Elektronicznie podpisany przez:
Cecylia Ślusarczyk; Gmina Brzeszcze
dnia 21 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 132/2017
BURMISTRZA BRZESZCZ
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia naboru uczestników do Dziennego Domu Senior+ w Jawiszowicach przy ul.
Bielskiej 2.
Na podstawie art.30 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2017r. poz. 1875)
z a r z ą d z a się , co następuje:
§ 1. Ogłaszam nabór uczestników do Dziennego Domu Senior+ w Jawiszowicach zgodnie z Regulaminem
stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy w Brzeszczach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach i tablicach ogłoszeń.

Burmistrz Brzeszcz
Cecylia Ślusarczyk
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Załącznik do Zarządzenia Nr 132/2017
Burmistrza Brzeszcz
z dnia 20 grudnia 2017 r.
Regulamin rekrutacji i działalności
Domu Senior+ w Jawiszowicach
I. Informacje ogólne.
1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru do Dziennego Domu Senior+ w Jawiszowicach przy ul.
Bielskiej 2.
2. Celem działalności Dziennego Domu Senior+ będzie zapewnienie wsparcia seniorom poprzez
umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej,
obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej,
rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od stwierdzonych potrzeb.
3. Nabór do Dziennego Domu Senior+ prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach.
II. Tok postępowania rekrutacyjnego.
1. Przebieg rekrutacji uczestników do Dziennego Domu Senior+ obejmuje:
a.Ogłoszenie o rekrutacji:
Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach Dziennego Domu Senior+ proszone są o składanie deklaracji
uczestnika w terminie 08 stycznia 2018r do 24 stycznia 2018r. do godz. 13-tej.
b.Deklaracja uczestnika stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu jest do pobrania w siedzibie
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6, pokój nr 1 oraz ze strony internetowej
www.ops.brzeszcze.pl w zakładce „Senior+”, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
www.brzeszcze.pl w zakładce Zarządzenia Burmistrza.
c.Przyjmowanie deklaracji uczestnika w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przy ul.
Mickiewicza 6 - pokój nr 1 w godzinach pracy Ośrodka.
d.Przekazanie deklaracji sprawdzonych pod względem wymogów formalnych pracownikom socjalnym
według rejonu zamieszkania celem przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.
e.Decyzję o wyborze uczestników podejmie Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Brzeszcz
w składzie:
- Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach
- 3 pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach
- przedstawiciel organizacji pozarządowych
f.Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się w dniu 25.01.2018r. z którego sporządzony zostanie
protokół
g.Ogłoszenie wyników rekrutacji w dniu 26.01.2018r. na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brzeszczach.
2. Posiedzenie Komisji jest jawne.
III. Zasady postępowania rekrutacyjnego
1. Dzienny Dom Senior+ w Jawiszowicach przeznaczony jest dla 15 uczestników.
2. Uczestnikami Domu mogą być osoby, które:
a. są mieszkańcami gminy Brzeszcze,
b. ukończyły 60 rok życia,
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c. są nieaktywne zawodowo,
d. są samodzielne lub wymagają niewielkiej pomocy w czynnościach dnia codziennego,
3. Pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą miały osoby, które zamieszkują samotnie. Ponadto przy
rekrutacji uwzględnione będą kwestie związane ze stanem zdrowia, dotychczasowymi relacjami rodzinnymi
i społecznymi uczestnika, jego stanem psychicznym i stopniem zagrożenia wykluczeniem społecznym, jak
również skala potrzeb zgłaszanych w „Deklaracji uczestnika”, potwierdzonych w wywiadzie środowiskowym.
4. W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników, spełniających w tym samym stopniu i zakresie
wszystkie kryteria, niż wymagana liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Przyjęcie uczestnika do udziału w zajęciach Dziennego Domu Senior+ następuje na podstawie kierującej
decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach na podstawie
rodzinnego wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.
6. Osoby, które spełnią wszystkie wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc,
zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
7. Przyjęcie do Dziennego Domu Senior+ z listy rezerwowej nastąpi zgodnie z niniejszym Regulaminem.
IV. Sprawy organizacyjne.
1. Dzienny Dom Senior+ jest czynny przez cały rok w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach
od 800 - 1600 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy).
2. W ramach pobytu uczestnikowi jest zapewnione są drugie śniadanie i jeden gorący posiłek.
3. Uczestnikowi zapewniony będzie transport do i z Dziennego Domu Senior+.
4. Na terenie Dziennego Domu Senior+ zabronione jest palenie tytoniu, papierosów elektronicznych,
spożywanie alkoholu i innych środków odurzających oraz przebywanie pod ich wpływem.
V. Dokumentacja
W Dziennym Domu Senior+ gromadzona jest dokumentacja uczestników:
1. Decyzja o skierowaniu do uczestnictwa w zajęciach Dziennym Domu Senior+.
2. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnianiu
wizerunku pod warunkiem, że zdjęcie lub nagranie zostało wykonane podczas zajęć w Dziennym Domu
Senior+.
3. Ankieta wypełniona przez uczestnika dotycząca jego stanu zdrowia oraz zaleceń i przeciwwskazań
lekarskich i zażywanych lekach.
4. Oświadczenie uczestnika o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.
VI. Prawa i obowiązki uczestnika
1.

Uczestnik zobowiązany jest do:

a) Punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
b) Potwierdzania uczestnictwa w zajęciach każdorazowo w liście obecności,
c) Powiadamiania kierownika Dziennego Domu Senior+ z jednodniowym
nieobecności chyba, że powiadomienie było niemożliwe z powodów losowych.

wyprzedzeniem o swojej

d) Regularnego i terminowego wnoszenia odpłatności za pobyt w Domu Senior+
e) Wypełniania ankiet ewaluacyjnych.
f) Przestrzegania Regulaminu Organizacyjnego Dziennego Domu Senior+.
g) W przypadku rezygnacji z zajęć Uczestnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o
Rezygnacji.
2. Uczestnik ma prawo do:
a) zgłaszania uwag dotyczących funkcjonowania Dziennego Domu Senior+,
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b) oceny organizacji zajęć oraz jakości merytorycznej i organizacyjnej oferowanego wsparcia.
3. W przypadku nie przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu, braku aktywnego
uczestnictwa
w zajęciach bez usprawiedliwienia kierownik Dziennego Domu Senior+ wnioskuje do Dyrektora Ośrodka
Pomocy Społecznej w Brzeszczach o skreślenie Uczestnika z listy i uchylenie decyzji kierującej .
4. Postanowienia końcowe.
Zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają zastosowania trybu jak przy jego przyjęciu.
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