Dzienny Dom „Senior+” w Chodlu - rekrutacja Seniorów
Wójt Gminy Chodel serdecznie zaprasza mieszkańców w wieku 60+ do udziału w zajęciach
i usługach oferowanych przez Dzienny Dom „Senior+” w Chodlu.
Zajęcia i usługi w Dziennym Domu „Senior+” w Chodlu, realizowane będą w oparciu o środki
własne Gminy Chodel oraz środki Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.
Podstawowym celem działalności Dziennego Domu „Senior+” w Chodlu jest wsparcie seniorów,
aktywizacja społeczna oraz integracja wewnątrz i międzypokoleniowa.
Dzienny Dom „Senior+” w Chodlu funkcjonował będzie od poniedziałku do piątku, przez 8
godzin dziennie.
Zgodnie z zapisami Programu Wieloletniego „Senior+”, osobami uprawnionymi do korzystania
z usług Dziennego Domu „Senior+” w Chodlu, są osoby:
 zamieszkałe na terenie Gminy Chodel,
 w wieku 60+ nieaktywne zawodowo,
 samodzielne.
Podstawowy zakres zajęć i usług przewidzianych w Dziennym Domu „Senior+” w Chodlu,
obejmuje: zajęcia edukacyjne i kulturalno - oświatowe, zajęcia aktywności ruchowej i sportowo rekreacyjne, zajęcia aktywizujące społecznie, warsztaty terapii zajęciowej, socjalne - posiłek, inne
w zależności od zgłoszonych potrzeb.

Formy uczestnictwa w działaniach Dziennego Domu „Senior+” w Chodlu:
 stała (uczestnik korzysta codziennie ze wszystkich zajęć i usług),
 niestała (uczestnik korzysta ze wszystkich zajęć i usług w wybrane dni tygodnia),
 otwarta (uczestnik korzystający z wybranych zajęć i usług lub ogólnodostępnych zajęć
otwartych dla ogółu mieszkańców).
Osoby zainteresowane korzystaniem z oferty Dziennego Domu „Senior+” w Chodlu
zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów rekrutacyjnych:
 kwestionariusz zgłoszeniowy,
 zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza rodzinnego.
Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy Chodel, Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Chodlu, na stronie internetowej www.chodel.gmina.pl. Dokumenty
zgłoszeniowe należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Chodel lub Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Chodlu. Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach określa
Regulamin rekrutacji uczestników i udziału w zajęciach realizowanych w placówce Dzienny Dom
„Senior+” w Chodlu, w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.
O planowanym terminie rozpoczęcia zajęć programowych informować będziemy na bieżąco
zakwalifikowanych uczestników.
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy Chodel, tel. 81 827-73-10.
Dokumenty do pobrania:
 Regulamin rekrutacji
 kwestionariusz zgłoszeniowy
 zaświadczenie o stanie zdrowia

