
REGULAMIN ORGANIZACYJNY KLUBU „SENIOR+”  

w WĘGORZEWIE 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

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

„Senior+”, prowadzonym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Węgorzewie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020. 

2. Klub prowadzony będzie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”. Jego działalność 

współfinansowana jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

3. Klub „Senior+” mieści się na parterze budynku przy ul. Generała Józefa Bema 12 w 

Węgorzewie. 

4. Uczestnikami Klubu „Senior+” są osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, 

zamieszkujące Gminę Węgorzewo. 

ROZDZIAŁ II 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Klub „Senior+” dysponuje 25 miejscami. 

2. Działalnością Klubu kieruje Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Węgorzewie. 

3. Klub „Senior+” jest czynny 3 razy w tygodniu po 3 godziny dziennie z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy. Dni i godziny funkcjonowania Klubu zostaną ustalone z 

uczestnikami i będą dostosowane do ich aktualnych potrzeb.  

4. Działalność Klubu Seniora finansowana jest ze środków dotacji celowej budżetu państwa 

oraz środków budżetu gminy. 

5. Uczestnictwo w zajęciach Klubu Seniora jest dobrowolne i bezpłatne. 

6. Uczestnictwo w Klubie wymaga złożenia wszystkich niżej wymienionych dokumentów w 

siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie przy ul. 

Zamkowej 4: 

a. Deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 1 do Regulaminu) 

b. Oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i zobowiązanie do jego 

przestrzegania (załącznik nr 2 do Regulaminu). 

7. Do wzięcia udziału m.in. w zajęciach ruchowych (kinezyterapii), sportowo-rekreacyjnych 

i aktywizujących wymagane jest stosowne zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań do uczestnictwa w ww. zajęciach. 

8. W ramach prowadzonej rekrutacji zakwalifikowanych zostanie 25 osób. W przypadku 

większej liczby osób chętnych, stworzona zostanie lista rezerwowa.  

9. Klub działa w oparciu o roczne oraz miesięczne plany/harmonogramy pracy opracowane 

przez Opiekuna Klubu, z uwzględnieniem propozycji uczestników.  

10. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w miesięcznych planach/harmonogramach 

pracy.  

11. Za prowadzenie list obecności i dzienników zajęć uczestników odpowiedzialny jest 

Opiekun Klubu. 



ROZDZIAŁ III 

CELE I ZAŁOŻENIA KLUBU 

1. Celem głównym Klubu „Senior+” w Węgorzewie jest przeciwdziałanie izolacji i 

marginalizacji osób starszych oraz ich aktywizacja w kierunku podejmowania działań 

zmierzających do poprawy jakości ich życia, poprzez uruchomienie placówki – Klubu 

„Senior+” na terenie Gminy Węgorzewo.  

2. Cele szczegółowe Klubu to: 

a) aktywowanie środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu 

wolnego 

b) pomoc w utrzymaniu kondycji psychofizycznej 

c) aktywizacja osób starszych w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy 

jakości ich życia 

d) pomoc osobom starszym w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego 

e) odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, poszerzanie i zdobywanie wiedzy oraz 

zaspokajanie potrzeb kulturalnych, towarzyskich 

f) wspieranie rodzin w opiece nad osobami starszymi. 

ROZDZIAŁ IV 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW KLUBU „SENIOR+” 

1. Uczestnicy Klubu mają prawo do: 

a) korzystania ze wszystkich form działalności prowadzonych w Klubie 

b) rozwijania własnych zainteresowań 

c) inicjowania nowych przedsięwzięć 

d) korzystania ze sprzętu i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania. 

2. Do obowiązków uczestników Klubu należy: 

a) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu 

b) aktywnego udziału w zajęciach Klubu 

c) przestrzeganie zasad i norm współżycia społecznego w Klubie oraz poza jego siedzibą 

podczas imprez okolicznościowych czy wyjść i wyjazdów 

d) branie udziału w pracach przygotowawczych i porządkowych związanych z 

przygotowaniem Klubu do zajęć 

e) korzystania z szatni, w tym zmiany obuwia. 

3. Uczestnictwo w Klubie wygasa z chwilą: 

a) wystąpienia z Klubu „Senior+” na własną pisemną prośbę 

b) śmierci uczestnika 

c) nieobecności powyżej 1 miesiąca. 

ROZDZIAŁ V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, sprzęty, gotówkę lub dokumenty wniesione 

przez uczestnika/uczestniczkę do placówki. 

2. Z treścią regulaminu zostają zapoznani pracownicy i uczestnicy Klubu „Senior+”.  

3. Zmiany w regulaminie Klubu „Senior+” mogą być dokonywane w trybie właściwym dla 

jego ustalenia.  



4. W kwestiach nieuregulowanych ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie. 

 

 

 

 

 


