
ZARZĄDZENIE NR 13/2022 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej w Lublinie 

z dnia 6.09.2022 r. 

 

w sprawie ustalenia organizacji i zasad funkcjonowania Klubu Seniora przy Domu 

Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej w Lublinie 

 

 Na podstawie § 3 ust. 3 i 4 zarządzenia nr 8/9/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 

1 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy 

Społecznej im. Wiktorii Michelisowej w Lublinie zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 Zarządzenie określa szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Klubu Seniora 

przy Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej w Lublinie. 

 

§ 2 

1. Klub Seniora zwany dalej „Klubem” utworzony jest w ramach projektu „LUBInclusiON” 

i przeznaczony jest dla 10 członków. 

2. Po zakończeniu realizacji projektu „LUBInclusiON”, Klub Seniora przez okres 

trwałości projektu, nie krótszy niż 3 lata od zakończenia projektu funkcjonuje 

w strukturze Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej w Lublinie, 

podlegając bezpośrednio Dyrektorowi Domu. 

3. Środki finansowe na sfinansowanie działalności Klubu Seniora zostają 

zabezpieczone w planie finansowym Domu i przeznaczone w szczególności na 

wynagrodzenie kadry odpowiedzialnej za organizację i prowadzenie zajęć dla 

seniorów oraz materiały, sprzęt  i pomoce niezbędne do realizacji zadań Klubu. 

4. Celem Klubu jest aktywizacja i integracja osób starszych, zapobieganie izolacji 

i wykluczeniu społecznemu. 

5. 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.  

6. Regulamin Klubu stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia. 

 

 

 

 



§ 3 

 Zadaniem Klubu jest w szczególności: 

1) organizowanie dla członków Klubu różnorodnych form zajęć i terapii, szczegółowo 

określonych w umowach cywilnoprawnych zawieranych z animatorem i terapeutami; 

2) organizowanie czasu wolnego członkom Klubu w celu zapobiegania ich marginalizacji, 

wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu; 

3) integracja osób starszych w środowisku i z najbliższym otoczeniem m.in. wymiana 

doświadczeń i zainteresowań; 

4) budowanie więzi międzypokoleniowej, promowanie wiedzy o regionie, kulturze 

i tradycjach; 

5) prowadzenie terapii w zakresie utrzymania aktywności fizycznej, psychicznej 

i społecznej; 

6) współpraca z innymi Klubami Seniora oraz instytucjami działającymi na rzecz osób 

starszych i niepełnosprawnych. 

 

§ 4 

1. Za organizację i prowadzenie zajęć w Klubie odpowiedzialni są animator 

i terapeuci.  

2. Kadra Klubu zostaje wybrana w drodze zapytania o wykonanie usługi. Warunki 

realizacji zadania określone zostają w umowach cywilnoprawnych. 

3. Do obowiązków animatora Klubu należy: 

1) przygotowanie oraz realizacja planu działalności Klubu, 

2) nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z instytucjami, firmami i innymi 

organizacjami, 

3) organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i środowiskowych, 

4) udział w działalności edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej Klubu Seniora, 

5) sporządzanie sprawozdań z działalności Klubu Seniora, 

6) reprezentowanie grupy na zewnątrz, a także bycie osobą kontaktową w relacjach 

z instytucjami zewnętrznymi, 

7) prowadzenie dokumentacji Klubu Seniora, 

8) załatwianie wszelkich formalności, rozwiązywanie problemów, które mogą się 

pojawić, dopilnowanie wszelkich terminów i zobowiązań. 

4. Do obowiązków terapeutów należy: 

1) nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z seniorem,  

2) rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb biopsychospołecznych seniora,  

3) organizowanie w ramach terapii zajęć, których celem jest poprawa stanu 

fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania seniora oraz pomoc w jego 



integracji w środowisku; zajęcia prowadzone będą w siedzibie Klubu Seniora, 

ul. Archidiakońska 7 w Lublinie,  jak również na terenie Miasta Lublin, w tym 

w obiektach kulturalnych, edukacyjnych, itp., 

4) uczenie seniora posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym, agd, 

elektronicznym, 

5) dokumentowanie, monitorowanie i ocenianieprocesu terapeutycznego,  

6) przestrzeganie tajemnicy w zakresie terapii pacjenta,  

7) wykonywanie wraz z seniorem zajęć o charakterze terapeutycznym - w zależności 

od prowadzonej terapii,  

8) przestrzeganie przepisów bhp właściwych podejmowanej aktywności w celu 

zapewnienia seniorom możliwie najwyższego bezpieczeństwa,  

9) ścisła współpraca z animatorem Klubu Seniora,  

10) prowadzenie dziennika zajęć oraz kart czasu pracy.  

5. Szczegółowe zakresy i warunki wykonywania obowiązków animatora i terapeutów 

doprecyzowano w umowach cywilnoprawnych i Regulaminie Klubu Seniora. 

 

§ 5 

Nadzór nad wykonywaniem zarządzenia sprawuje Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 

im. W. Michelisowej w Lublinie. 

 

§ 6 

      Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania z mocą od dnia 01.08.2022 r. 
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