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Regulamin Klubu Senior + w Kaliszu

Klub Senior + w Kaliszu funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego
„Senior +” na lata 2021-2025, stanowiącego załącznik do Uchwały  191 Rady Ministrów z
dnia 21 grudnia 2020 roku  w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior +” na
lata 2021-2025 (M.P. z 2021 r. poz.10).

§ 1

Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i organizacji  Klubu Senior +  
w Kaliszu.

2.  Klub Senior + funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kaliszu.

3.  Siedzibą Klubu Senior + są pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kaliszu przy ul. Granicznej 1.

4. Klub działa zgodnie z przepisami:

-  ustawy z  dnia  12  marca  2004r.  o  pomocy  społecznej  (tekst  jednolity  Dz.U.  z  2021  r.
poz.2268 ze zm.),
- regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu,
- uchwały Nr  XLVIII/666/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28  grudnia 2021r.  w sprawie
utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” w Kaliszu 
- niniejszego regulaminu.

§ 2

1.  Celem  głównym  Klubu  Senior+  w  Kaliszu  jest  aktywizacja  społeczna,  integracja,
włączanie  społeczne  osób starszych  do społeczności  lokalnej  oraz  organizacja  wspólnego
spędzania czasu wolnego przez seniorów.

2. Cele szczegółowe Klubu to:

1. Organizowanie  zajęć  w  zakresie  edukacji,  kultury  oraz  promowania  aktywności
intelektualnej i ruchowej.

2. Motywowanie  seniorów  do  integracji  społecznej  i  aktywnego  spędzania  wolnego
czasu oraz do korzystania z różnych form wsparcia.

3. Rozpoznawanie  indywidualnych  potrzeb  seniorów  i  rozwijanie  ich  zainteresowań,
talentów i pasji.

4. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów społecznych.
5. Tworzenie ruchu samopomocy wśród uczestników Klubu.
6. Poprawa stanu psychofizycznego seniorów.
7. Promowanie zdrowego stylu życia.

§ 3

Zasady uczestnictwa w Klubie:

1. Uczestnikami  Klubu Senior+ mogą być osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60
lat i są mieszkańcami Miasta Kalisza.



Regulamin Klubu Senior + w Kaliszu

--------------------------------------------------------------------------------

2. Uczestnictwo w Klubie jest nieodpłatne.
3. W klubie jednorazowo może uczestniczyć maksymalnie 12 osób.
4.  Uczestnicy  Gminnego  Klubu Senior+  pisemnie  potwierdzają  swoją  obecność  na  liście
obecności.
5. Uczestnictwo w Klubie wymaga złożenia niżej wymienionych dokumentów:

a) Deklaracja uczestnictwa w Klubie Senior + w Kaliszu – załącznik nr 1,
b) Oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i zobowiązanie do jego

przestrzegania – załącznik nr 2,
c) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3,
d) Oświadczenie w zakresie wizerunku – załącznik nr 4,
e) Klauzula informacyjna – załącznik nr 5

6.  Dane  zawarte  w  deklaracji  są  weryfikowane  na  podstawie  dokumentu  tożsamości
okazanego w trakcie przyjmowania dokumentów.
7. Dokumenty o których mowa w punkcie 5 przyjmowane są przez kadrę Klubu, w siedzibie
i w godzinach jego funkcjonowania.
8. O przyjęciu do Klubu decyduje kolejność zgłoszeń, o wyniku naboru osoby zainteresowane
będą  poinformowane  telefonicznie.  W  przypadku  braku  miejsc  kandydat   może  zostać
wpisany na listę rezerwową do czasu zwolnienia się miejsca w Klubie.
9.  Uczestnictwo  w  Klubie  rozpoczyna  się  od  dnia  rozpoczęcia  udziału  seniora/seniorki
w zajęciach.
10. Klub nie świadczy usług opiekuńczych i nie świadczy opieki osobom niesamodzielnym.
Udział  w  zajęciach  Klubu  osoby  niesamodzielnej  wymaga  stałej  obecności  opiekuna,
wskazanego przez osobę.
11. Zakończenie uczestnictwa w Klubie następuje w sytuacji:
a) zgłoszenia przez seniora/seniorkę rezygnacji z uczestnictwa w Klubie
b)  nie  przestrzegania  przez  uczestnika/uczestniczkę  postanowień  niniejszego  Regulaminu,
w  tym  także  w  sytuacji  nieuzasadnionej  nieobecności,  jeżeli  nieobecność  ta  trwa  przez
miesiąc. 

§ 4

Organizacja Klubu Senior+

1.  Klub Senior + w Kaliszu jest czynny w poniedziałek i środę w godzinach od 11:30 –
15:30 oraz wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 9:00 – 13:00 z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych  od pracy.  W uzasadnionych  sytuacjach  Klub może  realizować
swoje działania także w innych godzinach lub dni wolne od pracy.

2.  Klub Senior+  zapewnia miejsce pobytu przystosowane do bezpiecznego i aktywnego
spędzania czasu, stały dostęp do gorących i zimnych napojów (herbata, kawa, woda),
nie zapewnia wyżywienia.

3. Zajęcia w Klubie organizowane są w formie:
a) stałych zajęć: edukacyjnych, profilaktycznych, ruchowych, rekreacyjnych itp.,
b) warsztatów:  kulinarnych, rękodzieła itp.
c) spotkań  ogólnych:  prelekcji,  odczytów,  wycieczek,  wizyt  studyjnych,  imprez

okolicznościowych,  spotkań  integracyjnych,  udziału  w  ogólnodostępnych  lub
dedykowanych imprez artystycznych, kulturalnych i sportowych, itd.

§ 5

Prawa i obowiązki członków Klubu Seniora

1. Uczestnik Klubu ma prawo do:
a) pobytu w siedzibie Klubu w terminach i godzinach jego funkcjonowania,
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b) czynnego uczestnictwa we wszystkich formach zajęć oferowanych w Klubie lub
poza  jego  siedzibą  pod  warunkiem  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych
i posiadania przez Klub wolnych miejsc,

c) promowania i wykorzystania swojego potencjału i doświadczenia,
d) użytkowania  pomieszczeń  Klubu,  jeżeli  będą  się  w nich  odbywały  zajęcia  dla

uczestników,
e) korzystania  ze  sprzętów  i  materiałów  będących  w  wyposażeniu  Klubu  –

w obecności kadry lub osób upoważnionych do prowadzenia zajęć.
2. Uczestnik Klubu ma obowiązek:

a) uczestnictwa w organizowanych formach aktywności i zajęciach,
b) poszanowania prawa do godności, wolności i intymności innych uczestników,
c) zachowania kultury osobistej,
d) dbania o mienie Klubu, pomieszczenia, sprzęty i materiały służące uczestnikom,

korzystania z nich wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem,
e) dbania  o  estetykę  i  zachowanie  czystości  w  pomieszczeniach  Klubu  i  innych

pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia dla uczestników,
f) przestrzegania przepisów BHP, ppoż. i sanitarnych,
g) natychmiastowego  zgłaszania  kadrze  Klubu  wszystkich  zaobserwowanych  lub

spowodowanych awarii i uszkodzeń,
h) stosowanie  się  do  wskazówek  kadry  i  innych  osób  upoważnionych  do

prowadzenia zajęć,
i) ponoszenia  odpowiedzialności  za  szkody  w  mieniu  spowodowane  działaniem

umyślnym,
j) przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa 

w zajęciach ruchowych, sportowo-rekreacyjnych i aktywizujących, jeżeli w nich
uczestniczy.

3. Uczestnikom Klubu zabrania się:
a) pobytu w siedzibie Klubu poza terminami i godzinami jego funkcjonowania,
b) wnoszenia na teren Klubu i spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
c) pobytu na terenie Klubu po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających,
d) palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi na zewnątrz placówki,
e) wynoszenia poza placówkę sprzętów i wyposażenia Klubu,
f) samodzielnego usuwania zaobserwowanych lub spowodowanych awarii i usterek,
g) wprowadzania na teren klubu osób nieupoważnionych,
h) wprowadzania na teren Klubu zwierząt (poza psem przewodnikiem),
i) w przypadku niestosowania się do regulaminu, bądź stwierdzenia sytuacji o której

mowa  w  podpunktach  powyżej,  skutkuje  natychmiastowym  wykreśleniem
z Klubu. 

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Uczestnik Klubu ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, co
potwierdza własnoręcznym podpisem.

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

3. W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  decyzję  ostateczną
podejmuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu.

4. Zmiany do Regulaminu wnoszone są w trybie wymaganym dla jego zatwierdzenia.


