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Regulamin Organizacyjny 
 Klubu Seniora w Ożarowie 

utworzony przy  
Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii 

Skłodowskiej - Curie 
 
 

§1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i tryb pracy Klubu Seniora w Ożarowie, 
utworzonego w ramach realizacji zadania pierwszego (TYP 1a)  projektu pn.: „Zapewniamy 
wysokiej jakości usługi społeczne w Powiecie Opatowskim”, współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 
RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 
Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 
RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe), którego 
wykonawcą jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii 
Skłodowskiej - Curie w partnerstwie z Powiatem Opatowskim/ Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Opatowie.  

2. Klub Seniora w Ożarowie nie posiada osobowości prawnej i działa jako wyodrębniona 
jednostka funkcjonująca w strukturze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w 
Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie. 

3. Klub Seniora w Ożarowie prowadzi działalność zgodnie z ustawą o opiece społecznej z dnia 
12 marca 2004 r., zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w 
Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie oraz na podstawie niniejszego regulaminu. 

4. Obszarem działania Klubu Seniora w Ożarowie jest powiat opatowski, województwo 
świętokrzyskie. 

5. Miejscem spotkań członków Klubu Seniora w Ożarowie są wydzielone i dostosowane do 
potrzeb osób niesamodzielnych pomieszczenia, którymi Stowarzyszenie dysponuje na 
podstawie umowy użyczenia przez ZS w Ożarowie.  

6. Minimalna ilość uczestników w zajęciach Klubu Seniora w Ożarowie wynosi 30 osób. 
7. Zajęcia w Klubie Seniora odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 

15:30. 
8. Uczestnictwo w Klubie Seniora w Ożarowie jest bezpłatne. 
9. Koszt uczestnictwa oraz działalność Klubu Seniora w Ożarowie ponosi Stowarzyszenie Na 

Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie ze środków 
otrzymanych na realizację projektu, o którym mowa w ust. 1. 

10. Klub Seniora opracowuje własne programy i plany pracy.  
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§ 2 
Organ zarządzający, kadra pracownicza 

1. Organem prowadzącym Klub Seniora w Ożarowie jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą: 27-530 Ożarów, oś. Wzgórze 
56.  
2. Kadrą kierowniczą Klubu Seniora w Ożarowie jest kierownik oraz asystenci kierownika 
projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu. 
3. Do zadań kadry kierowniczej należy: 

a) planowanie, koordynowanie działań w Klubie Seniora w Ożarowie oraz współdziałanie z 
innymi komórkami organizacyjnymi Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w  
Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie; 

b) sprawowanie nadzoru i kontroli nad: 
- właściwą realizacją zadań przez poszczególnych pracowników Klubu Seniora w Ożarowie; 
- warunkami sanitarnymi, przeciwpożarowymi, BHP oraz nad bezpieczeństwem zarówno  
  pracowników jak i  uczestników zajęć; 
- obiegiem dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie dotyczącym działalności   
  Klubu Seniora w  Ożarowie; 
- przestrzeganiem przez podległych pracowników porządku i dyscypliny pracy; 
- przestrzeganiem tajemnicy służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

c) przygotowywanie i sporządzanie umów, porozumień, raportów, sprawozdań; 
d) załatwianie formalności oraz rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z  

funkcjonowaniem Klubu Seniora w  Ożarowie; 
e) pilnowanie terminów i zobowiązań; 
f) przeprowadzanie postepowań, zatrudnianie i zarządzanie personelem zgodnie z zasadą  

równości szans kobiet i mężczyzn; 
g) doskonalenie wewnętrznej organizacji oraz metod i form pracy  podległych pracowników; 
h) w razie nieobecności pracownika w pracy wyznaczyć zastępcę oraz określić zakres jego  

zadań; 
i) tworzenie właściwych stosunków współpracy w Klubie Seniora w Ożarowie; 
j) prowadzenie (na podstawie deklaracji, o której mowa w § 4 ust. 3 niniejszego regulaminu) 

listy członków Klubu Seniora oraz jej bieżące aktualizowanie;  
k) sporządzanie list obecności uczestników;. 
l) realizowanie innych obowiązków określonych przepisami ustawodawstwa pracy, w 

szczególności  kodeksem pracy oraz regulaminem pracy przyjętym przez Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie;. 

m) przekazywanie spraw przekraczających zakres zadań kadry kierowniczej Klubu Seniora w 
Ożarowie Zarządowi Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii 
Skłodowskie – Curie, jednocześnie realizowanie wszystkich poleceń podjętych w formie 
uchwały, wydanych przez Zarząd Stowarzyszenia. 

4. Kadra kierownicza Klubu Seniora w Ożarowie ponosi służbową odpowiedzialność za: 

a) właściwe i terminowe wykonanie zadań ustalonych w regulaminie organizacyjnym Klubu 
Seniora w Ożarowie, szczegółowym zakresie zadań i obowiązków oraz wynikających z 
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poleceń wydanych w formie uchwał przez Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju 
Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie; 

b) właściwą i zgodną z obowiązującymi przepisami gospodarkę składnikami majątkowymi, 
powierzonymi do użytkowania; 

c) przestrzeganie obowiązujących przepisów. 
5. Kadrę pracowniczą w Klubie Seniora w Ożarowie stanowią: 
a) instruktor terapii zajęciowej: którego głównym zadaniem jest opieka nad osobami starszymi w 

Klubie Seniora w Ożarowie, prowadzenie zajęć grupowych wspierających rozwój osobisty 
uczestników oraz integrujących z grupą, a także włączających do życia społecznego; 

b) trener: osoba odpowiedzialna za świadczenie usług uczestnikom Klubu Seniora w Ożarowie, 
prowadząca zajęcia usprawniające ruchowo; 

c) opiekun: osoba organizująca i świadcząca usługi opiekuńcze w Klubie Seniora w Ożarowie. 
6. Pracownik obowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do 
poleceń kadry kierowniczej, które dotyczą pracy, o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub 
umową o pracę.  
7. Pracownik jest obowiązany w szczególności: 

a) przestrzegać czasu pracy ustalonego w Klubie Seniora w Ożarowie; 
b) przestrzegać niniejszego regulaminu, oraz ustalonego i przyjętego porządku i regulaminu 

pracy w Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii 
Skłodowskiej – Curie;  

c) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 
przeciwpożarowych; 

d) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, 
których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 

e) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 
f) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 

§ 3 
Cel i zakres działania Klubu Seniora w Ożarowie 

1. Klub Seniora w Ożarowie realizuje następujące cele: 
a) zagospodarowanie czasu wolnego uczestnikom w sposób będący swoistą profilaktyką 

przeciw marginalizacji i wykluczeniu społecznemu; 
b) integracja i aktywizacja uczestników; 
c) upowszechnianie zdrowego trybu życia – ochrona i promocja zdrowia; 
d) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 
e) propagowanie różnych form działalności twórczej uczestników. 

2. Do podstawowych zadań Klubu Seniora w Ożarowie należy: 
a) rozpoznawanie potrzeb i rozwijanie zainteresowań uczestników; 
b) zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywacji zawodowej (m. in. rozwijanie 

umiejętności i indywidualnych zainteresowań); 
c) zwiększenie aktywności i uczestnictwa uczestników w życiu społecznym; 
d) działalność prozdrowotna (m. in. edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzami), kulturalna                            

i edukacyjna (np. nauka obsługi komputera, korzystanie z Internetu); 
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e) prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej przez organizacja zajęć sportowych np. nordic 
walking, aerobic, itp.  

f) tworzenie grup samopomocowych, których członkowie wzajemnie się wspierają w 
trudnościach życia codziennego; 

g) poradnictwo prawne realizowane poprzez udzielanie uczestnikom informacji o 
obowiązujących przepisach z zakresu m. in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, 
zabezpieczenia społecznego itp.; 

h) poradnictwo psychologiczne; 
i) poradnictwo rodzinne obejmujące funkcjonowanie rodziny; 
j) rozwijanie różnorodnych form życia kulturalno-oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku;  
k) rozbudzanie zainteresowań, potrzeb oraz aktywizacji kulturalno-oświatowej członków; 
l) organizowanie dla uczestników atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, poprzez 

stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni; 
m) organizowanie ćwiczeń, zabaw i gier ruchowych poprawiających pamięć i koncentrację; 
n) organizowanie spotkań z lekarzami w celu przybliżenia schorzeń wieku senioralnego; 
o) organizowanie spotkań z przedstawicielami zdrowego trybu życia. 

§ 4 
Członkowie Klubu Seniora w Ożarowie 

1. Miejsce w Klubie Seniora w Ożarowie dostępne jest dla każdej osoby dorosłej, spełniającej kryteria 
rekrutacji zawarte w „Regulaminie uczestnictwa w projekcie” oraz zakwalifikowanej do danej formy 
wsparcia przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną w celu rekrutacji uczestników do projektu o którym 
mowa w § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu. 

2. Z Klubu Seniora w Ożarowie mogą korzystać osoby, które mają ukończone 60 lat,  niesamodzielne, 
zamieszkujące na terenie powiatu opatowskiego (woj. świętokrzyskie). 

3. Przynależność do w Klubu Seniora w Ożarowie jest dobrowolna, co oznacza, że uczestnicy 
przyjmowani są bez skierowań, na zasadzie wyrażenia woli i chęci do uczestnictwa w zajęciach 
klubu oraz po złożeniu deklaracji o przystąpieniu (załącznik nr 1). 

4. Osoby mogą być również zgłaszani przez instytucje: poradnie, pracowników socjalnych MOPS itp. 

§ 5 
Prawa i obowiązki członków Klubu Seniora w Ożarowie 

 1. Uczestnik Klubu Seniora w Ożarowie ma prawo do: 
a) korzystania z wszelkich form działalności prowadzonych w Klubie Seniora w Ożarowie; 
b) poszanowania swoich praw i godności osobistej; 
c) wolności słowa, przekonania i wyznania;  
d) rozwijania własnych zainteresowań; 
e) posiłku; 
f) pomocy w rozwiązywaniu problemów w grupie; 
g) uzyskania pełnej informacji o działalności Klubu Seniora w Ożarowie; 
h) zgłaszania wszelkich propozycji, uwag i zastrzeżeń dotyczących działalności Klubu Seniora w 

Ożarowie; 
 2. Uczestnik Klubu Seniora w Ożarowie ma obowiązek: 

a) czynnego spędzania czasu oraz uczestnictwa w organizowanych zajęciach; 
b) przestrzegania norm społecznych i obyczajowych panujących w Klubie Seniora w Ożarowie; 
c) przestrzegania zasad współżycia społecznego podczas uczestnictwa w zajęciach; 
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d) przestrzegania zasad bezpieczeństwa osoby własnej jak i innych osób przebywających w 
Klubie Seniora w Ożarowie;  

e) wykonywania zaleceń wydawanych przez osoby prowadzące zajęcia; 
f) troski o mienie będące wyposażeniem Klubu Seniora w Ożarowie oraz korzystania z niego 

zgodnie z jego przeznaczeniem; 
g) utrzymywania w należytym porządku pomieszczeń Klubu Seniora w Ożarowie;  
h) wyklucza się przebywanie na terenie Klubu Seniora w Ożarowie osób będących pod 

wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i zachowujących się agresywnie; 
i) zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu na teren Klubu Seniora w Ożarowie; 
j) przestrzegania zasad niniejszego regulaminu oraz regulaminu uczestnictwa w projekcie, o 

którym mowa w § 1 ust. 1. 
§ 6 

Rezygnacja z udziału w projekcie 
1. Uczestnik Klubu Seniora w Ożarowie może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku 

rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu uczestnictwa w 
projekcie. 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w Klubie Seniora w Ożarowie, uczestnik projektu zobowiązany jest 
do niezwłocznego złożenia w siedzibie projektu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w 
projekcie z podaniem przyczyny rezygnacji. 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

 
1. Zmiany regulaminu Klubu Seniora w Ożarowie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego 

ustalenia. 
2. Regulamin Klubu Seniora w Ożarowie wchodzi w życie z dniem 01-08-2017 r. 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Klubu Seniora w Ożarowie 
 
 

DEKLARACJA 
PRZYSTĄPIENIA DO KLUBU SENIORA 

 
 
 
 
Ja niżej podpisana/y*……………………………………….………………….…  PESEL………………… 
                                                              (imię i nazwisko) 
 
zamieszkała/y*………………………………………………………………………………..………….………. 
 
numer telefonu …………………………………     adres  e-mail ………………………..…………… 
 
deklaruję przystąpienie do Klubu Seniora w Ożarowie działającego przy Stowarzyszeniu Na Rzecz 
Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie, z siedzibą: 27-530 Ożarów, oś. 
Wzgórze 56. 
 
 
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Klub Seniora w 
Ożarowie,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.  
 
Wyrażam zgodę na utrwalanie i przetwarzanie mojego wizerunku dla celów związanych                     
z promocją Klubu Seniora w Ożarowie i jego archiwizacją. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z 
tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć, publikacje mogą być zamieszczone 
na stronie internetowej oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów 
dystrybucji informacji o Klubie Seniora oraz wykorzystywane w materiałach promocyjnych. 
 
 
              
   
 
 
 
……………………………..   ……………………………..              …………………...………………………….. 
             (Miejscowość)                                               (Data: dd/ mm/ rrrr)                                                         (Podpis uczestnika) 
 
 
 
 
 

* niepotrzebne skreślić 


