Dzienny Dom "Senior+" w Krotoszynie
REKRUTACJA
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie zaprasza
mieszkańców w wieku 60+ do udziału w zajęciach i usługach oferowanych przez Dzienny
Dom „Senior+” w Krotoszynie
Główny celem funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Krotoszynie jest stworzenie
bezpiecznego i przyjaznego miejsca do przebywania osób w wieku powyżej 60 roku życia,
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, które są nieaktywne zawodowo,
samodzielne lub wymagające częściowej opieki w czynnościach dnia codziennego.
Dzienny Dom „Senior+” w Krotoszynie 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 Krotoszynie, są osoby:





zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn;
w wieku powyżej 60 rok życia;
nieaktywne zawodowo;
samodzielne lub wymagające częściowej opieki w czynnościach dnia codziennego.

Podstawowy zakres zajęć i usług przewidzianych w Dziennym Domu „Senior+” w
Krotoszynie, obejmuje: terapię zajęciową, zajęcia ruchowe (kinezyterapię), zajęcia
edukacyjne, sportowo-rekreacyjne, kulturalne, artystyczne, krajoznawcze, działania
integracyjne międzypokoleniowe, pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w
rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego,
zapewnienie gorącego posiłku, inne w zależności od zgłoszonych potrzeb.
Formy uczestnictwa w działaniach Dziennego Domu „Senior+” w Krotoszynie:


stała - uczestnik korzysta codziennie ze wszystkich zajęć i usług



niestała - uczestnik korzysta ze wszystkich zajęć i usług w wybrane dni tygodnia.

Osoby zainteresowane korzystaniem z oferty Dziennego Domu „Senior+” w Krotoszynie
zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów rekrutacyjnych:


kwestionariusz zgłoszeniowy;



zaświadczenie o stanie zdrowia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu Senior+
w Krotoszynie zapraszamy do składania formularza zgłoszeniowego w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Krotoszynie, ul. Kobylińska 10a w dni powszednie
w godzinach od 7:30 do 15:30.

Druk kwestionariusza zgłoszeniowego oraz zaświadczenia lekarskiego można otrzymać w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krotoszynie - pokój nr 3 (parter budynku)
lub pobrać ze strony:
http://www.mgops.krotoszyn.pl/
albo: http://www.krotoszyn.pl/ (zakładka: Wiadomości - po prawej stronie)
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 62 725-36-68 wewn. 23.
O planowanym terminie rozpoczęcia zajęć programowych informować będziemy na bieżąco
zakwalifikowanych uczestników.
Dokumenty do pobrania:


Regulamin rekrutacji i funkcjonowania;



Kwestionariusz zgłoszeniowy;



Zaświadczenie o stanie zdrowia.

