
REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIENNEGO DOMU POMOCY W SKĘPEM

§  1

1.Regulamin określa zasady funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy w Skępem (dalej: DDP).

2.  DDP prowadzony jest  przez Niepubliczny Zakład Opieki  Zdrowotnej  w Lipnie "WIMED".  Zakład
Opiekuńczo Leczniczy. Jolanta Wiśniewska i został utworzony w ramach projektu nr RPKP.09.03.02-
04-0023/18. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

3.  DDP zostaje  utworzony z  dniem 1 wrześnie 2019 r.  na czas  nie oznaczony ale nie  krótszy  niż
wynikający z podpisanej umowy tj. do 31 sierpień 2022 r. 

 §  2

DDP dysponuje 15 miejscami opieki dla dzieci i młodzieży niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, z niepełnosprawnościami

§  3

DDP zapewnia wsparcie dla:

a) dzieci i młodzieży niesamodzielnych, które ze względu na stan zdrowia wymagają opieki i wsparcia
w  związku  z  niemożnością  wykonania  co  najmniej  jednej  z  podstawowych  czynności  dnia
codziennego,

b) otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób pełniących
obowiązki opiekuńcze, 

którzy zamieszkują obszar powiatu lipnowskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego). 

§  4

DDP otwarty jest 5 dni w tyg. (pon-pt,) w godz. 8-16.

§  5

1. DDP  zapewnia  całodzienne  usługi  opiekuńcze,  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  oraz
aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej podopiecznych. 

2. Organizacja DDP oraz zakres i poziom świadczonych w nim usług uwzględnia w szczególności
wolność, intymność,  godność i  poczucie bezpieczeństwa uczestników zajęć oraz stopień ich
fizycznej i psychicznej sprawności.

3. W ramach prowadzonej działalności DDP świadczy usługi społeczne, asystenckie i opiekuńcze. 
DDP oferuje podopiecznym:
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a) zaspokojenie potrzeb życiowych,
b) usługi pielęgnacyjne,
c) trzy posiłki w siedzibie DDP,
d) udział w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo,
e) dostęp do książek i  środków przekazu, organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych  

i towarzyskich,
f) pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej,
g) pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych

oraz bieżących spraw życia codziennego.

§  6

Działania realizowane w DDP będą organizowane z poszanowaniem zasady równości szans kobiet  
i mężczyzn oraz nie dyskryminując osób z niepełnosprawnościami.

§  7

Działalność DDP współfinansowana jest z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa okresie od 01.09.2019 r. do 28.02.2021 r. 

§  8

Korzystanie ze świadczeń DDP jest bezpłatne.

§  9

DDP  kieruje  kierownik  DDP,  w  razie  nieobecności  Kierownika  zastępstwo  pełni  wyznaczony
pracownik.

§  10

W strukturze organizacyjnej DDP wyodrębnia się stanowiska:

a) kierownik DDP,
b) opiekun,
c) asystent osoby niepełnosprawnej,
d) pielęgniarka,
e) fizjoterapeuta ,
f) terapeuta zajęciowy,
g) dietetyk,
h) psycholog,
i) kucharka,
j) pomoc kucharki.

§  11

Do zadań głównych zadań kierownika DDP należą:

a) prowadzenie placówki, 
b) koordynacja i organizacja pracy,
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c) kontrola i nadzór nad wykonywanymi zadaniami, 
d) reprezentowanie DDP,
e) współdziałanie ze środowiskiem lokalnym, innymi jednostkami, organizacjami pomocowymi

itp.,
f) nadzorowanie pracy personelu i realizacji planu realizacji działań zaplanowanych działań dla

uczestników.

§  12

Do głównych zadań opiekuna i asystenta osoby niepełnosprawnej należą:

a) ścisła współpraca z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą
chorą i niesamodzielną, 

b) pomaganie  podopiecznym  w  zaspakajaniu  potrzeb  związanych  z  utrzymaniem  ciała  
w czystości, wykonywanie zabiegów higienicznych itp. związanych

c) bezpośrednia opieka nad osobą niesamodzielną.

§  13

Do głównych zadań terapeuty zajęciowego należą:
a) prowadzenie zajęć terapeutycznych, 
b) aktywizowanie  chorych  poprzez  zastosowanie  różnych  metod,  form  oraz  technik  terapii

zajęciowej  w  procesie  kompleksowej  rehabilitacji  w  celu  poprawy  funkcjonowania  bio-
psycho-społecznego.

§  14

Do głównych zajęć pielęgniarki należą:
a) sprawowanie opieki nad podopiecznymi, 
b) planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej stosownie do stanu zdrowia oraz zgodnie  

z obowiązującymi standardami postępowania (indywidualizacja opieki),
c) wykonywanie  czynności  diagnostycznych  w  tym  dokonywanie  pomiarów  podstawowych

parametrów życiowych, 
d) wykonywanie zleceń lekarskich, 
e) szkolenie uczestników w zakresie samoopieki i samopielęgnacji oraz szkolenia dla opiekunów

z zakresu opieki i pielęgnacji osób niepełnosprawnych.

§  15

Do głównych zadań fizjoterapeuty należą:

a) świadczenia fizjoterapeutyczne dla podopiecznych, 
b) dokonywanie  oceny  stanu,  ustalanie  programu  oraz  wykonywanie  zabiegów

fizjoterapeutycznych z wykorzystaniem różnych metod fizjoterapii, 
c) kontrola postępów fizjoterapii, 
d) dobór  i  dopasowuje  do  potrzeb  wyrobów  medycznych  różnego  rodzaju  (przedmioty

ortopedyczne), 
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e) nauka posługiwania się wyrobami medycznymi, 
f) prowadzenie działalności profilaktycznej.

§  16

Do głównych zadań dietetyka należą:

a) opracowywanie jadłospisów, 
b) ścisła współpraca z lekarzem,
c) zlecanie indywidualnych diet dla podopiecznych, 
d) udzielanie podopiecznym i ich otoczeniu porad w zakresie żywienia.

§  17

Głównym zadaniem psychologa jest  udzielanie  porad psychologicznych osobom niesamodzielnym
oraz ich otoczeniu.

§  18

Głównym zadaniem kucharki jest przygotowywanie posiłków.

§  19

Głównym zadaniem pomocy kuchennej  jest  pomoc w przygotowywaniu posiłków i  sprzątanie po
posiłkach.

§  20

Personel DDP przejdzie szkolenie z zakresu równości szans i płci w celu stosowania zasady równości
szans w codziennej pracy w DDP.

§  21

1. Kierownik  wspólnie  z  pracownikami  DDP  opracowują  diagnozę  potrzeb  i  możliwości
psychofizycznych Uczestników,  ustalają  formy i  metody  pracy,  opracowują  indywidualne  
i  grupowe plany wspierania wraz z kartą doradczą i  opinią opiekuna oraz sporządzają ich
okresową ocenę.

2. Uczestnicy  zostaną  objęci  kompleksowym  wsparciem  zdefiniowanym  na  podstawie
indywidualnej diagnozy, w tym również diagnozy otoczenia.

3. Plany  wspierania  opracowane  będą  przez  zespół  DDP  na  podstawie  wywiadu
środowiskowego,  informacji  uzyskanych  z  wywiadu  opiekuńczo  –  pielęgniarskiego,  opinii
uzyskanych od zatrudnionych w DDP terapeutów lub specjalistów.

4. Personel  DDP  prowadzi  dokumentację  dostarczoną  przez  kierownika  (karty  obecności,
miesięczne plany pracy).
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§  22

1. Warunki uczestnictwa w DDP konieczne do spełnienia:
a) miejsce zamieszkania, pracy lub nauki w powiecie lipnowskim (weryfikowane na podstawie

formularza zgłoszeniowego),
b) status: dzieci i młodzież niesamodzielna z powodu niepełnosprawności zagrożona ubóstwem

lub wykluczeniem społecznym (weryfikacja na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności
oraz oświadczenia o niesamodzielności). 

2. Warunkiem  przyjęcia  do  DDP  będzie  podpisanie  umowy  uczestnictwa  oraz  zgody  na
przetwarzanie danych osobowych.

§  23

1. Zajęcia w DDP odbywają się w formie terapii grupowej lub indywidualnej.
2. Uczestnik może korzystać z usług DDP przez maksymalnie 8 miesięcy.

§  24

Formy terapii i zajęć jakie oferuje Dzienny Dom Pomocy w Skępem:

a) gimnastyka, 
b) ćwiczenia rozwijające pamięć, koncentrację oraz inne funkcje poznawcze, 
c) zajęcia terapeutyczne, 
d) trening umiejętności społecznych, samoobsługowych, 
e) hipoterapia, 
f) dogoterapia,
g) zajęcia relaksacyjne i wyciszające, 
h) porady prawne, 
i) poradnictwo psychologiczne, 
j) poradnictwo dietetyczne, 
k) trening kulinarny,
l) biblioterapia, 
m) zajęcia plastyczne, muzyczne.

§  25

W DDP wydziela się następujące pomieszczenia:

a) pokój dziennego pobytu i do rehabilitacji, 
b) pokoje do terapii indywidualnej,
c) pokoje do wypoczynku z łazienkami, 
d) kuchnię i jadalnię
e) łazienki.

 §  26

Regulamin wchodzi w życie po zaakceptowaniu przez Właściciela NZOZ WIMED Jolantę Wiśniewską. 
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