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zdnia l6 grudnia 20l6r. 

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIALU W ZADANHJ pt. ,,DOM DZIENNEGO POBYTU 
SENIOR - WIGOR W GMINIE W LEONCINIE" 

§ 1 INFORMACJE OGOLNE 

1. Niniejszy Regulamin okre1a warunki rekrutacji uczestników do zadania pt. ,,Dom Dziennego 
Pobytu Senior - WIGOR w Gminie Leoncin" realizowanego na podstawie Porozumienia na realizacjç 
zadania zieconego w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior-WIGOR" na lata 2015-2020 
nr 36/1/2016/WIGOR zawartej w dniu 16 listopada 2016r., miçdzy Ministrem Pracy i Polityki 
Spolecznej a Gmin4 Leoncin. 

§ 2 CELE I ZALOZENIA ZADANIA 

1. Celem zadania jest wsparcie seniorów, aktywizacja spoleczna i integracja wewntrz-
i miçdzypokoleniowa. 

2. Wsparcie realizowane bçdzie w oparciu o standardy zawarte w Programie Wieloletnim ,,Senior - 
WIGOR" na lata 2015-2020 - Edycja 2016 poprzez aktywne uczestnictwo w zadaniu. 

3. W ramach zadania realizowane bçdq podstawowe uslugi majce na celu udzielenie pomocy w 
czynnociach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego gorcego posilku oraz innych 
ustug wspomagajqcych, dostosowanych do potrzeb seniorów. 

4. Dom Dziennego Pobytu ,,Senior-WIGOR" zapewni 8-godzinnq ofertç uslug w dniach od 
poniedzialku do pijtku. 

5. Podstawowy zakres ushig gwiadczonych przez Dom Dziennego Pobytu ,,Senior-WIGOR" bcdzie 
obejmowal w szczeg61noci uslugi: socjalne, w tym posilek, edukacyjne, ku1tura1no-owiatowe, 
aktywnoci ruchowej, sportowo-rekreacyjne, aktywizuj4ce spolecznie, terapii zajçciowej, trening 
kulinarny i samoobsiugi. 

6. Dom Dziennego Pobytu mote wspólpracowae z innymi instytucjami i organizacjami w celu 
rozszerzenia oferty na uslugi gwiadczone poza siedzib. 

7. Udzial w zajeciach Domu Dziennego Pobytu ,,Senior-WIGOR" jest odplatny zgodnie z Uchwa19 
Nr XXXIIJI173/16 z dnia 9 grudnia 2016r. 

§ 3 REKRUTACJA UCZESTNTKOW ZADANIA 

1. Uczestnikami zadania bçdzie max. 15 osOb w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo zamieszkujcych 
na terenie Gminy Leoncin; podczas wyboru uczestników kierowano sic bçdzie ko1ejnoci4 zglosZeñ 
osób uprawnionych. 

2. Rekrutacja uczestników bçdzie odbywala sic w terminie od 19 grudnia 2016r., do 29 grudnia 2016r. 
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3. Dokumentem rekrutacyjnym, Wry nalezy z1oy6 jest wypelniony Deklaracja uczestnictwa 
kandydata do udzialu w zadaniu ,,Dzienny Dom Pobytu Senior - WIGOR w Gminie Leoncin", 
zawierajqcy informacje dotycz4ce kandydata. Termin, do ktorego na1e4 skladaó kwestionariusze 29 
grudnia 2016r. 

4. Aplikacje, które wplyn4 P0 wyzej okre1onym terminie lie bgdq rozpatrywane. 

4. Deklaracja uczestnictwa jest dostepny w siedzibie Orodka Pomocy Spolecznej w Leoncinie, 
Urzedu Gminy w Leoncinie oraz do pobrania ze strony internetowej www.leoncin.pl  

5. Zgloszenia do zadania (Deklaraeje uczestnictwa) bçdq przyjmowane w siedzibie Orodka Pomocy 
Spoecznej, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin oraz sekretariacie Urzçdu Gminy Leoncin (w godz. 
pracy Urzedu oraz Orodka). 

6. Komisja rekrutacyjna decyzjç o wyborze uczestników zadania podejmie na podstawie: 

a) informacj i zamieszczonych w Deklaracj i uczestnictwa, 

b) spelnienia kryteriów wymienionych w §3, pkt 1 niniejszego Regulaminu. 

7. Osoby, które spelniq wymogi, ale nie zostanq zakwalifikowane do uczestnictwa w zadaniu z 
powodu braku miejsc, zostan4 umieszczone na 1icie rezerwowej. 

8. Osoby z listy rezerwowej bgdq kwalifikowane w przypadku rezygnacj i osób z listy podstawowej. 
Podstaw4 kwalifikowania osób z listy rezerwowej bçdzie ten sam status. 

9. Zlozone dokumenty nie podlegajq zwrotowi. Osoba chçtna do udzialu w zadaniu zobowizana jest 
do podania informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz do wypelnienia dokumentów w sposób 
kompletny i czytelny. 

§ 4 ZASADY ORGANIZACJI ZAJ1C 

1. Zadanie realizowane bçdzie w budynku Gminy Leoncin przy ul. P1. Romana Kobendzy 4. 

2. Kazdemu z uczestników przyslugujq nast(ppujce ushigi: 

a) socjalne, w tym posilek, 

b) edukacyjne, 

c) ku1tura1no-owiatowe, 

d) aktywnoci ruchowej, 

e) sportowo-rekreacyjne, 

f) aktywizujce spolecznie, 

g) terapii zajcciowej, 

h) trening kulinamy i samoobsiugi. 

4. Dom Dziennego Pobytu ,,Senior-WIGOR zapewni 8-godzinn4 ofertç uslug w dniach od 
poniedzialku do pktku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. 
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§ 5 PRAWA I OBOWI4ZKI UCZESTNIKA ZADANIA 

1. Uczestnik zobowiqzany jest do: 

a) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajçciach, 

b) uczestniczenia w miarç mo1iwoci w zajçciach i szkoleniachlkursach dodatkowych, wynikajcych 
z zadania, 

c) potwierdzania uczestnictwa w zajeciach kazdorazowo na Iicie obecnoci, 

2. Organizator wymaga od uczestników zadania punktua1noci, obecnoci, aktywnego uczestnictwa 
w warsztatach, pozostaych zajcciach i spotkaniach oraz odpowiedniego zachowania zgodnie z 
normami spolecznymi i zasadami przyjetymi w Domu. 

3.W przypadku przybycia na zajçcia pod wplywem alkoholu tub innych grodk6w odurzajcych 
Organizator ma prawo odmówió uczestnikowi zadania udzialu w oferowanym wsparciu. Powtórzenie 
takiej sytuacji skutkuje wykluczeniem uczestnika z dalszego udzialu w zadaniu. 

4. Kady uczestnik ma prawo do: 

a) udzialu w zadaniu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, 

b) zglaszania uwag dotycz4cych realizacji zadania bezporednio kierownikowi Domu, 

c) oceny organizacji zajçó orazjakoci merytorycznej i organizacyjnej oferowanego wsparcia, 

d) otrzymania materialów i narzçdzi i innych pomocy niezbçdnych do prawidlowej realizacji zajçó i 
warsztatów, 

e) zapewnienia odplatnego ciepiego posilku w trakcie realizacji zajçé, 

5. Uczestnik ma obowizek informowania Kierownika Domu o jakiejkolwiek zmianie danych 
osobowych, oraz o zmianach statusu na rynku pracy. 

6. Organizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecnoci spowodowane chorobq lub wanymi 
sytuacjami losowymi. 

7. Dom Dziennego Pobytu ,,Senior-WIGOR" zastrzega sobie moz1iwoé nieodpiatnego wykorzystania 
wizerunku i nagrania uczestnika - do celów informacyjnych i marketingowych (katalogi, foldery i 
inne publikacje) pod warunkiem, ze fotografia lub nagranie zostalo wykonane podczas zajçé w ramach 
Proj ektu. 

§ 6 ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W ZADANIU 

1. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w zadaniu przed rozpoczeciem zajçé uczestnik 
zobowuzuje sic dostarczyá informacje o tym fakcie osobicie, telefonicznie bq& za porednictwem 
poczty elektronicznej do siedziby Domu Dziennego Pobytu w najwczeniejszym mo1iwym tenninie, 
jednak nie póniej nit siedem dni od zaprzestania uczestnictwa w zajçciach. 

2. W przypadku rezygnacji z zajçá zadania w trakcie ich trwania uczestnik zobowizany jest do 
ziozenia owiadczenia dotyczcego przyczyn rezygnacji. 
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3. Organizator zastrzega sobie prawo skre1enia uczestnika z listy uczestników zadania w przypadku 
naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu. 

§ 7 POSTANOWIENIA KONCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenie 
dodatkowych postanowieñ. 

2. Zloone dokumenty s4 wlasno9ci4 Domu Dziennego Pobytu Senior-WIGOR. 

3. W kwestiach nieujetych w niniejszym Regulaminie ostatecznq decyzjç podejmuje Kierownik Domu 
Dziennego Pobytu, odjego decyzji nie przysluguje odwolanie. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu naIey do Kierownika Domu Dziennego Pobytu. 

5. Regulamin wchodzi w 2ycie w dniu 19.12.2016 r. 

6. Kazdy z uczestników zadania zobowiqzany jest do pisemnego potwierdzenia zapoznania sic z 
niniejszym Regulaminem. 

Leoncin, 19.12.20 16 r. 

4 GMINY 
 

Ada,,z 	Krawczak 


