REGULAMIN
korzystania z Domu Dziennego Pobytu
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Polkowicach.

&1
Dom Dziennego Pobytu jest integralną częścią Ośrodka Pomocy Społecznej,
w skład Domu zwanego dalej placówką wchodzą:
- sala gimnastyczna
- świetlica (sala telewizyjna, komputerowa, czytelnia)
- kawiarenka
- gabinet lekarski
- gabinet psychologa
- stołówka
- łaźnia

&2
Placówka czynna jest:
1. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do 17°°.
2. Obiady na stołówce wydawane są w godzinach od 12°° do 13°°.
3. Pomiar ciśnienia i porady medyczne w godzinach od 12°° do 13°°.
4. Przebywanie na terenie DDzP poza godzinami działalności wymaga uzgodnienia
z kierownikiem CUS lub dyrektorem OPS.

&3
Z usług placówki mogą korzystać osoby na podstawie decyzji:
a) w wieku emerytalnym;
b) inwalidzi i renciści;
c) inne osoby wymagające opieki, kontaktów z osobami drugimi, przy braku możliwości
zapewnienia tej opieki przez rodzinę w czasie wykonywania pracy zawodowej, bądź
z inne równie ważnej przyczyny;
d) osoby bezdomne.

&4
Z usług placówki nie mogą korzystać osoby w stanie wskazującym na spożycie
alkoholu.

&5
Na terenie obiektu obowiązuje:
- zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu;
- palenia papierosów tylko w wyznaczonych miejscach;
- dbałość o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny otoczenia;
- dbałość o mienie;

-

kulturalne osobista oraz wobec innych osób;
wzajemne poszanowanie godności i szacunek dla personelu;
punktualne uczestnictwa w posiłkach;
terminowe regulowanie odpłatności ( do 10-go dnia każdego miesiąca);
osoby korzystające z posiłków zobowiązane są do zgłaszania nieobecności na obiedzie,
najpóźniej dzień przed zaplanowaną nieobecnością;
włączanie się w miarę osobistych możliwości i zainteresowań do prac gospodarczych
domu i do prac w ramach grup samopomocowych.

&6
Sprawy osób, które w niewłaściwy sposób korzystają z usług rozpatrywane
są indywidualnie przez kierownika Centrum Usług Socjalnych lub przez dyrektora Ośrodka
Pomocy Społecznej.

&7
1. Osoby korzystające z Domu Dziennego Pobytu mają prawo do organizowania
samorządu, który reprezentowany jest przez Radę Domu.
2. Rada Domu jest wybierana przez osoby korzystające z usług placówki.
3. Rada Domu stanowi organ pomocniczy i doradczy instruktorów kulturalnooświatowych.

&8
Do zadań Rady Domu należy w szczególności:
1. Pomaganie instruktorom kulturalno – oświatowym w
tworzeniu warunków
sprzyjających dobremu współżyciu osób korzystających.
2. Współdziałanie w organizowaniu zaspokajania potrzeb kulturalnych, powiązanie
działalności Domu ze środowiskiem i innymi organizacjami społecznymi.
3. Włączanie osób korzystających z CUS do brania udziału w miarę ich sił
i umiejętności do wszystkich prac.
4. Utrzymanie kontaktu z osobami korzystającymi z usług w przypadku ich dłuższej
choroby, pobytu w szpitalu poprzez odwiedziny, przesyłanie listów, drobnych
upominków, wykonywanych w ramach terapii zajęciowej.

&9
Pensjonariusze Domu Dziennego Pobytu mają prawo do składania skarg
i wniosków dotyczących funkcjonowania placówki i pracy personelu u kierownika Centrum
Usług Socjalnych.

& 10
Nie przestrzeganie oraz wyraźne łamanie zasad regulaminu, stanowi podstawę do
zawieszenia bądź zerwania decyzji na korzystania z usług Domu Dziennego Pobytu.

& 11
Regulamin korzystania z Domu Dziennego Pobytu w Centrum Usług Socjalnych
wchodzi w życie z dniem ............................

