
                  
 

Załącznik do Uchwały Nr 375/22 

Zarządu Powiatu we Włodawie 

z dnia 20 grudnia 2022 r. 

 

Regulamin rekrutacji do Dziennego Domu „Senior+” we Włodawie  

 

I. Informacje ogólne 

 

§ 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do Dziennego 

Domu „Senior+” we Włodawie, zwanego dalej „DD Senior+”. 

1) DD Senior+ jest ośrodkiem wsparcia działającym na podstawie ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.  2021 r. poz. 2268 ze zm.); 

2) Działalność DD Senior+ realizowana jest zgodnie z wytycznymi określonymi 

w Programie Wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025;  

3) DD Senior+ jest jednostką organizacyjną Powiatu Włodawskiego; 

4) Siedziba Dziennego Domu „Senior+” mieści się we Włodawie, przy  

     ul. Sztabowej 2; 

5) DD Senior+ dysponuje 30 miejscami i funkcjonuje w dni robocze,  

    od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie (poza dniami ustawowo     

     wolnymi od pracy); 

6) Pobyt w Dziennym Domu jest odpłatny. Zasady odpłatności określa uchwała 

    Rady Powiatu we Włodawie. 

 

II. Kryteria i procedura rekrutacyjna  

 

§ 2. Uczestnikami Dziennego Domu mogą być osoby, które spełniają łącznie 

następujące kryteria: 

1) są nieaktywne zawodowo,  

2) ukończyły 60 rok życia, 

3) zamieszkują na terenie Powiatu Włodawskiego.  

§ 3. 1. Pierwszeństwo do korzystania ze świadczeń Dziennego Domu Senior+ mają 

osoby samotne, zagrożone wykluczeniem społecznym, mające problemy w 

prowadzeniu gospodarstwa domowego, zdolne do aktywizacji oferowanej w ośrodku 

oraz o najniższych dochodach. 

2. Dzienny Dom Senior+ we Włodawie jest przystosowany i przyjmuje osoby z 

niepełnosprawnością ruchową, poruszające się na wózkach inwalidzkich, przy pomocy 

kul, balkonika. 

3. Dom nie jest przystosowany do pobytu i nie przyjmuje: 

1) osób, których stan zdrowia wymaga stałej wzmożonej opieki i indywidualnej 

terapii, w tym osób leżących, 
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2) osób z zaburzeniami psychicznymi,  

3) osób, u których stwierdzono zaawansowane zmiany psychoorganiczne. 

4. Przyznanie świadczenia w postaci uczestnictwa w zajęciach Dziennego Domu 

„Senior+” odbywa się w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez starostę  

lub z jego upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

we Włodawie lub innego pracownika centrum upoważnionego na wniosek dyrektora, 

po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. 

§ 4. 1. Rekrutacja rozpocznie się w terminie podanym w ogłoszeniu Starosty 

Włodawskiego na stronie internetowej Powiatu Włodawskiego – 

www.powiatwlodawski.pl oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie we Włodawie - pcpr.wlodawa.pl   i odbywać się będzie w systemie 

ciągłym, aż do momentu wyczerpania wolnych miejsc. 

2. W przypadku wyczerpania miejsc tworzy się listę rezerwową. Osoby z listy 

rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku zwolnienia miejsca. 

§ 5. 1. 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. 

2. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

3. Na podstawie złożonej dokumentacji oraz wywiadu środowiskowego 

wydawana jest decyzja administracyjna o przyznaniu bądź odmowie przyznania 

miejsca w Dziennym Domu Senior+. 

§ 6. Dyrektor DD Senior+ może wystąpić do Starosty lub osoby upoważnionej  

do wydawania decyzji administracyjnej o uchylenie decyzji o przyznaniu świadczenia 

w postaci uczestnictwa w Dziennym Domu Senior+ w szczególności w przypadku:  

1)  stanu zdrowia uczestnika, wymagającego innego rodzaju wsparcia, 

2) naruszenia postanowień regulaminu wewnętrznego DD Senior+ 

3) nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika dłużej niż 14 dni w ciągu 

jednego miesiąca, 

4) zaległości w opłatach za okres dłuższy niż jeden miesiąc. 

§ 7. W przypadku rezygnacji z pobytu w DD „Senior+” przed rozpoczęciem zajęć 

uczestnik zobowiązuje się dostarczyć informację o tym fakcie osobiście, telefonicznie 

bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w najwcześniejszym możliwym 

terminie. 
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III. Postanowienia końcowe 

 

§ 8. 1. Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub 

wprowadzenie dodatkowych postanowień. 

2. W kwestiach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje starosta  

lub z jego upoważnienia dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

we Włodawie lub osoba przez niego upoważniona. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 


