
Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2022   
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

im. W. Michelisowej w Lublinie z dnia 6.09.2022 r.  
  

 
Regulamin Klubu Seniora  

w Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej 

 

 
1. Klub Seniora zwany dalej Klubem działa w ramach Domu Pomocy Społecznej 

im. W. Michelisowej w Lublinie i przeznaczony jest dla 10 członków 

- mieszkańców Lublina. 

2. Celem działania Klubu jest aktywizacja społeczna i integracja osób starszych, 

zapobieganie izolacji i wykluczeniu społecznemu. 

3. Członkami Klubu są mieszkańcy Lublina - osoby starsze, niepełnosprawne 

wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 

niesamodzielne oraz osoby, które ze względu na trudną sytuację życiową, 

niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia, lecz nie wymagają 

całodobowej opieki. 

4. Zajęcia prowadzone w ramach Klubu Seniora są bezpłatne. 

5. Klub Seniora czynny jest we wtorki i czwartki w godzinach od 10.00 do 13.00 

z wyjątkiem dni wolnych od pracy. Uzgodniony wcześniej z seniorami i kadrą 

Klubu Seniora miesiące lipiec lub sierpień jest miesiącem wolnym od zajęć. 

6. W Klubie Seniora realizowane są różnorodne formy zajęć, a w szczególności: 

1) Gastroterapia - podniesienie poziomu wiedzy kulinarnej w tworzeniu 

zdrowej i racjonalnej diety, 

2) Kinezyterapia - terapia ruchem, gimnastyka, spacery, 

3) Ludoterapia - wykorzystuje gry i zabawy w których uczestniczą 

klubowicze, 

4) Artterapii -  terapia przez sztukę, rozbudzenie twórczej postawy wobec 

świata i siebie, pobudzenie kreatywności, obniżenie poziomu stresu      

i lęku, 

5) Ergoterapii - rozwijanie zainteresowań poprzez taniec, zajęcia 

manualne, pracę przy komputerze, nawiązywanie relacji 

interpersonalnych.  

7. Na terenie Klubu Seniora  obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów 

oraz używania środków odurzających. 



8. Klub Seniora nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników 

pozostawione w budynku. 

9. Członkowie Klubu Seniora współpracują z pracownikami Klubu w zakresie 

realizacji harmonogramu pracy. 

10. Warunkiem uczestnictwa w Klubie Seniora jest złożenie listownie lub 

osobiście w siedzibie Klubu: 

a) formularza zgłoszeniowego, 

b) kopii orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób 

niepełnosprawnych). 

12.  Członkowie Klubu Seniora potwierdzają uczestnictwo w liście obecności. 

13.  Członkowie Klubu zobowiązani są i uprawnieni do wypełniania ankiet 

związanych z oceną i monitoringiem działalności Klubu. 

14.  Rezygnacja z członkostwa w Klubie Seniora wymaga złożenia pisemnego 

oświadczenia wraz z podaniem przyczyny. 

15. Organizator projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia członka Klubu     

z listy uczestników z powodu rażącego lub uporczywego naruszania przez 

niego niniejszego regulaminu. 

16. Regulamin dostępny jest w biurze Klubu. 

17. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia 

w sprawie ustalenia organizacji i zasad funkcjonowania Klubu Seniora przy 

Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej w Lublinie. 
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