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Załącznik do Zarządzenia nr 7/2019 

 Dyrektora MOPS w Przeworsku 

z dnia 04 grudnia 2019 roku 

 

 

 

 

REGULAMIN  

REKRUTACJI  UCZESTNIKÓW  DO  DZIENNEGO  DOMU „SENIOR+” 

  W PRZEWORSKU 

  

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki rekrutacji uczestników do ośrodka wsparcia  dziennego - Dzienny Dom 

„Senior+” w Przeworsku - zwany dalej Dzienny Dom „Senior+”. 

2. Jednostką organizacyjną prowadzącą rekrutację do Dziennego Domu „Senior+” jest Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku, ul. Krakowska 30, 37-200 Przeworsk. 

3. Dzienny Dom „Senior+” jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób, które łącznie spełniają 

następujące warunki: 

1) zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk, 

2) są w wieku 60+, 

3) są nieaktywne zawodowo (nie pracują i nie poszukują pracy). 

4. Pierwszeństwo do korzystania ze świadczeń Dziennego Domu mają osoby, które spełniają jeden  

z niżej wymienionych warunków:  

1) są samotne lub posiadają rodziny poza miejscem swojego zamieszkania;  

2) posiadają zmniejszoną sprawność psychofizyczną bądź są osobami niepełnosprawnymi,  

3) posiadają złe warunki mieszkaniowe, są bezradne w prowadzeniu gospodarstwa domowego 

5. Usługi Dziennego Domu „Senior+” świadczone będą dla maksymalnie 30 osób. 

6. Dzienny Dom „Senior+” zapewni 8-godzinną ofertę usług w dniach roboczych, od poniedziałku do 

piątku, w godzinach: 7.30 – 15.30. 

7. Pobyt w Dziennym Domu „Senior+” będzie częściowo odpłatny. Opłata obejmować będzie 

korzystanie z usług świadczonych przez Dzienny Dom. 

8. Wysokość odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Przeworsku zostanie ustalona  

w drodze decyzji administracyjnej w zależności od sytuacji dochodowej osoby rekrutowanej.  

9. Rekrutację oraz zakwalifikowanie uczestników przeprowadzą pracownicy socjalni Miejskiego  

Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku. 

§ 2. 

Zasady rekrutacji  

1. Osoby, które są zainteresowane uczestnictwem w zajęciach Dziennego Domu „Senior+” składają  

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeworsku, ul. Krakowska 30: 

1) wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu „Senior+” w Przeworsku, 

2) kwestionariusz zgłoszeniowy do Dziennego Domu Senior+ w Przeworsku, 

3) zaświadczenie lekarskie. 
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2. Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania na stronie internetowej http://mops.przeworsk.um.gov.pl/  

oraz w siedzibie MOPS, ul. Krakowska 30. 

3. Pracownicy socjalni na podstawie formularzy rekrutacyjnych dokonają wstępnej kwalifikacji 

uczestników. W miejscu zamieszkania potencjalnych uczestników Dziennego Domu zostanie 

przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, 

dochodowej i majątkowej. 

4. Na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego zostanie wydana decyzja dotycząca 

skierowania i odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Przeworsku na podstawie 

właściwej uchwały Rady Miasta Przeworska. 

5. Po zakończeniu rekrutacji zostaną sporządzone: lista podstawowa uczestników oraz lista 

rezerwowa. Lista rezerwowa uczestników będzie weryfikowana w kolejności zgłoszeń  

i uzupełniana przez cały rok o kolejne zgłoszenia. 

 

§ 3. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. W przypadku zmian dokonanych w regulaminie bądź wprowadzenie dodatkowych postanowień 

niezwłocznie poinformuje się o tym fakcie uczestników  Dziennego Domu. 

2. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. Osoba chcąca uczestniczyć w zajęciach  w Dziennym 

Domu „Senior+” w Przeworsku zobowiązana jest do podania informacji zgodnych ze stanem 

faktycznym oraz do wypełnienia dokumentów  w sposób czytelny i kompletny. 

3. W kwestiach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku.  

4. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej. 
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