ZARZĄDZENIE Nr 19/2016
z dnia 29 kwietnia 2016r.
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu
w sprawie struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania
Centrum Informacyjno-Edukacyjnego „Senior w Opolu”
Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu,
wprowadzonego Zarządzeniem nr OR-I.0050.600.2014 Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 grudnia
2014r., zmienionego Zarządzeniem nr OR-I.0050.188.2016 Prezydenta Miasta Opola z dnia 8
kwietnia 2016r., zarządzam co następuje:
§1
Centrum Informacyjno-Edukacyjnego „Senior w Opolu” zwane w dalszej części CS jest komórką
organizacyjną Miejskiego Ośrodka pomocy Rodzinie w Opolu.
§2
Do zadań CS należy:
1. realizacja badań i analizy potrzeb społecznych środowiska seniorów,
2. podejmowanie działań na rzecz rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych,
3. prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie integracji społecznej
i dialogu międzypokoleniowego,
4. prowadzenie poradnictwa i rzecznictwa interesów seniorów i ich rodzin,
5. rozwój sieci wsparcia- klubów seniora,
6. promocja i wsparcie działań wolontariackich seniorów,
7. wsparcie logistyczne Rady Seniorów Miasta Opola,
8. koordynowanie i projektowanie działań na rzecz seniorów służące zwiększeniu ich
uczestnictwa w życiu społecznym,
9. wspieranie aktywności osób starszych w życiu publicznym,
10. pozyskiwanie i przekazywanie informacji dotyczących usług dla seniorów,
11. organizowanie spotkań liderów środowisk senioralnych,
12. inicjowanie programów na rzecz poprawy jakości życia seniorów w mieście Opolu,
13. pozyskiwanie i przekazywanie informacji o wszystkich przedsięwzięciach w mieście Opolu
mogących zainteresować seniorów,
14. redagowanie gazety „Senior w Opolu”,
15. zbieranie i udzielanie informacji na temat placówek działających w mieście Opolu na rzecz
seniorów,
16. promocja i wsparcie aktywności wśród seniorów,
17. budowanie pozytywnego wizerunku miasta Opola – przyjaznego seniorom,
18. podejmowanie i realizacja projektów na rzecz seniorów w partnerstwie z osobami
prywatnymi, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi,
19. prowadzenie strony internetowej dla seniorów mieście Opolu,
20. podejmowanie działań służących aktywizacji seniorów,
21. sporządzanie analiz i sprawozdań z wykonywanych zadań (raz na kwartał),
22. przygotowywanie odpowiedzi na złożone skargi, wnioski i interwencje dotyczące pracy
Centrum Seniora,
23. sporządzanie zakresów czynności podległych pracowników,
24. przygotowywanie wniosków do planu budżetu w zakresie zadań realizowanych przez Centrum
Seniora,
25. organizowanie praktyk studenckich, w porozumieniu z Referatem Organizacyjnym i Kadr,
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wykonywanie innych czynności związanych z realizacją zadań Centrum Seniora,
prowadzenie dokumentacji pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
przygotowywanie odpowiedzi na złożone skargi, wnioski i interwencje dotyczące pracy CS,
współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych MOPR w zakresie
realizowanych zadań,
przygotowywanie wniosków do planu budżetu w zakresie zadań realizowanych przez CS,
sporządzanie planów pracy CS,
współdziałanie w realizacji zadań z innymi instytucjami, jednostkami pomocy społecznej,
organizacjami społecznymi i pozarządowymi, itd.,
współpraca z Referatem Organizacyjnym i Kadr w zakresie organizowania szkoleń
podnoszących kwalifikację pracowników CS,
organizowanie praktyk studenckich w porozumieniu z Referatem Organizacyjnym i Kadr,
wykonywanie innych czynności związanych z realizacją zadań CS.
§3

Zadania realizowane są zgodnie z obowiązującymi powszechnymi przepisami prawa oraz przepisami
wewnętrznymi obowiązującymi w Ośrodku.
§4
Na czele CS stoi Specjalista-Koordynator, który kieruje pracą CS i ponosi odpowiedzialność za jego
działanie. W razie nieobecności Specjalisty-Koordynatora zastępuje go wyznaczony pracownik.
§5
Nadzór nad działaniem CS sprawuje Za-ca Dyrektora.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016r.
§7
Wykonanie Zarządzenia powierza się Specjaliście Koordynatorowi w CS oraz Za-cy Dyrektora.
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