
 

                        Załącznik Nr 1  
 do Zarządzenia Nr 617/2022  

                                                                                                           Burmistrza Gminy Ciężkowice  
                                                                                                            z dnia 10 października 2022 r. 

 

Regulamin rekrutacji uczestników Dziennego Domu „ Senior+” w Ostruszy  

§ 1. 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników Dziennego Domu „Senior+”  
w Ostruszy (zwanego dalej „Dziennym Domem), który powstał w ramach Programu 
Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025, Edycja 2021 r., Moduł I „ Utworzenie i/lub 
wyposażenie placówki „Senior+”, współfinansowanego ze środków budżetu państwa.  

2. Jednostką organizacyjną prowadzącą rekrutację uczestników Dziennego Domu „Senior+”  
w Ostruszy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach, ul. Tysiąclecia 19,  
33-190 Ciężkowice, do czasu dokonania zatrudnienia Kierownika Dziennego Domu 
„Senior+” w Ostruszy. 

§ 2. 
Założenia programowo-organizacyjne domu 

1. Dzienny Dom jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla mieszkańców Gminy 
Ciężkowice, kobiet i mężczyzn nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej, którzy 
wymagają częściowej opieki i pomocy, poprzez udzielanie wsparcia poza ich miejscem 
zamieszkania w zakresie: 
1) usług opiekuńczych,  
2) terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej,  
3) usług rehabilitacyjnych,  
4) zapewnienia posiłku,  
5) poradnictwa specjalistycznego,  
6) zaspokojenia potrzeb towarzyskich, rekreacyjnych i kulturalnych. 

 
2. Dzienny Dom będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie, 

w godzinach od 7.30 do 15.30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
  

3. Pobyt w Dziennym Domu jest odpłatny dla osób, których dochód przekracza 100% 
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie, o którym 
mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Szczegółowe 
zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu określa Rada Miejska 
w Ciężkowicach w drodze uchwały.  

4. Pobyt w Dziennym Domu jest nieodpłatny dla osób, których dochód nie przekracza 100% 
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub na  osobę w rodzinie, o którym 
mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.  

§ 3. 
Rekrutacja 

1. O pobyt w Dziennym Domu mogą ubiegać się osoby będące mieszkańcami Gminy 
Ciężkowice, nieaktywne zawodowo w wieku 60 lat i więcej.  

2. Rekrutacja uczestników ubiegających się o skierowanie na pobyt w Dziennym Domu 
będzie prowadzona od dnia 12 października 2022 r. do dnia 27 października 2022 r. lub do 
czasu wyczerpania limitu miejsc (15 miejsc).  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 51175405-9445-4C9C-B4A5-50AA989994AE. Uchwalony Strona 1



 

3. W przypadku wyczerpania limitu miejsc tworzy się listę rezerwową. Osoby z listy 
rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku zwolnienia miejsca.  

4. Dokumentem rekrutującym, jest wypełniona deklaracja  uczestnictwa w Dziennym Domu 
„Senior+” w Ostruszy, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

5. Wypełnione dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w § 2 ust. 4 będą przyjmowane 
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 700 do 1430.  

6. Zgłoszone deklaracje uczestnictwa w Dziennym Domu będą poddane ocenie  
w oparciu o kryteria formalne oraz kryteria dodatkowe . 

7. Do kryteriów formalnych, których łączne spełnienie warunkuje poddanie zgłoszenia ocenie  
zalicza się:  
a) ukończenie 60 roku życia, 
b) pozostawanie osobą nieaktywną zawodowo, 
c) zamieszkiwanie na terenie Gminy Ciężkowice. 

8. Osoby, które spełniają łącznie kryteria formalne, przejdą do drugiego etapu rekrutacji, 
w którym na podstawie przedłożonych dokumentów będzie oceniane spełnianie kryteriów 
dodatkowych. 

9. 1) Do kryteriów dodatkowych, na podstawie których będą oceniane zgłoszenia w drugim 
etapie rekrutacji należą:  
a) osoba samotna lub posiadająca rodzinę poza miejscem swojego zamieszkania; 
b) osoba posiadająca zmniejszoną sprawność psychofizyczną, bądź osoba 

z niepełnosprawnością; 
c) osoba posiadająca złe warunki mieszkaniowe; 
d) osoba bezradna w prowadzeniu gospodarstwa domowego.  

2) Za każde spełnione kryterium dodatkowe przydziela się 1 pkt.  

10. Po dokonaniu oceny kryteriów dodatkowych sporządza się listę rankingową osób 
zakwalifikowanych do udziału w Dziennym Domu oraz listę rezerwową. W przypadku 
posiadania przez osoby biorące udział w rekrutacji takiej samej liczby punktów na liście 
osób zakwalifikowanych o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

11. W stosunku do umieszczonych na liście osób zakwalifikowanych do udziału w Dziennym 
Domu „Senior+” zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne w sprawie 
skierowania oraz ustalenia opłaty za pobyt, o czym zostanę one zawiadomione. 

12. Osoby, które nie zakwalifikowały się do Dziennego Domu „Senior+” w Ostruszy zostaną 
umieszczone  na  liście  rezerwowej  i  będą  miały  pierwszeństwo  zakwalifikowania się  
w przypadku rezygnacji osób z listy już zakwalifikowanych do udziału w Dziennym Domu.  

§ 4. 
Postanowienia końcowe 

1. Zastrzega się prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych 
postanowień w drodze właściwej dla wprowadzenia Regulaminu. 

2. W przypadku zmian dokonanych w Regulaminie bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień 
niezwłocznie poinformuje się o tym fakcie uczestników Dziennego Domu. 
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