
 
FORMULARZ   ZGŁOSZENIA 

 

Dla osób 60+ zamieszkałych na terenie gminy Wojaszówka, 

ubiegających  się o przyjęcie do Dziennego Domu  „Senior – WIGOR”  
w Łączkach Jagiellońskich. 

Imię i nazwisko  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data urodzenia  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr tel.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wypełniając Formularz Zgłoszeniowy prosimy właściwe odpowiedzi 
podkreślić.  

1. Jak określiłaby Pani/Pan swój stan zdrowia i aktywności 

a. jestem osobą samodzielną, 

b. wymagam częściowej opieki lub pomocy, 

c. wymagam stałej i długotrwałej opieki i pomocy osoby drugiej. 

 
2. Jaka jest struktura Pani/Pana gospodarstwa domowego 

a. jestem osobą samotną bez rodziny, 

b. jestem osobą samotnie gospodarującą ( posiadam rodzinę), 

c. zamieszkuję z rodziną. 

 
3. W jakim przedziale mieści się Pani/Pana dochód na osobę 

a. nie posiadam żadnych dochodów, 

b.  do 634  zł dla osoby samotnie gospodarującej, 

c. do 514 zł na osobę w rodzinie, 

d. powyżej 634 zł dla osoby samotnej i powyżej 514 zł dla osoby 

w rodzinie. 

 



4. Czy uważa Pani/Pan, że osoby w wieku 60+ powinny zdobywać 

nową wiedzę i umiejętności: 

a. tak 

b. nie 

5. Jeśli jest Pani/Pan osobą niepełnosprawną, proszę określić: 

a. stopień niepełnosprawności/grupa 

inwalidzka……………………………………………………… 

b. rodzaj schorzenia lub symbol 

niepełnosprawności……………………………………………….. 

6. Z jakich usług chciałaby Pani/Pan korzystać w Dziennym Domu  

a. ciepły posiłek, 

b. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 

c. terapia zajęciowa, 

d. korzystnie z pomocy psychologicznej lub pedagogicznej, 

e. zajęcia ruchowe: 

• gimnastyka, 

• zajęcia taneczne, 

• nordic walking, 

• fitness, 

• aerobic, 

• sportowo-rekreacyjne – wycieczki, festyny, zawody 

f. zajęcia kulturalno-oświatowe: 

• spotkania z ciekawymi ludźmi, 

• wykłady z zakresu kultury, historii sztuki, Regionu, zdowia 

i inne, 

• wyjścia do kina, teatru, na wystawy itp. 

g. zajęcia klubowe: 

• czytanie prasy, 

• korzystanie z komputera i Internetu, 

• biblioterapia, 

• gry towarzyskie, 

• oglądanie filmów i programów telewizyjnych, 

• spotkania integracyjne – imieniny, święta, rocznice 

h. trening dnia codziennego: 

• przygotowywanie posiłków, 

• prasowanie, pranie 

• gotowanie, 



• sprzątanie, 

• zarządzanie domowym budżetem 

i. udział w aktywizacji społecznej, międzypokoleniowej. 

 

 

…………….                                                                                    ………………………………… 

(Data )                                                            (Własnoręczny czytelny podpis) 

 
 
Oświadczenie: 
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2014r. poz. 1182) dla potrzeb niezbędnych do zakwalifikowania 
do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Dom Dziennego Pobytu 
„Senior – WIGOR”. 
 
 
 
 
 
………………………………                                                                             …………………………. 
      (miejscowość, data)                                                                                 (podpis) 
 
 
 
 

 


