
                   

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  w ramach Programu 

Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 

 

REGULAMIN DZIENNEGO DOMU „SENIOR+” W TARNOBRZEGU 

 

§ 1. 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady pobytu, funkcjonowania i organizacji Dziennego 

Domu „Senior+”  w Tarnobrzegu, zwanego dalej Domem. 

2. Dom przeznaczony jest dla mieszkańców Miasta Tarnobrzega, kobiet i mężczyzn 

nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 60 lat, którzy ze względu na wiek, stan 

zdrowia i/lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy  

w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Osób zagrożonych ubóstwem lub/i 

wykluczeniem społecznym. 

3. Dom posiada 50 miejsc dziennego pobytu. 

4. Dom funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

 w Tarnobrzegu, zwanego dalej MOPR. 

5. Siedzibą Domu jest budynek położony w Tarnobrzegu przy ul. Sandomierskiej 25. 

6. Dzienny Dom „Senior+”  w Tarnobrzegu funkcjonuje w dni robocze, od poniedziałku 

do piątku, przez 8 godzin dziennie tj. w godzinach od 7.30  do 15.30 . 

7. Dom jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową . 

8. Bezpośredni nadzór nad działalnością Dziennego Domu „Senior+” w Tarnobrzegu 

sprawuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, któremu 

bezpośrednio podlega Kierownik Domu. 

9. Dom działa zgodnie z przepisami: 

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

2) Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

 w Tarnobrzegu, 



3) Uchwały nr XX/219/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 listopada 2019r.  

w sprawie utworzenie jednostki organizacyjnej Dzienny Dom „Senior +”  

w Tarnobrzegu 

4) Uchwały Nr  XX/220/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 listopada 2019r.                           

w sprawie połączenia jednostki organizacyjnej Dzienny Dom „Senior +”  

w Tarnobrzegu  z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.   

5) Uchwały nr XXIII/256/2020 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 3 stycznia 2020 

 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

6) Regulamin określający zasady wydawania i opłacania obiadów w Miejskim 

Ośrodku pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. 

            7) niniejszego Regulaminu.  

 

§ 2. 

                 CELE I ZASADY POBYTU W DOMU 

  

1.Głównym celem funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Tarnobrzegu jest 

zapewnienie wsparcia seniorom powyżej 60 roku życia, zamieszkałym na terenie Miasta 

Tarnobrzega, którzy są nieaktywni zawodowo, samodzielni lub wymagający częściowej 

pomocy w czynnościach dnia codziennego    

2. Celami szczegółowymi Domu są:  

• poprawa jakości życia seniorów;  

• poprawa stanu psychofizycznego seniorów;  

• zaspokajanie potrzeb seniorów w sposób pozwalający na samodzielne 

funkcjonowanie i uczestniczenie w życiu społecznym;  

• stworzenie odpowiednich warunków do przebywania w Domu osób znajdujących 

się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać wykorzystując 

własne uprawnienia, zasoby i możliwości;  

• przeciwdziałanie poczuciu osamotnienie, marginalizacji i wykluczenia,  

• rozwój systemu pomocy środowiskowej dla seniorów.  

Realizacja powyższych celów odbywa się poprzez umożliwienie korzystania z 

usług aktywizacji społecznej w tym prozdrowotnej, a także, integracja i włączanie 

społeczne osób starszych do społeczności lokalnej.  



3. Pobyt w Domu odbywa się na zasadach:  

• poszanowania godności, wolności i dóbr osobistych każdego uczestnika,  

• zapewnienia uczestnikom poczucia bezpieczeństwa, 

• zapewnienia wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości           

uczestnika,  

• animowania integracji pomiędzy seniorami, a środowiskiem lokalnym,  

• promowania potencjału i doświadczenia seniorów,  

   

§ 3. 

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG 

  

1. Dzienny  Dom świadczy  usługi w szczególności poprzez:  

1) terapię zajęciową; 

2) zajęcia ruchowe ( w tym zajęcia rehabilitacyjne); 

3) zajęcia edukacyjne; 

4) zajęcia sportowo-rekreacyjne; 

5) zajęcia kulturalne, artystyczne i krajoznawcze; 

6) działania integracyjne wewnątrz i międzypokoleniowe; 

7) poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz 

bieżących spraw życia codziennego; 

8) zapewnienie gorącego posiłku w formie obiadu; 

9) inne w zależności od zgłoszonych potrzeb. 

2. Usługi     świadczy     uczestnikom     Domu     kadra     Domu     oraz     specjaliści     

zaangażowani do realizacji poszczególnych form wsparcia.  

3. Dzienny Dom  współpracuje z przedstawicielami instytucji, placówek, stowarzyszeń, 

działających na terenie Miasta Tarnobrzega z zakresu kultury, sztuki  

i sportu, co w istocie przyczyni się do uatrakcyjnienia pobytu w Domu. 

  

§ 4. 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW DOMU 

 1. Każdy uczestnik Domu ma prawo do: 



1) czynnego uczestnictwa we wszystkich formach zajęć oferowanych przez  

        Dom na terenie Domu i poza jego siedzibą pod warunkiem  

        braku  przeciwwskazań zdrowotnych,  

2)    przebywania na terenie Domu w godzinach jego pracy;  

3) korzystania (w obecności kadry Domu lub osób upoważnionych  

       do prowadzenia zajęć) ze sprzętów będących na wyposażeniu Domu 

       (sprzęt    audiowizualny, komputerowy, AGD, sportowy i inny przeznaczony  

      do prowadzenia zajęć),  

4) korzystania z materiałów i pomocy niezbędnych do prawidłowej  

     realizacji zajęć;  

5)  promowania i wykorzystywania swojego potencjału i doświadczenia, 

6)  korzystania z prasy i wydawnictw przeznaczonych dla uczestników; 

7)  korzystania z terenu otaczającego placówkę za wiedzą kadry Domu,  

8)  uzyskania odpowiedniej pomocy w zaspokajaniu swoich niezbędnych potrzeb, 

9) zgłaszania skarg i wniosków - bezpośrednio Kierownikowi Domu  

      lub   Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu;  

 

2. Każdy uczestnik Domu ma obowiązek:  

 1) aktywnego uczestnictwa w życiu Domu oraz w organizowanych zajęciach  

i spotkaniach, a także w innych formach aktywności; 

 2) poszanowania prawa do godności, wolności i intymności innych uczestników; 

 3) współdziałania z kadrą Domu; 

 4) dbania o mienie Domu, pomieszczenia, sprzęty i materiały służące  

     uczestnikom;    

 5) dbania o estetykę i zachowanie czystości w pomieszczeniach Domu i innych   

      pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia dla uczestników; 

  6) przestrzegania czystości i zasad higieny osobistej;  

  8) zachowania bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów bhp, ppoż.;  

  9) tworzenie przyjaznej atmosfery w grupie uczestników;  

  10) potwierdzania uczestnictwa w zajęciach na liście obecności;  

  11) zgłaszania każdorazowo nieobecności, a w przypadku nieobecności dłuższej  

         niż jednodniowa zgłaszania jej trwania;  

 12) zgłaszania każdorazowo wyjścia z Domu w trakcie zajęć i potwierdzania   

       wyjścia  własnoręcznym podpisem w książce wyjść uczestników;  



   13) regularnego i terminowego wnoszenia odpłatności za pobyt w Domu; 

   14) stosowania się do wskazówek kadry Domu i innych osób upoważnionych  

         do prowadzenia zajęć. 

3. Uczestnikom Domu zabrania się: 

1) przebywania na terenie Domu pod  wpływem alkoholu i środków odurzających, 

2)  wprowadzania na teren Domu osób nie będących uczestnikami bez zgody kadry,  

3) wprowadzania na teren Domu zwierząt bez zgody kadry i pozostałych 

uczestników; 

4) wnoszenia na teren Domu rzeczy, sprzętów, gotówki, dokumentów zbędnych  

w trakcie pobytu lub nie będących własnością uczestnika, szczególnie o wysokiej 

wartości; 

5) opuszczania Domu w trakcie trwania zajęć bez uprzedniego poinformowania  

o tym kadry oraz bez potwierdzenia wyjścia własnoręcznym podpisem w książce 

wyjść uczestników.  

 

4.  Zastrzega się prawo skreślenia Uczestnika z listy w przypadku nieuczęszczania              

na zajęcia Domu bez podania przyczyny lub w przypadku naruszenia przez niego 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

§ 5. 

ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSCA POBYTU W DOMU  

I OBAWIĄZUJĄCA DOKUMENTACJA 

  

1. Miejsce w Domu przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez 

Dyrektora MOPR na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu przez 

pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.  

2. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia Kwestionariusza uczestnika 

(stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) i w razie konieczności  

do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do uczestnictwa  

w zajęciach ruchowych organizowanych w Domu (wzór zaświadczenia określa 

załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu), oraz do złożenia oświadczenie  

o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, (którego wzór określa załącznik nr 3 do 

niniejszego Regulaminu).  



3. Decyzja o skierowaniu do ośrodka wsparcia Dziennego Domu „Senior+”  

w Tarnobrzegu określa jednocześnie termin, na jaki miejsce zostaje przyznane oraz 

wysokość odpłatności za pobyt i sposób jej ponoszenia.  

4. Miejsce w Domu przyznaje się osobie będącej mieszkańcem Miasta Tarnobrzega, 

nieaktywnej zawodowo w wieku powyżej 60 lat, która ze względu na wiek, stan 

zdrowia i/lub niepełnosprawność wymaga częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu 

niezbędnych potrzeb życiowych, zagrożonej ubóstwem lub/i wykluczeniem 

społecznym.  W przypadku bieżącego braku miejsc w Domu  MOPR tworzy  listę 

rezerwową.  

  

  

§ 6. 

ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI ŚWIADCZONE W DOMU 

 

1. Usługi świadczone w Domu są odpłatne.  

2.  Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w Domu reguluje Uchwała  

Nr XXIII/256/2020 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 3 stycznia 2020r. w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

3. Wysokość odpłatności za gorący posiłek regulują aktualnie obowiązujące zapisy 

Regulaminu określającego zasady wydawania i opłacania obiadów w Miejskim 

ośrodku pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. 

 

§ 7. 

ORGANIZACJA DOMU 

  

1.   Nadzór nad funkcjonowaniem Domu sprawuje Dyrektor MOPR. 

2. Kadrę Domu stanowią kierownik, opiekunowie i inni pracownicy zatrudniani  

zgodnie z zasadami Programu Wieloletniego  „Senior+”  na lata  

2015-2020;  

 3. Usługi na rzecz uczestników świadczone są na podstawie i zgodnie z indywidualnym 

planem wsparcia opracowanym wspólnie z uczestnikiem z uwzględnieniem opinii 

członków kadry, opartym na stanie zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej, 

indywidualnych potrzebach, potencjale oraz zainteresowaniach i pasjach uczestnika. 



Indywidualny plan wsparcia tworzony jest w okresie od 4 tygodni do 3 miesięcy od dnia 

przyjęcia uczestnika do Domu. 

 4.  Dom funkcjonuje 8 godzin dziennie przez cały rok, we wszystkie dni robocze.   

W sytuacji planowanej realizacji zajęć poza siedzibą Domu do udziału w tych zajęciach  

kwalifikuje się uczestników domu biorąc pod uwagę ich możliwości i predyspozycje.  

Przyjmuje się, że na grupę 15 uczestników przypada co najmniej jeden opiekun.  

 

§ 8. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Każdy uczestnik Domu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym 

Regulaminem i do przestrzegania jego postanowień, co potwierdza złożeniem 

stosownego oświadczenia.  

2. Dom nie ponosi odpowiedzialności za pobyt uczestnika poza Domem w sytuacji, gdy 

samodzielne wyjście zostało zgłoszone kadrze i odnotowane w książce wyjść lub gdy 

uczestnik opuścił Dom bez dopełnienia tego obowiązku.  

3. Dom nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, sprzęty, gotówkę lub dokumenty 

wniesione przez uczestnika do Domu.  

4. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje 

Dyrektor MOPR.  

  

  

 

  

  

 


