
 

 

 

 
  

 
 

 
Załącznik do zarządzenia nr 27/2020 

Dyrektora MOPS w Iławie 

z dnia 6 lipca 2020 r. 

 

 

Regulamin organizacyjny Iławskiego Klubu Seniora 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady działalności oraz warunki uczestnictwa  

w Iławskim Klubie Seniora. 

2. Iławski Klub Seniora, zwany w dalszej części Klubem, działa w strukturze Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie. 

3. Klub nie posiada osobowości prawnej. 

4. Siedzibą Klubu jest Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie, ul. Wiejska 2D. 

5. Celem Klubu jest aktywizacja i integracja lokalnej społeczności                                

oraz zagospodarowanie czasu wolnego swoich członków. 

 

ROZDZIAŁ II 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

6. Klub dysponuje 40 miejscami. 

7. Klub jest czynny trzy razy w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy. Przewiduje się również organizację zajęć w godzinach popołudniowych. 

8. Działalnością Klubu kieruje koordynator, (osoba wyznaczona przez Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie) wraz z Radą Klubu Seniora przy 

współpracy z opiekunem Klubu. 

9. Do zadań koordynatora należy: 

1) koordynowanie i monitorowanie pracy Klubu, 

2) dbanie o rozwój Klubu i jego prawidłowe funkcjonowanie, 



 

 

 

 
  

 
 

 

3) coroczne opracowanie planu rzeczowo - finansowego do dnia 31 stycznia każdego 

roku, 

4) bieżąca realizacja i monitoring wytyczonych zadań ujętych w planie Klubu, 

5) coroczne sporządzanie sprawozdania z działalności Klubu do dnia 31 stycznia, 

6) współpraca z ekspertami w zależności od potrzeb, 

7) współpraca z Radą Klubu. 

10.  Dla usprawnienia działań Iławskiego Klubu Seniora uczestnicy powołują spośród 

siebie Radę Klubu.  

11.  Członkowie Rady Iławskiego Klubu Seniora wybierani są na zebraniu ogólnym,        

w głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą większością głosów, na okres trzech lat. 

12.  W skład Rady Iławskiego Klubu Seniora wchodzą: Przewodniczący, Zastępca 

Przewodniczącego, Sekretarz. 

13.  Rada Iławskiego Klubu Seniora jest organem wykonawczym i działa  

w interesie i na rzecz członków Klubu. 

14.  Praca w Radzie Klubu jest całkowicie społeczna. 

15.  Do obowiązków Rady Klubu należy:  

1) pomoc organizacyjna i doradztwo dotyczące działalności Klubu, 

2) współpraca z instytucjami, przedsiębiorstwami, organizacjami wspierającymi 

działalność Klubu, 

3) inicjowanie działań na rzecz seniorów, 

4) konsultowanie i ustalanie harmonogramu. 

16.  Członkiem Klubu może zostać każdy, kto: 

1) zadeklaruje chęć członkostwa w Klubie, poprzez złożenie deklaracji 

członkowskiej, 

2) jest w wieku 60+, 

3) jest mieszkańcem gminy miejskiej Iława, 

4) zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.  



 

 

 

 
  

 
 

 

17.  Przynależność do Klubu jest dobrowolna i odbywa się na podstawie złożonej 

Deklaracji uczestnictwa w Klubie, stanowiącej załącznik do Regulaminu, składanej 

u Pełnomocnika Burmistrza ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta 

Iławy ul. Niepodległości 13. p.110 lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie 

ul. Grunwaldzka 6A. Można też pobrać ze strony www Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

18.  W ramach prowadzonej rekrutacji zakwalifikowanych zostanie 40 osób.  

W przypadku większej liczby osób chętnych, stworzona zostanie lista rezerwowa. 

19.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie zastrzega sobie możliwość przyjęcia 

do Klubu większej liczby osób w zależności od potrzeb seniorów  

i dostępności infrastruktury. 

20.  W organizowanych działaniach, będą mogły brać udział seniorzy nie będący 

członkami Klubu. 

21.  Klub działa w oparciu o miesięczne programy tworzone przez pracowników Klubu 

oraz seniorów. 

22.  Uczestnicy Klubu deklarują udział w poszczególnych działaniach określonych           

w harmonogramie z tygodniowym wyprzedzeniem, w celu efektywnego wykorzystania 

dostępnych miejsc oraz zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób. Za prowadzenie list 

uczestników odpowiedzialny jest opiekun Klubu. Uczestnik jest zobowiązany do 

poinformowania opiekuna o planowanej nieobecności. 

23.  Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w miesięcznych harmonogramach       

w sytuacji zbyt małej liczby osób zainteresowanych poszczególnymi działaniami. 

24.  Dni i godziny zajęć ustalane są przez członków Iławskiego Klubu Seniora  

w porozumieniu z koordynatorem i Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Iławie. 

25. Wszystkie propozycje, uwagi i zastrzeżenia dotyczące działalności Iławskiego Klubu 

Seniora, należy kierować do koordynatora Klubu, a w sprawach spornych do Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie 



 

 

 

 
  

 
 

 

 

ROZDZIAŁ III 

CELE I ZAŁOŻENIA KLUBU 

26.  Celem Klubu jest: 

1) aktywizacja i integracja lokalnej społeczności oraz zagospodarowanie czasu wolnego 

swoich członków, 

2)  rozpoznawanie potrzeb, rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji uczestników, 

3)  tworzenie ruchu samopomocy spośród uczestników Klubu, 

27.  Klub Seniora swoje działania prowadzi poprzez organizacje: 

1) wykładów, 

2) prelekcji, 

3) spotkań integracyjnych i okolicznościowych, 

4) warsztatów, 

5) szkoleń, 

6) wycieczek, 

7) zajęć sportowo – rekreacyjnych, 

8) kół zainteresowań. 

28.  Do zadań Klubu należy: 

1) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego osób w wieku senioralnym, 

2) wzajemne wspieranie się członków Klubu, 

3) rozwijanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej, 

4) pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia, 

5) integracja lokalnego środowiska, 

6) współpraca z Miejską Radą Seniorów w Iławie, lokalnymi stowarzyszeniami  

i samorządem gminnym, 

7) rozwój kultury, sportu i rekreacji osób w wieku senioralnym. 

 

 



 

 

 

 
  

 
 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU 

29.  Uczestnicy Klubu mają prawo do: 

1) korzystania ze wszystkich form działalności prowadzonych w Klubie, 

2) rozwijania własnych zainteresowań, 

3) inicjowania nowych przedsięwzięć, 

4) korzystania ze sprzętów i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania. 

30.  Do obowiązków uczestników Klubu należy: 

1) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, 

2) aktywnego udziału w zajęciach Klubu 

3) przestrzeganie zasad i norm współżycia społecznego w Klubie oraz poza jego 

siedzibą podczas imprez okolicznościowych, wycieczek, spacerów, 

4) branie udziału w pracach przygotowawczych i porządkowych związanych  

z przygotowaniem Klubu do spotkań. 

5) Korzystania z szatni. 

31.  Uczestnictwo w Klubie wygasa z chwilą: 

1) wystąpienia z Klubu „Senior+” na własną pisemną prośbę, 

2) śmierci uczestnika, 

3) nieobecności powyżej 1 miesiąca. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

32.  Z treścią regulaminu zostają zapoznani pracownicy i uczestnicy Klubu. 

33.  Zmiany w regulaminie Klubu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego 

ustalenia. 



 

 

 

 
  

 
 

 

34.  W kwestiach nieuregulowanych ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie. 

       

 


