
                  
OGŁOSZENIE  

ZARZĄDU POWIATU WE WŁODAWIE 

W SPRAWIE NABORU UCZESTNIKÓW DO 

DZIENNEGO DOMU „SENIOR+” WE WŁODAWIE 

 

Zarząd Powiatu we Włodawie informuje o rozpoczęciu 1 stycznia 2023 r. 

działalności Dziennego Domu „Senior+” we Włodawie, którego siedziba znajduje się  

przy ul. Sztabowej 2. 

Dnia 21 grudnia 2022 r. rozpoczyna się rekrutacja osób zainteresowanych 

korzystaniem z usług świadczonych przez Dzienny Dom Senior+ we Włodawie. 

Dzienny Dom „Senior+” we Włodawie jest jednostką organizacyjną Powiatu 

Włodawskiego.   

Uczestnikami Dziennego Domu „Senior+” we Włodawie mogą być osoby, które: 

1) są nieaktywne zawodowo; 

2) ukończyły 60 lat lub więcej; 

3) zamieszkują na terenie powiatu włodawskiego.  

Zakłada się objęcie wsparciem 30 osób.   

Osoba zainteresowana korzystaniem z usług świadczonych przez Dzienny Dom Senior+ 

składa w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie następujące 

dokumenty: 

1) wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu „Senior+” we Włodawie; 

2) kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub równoważnego, o ile posiada; 

3) zaświadczenie wydane przez lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku 

przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją  

o sprawności w zakresie lokomocji. 

Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

Na podstawie złożonej dokumentacji oraz wywiadu środowiskowego wydawana jest 

decyzja administracyjna o przyznaniu bądź odmowie przyznania miejsca w Dziennym Domu 

Senior+. 

Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom obejmuje:   

1) usługi socjalne, w tym gorący posiłek; 

2) usługi edukacyjne; 

3) usługi kulturalno-oświatowe; 

4) aktywność ruchową lub kinezyterapię; 

5) usługi sportowo-rekreacyjne; 

6) usługi aktywizujące społeczne (w tym wolontariat międzypokoleniowy); 

7) usługi terapii zajęciowej. 

Pobyt w Dziennym Domu „Senior+” będzie częściowo odpłatny. Kryteria odpłatności 

zostały określone Uchwałą Nr XLIV/282/22 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 25 listopada 

2022 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2022 r. poz.5958) 

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w Dziennym Domu „Senior+” we Włodawie 

proszone są o składanie wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie 

od poniedziałku do piątku w godz. 7
30

-15
30 

. 

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie we Włodawie. 
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