
 
 
 
 

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach  
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. 

 

 

………………………….………………… 
                                                                                              /miejscowość, data/ 

 

………………………………………. 
                   /imię i nazwisko/ 

 

……………………………………… 
                        /adres/ 

 

……………………………………… 
                      /nr telefonu/ 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO DZIENNEGO DOMU „SENIOR+” 

W BOGDANCE 

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do Dziennego Domu „Senior+” w Bogdance oraz 

umożliwienie korzystania z następujących form wsparcia (usług): 

1) zajęcia kulturalno-oświatowe (udział w imprezach lokalnych, wyjazdy do kina, itp.); 

2) edukacyjne (w tym: pogadanki i wykłady, spotkania z ciekawymi ludźmi, działania 

prozdrowotne, nauka języka angielskiego, itp.); 

3) zajęcia aktywności ruchowej (gimnastyka, kinezyterapia, zajęcia taneczne, itp.); 

4) zajęcia sportowo – rekreacyjne (np. wycieczki, festyny, imprezy plenerowe, grill); 

5) terapia zajęciowa (o charakterze kulinarnym, plastycznym, rękodzielniczym, 

ogrodniczo-bukieciarskim, krawiecko-dziewiarskim, stolarskim, muzykoterapia); 

6) zajęcia aktywizujące społecznie (np. współpraca ze Szkolnym Klubem Wolontariatu, 

spotkania z uczniami z pobliskich szkół i przedszkoli, warsztaty, występy dzieci  

i młodzieży, itp.); 

7) zajęcia klubowe (w tym: biblioterapia, czytanie prasy, korzystanie z komputera  

i zasobów internetowych, oglądanie filmów i programów telewizyjnych, gry 

towarzyskie, stolikowe, spotkania integracyjne z okazji świąt, imienin, itp.); 

8) trening dnia codziennego (w tym: pranie, prasowanie, sprzątanie, przygotowywanie 

posiłków, zmywanie, kalkulator finansowy gospodarstwa domowego); 

9) praca socjalna (np. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, poradnictwo, 

utrzymywanie kontaktów z rodziną i najbliższym otoczeniem); 

10) gorący posiłek (oraz inny posiłek przygotowany w ramach terapii kulinarnej); 

11) dowóz. 

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu  

i postępowania w sprawie przyznania pomocy w formie pobytu w DDS+ w Bogdance na zasadach określonych 

w  art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 3 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). 
 

 

……………………………………………….. 

                /podpis/ 


