
Regulamin Organizacyjny ośrodka wsparcia pod nazwą KLUB „SENIOR+”    
w Wałbrzychu przy ul. gen. W. Andersa 162a

Klub  „Senior+”  w  Wałbrzychu,  przy  ul.  gen.  W.  Andersa  162a,  funkcjonuje  zgodnie

z postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, stanowiącego załącznik

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

 § 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady działalności oraz warunki uczestnictwa w Klubie „Senior+”

w Wałbrzychu przy ul. gen. W. Andersa 162a, zwanego dalej Klubem „Senior +”.

2. Klub „Senior+” jest  ośrodkiem wsparcia,  o którym mowa w art  51 ust.  4 ustawy o pomocy

społecznej i funkcjonuje w formie klubu samopomocy.

3. Klub „Senior+” działa zgodnie z przepisami:

1) ustawy z dnia 21 marca 2004r. o pomocy społecznej, 

2) uchwały  Nr  L/565/22  z  dnia  30  czerwca  2022 r.  w  sprawie  zmiany  Statutu  Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu,

3) uchwały Nr LVII/626/22 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie utworzenia Klubu „Senior+”,    

4) niniejszego Regulaminu. 

4. Klub „Senior+” został  utworzony w celu integracji  i  aktywizacji  społecznej oraz zaspakajania

potrzeb  kulturalnych  środowiska  osób  starszych  w  Gminie  Wałbrzych, bez  względu  na  płeć,

wykształcenie, pełnosprawnych i niepełnosprawnych.

5.  Klub  „Senior+”  został  utworzony  w  strukturze  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej

w Wałbrzychu.

6. Siedzibą Klubu jest budynek usytuowany przy ul. gen. W. Andersa 162a w Wałbrzychu.    

7. Klub „Senior+” zapewnia tygodniowo min. 20 godzinną ofertę usług,  dla 20 seniorów.

8. Uczestnikiem zajęć Klubu może być osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki: 

1) ukończyła 60 lat;

2) jest osobą nieaktywną zawodowo;

3) zamieszkuje na terenie Gminy Wałbrzych;  

4)jest  osobą  samodzielną  w  zakresie  podstawowych  czynności  samoobsługowych,

a w szczególności higienicznych i żywieniowych.

9. Uczestnictwo w zajęciach Klubu „Senior+” jest dobrowolne.

10.  Warunkiem  członkostwa  w  Klubie  „Senior+”  jest  złożenie  wszystkich  niżej  wymienionych



dokumentów:

1) deklaracji  uczestnictwa w Klubie „Senior+” w Wałbrzychu stanowiącej załącznik nr 1 do

niniejszego Regulaminu; 

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

przestrzegania, stanowiące załącznik nr 2 Regulaminu; 

3) klauzuli  informacyjnej  oraz  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  wraz

z wizerunkiem, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu;

4) zaświadczenia  lekarskiego  o  braku  przeciwwskazań  do  uczestnictwa  w  zajęciach

ruchowych  i  sportowo-rekreacyjnych,  jeżeli  senior/seniorka  chce  w  nich  uczestniczyć,

stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

11. Dokumenty wymienione w ust. 10 należy składać w siedzibie Klubie „Senior+” przy ul. Andersa

162a,  o ile Klub dysponuje wolnymi miejscami. W sytuacji braku miejsc dokumenty kolejnych osób

przyjmuje się  i umieszcza na liście rezerwowej, do chwili zwolnienia się miejsca w Klubie.

12. Działalność Klubu „Senior+” finansowana jest ze środków dotacji  celowej budżetu państwa

oraz środków budżetu Gminy Wałbrzych - miasta na prawach powiatu.

13. Uczestnictwo w Klubie jest nieodpłatne.

14. Skreślenie z listy uczestników Klubu Senior + następuje w przypadku:

1) pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Klubie;

2) nieprzestrzegania przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu;

3) nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej powyżej 30 dni;

4) śmierci uczestnika.

§ 2 CELE I ZADANIA KLUBU SENIORA 

1. Cele i zadania pracy Klubu:

 1)  Motywowanie  środowiska  seniorów do  wspólnego  spędzania  wolnego  czasu i  zwiększenia

udziału   w życiu społecznym, w celu zapobiegania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu;

 2) Rozpoznawanie i monitorowanie poziomu potrzeb, rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji,

poprawa stanu psychofizycznego uczestników;

 3)   Dbanie o integrację międzypokoleniową i aktywizację seniorów z różnych środowisk;

4) Tworzenie ruchu samopomocy wśród seniorów; 

5) Propagowanie kultury i sztuki;

6) Upowszechnianie zdrowego trybu życia - ochrona i promocja zdrowia; 

7)  Propagowanie  różnych  form  działalności  twórczej  seniorów,  dostosowanych  do  możliwości

uczestników;

8)  Zaspokajanie  potrzeb  bytowych,  edukacyjnych,  kulturalnych  oraz  aktywności  ruchowej

i    rekreacyjnych uczestników Klubu;

9)  Organizowanie  i  udział  w   uroczystościach,  spotkaniach  okolicznościowych, wycieczkach,



wyjściach do instytucji kultury;   

10) Organizowanie wsparcia    ze strony    specjalistów – w zależności od potrzeb i działań na rzecz

Seniorów;

11)  Nawiązywanie  i  utrzymywanie  stałej  współpracy  z  osobami  prowadzącymi  zajęcia  oraz

instytucjami i organizacjami, które mogą się włączyć w działalność Klubu;

    12)  Zapewnienie  bezpiecznych  i  higienicznych  warunków  uczestnictwa  seniorów

w organizowanych    zajęciach;

13) Promocja Gminy Wałbrzych.

    

2. Zadania Klubu realizowane są zgodnie z wyznaczonymi działaniami w zakresie:

1) aktywizacji społecznej;

2)           oferty edukacyjnej;

3) oferty kulturalnej;

4) oferty sportowo-rekreacyjnej;

5) oferty prozdrowotnej i aktywności ruchowej.

§ 3. ORGANIZACJA KLUBU SENIOR+ 

1. Klub „Senior+” jest dostępny dla uczestników przez 5 dni w tygodniu, nie mniej niż 20 godzin

tygodniowo.  Dni  pracy  Klubu  ustalane  są  w  zależności  od  potrzeb  uczestników,  zgodnie

z miesięcznym planem   Klubu  z uwzględnieniem dni wolnych od pracy. Placówka dostępna jest

dla uczestników w godzinach od   10.00  do  16.00. Dopuszcza się możliwość zmiany godzin pracy

Klubu  i dostosowanie ich do potrzeb uczestników.

2.  Zajęcia w Klubie Senior+ są ujęte w stałym Miesięcznym Planie Pracy,  który wywiesza się

w siedzibie Klubu. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w miesięcznych planach pracy

w sytuacji niezależnych od organizatora Klubu.

3.  Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w zajęciach klubu jest  dysponowanie  wolnym

miejscem.

4. O kwalifikacji kandydatów do klubu decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Osoby, które zostały zakwalifikowane do Klubu, a nie zostały przyjęte z uwagi na brak wolnych

miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

6. W przypadku zwolnienia się miejsca w Klubie, osoby przyjmowane są kolejno z listy rezerwowej.

14. Uczestnicy Klubu „Senior+” pisemnie potwierdzają swoją obecność w Klubie „Senior+” na liście

obecności.

8. Klub „Senior+” prowadzi działalność w okresie od stycznia 2023 roku.

9. Dokumentację organizacji i działalności Klubu „Senior+” stanowią:

a) regulamin organizacyjny Klubu „Senior+” w Wałbrzychu, przy ul. gen. W. Andersa 162a,



b) lista obecności w Klubie „Senior+”, 

c) roczny plan pracy Klubu

d) miesięczny plany pracy Klubu

e) wszelkie notatki, pisma, korespondencja w sprawie niniejszego zadania, 

f) artykuły w prasie, 

g) dokumentacja fotograficzna, 

h) sprawozdania z działalności Klubu. 

6. Dokumentacja przechowywana jest w siedzibie    Klubu „Senior+” w Wałbrzychu przy ul. Andersa

162a.

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU SENIORA 
 

1. Do obowiązków uczestników Klubu należy:

a) aktywne uczestnictwo w organizowanych formach aktywności i zajęciach,

b) przestrzeganie regulaminu Klubu, przepisów BHP i PPOŻ oraz sanitarnych,

c) poszanowania prawa do godności, wolności i intymności innych uczestników oraz pracowników

Klubu,

d)  zachowanie  kultury  osobistej  oraz  przestrzeganie  norm  i  zasad  wzajemnego  współżycia

społecznego podczas uczestnictwa w działalności Klubu, a także godne reprezentowanie Klubu na

zewnątrz,

e) dbania o mienie Klubu, pomieszczenia, sprzęty i  materiały służące uczestnikom, korzystania

z nich wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, 

f) dbania o estetykę i zachowanie czystości w pomieszczeniach Klubu i innych pomieszczeniach,

w których odbywają się zajęcia dla uczestników,

g) przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach Klubu, 

h) przestrzeganie zakazu uczestnictwa w działalności Klubu osób będących pod wpływem alkoholu

lub innych środków odurzających,

i) stosowania się do wskazówek kadry i innych osób upoważnionych do prowadzenia zajęć,

j) ponoszenia odpowiedzialności za szkody w mieniu spowodowane działaniem umyślnym,

k) potwierdzanie obecności na liście obecności, 

l) informowania o jakiejkolwiek zmianie danych osobowych oraz o zmianach statusu na rynku

pracy.

                                              

2. Do praw członków Klubu należy:

a) użytkowania pomieszczeń Klubu, jeżeli będą się w nich odbywały zajęcia dla uczestników,

b) korzystania, w obecności kadry lub osób upoważnionych do prowadzenia zajęć, ze sprzętów

i materiałów będących na wyposażeniu Klubu,    



c) poszanowanie swoich praw i godności osobistej, 

b) wolność słowa, przekonań i wyznania, 

e) rozwijanie własnych zainteresowań,

f) uczestnictwo w działaniach podejmowanych przez Klub na równi ze wszystkimi członkami Klubu,

g) pomoc w rozwiązywaniu problemów i konfliktów w grupie, 

h) uzyskanie pełnej informacji o działalności Klubu

 i) inicjowania nowych przedsięwzięć

§ 6. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ KLUBU 

1. Działalność Klubu nadzoruje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za

pomocą zatrudnionego w Klubie kierownika.

2. Pracę w Klubie, przy aktywnym udziale uczestników, organizuje Kierownik Klubu zatrudniony

przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Wałbrzychu.  Zadania  kierownika  Klubu  określa

zakres jego obowiązków, zatwierdzony przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wałbrzychu.    

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

uczestnika do placówki.

2. Prace wykonane przez uczestników w ramach zajęć nie stanowią ich własności i  pozostają

w dyspozycji Klubu.

3.  W sprawach  nieujętych  w niniejszym Regulaminie,  decyzję  ostateczną  podejmuje  Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu .

4. Zmiany regulaminu Klubu Seniora mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

5. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie zmiany wymagają zatwierdzenia przez Dyrektora Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

Załączniki: 

1. Deklaracja uczestnictwa w Klubie „Senior +” w Wałbrzychu wraz z oświadczeniem o sytuacji rodzinnej

i dochodowej.

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Organizacyjnym Klubu „Senior+” w Wałbrzychu.

3. Klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z wizerunkiem.

4.   Zaświadczenie lekarskie.


