REGULAMIN
DOMU DZIENNEGO
POBYTU

Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§ 1.
1.Dom Dziennego Pobytu w Lubaniu, zwany dalej „DDzP” jest ośrodkiem wsparcia o
zasięgu gminnym o charakterze środowiskowego domu samopomocy.
2. DDzP funkcjonuje na zasadzie działu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubaniu.
§ 2.
1.Terenem działania DDzP jest miasto Lubań
2.Siedziba DDzP mieści się przy ul. Mickiewicza 7 w Lubaniu.
Rozdział II
Zakres działania i zadania
§ 3.
1.Z usług świadczonych przez DDzP mogą korzystać mieszkańcy miasta Lubań, a w
szczególności:
1)osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają
częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych,
2)dzieci i młodzież w wieku od 10 do 21 lat
3)osoby, którym przysługuje prawo do świadczeń pomoc społecznej na zasadzie art.2
i art.3 ustawy o pomocy społecznej
4)osoby, które są samotnie i potrzebują zagospodarować sobie czas wolny,
którzy:
a)nie stwarzają swoim zachowaniem zagrożenia dla życia i zdrowia dla siebie bądź innych
pensjonariuszy i pracowników DDzP,
b)przestrzegają zasad współżycia społecznego, nie zakłócają spokoju i porządku w placówce,
c)zapoznali się z treścią i przyjęli do wiadomości i stosowania niniejszy regulamin.
2. DDzP czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.
W przypadku organizowania imprez kulturalno-oświatowych palcówka może prowadzić
swoją działalność w innych dniach i godzinach.
3. Wszelkie usługi świadczone przez placówkę są udzielane bezpłatnie.
§ 4.
Do podstawowych zadań DDzP należy:
1.Podejmowanie działań służących utrzymaniu pensjonariuszy w ich naturalnym środowisku
i przeciwdziałanie instytucjonalizacji i marginalizacji.

2.Zaspokajanie potrzeb bytowych poprzez zapewnienie bezpiecznego miejsca do
wielogodzinnego przebywania i godnego spędzania czasu, udostępnienie urządzeń i
środków służących do utrzymania higieny osobistej.
3.Świadczenie usług opiekuńczych polegających w szczególności na udzielaniu pomocy w
podstawowych czynnościach życiowych, podnoszeniu sprawności i aktywizacji
pensjonariuszy.
4.Udzielanie pomocy w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych.
5.Umożliwienie realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich m.in. poprzez
organizację uroczystości okolicznościowych, świąt, wspólnych udział w imprezach
kulturalnych , turystycznych, dostęp do prasy, biblioteczki, TV, telewizji kablowej,
Internetu.
6.Udzielanie porad i wsparcia oraz umożliwianie uczestnictwa w grupach wsparcia i grupach
samopomocowych.
7.Rozbudzanie zainteresowań
8.Umożliwianie korzystania z kąpieli oraz prania dla osób wymienionych w § 3 ust.1 pkt.1 i 3
posiadającym pisemne skierowanie wydane przez pracownika socjalnego.
§ 5.
Każdy pensjonariusz ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu, co
potwierdza własnoręcznym podpisem.
§6.
W DDzP prowadzi się comiesięczną listę obecności pensjonariuszy, za wyjątkiem członków
Klubu Pionierów Ziemi Lubańskiej.

Rozdział III
Struktura organizacyjna
§ 7.
1.
1) Klub Seniora
2)Klub Młodzieżowy
3)Klub Pionierów Ziemi Lubańskiej
4)Kluby, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i fundacje działające przy DDzP
za zgodą Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
5)Wolontariusze
§ 8.
Klub Seniora
1.Do klubu Seniora uczęszczać mogą osoby wymienione w § 3 ust.1 pkt.1, 3, 4
2.Za organizację działalności Klubu Seniora odpowiada Kierownik DDzP, który opracowuje
roczny plan jego działalności oraz realizuje wyznaczone zadania.
3.Klub Seniora zapewnia uczestnikom aktywizacje społeczną i fizyczną

4.Pensjonariuszom zapewnia się organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań oraz
działania profilaktyczne w zakresie zdrowego stylu życia, wzbogacenie życia
kulturalnego poprzez organizowanie wycieczek, imprez okolicznościowych, wyjścia do
teatru lub kina.
§ 9.
Klub Pionierów Ziemi Lubańskiej
1.Do Klubu Pionierów Ziemi Lubańskiej mogą należeć w szczególności osoby, które
przybyły do Lubania w latach 1945-1955
2.Do głównych zadań Klubu należy:
a) prowadzenie działalności kulturalno-towarzyskiej
b)integracja osób, które przybyły do Lubania po wojnie
c)prowadzenie kroniki z lat powojennych i obecnych
3.Pracą tego Klubu kieruje Zarząd, który odpowiada za działalność Klubu Pionierów Ziemi
Lubańskiej, opracowuje roczny plan działalności i realizuje go.
4.Spotkania członków Klubu Pionierów Ziemi Lubańskiej odbywają się co najmniej raz w
miesiącu
5.Działalność klubowa finansowana jest z dobrowolnych składek klubowiczów.
Za wewnątrz klubowe rozliczenia finansowe wyłączną odpowiedzialność ponosi Zarząd
Klubu Pionierów Ziemi Lubańskiej

Klub Młodzieżowy
1.
a) Zapewnienie pomocy dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym
demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami i marginalizacją.
b) Łagodzenie i przełamywanie kryzysów szkolnych, rówieśniczych, rodzinnych oraz osobistych.
c) Pomoc dzieciom i młodzieży w pokonywaniu trudności szkolnych.
d) Pomoc socjalna w zakresie dożywiania.
e) Organizowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja zajęć sportowych.
f) Zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży przebywającej w placówce.
g) Prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie uzależnień , przemocy i innych zagrożeń.
h) Współpraca kierownika i instruktora terapii zajęciowej DDzP z pedagogami szkolnymi,
rodziną wychowanków i pracownikami socjalnymi
2.W klubie mogą przebywać dzieci i młodzież w wieku od 10 do 21 lat.
3.Przyjmowanie dzieci do lat 18 stu odbywa się za pisemną zgodą rodziców.
4.Osoby pełnoletnie wypełniają samodzielnie zgodę na dobrowolne uczestniczenie w zajęciach
Klubu Młodzieżowego.
§ 11.
Wolontariusze
1.

Rozdział IV
Obowiązki pensjonariuszy
§ 12.
Obowiązkiem pensjonariuszy jest w szczególności:
1) przestrzeganie niniejszego regulaminu
2)dbałość o estetykę i kulturę w DDzP
3)aktywny udział w organizowanych zajęciach
4)przestrzeganie czystości i higieny osobistej
5)naprawienie szkody lub pokrycie jej kosztów, w przypadku udowodnienia aktu
zniszczenia, wandalizmu czy kradzieży

§ 13.
1.W razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu przewiduje się skutki w
formie:
a)Upomnienia,
b)Zawieszenia w prawach uczestnika DDzP na czas określony ,
c) Wykreślenie z listy pensjonariuszy na stałe .
2.O wymiarze kary, o której mowa w ust.1, decyduje Kierownik DDzP.

Rozdział V
Postanowienia Końcowe
§ 14.
2. Na terenie DDzP zabronione jest:
1) spożywanie i przebywanie pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych
środków odurzających,
2) palenie papierosów,
3) wchodzenie do pomieszczeń przeznaczonych tylko dla personelu, w
szczególności kuchni i kotłowni.

§ 15.

Ostateczna wykładnia norm zawartych w niniejszym regulaminie należy do Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

