
                                                                            Załącznik  do  Zarządzenia  

 nr 25/XII/2020 

        z dnia 17.12.2020 r.  

Dyrektora  

Ośrodka Pomocy Społecznej  

                                                                                                                                   w Legionowie 

 

Regulamin 

rekrutacji uczestników do Dziennego Domu „Senior+” w Legionowie i  uczestnictwa w 

zajęciach. 

 

 

§ 1 

Postanowienia  ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji uczestników i zasady uczestnictwa w 

zajęciach realizowanych w placówce Dzienny Dom „Senior+” w Legionowie. 

2. Rekrutację do Dziennego Domu „Senior+” prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Legionowie  z siedzibą przy ul. Aleja 3 Maja 28, 05-120 Legionowo. 

 

§ 2 

Prawa i Obowiązki uczestników Dziennego Domu Senior+ 

 Osoby zakwalifikowane do Dziennego Domu Senior+ mają obowiązek brać czynny udział w 

programie placówki, pod warunkiem braku przeciwwskazań lekarskich, oraz w wybranych 

przez siebie oferowanych poniżej zajęciach : 

• socjalne, w tym posiłek;  

• zajęcia edukacyjne;   

• kulturalno-oświatowe;  

• sportowo-rekreacyjne;  

• poradnictwo specjalistyczne;  

• terapii zajęciowej;  

• aktywności ruchowej lub kinezyterapii; 

• aktywizacji i integracji społecznej, w tym wolontariat międzypokoleniowy. 



 Dzienny Dom „Senior+” oferuje zajęcia mające na celu poprawę jakości życia, w tym 

aktywizujące.  

 

§ 3 

Opłaty 

1. Pobyt i posiłek jest  odpłatny, odpłatność uzależniona jest od kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie. 

2. Szczegółowe zasady odpłatności określa uchwała nr XLIXC/664/2018 Rady Miasta 

Legionowo z dnia 13 listopada 2018 roku  

 

§ 4 

Rekrutacja uczestników 

1. Rekrutacja osób chcących korzystać z pobytu i uczestniczyć w zajęciach realizowanych w 

placówce odbywa się corocznie,  począwszy od stycznia każdego roku. 

2. Rekrutację będą prowadzić pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie.  

3. O miejsce w Dziennym Domu Senior+ mają prawo ubiegać się osoby w wieku 60+ 

zamieszkujące na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.  

4. O wyborze uczestników placówki Dziennego Domu „Senior+”, decydować będzie w 

pierwszej kolejności: 

          a) sytuacja rodzinna (osoby samotnie zamieszkujące, pozbawione pomocy ze strony osób trzecich  

              oraz zagrożone przemocą domową), 

             b) sytuacja mieszkaniowa (pierwszeństwo dla osób mieszkających w trudnych warunkach  

                 mieszkaniowych , m. in  brak  możliwości sporządzenia samodzielnie ciepłego posiłku), 

             c) sytuacja materialna (pierwszeństwo maja osoby  dochodzie do 150% kryterium dochodowego,    

                  określonego w ustawie o pomocy społecznej). 

5. Dokumentem rekrutacyjnym, który należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Legionowie jest: 

             a) wypełniony wniosek o  przyjęcie do Dziennego Domu Senior + (wg wzoru określonego w 

                  załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu) 

             b) wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy ( wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do  

                  niniejszego regulaminu),   

             c) zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza rodzinnego ( wg wzoru określonego w załączniku 

                 nr 3 do niniejszego regulaminu). 

 



6. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

7. Druki rekrutacyjne dostępne są do pobrania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Legionowie oraz na stronie www.opslegionowo.pl w zakładce Dzienny Dom Senior+.                                 

8. Podstawą przyjęcia do Dziennego Domu „Senior+” jest decyzja administracyjna przyznająca 

pobyt w placówce wydana przez właściwy organ działający przy pomocy Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Legionowie  po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego w 

miejscu zamieszkania seniora/rki. Decyzja administracyjna określać będzie zakres 

udzielonego wsparcia wraz z odpłatnością.   

9. W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników niż ilość miejsc, spełniających w 

tym samym stopniu  i zakresie wszystkie kryteria,  decyduje kolejność zgłoszeń.  

10. Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w programie 

z  powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.  

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

Ośrodek  Pomocy Społecznej w Legionowie  zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian do 

niniejszego regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.  

 

    

 

 

 

 

 

 

http://www.opslegionowo.pl/

