
Klub Seniora 
w Działyniu

DIA DOS AVÓS

Klub Seniora 
w Kłecku

Kluby Seniora 
w Kłecku i Działyniu

Dołącz do nas!
Trwa rekrutacja



W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

SPOTKANIA 
DYSKUSYJNE

ZAJĘCIA 
TERAPEUTYCZNE 

ZAJĘCIA 
MUZYCZNE 

ZAJĘCIA 
PLASTYCZNE

ZAJĘCIA 
KULINARNE

PORADY 
PSYCHOLOGICZNE 
I PRAWNE

WYJAZDY EDUKACYJNE
I INTEGRACYJNE

REKRUTACJA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE SIEDZIBACH 
KLUBÓW  W DNIACH:

Rekrutacja trwa w termine od 02.11-12.11.2021 r.

Klub Seniora w Kłecku (budynek MGOK ul. Gnieźnieńska 8)

02-03.11.2021, godz. 10.00 - 15.00
08-09.11.2021, godz. 10.00 - 15.00 

Klub Seniora w Działyniu (Świetlica) 

04-05.11.2021, 10.00 - 15.00
10.11 i 12. 11.2021, 10.00 - 15.00 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami
w siedzibie Klubu. 
Przewidziana rekrutacja ciągła. 

Klub Seniora to miejsce spotkań osób starszych. 
  

i marginalizacji seniorów. 

ZAJĘCIA 
Z FIZJOTERAPEUTĄ

SPOTKANIA 
I WSPÓLNE SPĘDZANIE
CZASU 



Wsparcie w postaci dziennych usług opiekuńczych 
w Klubie Seniora oferowane  jest do osób, zamieszkałych
na terenie gminy Kłecko, potrzebujących wsparcia 
w codziennym funkcjonowaniu.

Kluby Seniora,  są w pełni dostępny  dla osób  
z niepełnosprawnościami. Nie występują 
w nim bariery architektoniczne (progi, schody), 
zamontowano szerokie drzwi oraz dostosowano 
pomieszczenia toalet.

DLA KOGO WSPARCIE?

a) osoby z niepełnosprawnością i osoby potrzebujące wsparcia 
w codziennym funkcjonowaniu, których dochód nie przekracza 
150% właściwego kryterium dochodowego  (na osobę samotnie 
gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o których mowa w ustawie 
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1876 ze zm.): 50 pkt.

b) osoby / rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym: 10 pkt. Należy przez to rozumieć  osobę/rodzinę 
rozumianą jako wykluczoną z powodu więcej niż jednej przesłanek, 
o których mowa w rozdziale 3 wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFPR na lata 2014-2020
(współwystępowanie różnych przesłanek). 

c) osoby / rodziny korzystające ze wsparcia w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa: 10 pkt.

d) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności: 10 pkt.

e) osoby w wieku 60+: 50 pkt

KRYTERIA REKRUTACJI



Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 797 160 801.
oraz na stronie internetowej 
www.mgopsklecko.naszops.pl oraz www.klecko.pl 

Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU

i 2021-2025.

W przypadku, gdy liczba chętnych do udziału w projekcie przekroczy 
liczbę miejsc w ośrodku wsparcia, lista rankingowa  zostanie 
podzielona na listę podstawową i rezerwową. Do objęcia wsparciem  
w ramach projektu zostaną zakwalifikowani Kandydaci znajdujący się 
na liście  podstawowej. Osoby z listy rezerwowej mogą zostać 
uczestnikami projektu w przypadku zwolnienia się miejsca 
w Klubie Seniora, zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej
W przypadku uzyskania równej liczby punktów, pierwszeństwo 
udziału w projekcie będą miały osoby z niepełnosprawnością i osoby 
potrzebujące wsparcia  w codziennym funkcjonowaniu, których 
dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego 
(na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie),
 o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm).

Rozwój usług społecznych w gminie Kłecko, który jest 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu 
państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;

Utworzenie i funkcjonowanie Klubów Seniora w Kłecku 
i Działyniu jest współfinansowane w ramach projektów:


