REGULAMIN ORGANIZACYJNY
DOMU KRÓTKIEGO POBYTU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
- WSPARCIE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „SUBREGIONALNE CENTRUM ASYSTENTURY”

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Postanowienia ogólne
§1
Regulamin organizacyjny wsparcia dziennego (zwany dalej „Regulaminem”) określa
zasady i zakres funkcjonowania Domu Krótkiego Pobytu dla niesamodzielnych osób
z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie powiatu polkowickiego (zwanego
dalej „DKP”).
Siedzibą DKP jest woj. dolnośląskie, powiat polkowicki, miejscowość Przemków, ulica
Głogowska 30.
DKP jest placówką zapewniającą opiekę dzienną niesamodzielnym osobom
z niepełnosprawnościami zakwalifikowanym do udziału w projekcie.
Realizatorem wsparcia jest partnerstwo powołane do realizacji projektu pt.
„Subregionalne
Centrum
Asystentury”,
tj.
Fundacja
Eudajmonia
z siedzibą w Polkowicach przy ul. Borówkowej 5 a, 59-101 Polkowice (nr KRS
0000281074) oraz Polkowickie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Świętego Sebastiana 1A.
Projekt „Subregionalne Centrum Asystentury” współfinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WD na lata 20142020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej
jakości usług społecznych.
Wszyscy pracownicy oraz uczestnicy korzystający ze wsparcia w ramach DKP,
opiekunowie prawni i rodziny uczestników DKP są zobowiązani do zapoznania
się z treścią i bezwzględnego stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.

§2
1. DKP dla niesamodzielnych osób z niepełnosprawnościami zapewnia miejsca dziennej
opieki tj. wsparcie w postaci tzw. przerwy regeneracyjnej dla minimum 30 osób
z niepełnosprawnością (19 kobiet, 11 mężczyzn) z terenu powiatu polkowickiego i
m.Legnica woj. dolnośląskiego.
2. Zadaniem DKP jest zapewnienie specjalistycznej opieki oraz zajęć terapeutycznych,
treningowych i rehabilitacyjnych niesamodzielnym osobom z niepełnosprawnościami
zakwalifikowanym do udziału we wsparciu.
3. Sposób świadczenia usług będzie uwzględniać stan zdrowia, sprawność fizyczną
i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osoby przebywającej
w placówce, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności,
wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.
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§3
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
a) Kierowniku - należy przez to rozumieć terapeutę zajęciowego - kierownika Domu
Krótkiego Pobytu
b) Opiekunie/terapeucie – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w Domu Krótkiego
Pobytu
c) DKP – należy przez to rozumieć Dom Krótkiego Pobytu dla niesamodzielnych osób
z niepełnosprawnościami,
d) Uczestniku - należy przez to rozumieć niesamodzielną (niesamodzielność potwierdzona
zaświadczeniem od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty) osobę
z niepełnosprawnością (legitymującą się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności),
zamieszkującą na terenie powiatu polkowickiego i m.Legnica, korzystającą ze wsparcia
dziennego w ramach Domu Krótkiego Pobytu.
e) Fundacji - należy przez to rozumieć Fundację Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach,
ul. Borówkowa 5a, 59-101 Polkowice
f) Mentor - należy przez to rozumieć osobę z ramienia Fundacji Eudajmonia upoważnioną
do podejmowania decyzji związanych z zakresem merytorycznym oferowanego
wsparcia w ramach DKP.
g) Kierownik projektu należy przez to rozumieć osobę z ramienia Fundacji Eudajmonia
upoważnioną do podejmowania decyzji wiążących związanych z projektem.

Struktura Organizacyjna DKP
§4
W placówce zatrudniony jest następujący personel:
a) Kierownik placówki/terapeuta/opiekun – 1 osoba
b) Terapeuta/opiekun – 3 osoby
c) Specjaliści min. rehabilitant/fizjoterapeuta/ opiekun medyczny/, lekarz, pielęgniarka, inni
specjaliści (np. muzykoterapeuta, seksuolog, dogoterapeuta itp.) w zależności od
zdiagnozowanych potrzeb.
W celu realizacji zadań DKP kierownik placówki opracowuje instrukcje oraz inne dokumenty
dotyczące funkcjonowania Domu, które każdorazowo konsultuje z Mentorem merytorycznym
oraz Kierownikiem projektu.

Obowiązki Pracowników DKP
§5
1. Kierownik placówki/terapeuta/opiekun zobowiązany jest w szczególności do:
a) opracowania szczegółowego planu działalności oraz dokumentacji placówki
(regulamin organizacyjny, procedury, zasady, wzory prowadzonej dokumentacji),
b) reprezentowania DKP na zewnątrz,
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c) sprawowania opieki i prowadzenia zajęć z uczestnikami DKP z uwzględnieniem
zadań wymienionych w niniejszym regulaminie,
d) opracowywania harmonogramów czasu pracy kadry oraz innej dokumentacji
związanej z pobytem uczestników w DKP przy ścisłej współpracy z terapeutami
(wywiad poznawczy/diagnoza),
e) merytorycznej koordynacji pracy zespołu zatrudnionego w Domu,
f) dbania o wysoką jakość świadczonych usług, współuczestniczenia w rekrutacji
uczestników wraz z zespołem rekrutacyjnym składającym się z mentora
merytorycznego oraz kierownika projektu,
g) przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
h) dbania o ochronę danych osobowych uczestników i pracowników Domu,
i) pod nieobecność kierownika Domu Krótkiego Pobytu jego zadania przejmuje:
wyznaczony pracownik Domu.
2. Wszyscy pracownicy DKP zobowiązani są w szczególności do:
a) przestrzegania obowiązujących instrukcji, regulaminów i innych aktów dotyczących
funkcjonowania DKP.
b) przestrzegania zasad współżycia społecznego,
c) poszanowania praw i godności uczestników, w tym prawa do samostanowienia, ze
szczególnym uwzględnieniem zachowania w tajemnicy informacji osobistych
uzyskanych w toku czynności zawodowych,
d) sumiennego i odpowiedzialnego wywiązywania się ze swoich obowiązków
określonych w zakresie obowiązków,
e) współdziałania przy ustalaniu programów zajęć dla uczestników oraz ich realizacji i
ewentualnej modyfikacji,
f) dbania o wysoką jakość świadczonych usług i jak najwyższą ich skuteczność,
g) dbania o majątek DKP z należytą starannością,
h) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
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Usługi świadczone w Domu Krótkiego Pobytu
§6
W ramach zadania przewiduje się uruchomienie miejsca dziennej opieki świadczącego
wsparcie w postaci tzw. przerwy regeneracyjnej dla minimum 30 osób
z niepełnosprawnościami (19K, 11M) z terenu powiatu polkowickiego i m.Legnica
zwanego Domem Krótkiego Pobytu. Placówka uruchomiona jest na terenie powiatu
polkowickiego w Przemkowie przy ul. Głogowskiej 30.
Wsparcie w ramach DKP jest bezpłatne dla jego uczestników.
DKP będzie zapewniał wsparcie dzienne niesamodzielnym osobom z
niepełnosprawnościami z terenu powiatu polkowickiego i m.Legnica.
Wsparcie będzie udzielane przez 6 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 18.00 od
poniedziałku do piątku oraz od 8.00-16.00 w soboty. Przewiduje się, że jedna sobota w
miesiącu będzie dniem wolnym od zajęć. W wyjątkowych sytuacjach przewiduje się
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udzielanie wsparcia w niedzielę oraz dni świąteczne. Decyzję o rozszerzeniu wsparcia
o niedzielę i dni świąteczne podejmuje Kierownik projektu.
5. DKP wyposażony jest w meble i sprzęt rehabilitacyjny.
6. Wsparcie dzienne udzielane w DKP będzie stanowiło doskonały trening samodzielności
dla osób z niepełnosprawnościami, a także ciekawy i rozwojowy sposób spędzenia
czasu w środowisku innym niż dom rodzinny lub placówka, do której uczęszczają na co
dzień. Będzie to okazja do poznania nowych osób, wzajemnej współpracy oraz
skorzystania z różnorodnych form spędzania czasu (oprócz standardowych zajęć, także
zajęcia sportowe, rekreacyjne, integracyjne, wyjścia).
7. W ramach wsparcia dziennego DKP zapewnia wykwalifikowaną opiekę oraz codzienne
zajęcia dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników.
8. Przewiduje się, że maksymalna liczba uczęszczających na zajęcia w DKP w jednym
czasie to 5 osób, a średni czas korzystania ze wsparcia w ramach DKP dla jednego
uczestnika wnosi minimum 3 tygodnie i może zostać przedłużony w indywidualnych
przypadkach. Decyzję o przedłużeniu czasu korzystania przez uczestnika ze wsparcia
podejmuje Kierownik projektu.
9. Ze wsparcia realizowanego w DKP skorzystać mogą również aktualni uczestnicy
projektu „Subregionalne Centrum Asystentury”, którzy otrzymali dotychczas wsparcie
asystenta funkcjonalnego i/lub trenera aktywności miarę dostępnych miejsc (minimum
1)
10. Rekrutacja do DKP jest ciągła.
11. Zespół rekrutacyjny składający się z kierownika placówki, mentora merytorycznego oraz
kierownika projektu przeanalizuje złożone formularze rekrutacyjne, stworzy listę osób
kwalifikowanych do objęcia wsparciem DKP oraz listę rezerwową.
12. O pierwszeństwie w otrzymania wsparcia DKP będzie decydował zespół rekrutacyjny
składający się z kierownika placówki, mentora merytorycznego oraz kierownika projektu
po przeanalizowaniu formularzy zgłoszeniowych.
13. DKP funkcjonował będzie w okresie lipiec 2018 – czerwiec 2019.
14. Zajęcia proponowane w ramach wsparcia dziennego będą dostosowane do możliwości
klienta z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności:
a) treningi :
a. samodzielności – mieszkaniowy, realizowany poprzez współuczestniczenie
uczestników w wykonywaniu wszystkich czynności samoobsługowych,
domowych (a w tym: dbanie o porządek, gotowanie, korzystanie ze sprzętów
AGD, praca w ogrodzie), załatwiania konkretnych spraw poza Domem (np.
wysyłanie listów, zakupy w sklepie),
b. planowania – planowanie dnia, czynności do zrobienia, listy zakupów,
wydatków – realizacja planów oraz weryfikacja,
c. poruszania się po mieście/okolicy – realizowany poprzez uczestniczenie w
rzeczywistych sytuacjach poruszania się po mieście, podyktowanych realnymi
potrzebami (np. potrzeba zrobienia zakupów, potrzeba pójścia do lekarza).
Treningi będą realizowane przy wsparciu terapeuty, który będzie monitorował
ich przebieg, instruował w odpowiedni sposób osobę, wspierał metodycznie w
wykonywaniu czynności trudnych dla osoby. Terapeuta będzie partnerem dla
osoby, jego zadaniem jest wspieranie nie wyręczanie.
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b) zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne, czynności opiekuńcze:
a. pracownia kulinarna,
b. pracownia manualna (a w tym: plastyka, terapia ręki),
c. zajęcia ruchowe (a w tym: tory przeszkód, metoda W. Sherborne, metoda
Knillów i inne),
d. muzykoterapia,
e. relaksacja,
f. rehabilitacja (wg wskazań opiekunów/rehabilitanta, masaże, pozycjonowanie).
15. Zajęcia w pracowni kulinarnej oraz manualnej mają na celu oprócz rozwijania
samodzielności osoby, doświadczenie poczucia sprawstwa i sukcesu także stymulację
polisensoryczną oraz komunikację alternatywną.
16. Oprócz standardowych proponowanych zajęć w DKP organizowane będą w miarę
możliwości także zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, gry i zabawy (w zależności
od preferencji i grupy zainteresowanych), wyjścia rekreacyjne oraz kulturalne (np.
spacery, zwiedzanie, kino).
17. Dla osób przebywających w DKP przewidziany jest także czas wolny, który osoby te
będą mogły spędzać według indywidualnych upodobań, korzystając także z całego
wyposażenia DKP oraz dostępnych pomieszczeń i ogrodu.
18. Sposób świadczenia usług będzie uwzględniał stan zdrowia, sprawność fizyczną i
intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osoby przebywającej w placówce,
a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności,
intymności i poczucia bezpieczeństwa.
19. Usługi opiekuńcze będą zapewniać:
a) pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu
się, jedzeniu, myciu i kąpaniu;
b) organizację czasu wolnego;
c) pielęgnację w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.
20. DKP będzie zapewniać:
a) co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem
lekarza;
b) przerwę między posiłkami nie krótszą niż 4 godziny, przy czym ostatni posiłek nie
powinien być podawany wcześniej niż o godzinie 17;
c) dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami;
d) możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, w razie potrzeby
karmienie;
e) środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty
niezbędne do higieny osobistej;
f) sprzątanie pomieszczeń, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie.
21. Realizator będzie prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w
placówce zawierającą:
a) umowę o świadczenie usług w placówce,
b) dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, takie jak: imię i
nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL lub numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość osoby w przypadku braku numeru PESEL, imię i
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nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej w placówce,
jeżeli został ustanowiony,
c) informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, w
szczególności: informacje o wydanych orzeczeniach, zalecenia lekarskie,
ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie
placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych
świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, ewidencję
przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, ze
wskazaniem daty i zakresu tego środka,
d) dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej
rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę
przebywającą w placówce.
22. Realizator zapewni uczestnikom transport do i z DKP. W sytuacji kiedy uczestnik
samodzielnie dojeżdża i wraca z zajęć w DKP, odpowiedzialność za uczestnika w
czasie przejazdu ponosi on sam/opiekun prawny. W tym przypadku konieczne jest
pisemne oświadczenie uczestnika/opiekuna prawnego o rezygnacji z korzystania z
transportu dostępnego w ramach projektu.
Zasady przyjmowania uczestników do DKP
§8
1. Do DKP przyjmowane są niesamodzielnych osób z niepełnosprawnościami obojga płci
zamieszkujących na terenie powiatu polkowickiego i m.Legnica, które poprawnie
wypełnią, i złożą formularze rekrutacyjne oraz inne wymagane załączniki i zostaną
zakwalifikowane do udziału we wsparciu przez zespół rekrutacyjny. Istnieje możliwość
umówienia się na spotkanie z przedstawicielem Fundacji celem dopełnienia
formalności rekrutacyjnych.
2. Rozpoczęcie realizacji wsparcia poprzedzone musi zostać podpisaniem deklaracji
udziału w projekcie wraz z załącznikami.
Prawa uczestnika Domu
§9
1. Uczestnik zajęć w DKP ma w szczególności prawo do:
a) Poszanowania dóbr osobistych (prawa do prywatności, wolności wyznania,
poczucia godności osobistej, intymności i poczucia bezpieczeństwa itp.),
poszanowania praktyk religijnych i przekonań.
b) Przebywania w samotności, przebywania ze swoimi myślami w bezpiecznym dla
niego miejscu (np. poprzez korzystanie z jednego z dostępnych pokoi).
c) Zwierzania się wybranym spośród pracowników osobom ze swoich problemów
i wątpliwości.
d) Opieki dostosowanej do stanu zdrowia, możliwości psychofizycznych i potrzeb.
e) Zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących jego stanu zdrowia i
życia osobistego.

6

Projekt „Subregionalne Centrum Asystentury” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WD na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

f) Zapewnienia warunków lokalowych do uczestniczenia w zajęciach i żywienia
zgodnie z wymogami sanitarno-higienicznymi.
g) Korzystania z wszelkich usług oraz zajęć prowadzonych w DKP zgodnie ze
standardami, przez kadrę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
h) Uzyskania niezbędnej pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb.
i) Uzyskania pełnych informacji o usługach świadczonych przez Dom i
prowadzonych zajęciach.
j) Zgłaszania skarg i wniosków.
k) Realizacji własnych zainteresowań i rozwijania w wybranych przez uczestnika
dziedzinach.
Obowiązki uczestnika Domu
§ 10
1. Każdy uczestnik korzystający ze wsparcia w DKP zobowiązany jest do przestrzegania
zasad wzajemnego poszanowania i właściwego stosunku, zarówno do
współmieszkańców, jak i pracowników DKP, a także zachowania tajemnicy dotyczącej
osobistych spraw współmieszkańców. Każdy ma obowiązek przyczyniania się do
dbania o dobrą atmosferę w DKP i prawidłowego jego funkcjonowania poprzez
przestrzeganie obowiązków i nie łamanie zasad.
2. Uczestnik zajęć ma w szczególności obowiązek:
a) przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, a w szczególności
zapoznania się i przestrzegania Regulaminu DKP oraz procedur i instrukcji
dotyczących uczestniczenia w zajęciach odbywających się w DKP,
b) poszanowania praw innych osób przebywających na zajęciach (a tym uczestników
i pracowników DKP),
c) przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych, spożywania alkoholu oraz
używania środków niedozwolonych takich jak używki, dopalacze, itp na terenie DKP,
d) przestrzeganie zasad higieny w miarę możliwości psychofizycznych ,
e) współdziałania z kadrą w zaspokajaniu swoich potrzeb w miarę możliwości
psychofizycznych,
f) dbałości o mienie DKP , szczególnie pozostające w bezpośredniej dyspozycji
uczestnika zajęć .
Warunki formalne korzystania ze wsparcia w ramach DKP
§ 11
1. Aby skorzystać ze wsparcia dziennego DKP osoba z niepełnosprawnością/opiekun
prawny osoby z niepełnosprawnościami musi przedstawić następujące dokumenty:
a) formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami – załącznik nr 1,
b) orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny,
c) zaświadczenie o niesamodzielności wydane przez lekarza pierwszego kontaktu
lub lekarza specjalistę).
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2. W przypadku zakwalifikowania do skorzystania ze wsparcia dziennego DKP osoba z
niepełnosprawnością/opiekun prawny osoby z niepełnosprawnościami musi przedłożyć
następujące dokumenty:
a) deklaracja udziału w projekcie wraz z załącznikami - załącznik nr 2,
b) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Organizacyjnym Domu Krótkiego
Pobytu - załącznik nr 3,
c) pisemną zgodę na sprawowanie opieki terapeutycznej, pielęgniarskiej,
rehabilitacyjnej oraz udział w zajęciach odbywających się w Domu - załącznik nr
4,
d) pisemną zgodę na działanie specjalistycznych służb medycznych w przypadku
zagrożenia życia - Załącznik nr 5,
e) oświadczenie o danych kontaktowych opiekuna/opiekunów prawnych- załącznik
nr 6,
f) kopię legitymacji ZUS lub inny dokument potwierdzający informację o
ubezpieczeniu osoby z niepełnosprawnością w Narodowym Funduszu Zdrowia,
g) wypełnioną kartę przyjmowanych leków z prośbą o ich podanie- załącznik nr 7,
h) umowę pobytu w DKP- załącznik nr 8,
i) oświadczenie w zakresie transportu - załącznik nr 9.
Czas pracy DKP
§ 12
1. DKP działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-18.00 oraz w trzy soboty w
miesiącu od 8.00 – 16.00.
2. Odwołanie zajęć w DKP odbyć się może w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu lub
zdrowiu uczestników. W tym przypadku kierownik placówki zobowiązany jest
powiadomić wszystkich uczestników o odwołaniu zajęć.
3. Indywidualny rozkład czasu pracy dla pracowników określa kierownik DKP.

1.

2.

3.
4.
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Postanowienia końcowe
§ 13
W razie sytuacji, w której opiekun prawny nie odbierze w określonym czasie osoby
uczęszczającej do Domu Krótkiego Pobytu, powiadomione zostaną właściwe instytucje
oraz zastosowanie będą miały odrębne przepisy prawa.
Wszelkie dokumenty będące załącznikiem do niniejszego Regulaminu stanowią jego
integralną część. Wszyscy pracownicy, uczestnicy, opiekunowie prawni DKP są
zobowiązani do zapoznania się z treścią jego akceptacji i bezwzględnego stosowania
się do postanowień regulaminu i dokumentów stanowiących załączniki do
Regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Kierownika projektu.
Wszelkie zmiany Regulaminu muszą nastąpić w formie pisemnej.
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5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
Zatwierdzono
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