
                                                                                                                                                    Załącznik  Nr 5 
                                                                                                                                        do Zarządzenia Nr 7/2017. 
                                                                                                                                                                 Dyrektora Ośrodka Pomocy 
                                                                                                                                                                         Społecznej w Kościanie 
                                                                                                                                                                        z dnia 1 września 2012 r. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

         REGULAMIN    ORGANIZACYJNY 
 
 

DOMU 
DZIENNEGO   POBYTU 

 
 

PRZY   OŚRODKU  POMOCY  SPOŁECZNEJ 
W    KOŚCIANIE 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kościan, 1 września  2017 roku. 

 
 



2 

Rozdział   I 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE. 
 
§   1 
1. Regulamin Organizacyjny  Domu Dziennego Pobytu w Kościanie, zwany w  dalszej części 

„Regulaminem”  określa szczegółową organizację, zadania oraz zakres działania Domu 

Dziennego Pobytu w Kościanie, zwanego w dalszej części    „Domem”, w  skrócie DDP. 

2. Ilekroć  w Regulaminie mowa o: 

1) Ośrodku   -  należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, 

2) dyrektorze- należy    przez   o rozumieć Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, 

3) kierowniku  -należy   przez   to   rozumieć  Kierownika Domu Dziennego Pobytu w Kościanie, 

4) uczestnikach-należy przez to rozumieć osoby korzystające z usług Domu. 

 

§    2 
1. Dom  jest  komórką  organizacyjną  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, podległą  

bezpośrednio   dyrektorowi Ośrodka.  

2. Dom jest ośrodkiem wsparcia dla osób samotnych, starszych, o zmniejszonej sprawności      

psychoruchowej, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, mieszkaniowej lub rodzinnej.  

3. Dom funkcjonuje   ramach  zadań  własnych  Gminy  Miejskiej Kościan. 

4. Środki  finansowe na prowadzenie Domu zapewnia budżet Miasta Kościana. 

§   3 
1. Siedziba Domu mieści się w Kościanie przy ul. Wały Żegockiego 2. 
2. Dom prowadzony jest dla mieszkańców  miasta Kościana. 

Rozdział   II 

POSTANOWIENIA   SZCZEGÓŁOWE. 
 

§   4 

1. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego. 

2. Dom jest placówką koedukacyjną, umożliwiającą: 

1) prowadzenie zajęć dla 25 osób, 

2) wydawanie obiadów dla 80 osób. 

§   5 

1. Skierowanie do DDP następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela 

ustawowego albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela 

ustawowego. 

2. Przyznanie świadczenia  następuje po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.       

3. Przyjęcie  do Domu odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej przez       

dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.  

 

§   6 

1. Korzystanie ze świadczeń Domu jest odpłatne. 

2. Zasady odpłatności za pobyt uczestników w  Domu   określa  uchwała Rady Miejskiej Kościana.  
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Rozdział   III 

CELE   I   ZADANIA   DOMU. 
 
§   7 
Celem  Domu  jest podtrzymywanie u osób w trudnej sytuacji życiowej  poczucia własnej wartości i 

zapobieganie wykluczeniu społecznemu, a w szczególności: 

1. Integracja  społeczna, umożliwiająca  pozostawanie w społeczności lokalnej i środowisku 

rodzinnym;   kształtowanie właściwych postaw  zrozumienia, tolerancji i życzliwości. 

2. Aktywizacja uczestników, poprzez rozwijanie ich zainteresowań oraz indywidualnych 

uzdolnień. 

3. Tworzenie warunków dla samorealizacji uczestników, poprzez zaspokajanie ich potrzeb 

bytowych,  kulturalnych, religijnych, towarzyskich itp. 

§   8 
Do zadań  Domu  należy w szczególności: 

1. Stworzenie warunków lokalowych i organizacyjnych do wielogodzinnego pobytu osób 

zakwalifikowanych do tej formy pomocy.  

2. Organizowanie  pobytu w  Domu,  z uwzględnieniem  indywidualnych   potrzeb,   oczekiwań       

i zainteresowań uczestników. 

3. Prowadzenie różnorodnych form terapii zajęciowej (zajęcia plastyczne, muzyczne itp.). 

4. Organizowanie zajęć kulturalno-rozrywkowych, rekreacyjnych, spotkań towarzyskich,       

wycieczek, imprez okolicznościowych. 

5. Zapewnienie całodziennego wyżywienia (śniadania, obiady, kolacje),a w wyjątkowych       

wypadkach, co najmniej jednego posiłku. 

6. Współpraca z pracownikami socjalnymi  Ośrodka w zakresie rozwiązywania problemów       

życiowych i  świadczenia pomocy socjalnej. 

7. Współpraca z rodzinami uczestników w zakresie poradnictwa, informacji i włączenia ich w       

proces asymilacji ze środowiskiem.       

 

§    9 
Dom  organizuje  imprezy środowiskowe,  działania profilaktyczne,  spotkania integracyjne. 

 

Rozdział   IV 

ZASADY  ORGANIZACJI  PRACY  DOMU. 

§    10 
1.   Dom funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze.       

2.   Dom umożliwia pobyt w godz. od 8:00 do godz.16:00. 

        

§   11 
1. Domem kieruje kierownik zatrudniany przez dyrektora Ośrodka. 

2. Kierownik   jest bezpośrednim przełożonym pracowników zatrudnionych w Domu. 

3. W przypadku  nieobecności kierownika Domem kieruje osoba wyznaczona przez dyrektora 

Ośrodka. 

4. W Domu zatrudnia się pomoce kuchenne. 
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5. Działalność  Domu może być uzupełniana świadczeniem pracy wolontariuszy na zasad 

określonych  w odrębnych przepisach. 

 
§    12 
1. Obiady dostarczane są przez zakłady gastronomiczne, śniadania i kolacje przygotowywane są 

we własnym zakresie. 

2. Przy wydawaniu obiadów obowiązują  następujące zasady:  

a)  obiady wydaje się w godz. 12:00 – 13:30, 

b)  obiady należy odbierać osobiście i spożywać je w sali jadalnej oprócz przypadków 

uzasadnionych chorobą, 

c)  nie wydaje się obiadów osobom nietrzeźwym, 

d)  po dwóch dniach nieusprawiedliwionej nieobecności ponowne otrzymanie obiadu musi 

być uzgodnione z kierownikiem Domu, 

 

Rozdział   V 

ZAKRES  DZIAŁANIA  I  ZADANIA  PRACOWNIKÓW  DOMU. 

§    13 

Do zadań kierownika należy w szczególności: 

1. Kierowanie  bieżącą działalnością Domu. 

2. Reprezentowanie Domu na zewnątrz, w ramach posiadanych kompetencji.  

3. Kierowanie  pracą podległych pracowników. 

4. Organizowanie i nadzór merytoryczny nad pracą zespołu. 

5. Prowadzenie różnorodnych form terapii zajęciowej (zajęcia plastyczne, muzyczne itp.). 

6. Organizowanie zajęć kulturalno-rozrywkowych, rekreacyjnych, spotkań towarzyskich,       

wycieczek, imprez integracyjnych i okolicznościowych. 

7. Zapewnienie  i utrzymanie właściwego poziomu świadczonych usług, w tym czuwanie nad: 

1) przebiegiem zajęć terapeutycznych, 

2) właściwym zaspokajaniem potrzeb socjalnych, kulturalnych, religijnych i bytowych. 

8.  Prowadzenie dokumentacji związanej z merytoryczną  i finansową działalnością Domu. 

9. Prowadzenie gospodarki finansowej Domu w tym: 

a)  sporządzanie  planu potrzeb i przedkładanie w Dziale Ekonomiczno-Finansowym do 

opracowania projektu budżetu Ośrodka, 

b)  dysponowani środkami finansowymi Domu z zachowaniem zasad racjonalnego i zgodnego 

z przepisami wydatkowania budżetu placówki, 

c)  sporządzanie dokumentacji finansowej Domu, niezbędnej dla prawidłowego 

ewidencjonowania operacji ekonomicznych. 

10. Odpowiedzialność  za powierzone mienie i dbałość o jego właściwe wykorzystanie. 

11. Nadzór  nad  przestrzeganiem   przez pracowników   i uczestników   zasad   i   przepisów    bhp   

i p-pożarowych. 
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§    14 

Do zadań pomocy kuchennej należy w szczególności: 

1. Przyjmowanie i wydawanie posiłków dla uczestników. 

2. Nadzór  nad właściwą jakością potraw. 

3. Przygotowywanie  napojów, zgodnie z życzeniami uczestników. 

4. Utrzymywanie czystości  wszystkich pomieszczeń Domu. 

5. Dbałość o właściwe przechowywanie artykułów spożywczych. 

6. Przestrzeganie  przepisów sanitarno-epidemiologicznych. 

 

Rozdział   VI 

UCZESTNICY   DOMU.  

§     15 

Uczestnicy przebywają w Domu dobrowolnie i sami mogą zrezygnować z jego usług. 

§   16 

1. W Domu może działać Rada Domu, jako organ opiniodawczo-doradczy, wspomagający i 

wspierający kierownika w zarządzaniu ośrodkiem. 

2. Członkami  Rady mogą być w szczególności: uczestnicy zajęć, ich reprezentanci, przedstawiciele 

organizacji organizacji pozarządowych. 

3. Do zadań Rady Domu należy w szczególności: 

1)    pomoc w tworzeniu warunków sprzyjających dobremu współżyciu osób korzystających 

              z Domu, 

2)   współdziałanie w zakresie organizacji terapii zajęciowej, imprez okolicznościowych, zajęć 

kulturalnych, 

3)  włączanie uczestników do udziału w pracach Domu, 

4)  utrzymywanie kontaktu z osobami korzystającymi z Domu oraz z innymi osobami, w tym z 

osobami starszymi, samotnymi zamieszkałymi w pobliżu Domu, a w przypadku ich dłuższej 

choroby lub pobytu  w szpitalu organizowanie odwiedzin, przesłanie listów, drobnych 

upominków, wykonanych w ramach terapii zajęciowej itp. 

 

§    17 
Uczestnicy Domu mają prawo do: 

1. Poszanowania  godności i prywatności oraz podmiotowego traktowania. 

2. Zachowania tajemnicy spraw ich dotyczących. 

3. Korzystania ze wszystkich usług oferowanych przez Dom. 

4. Uzyskiwania stosownej pomocy w zaspokajaniu potrzeb realizowanych w ramach pobytu  

      w Domu. 

5. Współdecydowania  w sprawach  ich dotyczących. 

6. Rzetelnego  rozpatrywania i wyjaśniania przez kierownika wnoszonych przez opiekunów i 

uczestników uwag lub skarg. 
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 §    18 

1. Obowiązkiem uczestnika jest w szczególności: 

1) przestrzeganie zasad i norm współżycia, 
2) dbałość o higienę osobistą, wygląd oraz utrzymanie ładu i porządku w miejscu     

prowadzenia zajęć, 
3) współdziałanie z personelem w zaspokajaniu swoich potrzeb, 
4) przestrzeganie Regulaminu Domu. 

2. We  wszystkich pomieszczeń  Domu obowiązuje zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu oraz 
zakłócania spokoju. 
 
§   19 
W odniesieniu do uczestników Dom jest zobowiązany w szczególności do: 

1.    Tworzenia warunków umożliwiających realizację zadań Domu. 

2.    Zapewnienia uczestnikom godnego pobytu i opieki. 

3.    Kształtowanie przyjaznego stosunku personelu wobec uczestników. 

4.    Zapoznanie uczestników z ich prawami i obowiązkami. 

 

Rozdział   VI 

DOKUMENTACJA  DOMU. 

§   20 

W Domu prowadzona jest dokumentacja związaną z bieżącą działalnością  dotycząca: 

1. Uczestników, a w szczególności: 

1) rejestr uczestników, 

2) dziennik  zajęć, 

3) rejestr  organizowanych imprez okolicznościowych. 

2. Funkcjonowania  placówki, a w szczególności: 

1) regulaminy,  zarządzenia, protokóły itp. 

2) plan pracy, 

3) sprawozdania z działalności Domu, 

4) dokumentacja  finansowa  (plany finansowe, budżet zatwierdzony, bieżąca ewidencja 

wydatków itp.) 

  
Rozdział   VII 

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE. 
 

§     21 
1. Regulamin  Organizacyjny  Domu Dziennego Pobytu w Kościanie stanowi integralną część 

Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. 

2. Z treścią Regulaminu zostają zapoznani pracownicy i uczestnicy Domu. 

 
 
Kościan -  2017 – 09 – 01  
 
 


