
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 72/2019  

Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie  

z dnia 24 grudnia 2019 r. 

w sprawie regulaminu organizacyjnego Dziennego Domu Senior+  

przy ul. Jana Pawła II 11 

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 Dziennego Domu Senior+ w Lublinie przy  
ul. Jana Pawła II 11 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§2 

Wykonanie zarządzenia powierzam zastępcy dyrektora odpowiedzialnemu za funkcjonowanie 
Dziennego Domu Senior+.  

§4 

Zobowiązuję kierownika odpowiedzialnego za prowadzenie Dziennego Domu Senior+ do 
zapoznania pracowników oraz uczestników Klubu z treścią niniejszego zarządzenia.  

§5 

Treść zarządzenia podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Dziennego Domu Senior+.  

§6 

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

 

 

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 

Dziennego Domu Senior+ przy ul. Jana Pawła II 11 w Lublinie 

§ 1 

Regulamin organizacyjny Dziennego Domu Senior+ określa jego strukturę organizacyjną, 

zakres zadań oraz prawa i obowiązki uczestników. 

§ 2 

1. Dzienny Dom Senior+ utworzony został na podstawie §1 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr 

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

2. Strukturę organizacyjną Dziennego Domu Senior+ określa załącznik nr 1 do regulaminu 

organizacyjnego. 

§ 3 

1. Dzienny Dom Senior+ jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób znajdujących 

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

2. Zadaniem Dziennego Domu Senior+ jest w szczególności zapewnienie wsparcia 

osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ przez umożliwienie im korzystania ze 

oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także 

usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, 

kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych  

w środowisku lokalnym. 

3. Uczestnikami Dziennego Domu Senior+ mogą być mieszkańcy Miasta Lublin. 

4. Liczba miejsc w Dziennym Domu Senior+ wynosi 40.  

§ 4 

1. Pracę Dziennego Domu Senior+ koordynuje kierownik Dziennego Domu Senior+. 

2. Dzienny Dom Senior+ realizuje zadania w formie usług półstacjonarnych. 

3. Dzienny Dom Senior+ prowadzi dokumentację zbiorczą i dokumentację indywidualną 

uczestników. 

4. Kierownik Dziennego Domu Senior+ współpracuje z instytucjami i organizacjami 

działającymi na rzecz seniorów poza strukturami Zespołu Ośrodków Wsparcia  

w Lublinie. 

5. Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie ustala zasady i formy współpracy, 

których mowa w ust. 4 zgodnie z § 6 Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie.  

§ 5 

Procedury i podstawy przyjęcia do Dziennego Domu Senior+ oraz zasady ponoszenia 

odpłatności za świadczone usługi regulują odrębne przepisy. 



§ 6 

Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie składa do Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Lublinie wniosek o skreślenie z listy uczestników Dziennego Domu Senior+: 

1. w razie długotrwałych lub stale powtarzających się nieobecności uczestnika, 

2. w przypadku zmiany miejsca zamieszkania uczestnika poza Miasto Lublin, 

3. na wniosek uczestnika, 

4. w wypadku rażącego lub uporczywego naruszania regulaminu Dziennego Domu 

Senior+. 

§ 7 

1. W ramach Dziennego Domu 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 aktywizacyjne, 

6) usługi kulturalno – oświatowe, 

7) praca socjalna, 

8) usługi żywieniowe – posiłek. 

2. Usługi wymienione w ust.1 pkt 1 – 5 mogą być świadczone na rzecz uczestnika tylko po 

przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza zakładu opieki 

zdrowotnej w przedmiocie braku przeciwwskazań do udziału w nich. 

3. Usługi wyszczególnione w ust. 1 pkt.1 - 7 stanowią nierozłączny pakiet świadczeń. 

4. Usługi żywieniowe świadczone są wyłącznie na rzecz osób, korzystających z pakietu, 

którym mowa w ust. 3.  

5. Dzienny Dom Senior+ czynny jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 7.30-15.30.  

§ 8 

1. Uczestnicy mają prawo do: 

1. przebywania w Dziennym Domu Senior+ w godzinach otwarcia i korzystania  

z przyznanych usług, 

1) zgłaszania wniosków i propozycji dotyczących świadczonych usług, 

2) poszanowania godności oraz ochrony dóbr osobistych w szczególności danych 

osobowych oraz informacji zawartych w wywiadzie środowiskowym i w decyzji 

administracyjnej, 

3) zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa w miejscu pobytu, 

4) wybierania swojego samorządu. 

2. Uczestnicy zobowiązani są do: 

1) przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, 



2) dbałości o estetykę w miejscu pobytu i poszanowania mienia Dziennego Domu 

Senior+, 

3) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad kulturalnego zachowania oraz 

poszanowania godności innych uczestników i pracowników, 

4) stosowania się do zaleceń kierownika Dziennego Domu Senior+, 

5) terminowego wnoszenia opłat, 

6) niezwłocznego informowania o zmianach sytuacji życiowej mających wpływ na 

wysokość opłat. 

3. Na terenie Dziennego Domu Senior+ zabrania się spożywania napojów alkoholowych, 

palenia wyrobów tytoniowych, przebywania osobom w stanie nietrzeźwym lub pod 

wpływem środków odurzających oraz urządzania spotkań towarzyskich 

nieprzewidzianych w planie pracy Dziennego Domu Senior+. 

§ 9 

Uczestnik powinien zgłosić fakt nieobecności do kierownika Dziennego Domu „Senior+” lub 

innego upoważnionego pracownika z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 

 

  



Załącznik Nr 1 do  

Regulaminu organizacyjnego 

Dziennego Domu Senior+ 

z dnia 24 grudnia 2019 r.  

 

 

 

Schemat graficzny struktury organizacyjnej 

Dzienny Dom Senior+ 

przy ul. Jana Pawła II 11 w Lublinie 
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