REGULAMIN „Dzienny Dom Pomocy”
współfinansowany przez ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SM „SEZAM”
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Ilekroć w Regulaminie „Dziennego Domu Pomocy ” jest mowa o:
1)
2)
3)
4)
5)

regulaminie – oznacza to Regulamin „Dziennego Domu Pomocy ”;
domu – oznacza to Dzienny Dom Pomocy;
organizatorze – oznacza to Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM SEZAM
Stowarzyszeniu – oznacza to Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM SEZAM
osobie niesamodzielnej - oznacza to osobę, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia
lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego
wykonania podstawowych czynności dnia codziennego;
6) osobie lub rodzinie zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - oznacza to:
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U.2017.1769 t.j. z dnia 2017.09.22 ) lub
kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym (Dz.U.2016.1828 t.j. z dnia 2016.11.10 );
c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny
przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U.2017.697 t.j. z dnia 2017.03.31 );
d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania
demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o
postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.2016.1654 t.j. z dnia 2016.10.10 );
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz.U.2016.1943 t.j. z dnia 2016.12.02 );
f) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U.2016.2046 t.j. z dnia 2016.12.16), a także osoby z zaburzeniami
psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz.U.2017.882 t.j. z dnia 2017.05.05 );
g) osoby z niepełnosprawnością biologiczną – osoby niesamodzielne bez orzeczenia
o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności;
h) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub
opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z
niepełnosprawnością;
i) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2017.1065 t.j. z dnia 2017.05.31);
j) osoby niesamodzielne;
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k) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu
Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu
rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
l) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
7) uczestniku - oznacza to osobę zakwalifikowaną do udziału w DDP;
8) skali Barthel - oznacza to skalę poziomu samodzielności w rozumieniu Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej ( Dz.U.2015.1658
t.j. z dnia 2015.10.21 )
§2
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w DDP.
2. Uczestnicy zobowiązani są do refundacji części kosztów pobytu w DDP.
3. Wysokość refundacji ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§3

1. Biuro organizatora mieści się w Gliwicach ( 44-102 Gliwice ) przy ul. Jana Śliwki 12.
2.

Biuro organizatora jest dostępne dla kandydatów i uczestników od poniedziałku do piątku w
godz. od 8.00 do 16.00 . Godziny i dni dostępności Biura mogą ulec zmianie. Zmiany podawane
są do wiadomości publicznej poprzez zamieszenie komunikatu na stronie
http://www.sezamsm.pl/.

ROZDZIAŁ II
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
§4
1.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły.

2.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji. Nie ma
znaczenia status zawodowy i wykształcenie kandydata.

3.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
§5

1.

Uczestnikami mogą zostać osoby , które łącznie:
a) posiadają status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
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b) złożyły komplet wymaganych dokumentów oraz poddały się ocenie poziomu samodzielności
c) osiągnęły minimum 40 pkt wg skali Barthel i nie mają przeciwskazań zdrowotnych do
uczestnictwa – Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do uczestnictwa w DDP jest
obowiązana: podać się ocenie poziomu samodzielności dokonywanej według skali Barthel
przez osobę wyznaczoną przez Organizatora ;
d) zostały zakwalifikowane do uczestnictwa,
e) złożyły oświadczenie i deklarację uczestnika
f)

dostarczyły inne dokumenty wskazane przez komisję rekrutacyjną potwierdzające status
osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

§6
1. Decyzję w sprawie zakwalifikowania kandydata do uczestnictwa w DDP podejmuje komisja
rekrutacyjna.
2. Biuro Organizatora informuje kandydata w przypadku decyzji odmownej.
§7
1.

Uczestnictwo w DDP oznacza wyrażenie zgody na utrwalenie wizerunku Uczestnika w postaci
dokumentacji fotograficznej i umieszczenie fotografii na stronie internetowej oraz portalach
społecznościowych organizatora.

ROZDZIAŁ III
ZAKRES USŁUG
§8
1.

W ramach pobytu w DDP uczestnik ma zapewnioną:
1) Opiekę asystenta
2) Opiekę pielęgniarską
3) Wyżywienie ( dwa posiłki w ciągu dnia )
2. Organizator nie zapewnia transportu uczestnikom.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRACY DOMU
§9
1. Dom mieści się w budynku przy ulicy Jana Śliwki 12 w Gliwicach.
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2. Dom dysponuje 20 koedukacyjnymi miejscami pobytu dziennego.
3. Dom jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 , za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.
4. Dom przyjmuje uczestników w godzinach od 800 do 900.
5. Rezerwacji pobytu dokonuje się nie później niż do 25 dnia miesiąca poprzedniego.
6. Płatności za okres rezerwacji należy dokonać do 10 dnia miesiąca bieżącego gotówką lub
przelewem na wskazany numer konta bankowego.
7. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje anulowaniem aktualnych rezerwacji
uczestnika.
8. Istnieje możliwość zwolnienia z opłat w przypadku posiadania dochodów nie przekraczających
150% właściwego kryterium dochodowego na osobę o którym mowa w ustawie z dnia
12.03.2004 o pomocy społecznej.
9. Odwołania rezerwacji należy dokonać do 10:00 dnia poprzedniego, w przeciwnym razie
poniesione koszty nie ulegają zwrotowi.
10. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia lub skrócenia czasu pobytu Uczestnika
w Domu ze względu na dobro pozostałych osób.
11. Uczestnik może zostać zobowiązany do przedłożenia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o
stanie swojego zdrowia i wskazaniach do opieki, a także poddany ponownej ocenie poziomu
samodzielności oraz ponownemu badaniu lekarskiemu przeprowadzonemu przez lekarza
specjalistę wskazanego przez Organizatora. Organizator DDP zastrzega sobie prawo odmowy
przyjęcia do Domu oraz odmowy świadczenia wszystkich lub niektórych usług na rzecz
Uczestnika w przypadku zmiany jego stanu zdrowia lub poziomu samodzielności stwierdzonej
w wyżej wskazany sposób.
12. Uczestnicy w trakcie pobytu mogą korzystać ze sprzętów będących na wyposażeniu Domu.
13. Uczestnik potwierdza pobyt w Domu oraz udział we wszystkich formach wsparcia
własnoręcznym podpisem lub podpisem opiekuna.
14. Uczestnicy mogą w czasie pobytu wychodzić poza teren Domu po uprzednim zgłoszeniu tego
faktu pielęgniarce lub opiekunowi Domu.
15. Pracownicy Domu nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe Uczestników.
16. Na terenie Domu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
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ROZDZIAŁ V
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
§10
Uczestnik jest zobowiązany do:
1) przestrzegania Regulaminu,
2) punktualnego stawienia się w Domu zgodnie z potwierdzonym terminem pobytu,
3) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalsze
uczestnictwo w DDP, a także o zmianach danych osobowych, zwłaszcza zmianie nazwiska,
miejsca zamieszkania, telefonu kontaktowego,
4) dbania o mienie Domu i korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem

ROZDZIAŁ VI
SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW PROJEKTU
§11
1.

Organizator zastrzega sobie prawo odmowy korzystania z Domu uczestnikom w przypadku
naruszenia Regulaminu lub zasad współżycia społecznego, a w szczególności w razie:
1) naruszenia nietykalności cielesnej innego Uczestnika lub innej osoby przebywającej w Domu,
2) dopuszczenia się aktu kradzieży lub wandalizmu,
3)

uczestniczenia w formach wsparcia pod wypływem alkoholu,

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§12
1. Regulamin dostępny jest w wersji papierowej w Biurze organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania wiążącej wykładni postanowień Regulaminu
oraz prawo dokonywania zmian Regulaminu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 roku.
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