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REGULAMIN  KLUBÓW  SENIORA  

Postanowienia ogólne: 

1. Kluby Seniora zostały utworzone  przez Gminę Płużnica wraz z partnerem Stowarzyszenie   

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.  

2. Kluby Seniora  swoją działalność opierają na niniejszym regulaminie. 

3. Kluby  Seniora działają terenie gminy Płużnica. 

4. Opiekę nad Klubami  Seniora sprawuje Konsultant merytoryczny  Klubów Seniora. 

5. Do Klubów Seniora mogą być przyjęte osoby spełniające przesłanki dla osób i rodzin zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkające na terenie Gminy Płużnica w woj. kujawsko –

pomorskim. 

6. Pierwszeństwo uczestnictwa w Klubie Seniora  będą miały osoby z niepełnosprawnościami  i osoby 

niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego ( na 

osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie ). 

7. Do Klubu Seniora zakwalifikowane będą osoby spełniające przesłanki dla osób i rodzin zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkające na terenie Gminy Płużnica w woj. kujawsko-

pomorskim (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego ),których szczególnie dotykają 

problemy : 

       -osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do wsparciem  pomocy społecznej  

       -osoby, o których mowa w art.1 ust.2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym 

       -osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego  

       -osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy ,zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji i zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

       -osoby korzystające z PO PŻ 

   Cele i działania Klubów Seniora: 

Cele  Klubów Seniora : 

1. Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w Gminie Płużnica . 

2. Zwiększenie wsparcia opiekuńczego , aktywizacja i integracja  niesamodzielnych seniorów 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.  

3. Podnoszenie umiejętności ,wiedzy  i zwiększenie  dostępu do informacji służące poprawie jakości 

usług opiekuńczych w rodzinie poprzez usługi szkoleniowe , doradcze, informacyjne świadczone przez 

Centrum Usług  Środowiskowych w Gminie Płużnica. 

4.Zwiększenie ilości osób posiadających umiejętności i kompetencje do świadczenia usługi 

opiekuńczej dla niesamodzielnych seniorów. 

5. Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa niesamodzielnych seniorów z gminy Płużnica zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

6. Wspieranie  rozwoju zainteresowań członów Klubu Seniora. 

7. Promocja działalności Gminy Płużnica i Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju  Gminy Płużnica. 
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8. Organizowanie dla  członków klubów życia towarzyskiego , w tym spotkań, wycieczek ,imprez 

kulturalnych . 

9. Zwiększenie dostępności i poprawa standardu usług  opiekuńczych nad osobami  

niesamodzielnymi, oraz funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego . 

10.Organizacja dostępu do usług informacyjnych, prawnych, psychologicznych i animacyjnych . 

 

 Działania  Klubów Seniora : 

1. Doradztwo psychologiczne i wsparcie indywidualne . 

2. Doradztwo prawne i indywidualne. 

3.Spotkania z lekarzem geriatrą. 

4. Usługi animacyjne (wspólne czytanie książek ,wspólne śpiewanie, gry i zabawy zespołowe). 

5. Wzajemna nauka obsługi i wykorzystania komputera i inne aktywności oczekiwane przez seniorów. 

6. Prowadzenie warsztatów artystyczno/rękodzielniczych prowadzonych przez instruktora. 

7. Prowadzenie warsztatów/doradztwa grupowego dla opiekunów faktycznych niesamodzielnych 

seniorów. Będą to działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności i wiedzy opiekunów 

faktycznych i służące poprawie jakości usług opiekuńczych. 

8. Prowadzenie zajęć  rekreacyjno-ruchowych przez trenera dla seniorów. 

9. Prowadzenie wypożyczalni  sprzętu rehabilitacyjnego. 

10.Turnusy rehabilitacyjne dla seniorów niepełnosprawnych . 

 11.Organizacja wyjazdów integracyjnych dla seniorów i ich opiekunów faktycznych. 

 

  Zarządzanie  i organizacja : 

1.Kluby Seniora  realizowane są przez  Gminę  Płużnica  i Stowarzyszenie  Towarzystwo Rozwoju 

Gminy Płużnica. 

2.Kluby Seniora będą funkcjonowały 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie. 

3.Opiekun sporządza plan pracy Klubu Seniora w porozumieniu z jego członkami . 

4.Dokumentację Klubu Seniora  stanowią: 

       - plany pracy Klubu Seniora 

      - dzienniki obecności uczestników 

       -sprawozdania  z działalności Klubu Seniora 

      - dokumentacja z organizowanych  spotkań i wyjazdów 

 

  Finanse : 

1. Projekt „Kluby Seniora w Gminie Płużnica” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

                   Obowiązki członków Klubów Seniora : 

Do obowiązków członów Klubów Seniora należy : 
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1. Podpisanie kontraktu przez uczestnika. 

2. Przestrzeganie regulaminu placówki. 

3. Przestrzeganie bezpieczeństwa innych osób przebywających w Klubie. 

4. Poszanowanie godności osobistej członków Klubu Seniora i pracowników. 

5. Dbałość i poszanowanie sprzętu . 

  

 

 

 

 
 


