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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

Centrum aktywizacji i opieki  seniorów jest jednostką organizacyjną Samarytańskiej Federacji 

Organizacji Pozarządowych. 

§2 

 

Centrum aktywizacji i opieki  seniorów prowadzi swoją działalność na podstawie: 

1. Uchwały Walnego Zebrania SFOP nr. 7/2017 z dnia 12.09.2017  

 

2. Ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. Nr 64 poz. 414 

z 1998 r. z późniejszymi zmianami). 

 

3. Innych właściwych przepisów. 

 

§3 

Siedzibą Centrum jest nieruchomość będąca w użyczeniu Samarytańskiej Federacji 

Organizacji Pozarządowej, Kończyska 85, 32-840 Zakliczyn. 

§4 

1. Obszarem działania Centrum jest Miasto i Gmina Zakliczyn. 

2. Centrum aktywizacji i opieki seniorów jest placówką posiadającą 20 miejsc. 

3. Przedmiotem działalności Centrum jest stworzenie w gminie Zakliczyn miejsca 

zapewniającego osobom zależnym dzienną opiekę i aktywizację.   

4. Do Centrum przyjmowane są osoby niesamodzielne, które ze względu na 

wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki w związku z 

niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych 

czynności dnia codziennego zamieszkujące gminę Zakliczyn .  

5. Pobyt w Centrum jest odpłatny. 

6. Zasady odpłatności za korzystanie z usług Centrum aktywizacji i opieki 

seniorów określane są na podstawie kryterium dochodowego uczestnika. 

 

       Rozdział II 

 Cele i zadania Centrum oraz sposób ich realizacji 

§5 

Celem głównym działalności Centrum jest: 

1. Wsparcie osób wymagających częściowej opieki i pomocy w sposób pozwalający na 

samodzielną egzystencję i uczestnictwo w życiu społecznym w miejscu 

zamieszkania. 

 



2. Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb indywidualnych i społecznych 

prowadzących do godnego przeżywania wieku podeszłego. 

 

§6 

 

Centrum realizuje zadania w szczególności poprzez udzielanie świadczeń podczas 

całodziennego pobytu w zakresie: 

1. zapewnienia godnych warunków do wielogodzinnego przebywania w Centrum 

osobom zakwalifikowanym do tej formy pomocy poprzez udostępnienie odpowiednio 

wyposażonych i utrzymanych w czystości pomieszczeń do wspólnego przebywania, 

pomieszczenia klubowego, stołówki, sali terapii, szatni, toalety, 

 

2. zapewnienia dwóch posiłków na miejscu dla osób korzystających z pomocy 

usługowej, 

 

3. zapewnienie transportu do i z Centrum, 

 

4. zapewnienia warunków do zaspokajania potrzeb towarzyskich, rekreacyjne - 

kulturalnych poprzez organizowaną działalność na terenie Centrum, uczestnictwo w 

wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty, współdziałanie z instytucjami i 

organizacjami pozarządowymi oraz stwarzania możliwości realizacji potrzeb 

religijnych, 

 

5. wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych poprzez rozmowy 

wspierające, organizowanie pomocy z odpowiednich instytucji, poradnictwo 

specjalistyczne, 

 

6. terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej dla podtrzymywania kondycji 

psychofizycznej, aktywizacja umysłowa i fizyczna poprzez organizowanie wykładów, 

prelekcji, gier towarzyskich, zabaw i muzykoterapii, 

 

7. usług rehabilitacyjnych poprzez udostępnianie sprzętów do podstawowej rehabilitacji 

fizycznej, gimnastyki, 

 

8. integracji wewnątrz i międzypokoleniowej poprzez organizowanie spotkań 

wielopokoleniowych, angażowanie młodzieżowego wolontariatu i propagowanie idei 

samopomocy, 

 

9. przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji seniorów poprzez organizowanie spotkań 

integracyjnych, prezentację osiągnięć i zwalczanie negatywnych stereotypów, 

 

10. promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia poprzez prelekcje, wykłady, 

organizowane akcje z zakresu profilaktyki zdrowotnej, 

 

11. likwidowanie barier w dostępie do informacji poprzez pomoc w obsłudze komputera, 

dostęp do Internetu, nieodpłatny dostęp do lokalnej prasy. 

 

 



§7 

 

Przy realizacji zadań wymienionych w §6 Centrum współpracuje z innymi instytucjami i 

organizacjami społecznymi. 

 

Rozdział III 

 Mienie Centrum aktywizacji i opieki seniorów  

 

§8 

 

Mienie będące w zarządzie Centrum jest mieniem prywatnym. Centrum realizując swoje 

zadania gospodaruje powierzonym mieniem z zachowaniem szczególnej staranności, 

wykorzystując je zgodnie z przeznaczeniem, zapewniając jego należytą ochronę. 

 

Rozdział IV  

Zarządzanie i Organizacja Centrum aktywizacji i opieki seniorów 

§9 

1. Centrum aktywizacji i opieki seniorów jest kierowane  i reprezentowane na zewnątrz 

przez zarząd Samarytańskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.  

2. Centrum kierowane jest przez kierownika , zgodnie z przepisami prawa i ponosi 

odpowiedzialność za działalność Centrum. 

3. W celu realizacji zadań zarządzenia, regulaminy i instrukcje wydaje Zarząd SFOP. 

4. Wobec pracowników Centrum czynności z zakresu prawa pracy wykonuje kierownik. 

5. Podczas nieobecności kierownika Centrum, zastępstwo sprawuje osoba pełniąca 

funkcję terapeuty zajęciowego. 

 

§10 

Strukturę Centrum oraz jego wewnętrzną organizację określa Regulamin Organizacyjny 

opracowany przez Zarząd SFOP. 

§11 

Prawa i obowiązki osób korzystających z Centrum określa Regulamin Porządkowy ustalony 

przez Zarząd SFOP i wprowadzony jego zarządzeniem. 

 

Rozdział V  

Gospodarka finansowa 

 

§12 

Centrum  jest jednostką organizacyjną SFOP  powołaną przez Walne Zebranie. 

 

§13 



1. Centrum pokrywa swoje wydatki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 

2020 oraz z wpłat własnych osób korzystających z usług Centrum. 

 

§14 

Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest budżet zatwierdzony w umowie o 

dofinansowanie  Projektu w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020  

numer: RPMP. 09. 02. 03- 12- 0441/16- 00. 

 

§15 

Centrum posiada odrębny rachunek bankowy. 

 

Rozdział VI  

Nadzór i kontrola 

 

§16 

1. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje dyrektor administracyjny SFOP.  

2. Kontrolę wewnętrzną i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Centrum sprawuje 

kierownik, a w zakresie gospodarki finansowej – osoba pełniąca funkcję księgowej. 

 

Rozdział VII  

Postanowienia końcowe 

 

§17 

W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

 

§18 

1. Centrum używa pieczęci podłużnej z nazwą w brzmieniu : 

 

SAMARYTAŃSKA FEDERACJA 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

32- 840 Zakliczyn, ul. Grabina 11 

          KRS: 0000172263 

NIP: 8732967504  REGON: 852721613 

 

§19 

Wszelkie zmiany w niniejszym Statucie następują w drodze uchwały Walnego Zebrania 

 w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 


