
 

 
Załącznik 
do zarządzenia Nr 109/2021 

z dnia 20 grudnia 2021 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO DZIENNEGO DOMU „SENIOR+”W DĄBROWIE 

TARNOWSKIEJ W OKRESIE JEGO TRWAŁOŚCI. 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa warunki rekrutacji uczestników w Dziennym Domu „Senior+” w Dąbrowie 

Tarnowskiej, współfinansowany w ramach rządowego Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-

2020 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej Programem w okresie jego trwałości. 

2. Jednostką organizacyjną prowadzącą rekrutację do Dziennego Domu Senior+ w ramach Programu 

Wieloletniego „Senior+” jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie 

Tarnowskiej z siedzibą przy ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 

§2 

WARUNKI REKRUTACJI 

1. Beneficjentami programu są osoby w wieku 60+ nieaktywne zawodowo zamieszkujące na terenie 

Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska, spełniające warunki ustalone na podstawie art.97 ust.1 i 5 

ustawy o pomocy społecznej 

 

2. Rekrutacja uczestników ubiegających się o przyjęcie do Dziennego Domu Senior+ w Dąbrowie 

Tarnowskiej, będzie odbywała się do czasu zakwalifikowania grupy spełniającej wartości założone 

dla grupy uczestników. 

 

3. MOPSiWR zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu rekrutacji lub wyznaczenia kolejnego 

terminu naboru uczestników . 

 

4. Podczas wyboru uczestników Komisja Rekrutacyjna powołana odrębnym Zarządzeniem 

Dyrektora MOPSiWR kierować się będzie: sytuacją zdrowotną, rodzinną, dochodową i 

mieszkaniową. 

 

5. Dokumentem rekrutacyjnym, który należy złożyć jest: 

a) wypełniony wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu Senior+ (Załącznik nr1do regulaminu), 

b) wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy (Załącznik nr2 do regulaminu), 

c) zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza rodzinnego (Załącznik nr3 do regulaminu). 

 

6. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie 

Tarnowskiej lub do pobrania ze strony internetowej : www.dabrowatar.pl oraz na stronie internetowej 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej 

(www.mopsiwr.pl), będą również dostępne w wersji papierowej w siedzibie MOPSiWR. 

 

7. Wypełniony komplet dokumentów o przyjęcie do Dziennego Domu Senior+ w Dąbrowie 

Tarnowskiej będzie przyjmowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w 

Dąbrowie Tarnowskiej w poniedziałek w godzinach 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godzinach 

07:30 – 15:30 (Punkt Informacyjny na parterze) w terminie do dnia 27.12.2021r. 

 

8. Wnioski, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. 

 

http://www.dabrowatar.pl/


9. Komisja Rekrutacyjna zostanie powołana odrębnym Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, 

 

10. Komisja Rekrutacyjna na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych spośród kandydatów 

do Dziennego Domu Senior+ wyłoni uczestników Dziennego Domu Senior+ i listę osób 

zakwalifikowanych oraz listę rezerwową przekaże Realizatorowi Programu. 

 

11. Osoby, którym w procesie rekrutacji nie uda się zakwalifikować do Dziennego Domu Senior+ 

zostaną umieszczone na liście rezerwowej i będą miały pierwszeństwo zakwalifikowania się w 

przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej lub zwolnienia się miejsca ww. Domu. 

§3. 

1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez cały czas trwania 

Programu. 

2. Zastrzega się prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenie dodatkowych 

postanowień. 

3. W przypadku zmian dokonanych w Regulaminie bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień 

niezwłocznie poinformuje się o tym fakcie Uczestników Programu. 


