Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 48/2016
z dnia 15 listopada 2016
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU
W PROGRAMIE PN. DZIENNY DOM „SENIOR-WIGOR”
W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki rekrutacji i udziału uczestników w Programie pn. Dzienny
Dom „Senior-WIGOR” w Dąbrowie Tarnowskiej,
współfinansowany w ramach rządowego Programu Wieloletniego Senior-WIGOR na lata
2015-2020 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej Programem.
2. Jednostką organizacyjną prowadzącą rekrutację do Programu Wieloletniego „SeniorWIGOR” jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie
Tarnowskiej z siedzibą przy ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
3. Program Wieloletni Senior-WIGOR na lata 2015-2020 Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej,realizowany jest w okresie 15.12.2016r. - 31.12.2017r.
§2
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE
1. Głównym celem programu jest poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy
Dąbrowa Tarnowska nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ i ich aktywizacja społeczna.
2. Program zajęć Dziennego Domu Senior-WIGOR ma charakter profilaktyki zdrowotnej,
której celem jest podniesienie poziomu sprawności osób starszych, utrzymanie ich
samodzielności i wydolności.
3. Pozostały zakres świadczeń oferowany uczestnikom stanowić będą: usługi rekreacyjnointegracyjne, usługi kulturalno-oświatowe, usługi edukacyjne.
4. Dzienny Dom Senior-WIGOR funkcjonuje od poniedziałku do piątku, 8-godzin dziennie.
5. Usługi Dziennego Domu Senior-WIGOR świadczone będą grupie 20-osób.
6. Forma uczestnictwa w programie:
a) Stała (uczestnik korzysta codziennie z pełnego zakresu świadczeń Dziennego Domu
Senior-WIGOR),
b) Niestała (uczestnik korzysta z pełnego zakresu świadczeń Dziennego Domu SeniorWIGOR w wybrane dni tygodnia),
c) Otwarta (uczestnik nie korzystający z pełnego zakresu świadczeń Dziennego Domu SeniorWIGOR, uczestniczy tylko w ogólnodostępnych zajęciach otwartych).
7. O terminie zajęć ogólnodostępnych realizator Programu informował będzie na bieżąco na
stronie internetowej: Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej www.dabrowatar.pl,

8. Dzienny Dom Senior-WIGOR współpracował będzie z przedstawicielami instytucji,
placówek, stowarzyszeń, działających na terenie Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej z zakresu
kultury, sztuki, sportu co w istocie przyczyni się do uatrakcyjnienia pobytu w Dziennym
Domu Senior-WIGOR.
9. Program realizowany będzie w kompleksie budynku Handlowo – Usługowym – Budomex,
w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Berka Joselewicza 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.
10. Pełny zakres świadczeń Dziennego Domu Senior-WIGOR obejmuje:
a) 8 godzinny pobyt,
b) jeden ciepły posiłek,
c) pomoc wykwalifikowanych pracowników,
d) terapię zajęciową, treningi umiejętności społecznych i pamięci,
e) szeroko pojętą aktywizację, w tym ogólną gimnastykę usprawniającą,
f) realizacje potrzeb Uczestników w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym i towarzyskim,
g) możliwość korzystania z komputera i Internetu,
h) pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych.
§3
OPŁATY
1. Opłatę za pobyt stały w Dziennym Domu Senior-WIGOR ustala Realizator Programu
2. Miesięczną opłatę za stały pobyt w Dziennym Domu Senior-WIGOR określa poniższa
tabela i jest uzależniona od dochodu w myśl art.8 ustawy o pomocy społecznej:
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę
w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego Wysokość odpłatności
określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca ustalona w % od ceny usługi
2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz z 2016r. Poz 930 zpóźn.
zm.) wyrażony w %
Do 100 %

Nieodpłatnie

Powyżej 100 % do150 %

od 50,00zł do 100,00zł

Powyżej 150% do 200%

od 100,00zł do 150,00zł

Powyżej 200% do 250%

od 150,00zł do 175,00 zł

Powyżej 250% do 300%

od 175,00 zł do 200,00zł

Powyżej 300% do 350%

od 200,00 zł do 225,00 zł

Powyżej 350%

Od 225,00 zł do 250,00 zł

3. Osoby korzystające z pobytu w Dziennym Domu Senior-WIGOR przez okres krótszy niż
miesiąc kalendarzowy ponoszą odpłatność w kwocie 1/20 ustalonej kwoty za każdy dzień
pobytu.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba korzystająca z usług Dziennego Domu
Senior-WIGOR, na jej wniosek lub pracownika socjalnego, może zostać częściowo lub
całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności.

§4
REKRUTACJA
1. Beneficjentami programu są osoby w wieku 60+ nieaktywne zawodowo zamieszkujące na
terenie Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2. Rekrutacja uczestników ubiegających się o objęcie działaniami Programu Dziennego Domu
Senior-WIGOR będzie odbywała się w terminie od 15.11.2016 do 10.12.2016r.
3. Podczas wyboru uczestników Komisja Rekrutacyjna kierować się będzie: sytuacją
zdrowotną, rodzinną, dochodową i mieszkaniową, zagrożeniem przemocą domową.
4. Dokumentem rekrutacyjnym, który należy złożyć jest:
a) wypełniony wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu Senior-WIGOR (Załącznik nr 1
do regulaminu),
b) wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy (Załącznik nr 2 do regulaminu),
c) zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza rodzinnego (Załącznik nr 3 do regulaminu).
5. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Dąbrowie Tarnowskiej lub do pobrania ze strony internetowej : www.dabrowatar.pl
6. Wypełnione zgłoszenia do programu (wniosek/kwestionariusz) będą przyjmowane
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej (sekretariat) lub Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej pokój nr 4, w poniedziałek
w godzinach 8.30 do 16.30, od wtorku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30 w terminie do
dnia 09.12.2016r.
7. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
8. Powołana Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie
Tarnowskiej w Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o kwalifikacji do programu
Dziennego Domu Senior-WIGOR w terminie do dnia 12.12.2016r. na podstawie:
a) informacji zamieszczonych w kwestionariuszu zgłoszeniowym,
b) spełnienia kryteriów wymienionych §4 pkt. 3,
c) dodatkowo premiowane i mile widziane są posiadane, nabyte kwalifikacje zawodowe lub
umiejętności przydatne na rodzaj realizowanych zajęć pobytowych (nauczyciel, lekarz,
kosmetyczka, rehabilitant, dietetyk itp.).
9. Osoby, którym w procesie rekrutacji nie udało się zakwalifikować do Programu Dziennego
Domu Senior-WIGOR zostaną umieszczone na liście rezerwowej i będą miały pierwszeństwo
zakwalifikowania się w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej.
§5
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1. Uczestnik Dziennego Domu Senior-WIGOR zobowiązany jest:
a) punktualnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach wynikających z Programu,
b) zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury,

c) poinformować opiekuna o ewentualnym złym samopoczuciu,
d) w czasie przebywania w Dziennym Domu Senior-WIGOR i innych obiektach w trakcie
trwania Programu przestrzegać postanowień i regulaminów tych obiektów,
e) przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz
innych środków odurzających w Dziennym Domu Senior-WIGOR.
2. Uczestnik Dziennego Domu Senior-WIGOR ma prawo do:
a) udziału w Programie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
b) wyrażania swojej opinii, oceny dotyczącej realizacji Programu.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie w trakcie jego trwania uczestnik
zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy w przypadku braku
aktywnego udziału w Programie lub w przypadku naruszenia przez niego postanowień
niniejszego Regulaminu.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez cały czas trwania
Programu.
2. Zastrzega się prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenie dodatkowych
postanowień.
3. W przypadku zmian dokonanych w Regulaminie bądź wprowadzenia dodatkowych
postanowień niezwłocznie poinformuje się o tym fakcie Uczestników Programu.

