
 

 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
 

Regulamin Klubu Seniora w projekcie  

pn. „Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach”,  

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie 

społeczne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.1. 

Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady działalności oraz warunki uczestnictwa 

w filii Dziennego Domu Pomocy Społecznej „WRZOS”, Centrum Usług Społecznościowych 

z siedzibą przy ulicy Edukacji 11, 43-100 Tychy w ramach zajęć prowadzonych w Klubie Seniora 

(zwanego dalej Klub Seniora). 

2. Zajęcia prowadzone w Klubie Seniora są przeznaczone dla osób, które spełniły łącznie 

następujące warunki: 

a) zostały zakwalifikowane do udziału Projekcie pn. „Uruchomienie Centrum Usług 

Społecznościowych w Tychach”  współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.2. Dostępne 

i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.1. Rozwój usług społecznych 

i zdrowotnych – ZIT. 

b) podpisały zgodę 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), 

stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.  



 

 

 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
 

c) podpisały z Kierownikiem filii Dziennego Domu Pomocy Społecznej „WRZOS”, Centrum 

Usług Społecznościowych w Tychach stosowną umowę, stanowiącą załącznik 

nr 2 do niniejszego regulaminu. 

d) wypełniły Indywidualny Plan Wsparcia wraz z pracownikiem filii Dziennego Domu Pomocy 

Społecznej „WRZOS”, Centrum Usług Społecznościowych, stanowiący załącznik nr 3 

do niniejszego regulaminu. 

e) złożyły podpis pod oświadczeniem o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem 

i zobowiązania do jego przestrzegania, załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.  

3. Dane zawarte w dokumentach, o których mowa powyżej są zawarte na podstawie dokumentu 

tożsamości Uczestnika/czki okazanych w trakcie zawierania umowy udziału w ofercie wsparcia 

Klubu Seniora z Kierownikiem filii Dziennego Domu Pomocy Społecznej „WRZOS”, Centrum 

Usług Społecznościowych.  

 

ROZDZIAŁ II 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Klub Seniora dysponuje 20 miejscami. 

2. Klub Seniora jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 - 18.00 z wyłączeniem 

dni ustawowo wolnych od pracy. 

3. Uczestnik/czka deklarujący wolę udziału w zajęciach ruchowych i sportowo – rekreacyjnych 

zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenie lekarza ogólnego o braku przeciwwskazań 

do uczestnictwa w zajęciach, załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu. W przypadku braku 

możliwości przedstawienia zaświadczenia lekarza ogólnego, może złożyć oświadczenie o braku 

przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach, załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu.  

4. Klub Seniora działa w oparciu o programy tworzone przez pracowników filii Dziennego Domu 

Pomocy Społecznej „WRZOS”, Centrum Usług Społecznościowych oraz samych seniorów. 

5. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w programach w sytuacji zbyt małej liczby osób 

zainteresowanych poszczególnymi działaniami. 
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ROZDZIAŁ III 

CELE I ZAŁOŻENIA KLUBU SENIORA 

1. Oferta wsparcia realizowana poprzez działania Klubu Seniora jest realizowana poprzez 

zajęcia mające na celu: 

a) zwiększenie dostępności usług zapobiegających zjawisku wykluczenia społecznego 

tyskich seniorów; 

b) aktywizację społeczną, wspieranie integracji ze społecznością lokalną;   

c) budowanie poczucia przynależności do wspólnoty lokalnej; 

d) niwelowanie problemu wykluczenia cyfrowego osób w wieku 60+;   

e) aktywizowanie środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu 

wolnego; 

f) rozpoznawanie potrzeb, rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji uczestników; 

g) poprawę funkcjonowania psychofizycznego poprzez działania prowadzone w ramach 

oferty wsparcia świadczonej przez Klub Seniora. 

h) zaspokajanie potrzeb informacyjnych poprzez udostępnianie informacji o działaniach 

prowadzanych na rzecz seniorów w mieście. 

i) zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizowanie uroczystości, 

spotkań i pogadanek. 

ROZDZIAŁ IV 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU SENIORA 

1. Uczestnicy Klubu Seniora mają prawo do: 

a) korzystania ze wszystkich form wsparcia prowadzonych w Klubie Seniora, 

b) rozwijania własnych zainteresowań, 

c) inicjowania nowych przedsięwzięć, 

d) korzystania ze sprzętów i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania, poza 

sprzętami znajdującymi się w pomieszczeniu kuchennym, bez zgody ze strony 

pracownika, 

e) zgłaszania uwag dotyczących funkcjonowania Klubu Seniora, bezpośrednio 

pracownikowi, co zostanie odnotowane w zeszycie uwag. 
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2. Do obowiązków uczestników Klubu Seniora należy: 

a) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu; 

b) udział w zajęciach; 

c) przestrzeganie zasad i norm współżycia społecznego w Klubie Seniora; 

d) branie udziału w pracach przygotowawczych i porządkowych związanych 

z przygotowaniem Klubu Seniora do spotkań; 

e) korzystanie z szatni, w tym zmiana obuwia. 

3. Uczestnictwo w Klubie Seniora może ulec wygaśnięciu z chwilą: 

a) wystąpienia na własną pisemną prośbę; 

b) naruszenia zasad współżycia społecznego; 

c) naruszenia nietykalności cielesnej innej osoby; 

d) udowodnionego aktu kradzieży lub wandalizmu; 

e) naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu oraz zawartej umowy i innych dokumentów 

obowiązujących w Projekcie. 

 

ROZDZIAŁ V 

DODATKOWE POSTANOWIENIA 

1. W nagłych wypadkach, do których doszło w czasie pobytu Uczestnika/czki w Klubie 

Seniora pracownik, jest zobowiązany do powiadomienia odpowiednich służb bez zgody 

rodziny. W drugiej kolejności powiadamia się osobę wyznaczoną do kontaktu przez 

Uczestnika/czkę. 

2. Na terenie Klubu Seniora obowiązuje bezwzględny zakaz: 

a) spożywania alkoholu; 

b) przebywania w stanie nietrzeźwym; 

c) palenia tytoniu; 

3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyposażenie Klubu Seniora. W razie zniszczenia 

odpowiada materialnie zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów p/pożarowych i zgłaszania 

wszystkich nieprawidłowości technicznych personelowi placówki. 

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania osób postronnych na teren Klubu Seniora. 
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ROZDZIAŁ V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Z treścią regulaminu zostają zapoznani pracownicy i uczestnicy Klubu Seniora. 

2. Kierownik filii Dziennego Domu Pomocy Społecznej „WRZOS”, Centrum Usług 

Społecznościowych zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany regulaminu lub wprowadzenia 

dodatkowych postanowień. 

3. W kwestiach nieuregulowanych ostateczną decyzję podejmuje Kierownik filii Dziennego Domu 

Pomocy Społecznej „WRZOS”, Centrum Usług Społecznościowych. 

 

 


