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Busko-Zdrój 2018 



REGULAMIN KLUBU SENIORA W BUSKU-ZDROJU 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Klub Seniora (zwany dalej Klubem) został utworzony w strukturze organizacyjnej 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, swoją działalność 

obejmuje teren gminy Busko-Zdrój. 

2. Klub Seniora jest środowiskową formą pomocy dla emerytów i rencistów                                

w organizowaniu czasu wolnego przy współudziale Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, zwanego dalej „MGOPS” 

3. Siedziba Klubu mieści się w Busku-Zdroju, ul. Różana 2a 

4. Klub nie posiada osobowości prawnej, prowadzi działalność zgodnie z niniejszym 

regulaminem. 

5. Nadzór nad działalnością Klubu sprawuje „MGOPS” w Busku-Zdroju. 

6. Członkami Klubu mogą być emeryci, renciści i inne osoby zainteresowane 

działalnością Klubu powyżej 60-tego roku życia. 

7. Przynależność do Klubu jest oparta na zasadzie dobrowolności. 

8. Klub Seniora może liczyć maksymalnie 250 osób. 

 

§2 

Cele i zakres działania Klubu 

 

1. Celem nadrzędnym Klubu jest aktywizacja społeczna, integracja, włączenie społeczne 

osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu 

wolnego przez seniorów. 

2. Do zadań Klubu należy: 

1) Rozwijanie różnorodnych form życia kulturalno-oświatowego, towarzyskiego, 

wypoczynku ludzi starszych oraz rozbudzenie zainteresowań i potrzeb w tym 

zakresie 

2) Rozwijanie różnorodnych form życia kulturalno-oświatowego, towarzyskiego, 

wypoczynku ludzi starszych oraz rozbudzenie zainteresowań i potrzeb w tym 

zakresie. 

3) Organizowanie działań, które będą sprzyjać zachowaniu zdrowia i sprawności 

fizycznej. 



4) Organizowanie wypoczynku i imprez kulturalno-oświatowych dostosowanych 

do zainteresowań członków. 

5) Rozwijanie zainteresowań, potrzeb kulturalnych poprzez organizowanie 

odczytów, pogadanek. 

6) Tworzenie warunków ułatwiających integracje z dziećmi i młodzieżą. 

7) Organizowanie wyjazdów m.in. do teatru, kina, na koncerty i wieczory 

literacko- muzyczne. 

8) Urządzanie wieczorów związanych z obchodami świąt okolicznościowych. 

9) Organizowanie spacerów, wycieczek turystyczno-krajoznawczych i innych 

form rekreacji i wypoczynku. 

10) Współpraca z innymi klubami, kołami i placówkami kulturalnymi oraz 

regionalnymi stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi i stowarzyszeniami. 

11) Troska o warunki socjalno-bytowe członków Klubu i ludzi starszych  oraz                         

w miarę możliwości pomoc w zaspokojeniu potrzeb materialnych, przede 

wszystkim opieka nad osobami chorymi, samotnymi. 

12) Organizowanie spotkań z przedstawicielami służby zdrowia w celu 

przybliżenia schorzeń wieku senioralnego, jak im zapobiegać, a jak leczyć, 

utrwalenie zasad udzielania pierwszej pomocy przed medycznej. 

13) Aktywna współpraca z innymi Klubami Seniora oraz organizacjami 

pozarządowymi, wspólne organizowanie imprez okolicznościowych. 

14) Organizowanie zajęć rozwijających zdolności i pasje; robótki ręczne, warsztaty 

kulinarne oraz plastyczne. 

 

§ 3 

Nadzór nad działalnością Klubu 

 

1. Nad działalnością Klubu nadzoruje Kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Dzieci                   

i Młodzieży oraz Seniorów, który odpowiada za całość przeprowadzonych zadań. 

2. Nadzór nad Kierownikiem Działu Aktywizacji i Integracji Dzieci i Młodzieży oraz 

Seniorów sprawuje Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                     

w Busku-Zdroju. 

3. Osobą koordynującą działania pomiędzy MGOPS a Klubem Seniora jest Koordynator 

Klubu. 

4. Do zadań koordynatora Klubu Seniora, w szczególności należy: 



1) Koordynacja i monitorowanie pracy Klubu, 

2) Sporządzanie harmonogramu zajęć 

3) Ścisłą współpraca z organizacjami pozarządowymi 

4) Dbanie o rozwój Klubu, 

5) Dbanie o dobre imię i wizerunek Klubu 

6) Pomoc w sprawach organizacyjnych  Klubu 

7) Organizowanie imprez okolicznościowych w Klubie  

 

§ 4 

Prawa i obowiązki członków Klubu Seniora 

 

 

1) Do obowiązków członków Klubu należy: 

1) Przestrzeganie regulaminu, 

2) Przestrzeganie bezpieczeństwa innych osób przebywających w Klubie, 

3) Poszanowanie godności osobistej członków i pracowników Klubu Seniora, 

4) Utrzymanie w należytym porządku pomieszczeń i wyposażenia Klubu oraz 

korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem 

5) Przestrzeganie norm i zasad wzajemnego współżycia społecznego podczas 

uczestnictwa w działalności Klubu oraz godne reprezentowanie Klubu na 

zewnątrz, 

6) Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach Klubu, 

7) Przestrzeganie zakazu uczestnictwa w działalności Klubu osób będących pod 

wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, 

8) Potwierdzanie obecności na liście obecności, 

2) Do praw członków Klubu należy: 

1) Korzystanie ze wszystkich form działalności prowadzonych w klubie, 

2) Rozwijanie własnych zainteresowań, 

3) Uczestnictwo w imprezach oraz wycieczkach, 

4) Poszanowanie swoich praw i godności osobistej, 

5) Wolność słowa, przekonania i wyznania, 

6) Uzyskanie pełnej informacji o działalności Klubu, 

5. Za wszystkie rzeczy osobiste znajdujące się w Klubie odpowiedzialność ponoszą 

uczestnicy będący ich właścicielami. 



6. Zabrania się wnoszenia i pozostawienia w Klubie przedmiotów mogących być 

zagrożeniem dla mienia, zdrowia lub życia osób. 

7. Członkostwo w Klubie Seniora wygasa z chwilą: 

1) Rezygnacji z zajęć w Klubie Seniora na własna pisemną prośbę, która wymaga 

akceptacji Koordynatora Klubu Seniora 

2) Śmierci członka, 

3) Skreślenie z listy członków w wyniku działania na szkodę Klubu oraz nie 

przestrzegania niniejszego regulaminu.  

 

§5 

Finanse i organizacja Klubu 

 

 

1. Uczestnictwo w Klubie jest bezpłatne. 

2. Działalność Klubu finansowana jest ze środków dotacji celowej budżetu państwa 

przeznaczonych na rozwój pomocy społecznej, środków budżetu gminy Busko-Zdrój oraz 

pozyskanych środków unijnych. 

3. Członkowie Klubu mogą ustalić składkę członkowską przeznaczoną na organizacje 

imprez okolicznościowych. 

4. Zgromadzone środki  mogą być przeznaczone na bieżące potrzeby Klubu. 

5. Klub czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. 

 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiany Regulaminu Klubu Seniora mogą być dokonywane w trybie właściwym dla 

jego ustaleń. 

2. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie zmiany wymagają zatwierdzenia przez Dyrektora 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju.  

 


