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Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Senior+ jest 
elementem projektu Rozwój usług społecznych w gminie Kłecko oraz 
projektu realizowanego w ramach Programu Wieloletniego 
"Senior+" na lata 2015-2020.

Dzienny Dom Pomocy Senior+ jest ośrodkiem wsparcia przezna-
czonym dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu. Dom zapewnia całodzienne usługi opiekuńcze, 
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, 
intelektualnej oraz społecznej.

Dla kogo wsparcie?
Wsparcie w postaci dziennych usług opiekuńczych w Dziennym Domu 
Pomocy Senior+ skierowane jest do osób, zamieszkałych na terenie 
gminy Kłecko, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjo-
nowaniu.



Oferta Dziennego Domu Pomocy 
Senior+ w Kłecku

Dzienny Dom Pomocy Senior+ w Kłecku otwarty jest przez cały rok, 
przez 5 dni w tygodniu, we wszystkie dni robocze, przez 8 godzin 
dziennie. Zapewnia:

możliwość korzystania ze wsparcia opiekuńczego 
i specjalistycznego;

miejsce bezpiecznego i godnego
 spędzania czasu; 

komfortowy
dowóz do placówki;

usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, 
w tym pomoc w utrzymaniu 

higieny osobistej;

umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, 
plastycznych, muzycznych, kulinarnych 
i wspierających ruchowo, rozwijających 
zainteresowania i pasje uczestników; 



pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie 
w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych 
oraz bieżących spraw życia codziennego.

dostęp do książek i środków przekazu;  

organizowanie imprez kulturalnych, 
rekreacyjnych i towarzyskich; 

pomoc w rozwinięciu
 i wzmacnianiu aktywności 

oraz samodzielności życiowej;
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Siedziba Dziennego Domu Pomocy Senior+

D z i e n ny  D o m  Po m o c y  S e n i o r +  j e s t  d o s tę p ny  d l a  o s ó b 
z niepełnosprawnościami: nie ma w nim barier architektonicznych 
(schody, progi) zamontowano szerokie drzwi oraz dostosowano 
pomieszczenia toalet.

Dzienny Dom Pomocy Senior+ w Kłecku posiada pokój dziennego 
pobytu z jadalnią, salę rehabilitacji  i  ćwiczeń, kuchnię, 
pomieszczenie do prowadzenia terapii indywidualnej oraz pokój 
do wypoczynku, pomieszczenie pielęgniarki, 2 łazienki, z których 
jedna jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością 
(z możliwością prysznica). 

Dzienny Dom Pomocy Senior+ ma swoją siedzibę w budynku Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Gnieźnieńska 8, w Kłecku. 
Pomieszczenia Dziennego Domu Pomocy Senior+ są dostosowane do 
potrzeb osób korzystających z usług opiekuńczych. 



Co należy zrobić 
by skorzystać z usług 
Dziennego Domu Pomocy Senior+?

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie przez kandydata 
kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, podpisanych 
własnoręcznym czytelnym podpisem wraz z datą wypełnienia 
dokumentów:

1 2 3

Wzory dokumentów dostępne są w siedzibie Dziennego Domu Pomocy 
Senior+ i na stronach internetowych: Gminy Kłecko i Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku.  

W oparciu o złożone dokumenty zweryfikowane zostanie spełnianie 
przez Kandydatów kryteriów formalnych, a więc, czy dana osoba:

b) zamieszkuje na terenie gminy Kłecko.
a) potrzebuje wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;

formularza 
zgłoszeniowego do 

Projektu, którego wzór 
stanowi załącznik nr 1 

do Regulaminu 
Rekrutacji.

oświadczenia 
o wyrażeniu zgody 
na przetwarzanie 

danych osobowych, 
którego wzór stanowi 

załącznik 
nr 2 do Regulaminu 

Rekrutacji.

wniosku 
o skierowanie do 

ośrodka wsparcia – 
Dziennego Domu 

Pomocy Senior+, którego 
wzór stanowi załącznik 

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

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 2019r. poz. 
1507 ze zm.): 50 pkt.

- 1051,50 zł na osobę samotnie gospodarującą;
- 792,00 zł na osobę w rodzinie.

UWAGA: w roku 2020 150% kryterium dochodowego wynosi:

Z osobami, które spełnią kryteria formalne udziału w projekcie, 
przeprowadzone zostaną wywiady środowiskowe. W oparciu o złożone 
dokumenty i przeprowadzony wywiad środowiskowy, Kandydaci 
zostaną uszeregowani na liście rankingowej w kolejności od osób, które 
uzyskały największą liczbę punktów, zgodnie z następującymi 
kryteriami rekrutacji: 

d) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnospraw-
ności: 10 pkt.

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

e) osoby w wieku 60+: 50 pkt.



Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą skorzystać 
ze wsparcia w wypełnianiu dokumentów:

    pomocy pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kłecku (w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej 
udziałem w projekcie, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu 
potrzeby pomocy).

  pomoc y Kierownika Dziennego Domu pomoc y Senior+ 
(w siedzibie Dziennego Domu Pomocy Senior +, ul. Gnieźnieńska 8, 
62-270 Kłecko); 

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych – Dzienny Dom Pomocy 
Senior+, jest w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Nie 
występują w nim bariery architektoniczne (progi, schody), 
zamontowano szerokie drzwi oraz dostosowano pomieszczenia toalet.

Ważne
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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 Dziennym Domu Pomocy Senior+, 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 2019r. poz. 1507 ze zm.).



Zasady odpłatności:
Zasady odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Senior+ 
określa Uchwała nr XXI/143/20 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 
26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych w formie 
dziennego domu pomocy oraz klubów samopomocy.

W 2020 roku 500% kryterium dochodowego wynosi:

Dla osób, których dochód przekracza 500% właściwego kryterium 
dochodowego, wysokość opłaty określa Uchwała.

- 2640,00 zł na osobę w rodzinie.

Zgodnie z treścią uchwały, osoby, których dochód nie przekracza 500% 
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 2019r. poz. 
1507 ze zm.) nie ponoszą odpłatności za pobyt w placówce.

- 3505,00 zł na osobę samotnie gospodarującą;



Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Senior+ 
w Kłecku jest przedmiotem dofinansowania w ramach projektów:

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

 - Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.

Źródła finansowania

Dodatkowe informacje

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 61 427 00 13 oraz na stronie internetowej
www.mgopsklecko.naszops.pl oraz www.klecko.pl

Pomocy
Senior+
w Kłecku

Dzienny Dom



Pomocy
Senior+
w Kłecku

Dzienny Dom

Szczegółowe informacje
mgopsklecko.naszops.pl,

klecko.pl, tel. 61 427 00 13

Gmina
Kłecko


