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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Klub Seniora został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz 

zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w gminie Sicienko w 

ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, 

Działanie 9.1 Włączenie społeczne i i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, 

Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT. 

2. Klub swoją działalnością opiera na niniejszym regulaminie. 

3. Klub nie posiada osobowości prawnej. 

4. Klub zlokalizowany jest w dwóch świetlicach wiejskich na terenie Gminy Sicienko: 

a) Zielonczynie, 86-014 Sicienko 

b) Wojnowie,  86-014 Sicienko 

5. Klub swoją działalnością obejmuje teren gminy Sicienko. 

6. Opiekę nad Klubem sprawuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Sicienku. 

7. Do Klubu seniora przyjęte są osoby, które zostały wyłonione w drodze rekrutacji do 

niniejszego projektu (zgodnie z regulaminem rekrutacji). 

8. Przynależność do Klubu jest oparta o umowę uczestnictwa. 

9. Członkostwo jest nieodpłatne. 

10. Klub liczy 15 miejsc (po 7/8 osób w każdej ze świetlic). 

  

Rozdział II 

Cele i ich realizacja 

§ 2 

1. Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, 

opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
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2. Podniesienie jakości życia osób starszych (powyżej 60/65), niesamodzielnych z terenu 

Gminy Sicienko poprzez zwiększenie dostępności do oferty pomocowej i możliwych 

form aktywności. 

  

§ 3 

Klub realizuje swoje cele poprzez: 

1. Zajęcia z zakresu kultury fizycznej.  

2. Działania prozdrowotne - spotkania z lekarzami  oraz dietetykiem. 

3. Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez rozwijanie umiejętności i zainteresowań 

dostosowanych do indywidualnych preferencji uczestników Klubu Seniora, mi.in: gry 

i zabawy grupowe- gra w karty, szachy, gry planszowe, zajęcia z szeroko pojętego 

rękodzielnictwa, m.in. decoupage, witrażu, origami, bibułkarstwa, mające na celu 

rozwijanie umiejętności estetycznych i manualnych poprzez tworzenie prac 

plastycznych, ozdób itp., zajęcia edukacji komputerowej– nauka obsługi 

nowoczesnych urządzeń (laptop, telefon komórkowy, aparat cyfrowy, tablet) oraz 

umiejętność korzystania z Internetu, zajęcia z ekologii, których celem jest 

podniesienie świadomości i wiedzy z zakresu ochrony środowiska w codziennym 

życiu, zajęcia z kreatywności i budowania relacji celem poprawy funkcjonowania 

osób niesamodzielnych w lokalnej społeczności, warsztaty teatralne zakończone 

wystawieniem sztuki, uczestnictwo w życiu kulturalnym- wyjazdy do 

kina/teatru/filharmonii/opery, uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej poprzez 

organizację imprez tematycznych realizowanych w ramach pracy świetlic, w których 

odbywają się zajęcia Klubu Seniora (m.in. Andrzejki, spotkanie świąteczno - 

noworoczne, Dzień Babci/Dzień Dziadka, Dzień Dziecka, spotkania taneczne, 

wystawa wykonanych prac rękodzielniczych). 

4. Poradnictwo psychologiczne/terapeutyczne–spotkania z psychologiem grupowe (w 

miarę potrzeb) mające na celu poprawę stanu psychicznego, nabycia umiejętności 

radzenia sobie z trudnościami życia codziennego oraz indywidualne porady. 
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5. Poradnictwo prawne - spotkania z prawnikiem, których celem będzie podniesienie 

wiedzy na temat swoich praw i ich egzekwowania, spraw dotyczących prawa 

spadkowego, prawa rodzinnego itp. 

6. Grupy samopomocowe, zajęcia animacyjne - spotkania , podczas których uczestnicy 

Klubu Seniora będą mogli dzielić się doświadczeniami życiowymi, problemami i 

przeżywanymi trudnościami oraz poszukiwać możliwości ich rozwiązań. 

 

Rozdział III 

Organizacja 

§ 4 

1. Klub czynny jest w wtorki od godz. 9.30 do godz. 13.30  oraz w czwartki od godz. 

9.30.do godz.13.30 w dni robocze w ramach działań animacyjnych i 

samopomocowych. 

2. Działania animacyjne i samopomocowe realizowane są w tygodniach gdzie nie 

zaplanowano zajęć tematycznych.  

3. Klub czynny jest w ramach realizacji zajęć tematycznych (teatralnych, kulinarnych, 

spotkań ze specjalistami, warsztatów, itp.) w terminach uzgadnianych z uczestnikami i 

prowadzącymi. Plany realizacji zajęć tematycznych w ramach klubu na dany miesiąc 

przed jego rozpoczęciem jest  podawany do wiadomości uczestników na tablicach 

ogłoszeń i stronie internetowej projektu. 

4. W harmonogramie miesięcznym ujmowane będą zarówno działania animacyjne i 

samopomocowe jak i tematyczne.  

 

§ 5 

1. Dokumentację Klubu stanowią: 

a) Umowa uczestnictwa. 

b) Listy obecności na zajęciach. 

c) Dokumentacja fotograficzna. 
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d) Miesięczne plany zajęć pracy – zajęć dodatkowych. 

 

2. Dokumentacja Klubu Seniora przechowywana jest w siedzibie Partnera projektu, tj. 

Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Szkolnej 8/7.   

 

Rozdział IV 

Finanse 

§ 6 

Realizacja zadań w ramach projektu finansowana jest z  Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na  lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie  9.1 

Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałania  9.1.2  Rozwój 

usług opiekuńczych w ramach ZIT oraz wkładu własnego Gminy Sicienko.  

Rozdział V 

Prawa i obowiązki członków Klubu Seniora 

§ 7 

1. Uczestnik Projektu uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w projekcie. 

2. Udział w prowadzonych zajęciach w ramach Projektu jest obowiązkowy. Uczestnik 

Projektu zobowiązany jest do potwierdzania swojej obecności na liście obecności. 

3. W trakcie szkolenia uczestnik ma prawo do: 

a) udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu; 

b) zgłaszania uwag dotyczących szkolenia oraz innych spraw organizacyjnych 

bezpośrednio prowadzącym zajęcia, pracownikom Biura Projektu w tym 

koordynatorowi; 

c) korzystania z cateringu 

d) oceny organizacji i przebiegu szkolenia oraz wykładowców. 

4. Organizator (GOPS oraz Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”)  zastrzega sobie prawo do 

skreślenia z listy Uczestników,  Uczestników Projektu, którzy rażąco naruszają porządek. 
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5. Organizator  zobowiązują się do rzetelnej realizacji Projektu oraz stałego nadzoru 

merytorycznego i metodycznego nad przebiegiem szkoleń, kursów i działań 

środowiskowych. 

  

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

§ 8 

1. Zmiany regulaminu Klubu Seniora mogą być dokonywane w trybie właściwym dla 

jego ustaleń. 

2. Regulamin dotyczy Klubu Seniora zlokalizowanego w świetlicy Wiejskiej w 

Wojnowie i Zielonczynie. 


