
 

 

 

Załącznik nr 1  

                                                        do Zarządzenia Nr 6/2022 Kierownika Gminnego   

                                            Ośrodka  Pomocy Społecznej w Kaliskach  

      z dnia 28.12.2022 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO KLUBU SENIORA PRZY 

GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KALISKACH 

 

§1 

 

Informacje ogólne 

 

1. Regulamin rekrutacji uczestników do Klubu Seniora przy Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Kaliskach z siedzibą ul. Szkolna 10, 83-261 Piece, zwanym w dalszej 

części „regulaminem”, określa zasady rekrutacji uczestników do Klubu Seniora przy 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach, zwanym w dalszej części 

„Klubem”. 

2.  Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do uczestnictwa w Klubie na 

zasadach określonych w niniejszym regulaminie, 

2) uczestnik Klubu– osoba zakwalifikowana do uczestniczenia w Klubie, 

bezpośrednio korzystająca z udzielonego wsparcia, 

3) kandydat na liście rezerwowej  – osoba oczekująca na miejsce w Klubie Seniora 

zgodnie z prowadzoną rekrutacją. 

4) Klub Seniora – klub działający w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kaliskach, 

5) kierowniku GOPS- rozumie się przez to, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kaliskach, 

6) kierownik Klubu – rozumie się przez to Kierownika Klubu Seniora. 

 

3. Klub Seniora przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach przeznaczony  

jest dla 30 uczestników którzy zgodnie z regulaminem rekrutacji uzyskają możliwość 

uczestnictwa w Klubie Seniora. 

4. Rekrutacja uczestników do Klubu ma charakter otwarty i dobrowolny. 

5. Za rekrutację do Klubu odpowiada Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej w Kaliskach. 

 

§2 

 

Rekrutacja kandydatów do Klubu 

 

1. Rekrutacja kandydatów rozpocznie się w stycznia 2023 roku i będzie prowadzona w 

sposób ciągły. 

2. Kandydatami do Klubu mogą być osoby, które spełniają przynajmniej trzy kryteria   

formalne, tj.: 

1) zamieszkują na terenie gminy Kaliska, 

2) są osobami w wieku poprodukcyjnym lub wieku przedemerytalnym, 



 

 

 

3) w systemie społecznym uznawani są za Seniorów, zgodnie z wiekiem lub nabytymi 

świadczeniami emerytalno- rentowymi, 

4) są  nieaktywni zawodowo, 

5) doświadczają wykluczenia społecznego, 

6)  samotnie gospodarują, 

7)  posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności zgodnie z 

przedłożonym orzeczeniem o niepełnosprawności, 

8) są osobami z zaburzeniami psychicznymi, w tym  z niepełnosprawnością 

intelektualną, z całościowym zaburzeniem rozwoju na podstawie orzeczenia o 

niepełnosprawności, 

9) korzystają z programu operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 na podstawie 

zaświadczenia z GOPS, 

10) nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w Klubie Seniora i wyrażają 

potrzebę udziału w zajęciach Klubu. 

 

3. Procedurę rekrutacji rozpoczyna złożenie w siedzibie GOPS następujących 

dokumentów: 

 

1) deklarację uczestnictwa w Klubie Seniora ( załącznik nr 1 do regulaminu), 

2) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Klubu Seniora oraz z 

Regulaminem Rekrutacji uczestników do Klubu Seniora (załącznik nr 2 do 

regulaminu), 

3) zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie 

wizerunku,(załącznik nr 3 do regulaminu), 

4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w 

Klubie Seniora (załącznik nr 4), 

5) orzeczenie o niepełnosprawności jeżeli osoba takie posiada, 

6) zaświadczenie o korzystaniu z Banku Żywności jeśli w nim uczestniczyła, 

7) legitymację rencisty lub emeryta jeżeli osoba taką posiada. 

 

4. Dane zawarte w deklaracji podlegają weryfikacji z dokumentem tożsamości osoby 

ubiegającej się o uczestnictwo w Klubie, okazanym w trakcie przyjmowania deklaracji 

i innych dokumentów. 

5.  Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia zawierające komplet dokumentów, o 

których mowa w § 2 ust. 3 regulaminu, opatrzone datą i czytelnym podpisem 

kandydata do uczestnictwa w Klubie. 

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach na podstawie zgłoszeń (zgodnie z 

kolejnością wpływu deklaracji) dokona kwalifikacji kandydatów na uczestników 

Klubu przydzielając punkty rekrutacyjne: 

 

Lp

. 

Kryteria kwalifikacji kandydatów do Klubu Seniora Liczba 

punktów 

 

1. Osoba zamieszkująca teren  gminy Kaliska 1 pkt 

2. Osoba samotnie gospodarująca 1 pkt 

3. Osoba nie aktywna zawodowo 1 pkt 



 

 

 

4.   Osoba doświadczająca wykluczenia społecznego 1 pkt 

5. Osoba posiadająca  znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności 1 pkt 

 6.   Kandydat u którego występują  zaburzenia psychiczne, w tym osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną,  z całościowym zaburzeniem rozwoju 

1 pkt 

7. Osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 

2014-2022 

1 pkt 

 

7. Z przeprowadzonej weryfikacji zostanie sporządzona lista uczestników Klubu Seniora 

zawierająca liczbę 30 osób. 

 

8. Osoby, które spełniają kryteria uczestnictwa w Klubie określone w ust. 2, które 

przeszły pozytywną weryfikację dokumentów zgłoszeniowych, ale nie zostaną 

zakwalifikowane do uczestnictwa w Klubie z powodu wyczerpania limitu miejsc, 

umieszcza się na liście rezerwowej zgodnie z kolejnością wpływu deklaracji 

zgłoszeniowych. 

 

9.  Osoby z listy rezerwowej będą uzyskiwać status uczestnika Klubu w przypadku 

rezygnacji lub innego sposobu zakończenia uczestnictwa w Klubie, przewidzianego w 

Regulaminie Klubu Seniora przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Kaliskach. 

 

10. Lista rezerwowa będzie weryfikowana w kolejności wpływu dokumentów 

zgłoszeniowych i uzupełniana o kolejne zgłoszenia kandydatów do Klubu. 

 

11. Zgodnie z regulaminem zostanie powołana 3 osobowa Komisja Rekrutacyjna do 

Klubu Seniora znajdująca się przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Kaliskach.   

 

12.  O wynikach rekrutacji zawiadamia się kandydatów w formie pisemnej. W przypadku 

otrzymanej takiej samej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

 

13. Od wyników rekrutacji nie przysługuje prawo odwołania. 

 

14. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kaliskach, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska oraz na stronie 

internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach. 

 

15. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kaliskach, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska. 

 

16. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

 

§3 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w formie pisemnej. 



 

 

 

 

2. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach. 

 

 


