
 

 

 

    Ośrodek Pomocy Społecznej 
Ul. Dębowa 11, 47-120 Zawadzkie 
          tel./fax 077/ 46 22 095     

 

REGULAMIN  

ŚWIETLICY INTEGRACYJNEJ DLA SENIORÓW  

PRZY OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWADZKIEM 

 

 

§ 1 

1. Świetlica integracyjna dla seniorów (zwana dalej Świetlicą) realizuje zadania wynikające  

z Lokalnego programu pomocy społecznej „inte-GRACJA”, ustalonego uchwałą nr 

XXVIII/321/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28.01.2013 r. (zwanego dalej 

Programem). 

2. Świetlica ma swoją siedzibę w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem  

przy ul. Dębowej 11. 

 

§ 2 

1. Świetlica funkcjonuje w dniach i godzinach ustalonych przez kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Zawadzkiem w porozumieniu z osobami korzystającymi ze świetlicy oraz 

organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w realizację Programu. 

2. Korzystanie z pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia świetlicy w ramach realizacji Programu 

jest nieodpłatne. 

3. Udział w zajęciach prowadzonych w ramach świetlicy jest dobrowolny. 

 

§ 3 

1. Ze świetlicy mogą korzystać mieszkańcy gminy Zawadzkie, którzy ze względu na wiek, 

chorobę, niepełnosprawność lub sytuację rodzinną mają ograniczone możliwości kontaktów 

społecznych, a chcieliby podnieść swoją aktywność społeczną i zintegrować się  

ze społecznością lokalną. 

2. Działalność realizowana w ramach świetlicy musi być ukierunkowana w szczególności na: 

 umożliwienie rozwijania wszechstronnej aktywności w środowisku seniorów, animowanie 

działań i wspieranie inicjatyw oddolnych, zwłaszcza o charakterze integracyjnym, 

 udział w konkursach i projektach na rzecz społeczności lokalnej gminy Zawadzkie oraz 

społeczności osób w podeszłym wieku, 

 organizowanie spotkań tematycznych o charakterze informacyjno-edukacyjnym dla 

środowiska osób w wieku poprodukcyjnym, 

 organizowanie zajęć praktycznych z różnych dziedzin wiedzy i zainteresowań, 

 podnoszenie świadomości społecznej i kształtowanie pozytywnych postaw obywatelskich. 

 

 



 

§ 4 

Wszelkie działania planowane, organizowane i podejmowane w ramach funkcjonowania świetlicy 

powinny brać pod uwagę: 

1) podmiotowość i godność osób uczestniczących w zajęciach,  

2) dobre obyczaje, powszechnie przyjęte normy oraz zasady współżycia społecznego, 

3) poszanowanie praw innych osób, w tym również do wyrażania swobodnej opinii, 

4) bezpieczeństwo uczestników, 

5) doraźne potrzeby wynikające z zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Zawadzkiem. 

 

 § 6 

1. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością świetlicy sprawuje kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Zawadzkiem lub wyznaczony przez niego pracownik Ośrodka. 

 

§ 7 

1. Osoby korzystające ze świetlicy są zobowiązane do: 

a) przestrzegania ustalonych dni i godzin jej funkcjonowania, 

b) przestrzegania zasad współżycia społecznego, zasad bezpieczeństwa i ogólnych 

norm zachowań, 

c) dbałości o wspólne dobra, pomieszczenia, sprzęt, wyposażenie, ogólny ład i 

porządek, 

d) przestrzegania całkowitego zakazu palenia tytoniu na terenie całego budynku przy  

ul. Dębowej 11, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych, 

e) przestrzegania całkowitego zakazu wnoszenia i używania alkoholu oraz innych 

środków odurzających lub przebywania na terenie siedziby OPS w stanie 

wskazującym na ich użycie 

f) przestrzegania zakazu wprowadzania zwierząt do budynku Ośrodka oraz 

przedmiotów i substancji niebezpiecznych. 

 

§ 8 

1. Osoby uczestniczące w zajęciach świetlicy nie mogą stwarzać zagrożenia dla życia lub 

zdrowia ludzkiego oraz naruszać ogólnie przyjętych norm zachowania i zasad współżycia 

społecznego. 

2. W razie rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu kierownik Ośrodka może 

okresowo lub na stałe wykluczyć uczestnika z zajęć świetlicy. 

 

§ 9 

Świetlica współpracuje ze wszystkimi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz integracji 

społecznej, w tym zwłaszcza realizującymi działania aktywizacyjne na rzecz osób w podeszłym wieku. 

 

 


