Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 104
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 15 grudnia 2015 r.
REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI I REKRUTACJI DO DZIENNEGO DOMU „SENIOR –
WIGOR"
§ 1. INFORMACJE OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa zasady działalności oraz warunki rekrutacji uczestników do
Dziennego Domu Senior Wigor, który działa na podstawie umowy o realizację zadania zleconego w
ramach Programu Wieloletniego "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020 zwanego dalej „Domem”.
§ 2. REKRUTACJA UCZESTNIKÓW
1. Uczestnikami Domu będzie 15 osób z terenu Miasta Chodzieży w wieku 60+, nieaktywnych
zawodowo. Kryterium kwalifikacyjnym będzie : dochód, stan zdrowia, stopień sprawności
psychofizycznej , sytuacja rodzinna oraz względy społeczne.
Pierwszeństwo w przyjęciu będą miały osoby, których dochód nie będzie przekraczał 150%
kryterium dochodowego w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. Ponadto w ramach
przeprowadzania wywiadu środowiskowego kwalifikującego do tej formy pomocy, pracownik
socjalny,jako kolejne kryteria, uwzględni kwestie związane ze stanem zdrowia, dotychczasowymi
relacjami rodzinnymi i społecznymi uczestnika, jego stanem psychicznym i stopniem zagrożenia
wykluczeniem społecznym, jak również skalę potrzeb zgłaszanych przez wnioskującego o
skierowanie do Dziennego Domu Senior-Wigor.
2. W przypadku zgłoszenia się większej liczby Uczestników, spełniających wszystkie kryteria, niż
wolnych miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Przyjęcie do Domu odbywa się na podstawie złożonego wniosku, który dostępny jest w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej, w Urzędzie Miejskim w Chodzieży i na stronie internetowej
www.chodziez.pl w zakładce senior-wigor.
4. Termin, do którego należy składać wnioski zostanie podany w ogłoszeniach. Wnioski należy
składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Z. Krasińskiego 14 w
Chodzieży.
5. Decyzję o wyborze uczestników Projektu podejmuje składająca się z pracowników socjalnych
Komisja powołana przez Burmistrza Miasta Chodzieży. Osoby, które spełnią wymogi, ale nie
zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
Przyjęcie do Domu osób z listy rezerwowej nastąpi zgodnie z niniejszym regulaminem.
§ 3. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Dom czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 (poza
dniami ustawowo wolnymi).
2. W ramach pobytu uczestnikowi jest zapewniony jeden posiłek.
3. Na terenie Dziennego Domu zabronione jest palenie papierosów, spożywanie alkoholu i innych
środków odurzających oraz przebywanie pod ich wpływem.
§ 4. DOKUMENTACJA
1. W placówce gromadzona jest dokumentacja dotycząca Uczestników:
1) oświadczenie o zapoznaniu się Uczestnika z niniejszym Regulaminem, oświadczenie Uczestnika
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnianiu wizerunku, ankieta

wypełniona przez Uczestnika dotycząca jego ogólnego stanu zdrowia oraz zaleceń i
przeciwwskazań lekarskich,
2) inna dokumentacja niezbędna do realizacji zadania.
§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1. Uczestnik zobowiązany jest do:
1) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach (frekwencja minimum 50%)
2) potwierdzania uczestnictwa w zajęciach każdorazowo na liście obecności,
3) wypełniania ankiet ewaluacyjnych.
2. Każdy Uczestnik ma prawo do:
1) nieodpłatnego udziału w projekcie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
zgłaszania uwag dotyczących funkcjonowania Domu,
2) oceny organizacji zajęć oraz jakości merytorycznej i organizacyjnej oferowanego wsparcia,
otrzymania materiałów i narzędzi i innych pomocy niezbędnych do prawidłowej realizacji
zajęć i warsztatów, zapewnienia ciepłego posiłku w trakcie zajęć.
3. Uczestnik ma obowiązek do informowania pracowników Domu o jakiejkolwiek zmianie, w tym
danych osobowych.
4. Dom zastrzega sobie możliwość do wykorzystania wizerunku i nagrania uczestnika do celów
informacyjnych i promocyjnych, pod warunkiem, że fotografia lub nagranie zostało wykonane
podczas zajęć.
5. W przypadku rezygnacji z zajęć, Uczestnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia.
Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy w przypadku braku aktywnego
udziału w zajęciach lub w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia
dodatkowych postanowień. Złożone dokumenty są własnością Domu. Załącznikiem do niniejszego
Regulaminu jest Wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu „Senior – WIGOR”.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 - 2020

