UCHWAŁA NR XLVII/359/2018
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE
z dnia 3 lipca 2018 r.
w sprawie określenia zakresu działania Klubu Senior+ w Ożarowie oraz kryteriów uczestnictwa
w działaniach Klubu Senior + w Ożarowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2018 r.
poz. 994 z poźn. zm.), uchwały Nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015r. w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego "Senior +" na lata 2015-2020 (M.P. 2015 poz. 341 z późn.zm.) Rada Miejska
w Ożarowie uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa ogólny zakres działania Klubu Senior + w Ożarowie.
1. Klub Senior + został utworzony w celu zwiększenia aktywnego uczestnictwa seniorów (osób
nieaktywnych zawodowo wieku 60+) w życiu społecznym oraz zapewnienia im wsparcia przez umożliwienie
korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym wsparcia przez umożliwienie korzystania z oferty
na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej
i opiekuńczej w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.
2. Celem Klubu Senior + jest aktywne spędzanie wolnego czasu a także zaktywizowanie i zaangażowanie
seniorów w działanie samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.Działalność Klubu Senior + polega na
motywowaniu seniorów do działań wolontarystycznych na rzecz innych.
3. Klub Senior + jest ośrodkiem wsparcia, komórką organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ożarowie w ramach programu wieloletniego Senior + na lata 2015-2020. Jest zlokalizowany przy ul.
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4. Przynależność do Klubu Senior + oparta jest na zasadzie dobrowolności. Uczestnikami Klubu Senior +
mogą być mieszkańcy Gminy Ożarów.
5. Uczestnictwo w zajęciach Klubu Senior + jest bezpłatne.
6. Klub Senior + jest czynny od poniedziałku do piątku przez co najmniej 5 godzin dziennie ( pon.śr.pt
10:00-15:00 a wt. i czw. 13:00-18:00)
7. Zajęcia w Klubie Senior + są ujęte w stałym miesięcznym planie zajęć dostępnym w siedzibie Klubu.
8. Dokumentację organizacji i działalności Klubu Senior + stanowią:
- regulamin Klubu Senior +
- deklaracje - wniosku uczestnictwa w Klubie Senior +, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do
uczestnictwa w zajęciach ruchowych
- dokumentacja z organizowanych spotkań, odczytów, prelekcji, wykładów, wycieczek, w tym listy obecności
uczestników
- Kronika Klubu Senior + w Ożarowie
- rachunki, faktury, noty księgowe obrazujące poniesione koszty,
- harmonogram zajęć
- sprawozdania z działalności Klubu. Dokumentacja przechowywana jest w siedzibie Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ożarowie
9. CELE I ZADANIA KLUBU SENIOR +Klub Senior + realizuje następujące cele
1) Motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędzenia czasu wolnego i zwiększenia udziału w życiu
społecznym.
2) Zawieranie nowych znajomości i utrzymanie więzi wśród seniorów-członków Klubu Senior +, integracja
międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów z różnych środowisk.
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3) Współpraca z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury, Biblioteką, Środowiskowym Domem
Samopomocy, szkołami, innymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi.
4) Wypełnienie czasu wolnego osobom starszym w sposób zapobiegający marginalizacji i wykluczeniu
społecznemu.
5) Propagowanie kultury i sztuki.
6) Upowszechnianie zdrowego trybu życia - ochrona i promocja zdrowia.
7) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
8) Ekologia
9) Propagowanie różnych form działalności twórczej seniorów.
10) Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie
i ludowego folkloru oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

polskości

11) Wspierania inicjatyw umożliwiających aktywny udział seniorów w życiu społecznym.
12) Promocja Gminy Ożarów.Klub Senior + realizuje następujące zadania:
1. Organizowanie dla członków Klubu atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, poprzez stworzenie
bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni.
2. Organizowanie spotkań z ciekawymi osobowościami z różnych dziedzin; kultury, sztuki, nauki,
z przedstawicielami służby zdrowia, z policją i strażą pożarną i innymi.
3. Organizowanie wycieczek i wyjazdów.
4. Prowadzenie zajęć fakultatywnych ( m.im. kursy komputerowe, nauka języków obcych, zajęcia
malarskie i plastyczno - artystyczne, chór i inne - w zależności od potrzeb słuchaczy i możliwości
finansowych, lokalowych i innych)
5. Organizowanie wyjść i spotkań o charakterze kulturalno- oświatowym.
6. Wypoczynek i relaks.
7. Organizowanie spotkań i imprez okolicznościowych.
8. Organizowanie zajęć rozwijających zdolności i pasje.
9. Aktywne spędzanie czasu wolnego:
a) Aktywność ruchowa ( gimnastyka, kinezyterapia, zajęcia fitness, nordic walking, zajęcia taneczne)
b) Zajęcia sportowo - rekreacyjne ( rozgrywki, festyny, wycieczki)
c) Zajęcia klubowe ( biblioterapia, czytanie prasy)
10. Zawieranie nowych znajomości, integrację rówieśniczą i międzypokoleniową.
11. Inne działania.
§ 2.
Określa zasady rekrutacji seniorów do Klubu Senior + w Ożarowie
1) Ogłoszenie o naborze podawane do wiadomości publicznej.
2) Wypełnienie przez osobę zainteresowaną deklaracji - wniosku i złożenia do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ożarowie
3) Wydanie decyzji administracyjnej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie.
4) Utworzenie listy rezerwowej z osób oczekujących na miejsce w Klubie.
5) Zajęcia w Klubie Senior + są ujęte w stałym miesięcznym planie zajęć dostępnym w siedzibie Klubu.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.
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§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Krystyna Wieczorek

Id: A78BF40C-3592-4D1A-8CE9-527148845E1D. Podpisany

Strona 3

UZASADNIENIE

Utworzenie Dziennego Domu „Senior +” w Ożarowie jest realizowane w związku z założeniem
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ożarów na lata 2014-2020 w ramach
zadań z obszaru pomocy społecznej i polityki prorodzinnej oraz Strategii Rozwoju Województwa
świętokrzyskiego do roku 2020 w ramach celu rozwój zasobów ludzkich - zintegrowana polityka
społeczna. Zgodnie z założeniami programu Senior + zasady funkcjonowania placówki oraz tryb
kwalifikowania osób do uczestnictwa w działaniach realizowanych przez placówkę są oparte o
przepisy ustawy o pomocy społecznej. Kryteria uczestnictwa seniorów oraz zakres działania
placówki typu „Senior +” określa jednostka samorządu, która jest beneficjentem Programu.
W związku z powyższym należało przygotować powyższy projekt uchwały.
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