
UCHWAŁA NR XLVII/358/2018
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 3 lipca 2018 r.

w sprawie określenia zakresu działania Dziennego Domu "Senior +" w Ożarowie oraz kryteriów 
uczestnictwa seniorów w działaniach Dziennego Domu "Senior +" w Ożarowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018r. 
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 póź.zm.)Rada Miejski 
w Ożarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Określa ogólny zarys działania Dziennego Domu "Senior+" w Ożarowie zwanego dalej "Domem".

1. Dzienny Dom "Senior+" w Ożarowie jest ośrodkiem dziennego pobytu dla Seniorów, osób 
nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów (zameldowanych na pobyt 
stały lub czasowy), będącym środowiskową formą pomocy służącą utrzymaniu w/w osób w jej naturalnym 
środowisku i przeciwdziałaniu marginalizacji.

2. Przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie w formie pół stacjonarnej uslug opiekuńczo-
pielęgnacyjnych i aktywizacyjno-społecznych osobom starszych, które ze względu na wiek, stan rodziny, 
choroby, samotność, warunki bytowe i inne utrudnienia, wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu 
niezbędnych potrzeb życiowych stwierdzonych w środowisku lokalnym, zwanych "Domownikami" lub 
"Seniorami"

3. Celem działania Domu jest:

1. poprawa jakości życia Seniorów w środowisku lokalnym,

2. zapewnienie Seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości     wynikających 
z wieku i stanu zdrowia w tym wsparcia specjalistycznego,

3. integracji społecznej środowiska Seniorów w tym rozwoju działań samopomocowych,

4. zwiększenie zaangażowania Seniorów w życie społecznej lokalnej,

5. promowania aktywnego starzenia się,

6. kreowanie długofalowej polityki senioralnej na terenie Gminy Ożarów.

4. Dom realizuje zadania w szczególności poprzez:Umożliwienie codziennego pobytu w ośrodku 
Seniorom od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), przez co najmniej 
8 godzin dziennie w godzinach 7:00 do 15:00 i zapewnienie następujących uslug:

1) pobytowych - organizowanie czasu wolnego w bezpieczny i godny sposób,

2) opiekuńczych - niezbędna pomoc w codziennym funkcjonowaniu i radzeniu sobie z podstawowymi 
czynnościami pielęgnacyjno-higienicznymi.

3) socjalych:

a) gorący posiłek oraz inne posiłki sporządzane w ramach terapii kulinarnej,

b) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i osobistych (np.wypełnienie dokumentów i formularzy, 
organizowanie wizyt lekarskich),

c) pomoc przy formalnościach związanych z korzystaniem z programów i instytucji pomocowych osobom 
starszym i niepełnosprawnym.

4) aktywność ruchowa:

a) gimnastyka

b) kinezyterapia
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c) zajęcia fitness

d) Nordic Walking

e) zajęcia taneczne

5) zajęcia sportowo-rekreacyjne (np. rozgrywki, festyny, wycieczki).

6) terapia zajęciowa:

a) kulinarna

b) plastyczna

c) krawiecko- dziewiarsko

d) ogrodniczo - bukieciarska

e) muzykoterapia

7) zajęcia klubowe:

a) biblioterapia i czytanie prasy

b) korzystanie z komputera i zasobów internetowych

c) oglądanie filmów i programów telewizyjnych

d) gry towarzyskie

e) spotkania integracyjne organizowane m.in. z okazji świąt, imienin itp.

8) działania prozdrowotne:

a) kontakt z pielęgniarką

b) wykłady i pogadanki

c) informacja o dostępnych usługach medycznych i rehabilitacyjnych

d) spotkania z dietetykiem

e) kontakt z uczniami i studentami odbywającymi praktyki na kierunkach medycznych i opiekuńczych

9) trening umiejętności samoobsługi, jako forma aktywności i podnoszenia sprawności ( np. podaczas 
toalety, czesania, golenia czy robienia makijażu),

10) trening dniacodziennego:

a) pranie

b) prasowanie

c) sprzątanie

d) przygotowanie posiłków

e) zmywanie

f) kalkulator finansowy gospodarstwa domowego ( umiejętność dokonywania zakupów, opłat itp.)

g) obsługa bankowa, pocztowa

h) kontakt z innych instytucjami urzędowymi

11) działalność kulturalno- oświatowa:

a) spotkanie z ciekawymi ludźmi

b) uczestnictwo w imprezach organizowanych przez instytucje kulturalne

c) wykłady i pogadanki np. na tematy historyczne, artystyczne i z zakresu kultury

d) współpraca z organizacjami pozarządowymi

12) aktywizację społeczno-międzypokoleniową w tym wolontariat międzypokoleniowy:

a) program "czytamy bajki dzieciom"
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b) występy dzieci i młodzieży

c) gry i zabawy

d) opowieści Seniorów

e) zapraszanie wolontariuszy z różnych grup wieków chętnych do pomocy i ofiarowania swojego czasu 
i towarzystwa osobom starszym (niejednokrotnie samotnych)

5. Dzienny Dom "Senior+" w Ożarowie jest komórką organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ożarowie w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 i jest ośrodkiem dziennego 
pobytu dla Seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów, w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo, 
będących mieszkańcami Gminy Ożarów ( zameldowanych na pobyt stały lub czasowy ) 

§ 2. 

            § 2.  Określa zasady rekrutacji Seniorów do Dziennego Domu "Senior +" w Ożarowie.Procedura 
Rekrutacji Seniorów:

1) Ogłoszenie o naborze podawane do wiadomości publicznej,

2) Wypełnienie przez osobę zainteresowaną kwestionariusza zgłoszeniowego i złożenie do Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ożarowie.

3) Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ożarowie.

4) Przeanalizowanie przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej sytuacji Seniora ( w    tym: 
możliwości poniesienia opłaty za pobyt w Domu, kryterium wieku, stanu rodziny, choroby, samotności, 
warunki bytowe i inne utrudnienia ) oraz zawnioskowanie o przyznanie miejsca w Dziennym Domu 
"Senior+" w Ożarowie.

5) Wydanie decyzji administacyjnej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie.

6) Utworzenie listy rezerwowej z osób oczekujących na przydzielenie miejsca w Domu w przypadku 
zwolnienia się miejsca.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Ożarowa.

§ 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
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UZASADNIENIE

Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w Ożarowie jest realizowane w związku z założeniem Strategii
Rozwiąywania Problemów Społecznych w Gminie Ożarów na lata 2014-2020 w ramach zadań z obszaru
pomocy społecznej i polityki prorodzinnej oraz Strategii Rozowju 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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