ 4. 

1. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia przed rozpoczęciem zajęć Uczestnik zobowiązuje 

się dostarczyć informacje o tym fakcie osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty 

elektronicznej do siedziby Dziennego Domu Senior+ w najwcześniejszym możliwym 

terminie, jednak nie później niż siedem dni od zaprzestania uczestnictwa w zajęciach.  

2. W przypadku rezygnacji z zajęć w Dziennym Domu Senior + w trakcie ich trwania 

uczestnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia.  

3. Dyrektor zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników Dziennego Domu  

Senior+ w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 5. 

1. Zastrzega się prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych 

postanowień. 

2. W przypadku zmian dokonanych w Regulaminie bądź wprowadzenia dodatkowych 

postanowień Dyrektor niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestników. 

3. Nadzór nad działalnością Dziennego Domu Senior+ a także rozstrzygnięcie spraw, które 

nie są uregulowane niniejszym Regulaminem pozostaje w gestii Dyrektora Dom Pomocy 

Społecznej „Promyk” w Kamiennej. 

 

 

           

       Członkowie Zarządu Powiatu                                          Przewodniczący Zarządu Powiatu 

                Namysłowskiego                                                                   Namysłowskiego 

     

Zbigniew Bratosiewicz                                Konrad Gęsiarz 

 

Piotr Lechowicz  

 

Andrzej Michta  

 

Tomasz Wiciak 

 

 


