
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 71/2019  

Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie  

z dnia 24 grudnia 2019 r. 

w sprawie regulaminu organizacyjnego Klubu Senior+  

,,Centrum Aktywizacji" w Lublinie przy ul. Nałkowskich 108 

Na podstawie § 7 ust. 5 oraz § 16 pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Ośrodków 
Wsparcia w Lublinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 3/7/2019 Prezydenta Miasta 
Lublin z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu 
Ośrodków Wsparcia w Lublinie zarządzam, co następuje:  

§1 

Ustalam regulamin organizacyjny Klubu Senior+ „Centrum Aktywizacji" w Lublinie przy  
ul. Nałkowskich 108 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§2 

Wykonanie zarządzenia powierzam zastępcy dyrektora odpowiedzialnemu za funkcjonowanie 
Klubu Senior+ ,,Centrum Aktywizacji".  

§4 

Zobowiązuję terapeutę odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu Senior+ ,,Centrum 
Aktywizacji" do zapoznania pracowników oraz uczestników Klubu z treścią niniejszego 
zarządzenia.  

§5 

Treść zarządzenia podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Klubu Senior+ ,,Centrum Aktywizacji".  

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2020 roku.. 

 

 

Anna Walczak 

 

Dyrektor   



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 

Wewnętrznego Nr 71/2019  

Dyrektora Zespołu Ośrodków 

Wsparcia w Lublinie  

z dnia 24 grudnia 2019 r. 

 

Regulamin Organizacyjny  

Klubu Senior+ ,,Centrum Aktywizacji" 

przy ul. Nałkowskich 108 w Lublinie 

§ 1 

Regulamin organizacyjny Klubu Senior+ ,,Centrum Aktywizacji” określa jego strukturę 

organizacyjną, zakres zadań oraz prawa i obowiązki uczestników. 

§ 2 

1. Klub Senior+ ,,Centrum Aktywizacji” utworzony został na podstawie §1 ust. 1 i ust. 3 

Uchwały Nr 490/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 roku. 

2. Schemat struktury organizacyjnej określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. Klub Senior+ ,,Centrum Aktywizacji” zwany jest dalej Klubem Senior+. 

§ 3 

1. Klub Senior+ jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób znajdujących się  

w trudnej sytuacji życiowej, której nie mogą rozwiązać własnym staraniem, 

obejmującym w szczególności osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+. 

2. Zadaniem Klubu Senior+ jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom 

nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania ze społecznej 

aktywizacji i integracji oraz motywowaniu do działań na rzecz samopomocy i działań 

wolontarystycznych na rzecz innych. 

3. Uczestnikami Klubu Senior+ mogą być mieszkańcy dzielnicy Wrotków, a w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach również innych dzielnic Miasta Lublin.  

4. Liczba miejsc w Klubie Senior+ wynosi 15.  

§ 4 

Oferta Klubu Senior+ obejmuje:  

1. aktywizację i stymulowanie rozwoju osobistego uczestników;  

2. propagowanie form aktywnego spędzania czasu wolnego;  

3. pomoc w rozwijaniu i realizacji zainteresowań i pasji;  

4. podtrzymywanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej i umiejętności społecznych 

oraz wzmacnianie samodzielności i niezależności w codziennym funkcjonowaniu;  

5. motywowanie seniorów na rzecz działań samopomocy i działań wolontarystycznych na 

rzecz innych; 



6. promowanie twórczości artystycznej seniorów; 

7. wsparcie informacyjne w sytuacjach trudnych;  

8. tworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej, budowanie właściwych relacji 

w grupie rówieśniczej i wdrażanie do działań samopomocowych.  

§ 5 

1. Pracą Klubu Senior+ kieruje wyznaczony pracownik. 

2. Klub Senior+ realizuje zadania w formie usług półstacjonarnych. 

3. Klub Senior+ prowadzi dokumentację zbiorczą i dokumentację indywidualną 

uczestników. 

§ 6 

1. Podstawę przyjęcia do Klubu Senior+ stanowi pisemna deklaracja osoby ubiegającej 

się, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Decyduje 

kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby chętnych niż liczba dostępnych miejsc 

prowadzona będzie lista rezerwowa. 

2. Przyznane prawo do uczestnictwa  obowiązuje do końca danego roku kalendarzowego. 

W nowym roku kalendarzowym, uczestnik może ubiegać się o kontynuację 

uczestnictwa poprzez złożenie kolejnej deklaracji. 

§ 7 

1. Skreślenie z listy uczestników następuje:  

1) na wniosek uczestnika; 

2) w przypadku śmierci uczestnika.  

2. Skreślenie z listy uczestników może nastąpić  

1) w wypadku rażącego lub uporczywego naruszania regulaminu Klubu Senior+;  

2) w przypadku długotrwałej nieobecności uczestnika. 

3. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników w przypadkach wymienionych w ust. 1 i 2 

powyżej podejmuje Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie na wniosek 

pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu Senior+.  

§ 8 

1. Pracownik Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie, który kieruje pracą Klubu Senior+ 

ustala plan pracy Klubu Senior+ „Centrum Aktywizacji”, współpracuje z instytucjami  

i organizacjami działającymi poza strukturami Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie. 

2. Dyrektor ustala zasady i formy współpracy, o których mowa w ust. 1 zgodnie z § 6 

Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie.  

§ 9 

1. W ramach Klubu Senior+ świadczone są następujące usługi:  

1) usługi prozdrowotne: 



a) rehabilitacja leczniczo – usprawniająca; 

b) profilaktyka i edukacja zdrowotna; 

2) usługi aktywności ruchowej; 

3) usługi sportowo – rekreacyjne; 

4) usługi terapii zajęciowej; 

5) usługi aktywizujące; 

6) usługi kulturalno – oświatowe. 

2. Usługi wymienione powyżej mogą być świadczone na rzecz uczestnika tylko po 

przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w w/w. 

zajęciach, wystawionego przez lekarza zakładu opieki zdrowotnej. 

3. Klub czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy, w godzinach 10.00 – 15.00. 

§ 10 

1. Uczestnicy Klubu Senior+ mają prawo do: 

1) przebywania w Klubie Senior+ w godzinach otwarcia i korzystania z usług; 

2) zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa w miejscu pobytu; 

3) zgłaszania wniosków i propozycji dotyczących świadczonych usług; 

4) poszanowania godności oraz ochrony dóbr osobistych innych uczestników  

w szczególności danych osobowych; 

5) zachowania w tajemnicy spraw dotyczących jego osoby oraz ochrony 

udostępnionych danych osobowych. 

2. Uczestnicy Klubu mają obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu; 

2) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad kulturalnego zachowania oraz 

poszanowania godności innych uczestników i pracowników; 

3) dbania o porządek i estetykę pomieszczeń klubowych oraz poszanowania 

znajdującego się w nim mienia; 

4) stosowania się do zaleceń pracownika kierującego Klubem Senior+; 

5) aktywnego uczestnictwa w życiu Klubu. 

3. Na terenie Klubu Senior+ „Centrum Aktywizacji” zabrania się spożywania napojów 

alkoholowych, palenia wyrobów tytoniowych, przebywania osobom w stanie 

nietrzeźwym oraz urządzania spotkań towarzyskich nieprzewidzianych w planie pracy 

klubu. 

  



Załącznik Nr 1 do  

Regulaminu organizacyjnego  

Klubu Senior+ „Centrum Aktywizacji” 

z dnia 24 grudnia 2019 r.  

 

 

 

Schemat graficzny struktury organizacyjnej 

Klubu Senior + „Centrum Aktywizacji”, 

przy ul. Nałkowskich 108 w Lublinie 

 

  Terapeuta  

(prowadzący Klub Senior+) 

Psycholog 

Wieloosobowe 

stanowisko pracy 

terapeuta 

Fizjoterapeuta 

Instruktor terapii 

zajęciowej 



Załącznik Nr 2 do  
Regulaminu organizacyjnego  

Klubu Senior+ „Centrum Aktywizacji” 

z dnia 17 lutego 2020 r.  

…………………………………………… 

           /Imię i nazwisko/ 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

       /Adres zamieszkania/ 

…………………………………………… 

                   /Telefon/ 

Lublin, dnia …………………………….  

 

Dyrektor  

Zespołu Ośrodków Wsparcia  

w Lublinie 

ul. Lwowska 28 

20-129 Lublin 

 

Deklaracja uczestnictwa w Klubie Senior+ ,,Centrum Aktywizacji” 

 

Oświadczam, że po zapoznaniu się z Regulaminem Organizacyjnym Klubu Senior+ ,,Centrum 

Aktywizacji" deklaruję chęć przynależności do niego.  

 

Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Klubu Senior+ ,,Centrum Aktywizacji”.  

 

 

 

……………………………………………………… 

/podpis składającego deklarację/  


