REGULAMIN KLUBU SENIORA W ŻUKOWIE
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Klubie – należy przez to rozumieć Klub Seniora w Żukowie;
2) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Pomocna Dłoń w gminie Sławno”;
3) GOPS – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
z siedzibą przy ul. Gdańskiej 18a, 76-100 Sławno;
4) Spółdzielni Socjalnej „Komunalka” - należy przez to rozumieć Spółdzielnie Socjalną
„Komunalka” z siedzibą przy ul. Polanowskiej 44a, 76-100 Sławno;
5) Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę biorącą udział w zajęciach organizowanych
przez Klub Seniora w Żukowie.
6) Animatorze – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną do realizacji zadań w Klubie
Seniora w Żukowie.
2. Niniejszy regulamin określa zasady działalności oraz warunki uczestnictwa w Klubie Seniora
w Żukowie.
3. Klub prowadzony jest przez Spółdzielnię Socjalną „Komunalka” z siedzibą w Sławnie, która
na podstawie art. 2 ust. 3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
(t.j. Dz.U.2020.2085 z późn. zm.) „może prowadzić działalność społeczną i oświatowokulturalną na rzecz swoich członków, pracowników oraz ich środowiska lokalnego, a także
działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.
1057)”.
4. Klub funkcjonuje w ramach projektu pn. „Pomocna Dłoń w gminie Sławno”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 20142020, realizowanym przez Gminę Sławno, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
w partnerstwie z Powiatem Sławieńskim reprezentowanym przez Powiatowe Centrum
Rodziny w Sławnie oraz Spółdzielnią Socjalną „Komunalka” w ramach Osi Priorytetowej
RPZP.07.00.00 Włączenie Społeczne, Działanie RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług

społecznych świadczonych w interesie ogólnym, w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.0232-K47/19.
5. Siedziba Klubu znajduje się w Żukowie pod adresem Żukowo 10 a.
6. Obszarem działania Klubu jest gmina wiejska Sławno.
Rozdział II
CELE I ZAŁOŻENIA KLUBU SENIORA
Celem Klubu Seniora jest:
1) integracja i aktywizacja społeczna oraz zaspakajanie potrzeb kulturalnych środowiska osób
starszych zamieszkujących gminę wiejską Sławno,
2) rozpoznawanie potrzeb, rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji uczestników,
3) organizacja zajęć rękodzielniczych, informatycznych, gimnastycznych, itp.,
4) organizacja zajęć integracyjnych (wycieczki rowerowe, piesze, marsze, nordic walking, itp.),
5) organizowanie wyjść do kina, teatru,
6) organizowanie spotkań okolicznościowych.
Rozdział III
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
1. Klub dysponuje 20 miejscami.
2. Uczestnikami/-czkami Klubu mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ (kobiety)
oraz 65+ (mężczyźni), które są mieszkańcami gminy wiejskiej Sławno bez względu płeć,
stopień

niepełnosprawności,

rasę,

pochodzenie

etniczne,

wyznawaną

religię,

czy światopogląd.
3. Uczestnictwo w Klubie jest dobrowolne i bezpłatne.
4. Każdy kandydat do Klubu Seniora musi obligatoryjnie zostać zakwalifikowany do udziału
w Projekcie pn. „Pomocna Dłoń w gminie Sławno”.
5. Uczestnictwo w Klubie wymaga złożenia Formularza zgłoszeniowego, Deklaracji
uczestnictwa w Projekcie oraz podpisania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
które dostępne są: w Klubie seniora, w Spółdzielni Socjalnej – Komunalka. w GOPS
w Sławnie i na stronie internetowej http://www.gops.slawno.ibip.pl/ w zakładce projekt
Pomocna Dłoń w Gminie Sławno oraz na stronie http://www.gminaslawno.pl w zakładce
Fundusze.
6. Spółdzielnia Socjalna - Komunalka zastrzega sobie możliwość przyjęcia do Klubu większej

liczby osób w zależności od potrzeb seniorów i dostępności infrastruktury.
7. Informacja o godzinach funkcjonowania Klubu dostępna jest na stronie internetowej
Spółdzielni Socjalnej „Komunalka”.
8. Klub działa w oparciu o miesięczne plany zajęć.
9. Uczestnicy/-czki Klubu deklarują udział w poszczególnych działaniach określonych
w harmonogramie z tygodniowym wyprzedzeniem. Za prowadzenie list odpowiedzialny jest
Animator.
10. W przypadku zapisania się na poszczególne zajęcia, o których mowa w ust. 9,
Uczestnik/-czka zobowiązany/-a jest do poinformowania Animatora o planowanej
nieobecności.
11. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w miesięcznych harmonogramach w sytuacji
zbyt małej liczby osób zainteresowanych poszczególnymi działaniami.
Rozdział IV
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU SENIORA
1. Uczestnicy/-czki Klubu mają prawo do:
1) korzystania ze wszystkich form działalności prowadzonych w Klubie,
2) rozwijania własnych zainteresowań,
3) inicjowania nowych przedsięwzięć,
4) korzystania z wyposażenia Klubu,
5) poszanowania godności i prywatności,
6) swobodnego dysponowania informacją o sobie i własnym wizerunku (prawo wglądu
do wszelkiej dokumentacji dot. osoby oraz usunięcia fałszywych informacji).
2. Do obowiązków Uczestników/czek Klubu należy:
1) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu,
2) aktywny i punktualny udział w zajęciach i działaniach Klubu,
3) przestrzeganie zasad i norm współżycia społecznego w Klubie oraz poza jego siedzibą
podczas imprez okolicznościowych, wycieczek, spacerów, itp.,
4) utrzymanie w należytym porządku pomieszczeń i wyposażenia Klubu oraz korzystanie
z nich zgodnie z przeznaczeniem,
5) poszanowanie praw i wolności innych uczestników,
7) powiadomienie o dłuższej nieobecności,
8) przestrzeganie przepisów BHP, ppoż. i sanitarnych.

3. Uczestnikom/-czkom Klubu zabrania się:
1) palenia tytoniu w pomieszczeniach Klubu,
2) uczestniczenia w zajęciach w stanie nietrzeźwości.
4. Uczestnictwo w Klubie Seniora wygasa z chwilą:
1) rezygnacji z zajęć w Klubie na własną pisemną prośbę,
3) śmierci Uczestnika/-czki,
4) nieobecności powyżej 3 miesięcy, z wyjątkiem wystąpienia choroby Uczestnika/-czki
lub ważnych sytuacji losowych, o czym Animator zostanie poinformowany,
5) skreślenia z listy Uczestników/-czek w wyniku działania na szkodę Klubu oraz
nie przestrzeganie regulaminu,
6) zakończenia udziału w projekcie.
Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, sprzęty, gotówkę lub dokumenty wniesione
przez Uczestnika/-czkę do placówki.
2. Klub seniora zastrzega sobie możliwość usunięcia Uczestnika/-czki z listy Uczestników/-czek
w przypadku dłuższej nieuzasadnionej nieobecności (powyżej 3 miesięcy).
3. Prace wykonane przez Uczestników/-czki w ramach zajęć nie stanowią ich własności
i pozostają w dyspozycji Klubu.
4. Projekt realizowany jest w okresie od 02.01.2020 r. do 28.02.2023 r.
5. Zmiany w regulaminie Klubu Seniora mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego
ustalenia.

