
 

Załącznik Nr 1                                                                             

do Zarządzenia  Nr 43/21                                  

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie                                                                                                  

z dnia 17 grudnia 2021  

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW  

DO  „KLUBU SENIOR +” W DOPIEWIE 

 

§1. Postanowienia ogólne 

1.  Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji do  Klubu Senior+ z siedzibą w  Konarzewie 

ul. Kościelna 1 , zwanego  dalej „Klubem”, który zostanie utworzony w ramach zadania 

publicznego pod nazwą „Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu Senior + „ na podstawie umowy 

Nr 10/I/K/2021 z dnia 29 lipca 2021 o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach 

programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 edycja 2021.  

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, współfinansowane jest ze środków (Wojewody  

Wielkopolskiego) Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu 

Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025  i gminy  Dopiewo . 

 

§2. Cele Klubu „Senior+” 

1.  Klub dysponuje 13 miejscami, zgodnie ze standardem określonym w Programie Wieloletnim  

„Senior+” na lata 2021-2025. 

2. Celem głównym działalności Klubu jest zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym  

seniorów z terenu gminy Dopiewo. 

3. Klub działa na podstawie przepisów: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

oraz Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, stanowiącego załącznik do 

Uchwały Nr 191 Rady Ministrów  z dnia 21 grudnia 2020 r.  

4. Celem głównym Klubu „Senior+” jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie 

społeczne osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu 

wolnego przez seniorów.   

5. Cele szczegółowe Klubu to:  poprawa stanu psychofizycznego uczestników,  zapewnienie 

wsparcia i stworzenie odpowiednich warunków do różnych form aktywności i integracji 



seniorów, zapewnienie wsparcia i stworzenie warunków do samopomocy i aktywności 

seniorów jako liderów społeczności lokalnej, rozwój systemu pomocy środowiskowej dla 

seniorów.       

§3. Kryteria i zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja uczestników do Klubu ma charakter otwarty i dobrowolny.  

2. Za rekrutację do Klubu odpowiedzialny będzie OPS w Dopiewie. 

2. Rekrutację oraz zakwalifikowanie uczestników do Klubu prowadzi OPS w Dopiewie i jest 

za nią odpowiedzialny. 

3. Uczestnikiem / uczestniczką Klubu „Senior+”  w  Dopiewie  może zostać każdy mieszkaniec 

Gminy Dopiewo, który ukończył 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo.   

4. Uczestnictwo w Klubie jest dobrowolne i nieodpłatne w okresie 12 miesięcy. 

5. Procedurę rekrutacji rozpoczyna złożenie następujących dokumentów:  

1) deklaracji uczestnictwa w Klubie „Senior+” w Dopiewie , stanowiącej załącznik nr 1  

do niniejszego Regulaminu,  

2) oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i zobowiązania do jego 

przestrzegania. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do uczestnictwa  

w zajęciach ruchowych i sportowo – rekreacyjnych, jeżeli senior / seniorka chce  

w nich uczestniczyć  oraz oświadczenia o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych  

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,  

3) zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi    

w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) -  

Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., określanego terminem RODO oraz z zasadami 

określonymi  w przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U.  z 2018 r. poz. 1000), stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.  

4) Zgody na zezwolenie lub brak zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

(ustawy  z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 

2018 r. poz. 1191), stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu,  

 

6. Każda procedura jest rozpatrywana indywidualnie. 

7. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia zawierające prawidłowo uzupełniony komplet 

dokumentów, o których mowa w ust. 5, opatrzonych czytelnym podpisem kandydata do 

uczestnictwa w Klubie. 

8. W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników niż ilość miejsc w Klubie, 

decyduje kolejność zgłoszeń. Pracownicy OPS na podstawie przyjętych zgłoszeń dokonują 

kwalifikacji uczestników. 

9. Dane zawarte w deklaracji są weryfikowane na podstawie dokumentu tożsamości seniora / 

seniorki okazanego w trakcie przyjmowania deklaracji.   



10. Dokumenty wymienione w ust. 5 przyjmowane są w siedzibie Klubu w godzinach jego 

funkcjonowania.  

W ramach prowadzonej rekrutacji  na rok 2022 wnioski należy składać   

w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Konarzewska 12 w Dopiewie.  

11. Osoby, które spełnią kryteria, o których mowa w ust. 3, ale nie zostaną zakwalifikowane do  

uczestnictwa w Klubie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. 

Osoby te będą kwalifikowane do uczestnictwa w Klubie, w przypadku rezygnacji lub 

niskiej frekwencji osób z listy podstawowej.  

12.  O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Klubie, osoby zostaną powiadomione telefonicznie  

lub pocztą elektroniczną. 

13. Od wyników rekrutacji nie przysługuje prawo odwołania. 

§4. Kryteria i zasady rekrutacji 

1. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. Osoba chcąca uczestniczyć w Klubie, 

zobowiązana jest do podania informacji zgodnych ze stanem faktycznym. 

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje 

Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w  Dopiewie .  

3. Zmian w niniejszym Regulaminie dokonuje się odrębnym zarządzeniem. 


