Regulamin Domu Opieki Dziennej „POGODNE WZRASTANIE”
w Jarosławiu
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⦁ Regulamin określa zasady funkcjonowania Domu Opieki Dziennej
„ POGODNE WZRASTANIE” w Jarosławiu dla osób w wieku
powyżej 60+, niesamodzielnych z uwagi na podeszły wiek, stan
zdrowia, lub niepełnosprawność wymagających opieki lub
wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania
co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

⦁ Projekt pod nazwą „POGODNE WZRASTANIE” realizowany jest
przez Fundację Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II ”
WZRASTANIE” z siedzibą w : Łopuszka Mała 13,37-220 Łopuszka
Mała, w okresie od 01.06.2020r. do 28.02.2023r. na podstawie
Umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Województwem
Podkarpackim –Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, nr
umowy RPPK.08.03.00-18-0081/19-00.

⦁ Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego
na lata
2014-2020, Osi
Priorytetowej VIII –Integracja społeczna; Działanie 8.3 –
Zwiększenie dostępu do usług
społecznych i zdrowotnych
poprzez utworzenie nowego ośrodka opieki dziennej w Jarosławiu
dla 30 osób starszych potrzebujących wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu (os.zagrożonych ubóstwem lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym )
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⦁ Dom Opieki Dziennej dysponuje 30 miejscami dla Uczestników
Projektu, w tym dla 18 kobiet i 12 mężczyzn.

⦁ Rekrutacja do DOD „POGODNE WZRASTANIE” oparta jest na
Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.
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Dom jest placówką wsparcia dziennego, przeznaczony dla osób,
które z powodu
niesamodzielności z uwagi na podeszły wiek, stanu
zdrowia lub niepełnosprawności wymagają opieki lub wsparcia w
związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej
z podstawowej czynności dnia codziennego i wymagają pomocy innych
osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może jej zapewnić.
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DOD „Pogodne Wzrastanie ”zapewnia Uczestnikom 8 godzinny pobyt
dzienny, w tym zaspakaja potrzeby bytowe, realizuje potrzeby w aspekcie
artystyczno-kulturalne, kulinarne i sportowo – rekreacyjne.
&4

DOD „POGODNE WZRASTANIE” będzie funkcjonował przez cały rok, w
dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00, z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w wyjątkowych
przypadkach liczba dni i godzin funkcjonowania DOD „POGODNE
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WZRASTANIE” może zostać dostosowana do potrzeb Uczestników
Projektu.
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Dzienne usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w tym pomoc przy utrzymaniu
higieny osobistej będą wykonywane przez trzech opiekunów – jeden na
10 – osobową grupę.
Udział w projekcie jest bezpłatny, z zastrzeżeniem zastosowania
częściowej odpłatności( 10% kosztów wsparcia jednego Uczestnika
Projektu na 1 miesiąc, jednak nie więcej niż 250zł /m-c, ostateczna kwota
zostanie ustalona w zależności od ilości osób, których dochód przekracza
150% kryterium dochodowego), w przypadku Uczestników Projektu,
których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, zgodnie z
ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.
Opłata wnoszona jest do 15 dnia danego miesiąca, za dany miesiąc w
księgowości.

&6
Specjalistyczne wsparcie: prawnik, psycholog, terapeuta w zależności od
potrzeb danego Uczestnika Projektu (10h na każdego Uczestnika) –
wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących
spraw życia codziennego.

&7
Wsparcie aktywizacyjne w sferze fizycznej: zajęcia sportowo –
rekreacyjne, w sferze intelektualnej: zajęcia artystyczno – kulturalne, w
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sferze społecznej: zajęcia kulinarne, prowadzone przez trenerów.

&8
Uczestnikom przysługuje wsparcie towarzyszące w postaci zapewnienia
wyżywienia (napoje zimne, gorące, dwa posiłki ). Zapewniamy dostęp do
książek, czasopism i środków przekazu, organizujemy jednodniowe
wycieczki .
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Uczestnikom Projektu zapewniamy miejsce pobytu przystosowanego do
bezpiecznego i aktywnego spędzenia wolnego czasu.
Pobyt odbywa się na zasadach poszanowania podmiotowości każdego
Uczestnika ,poszanowania jego godności, wolności i intymności.
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W przypadku osób samotnych bez możliwości pomocy opiekunów lub w
przypadku niepełnosprawności, która utrudniałaby lub uniemożliwiała
dojazd na zajęcia w Domu Opieki Dziennej „ POGODNE WZRASTANIE” w
Jarosławiu Realizator Projektu zapewnia możliwość transportu z miejsca
zamieszkania do miejsca docelowego i z powrotem do miejsca
zamieszkania dla 50% Uczestników Projektu.
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Organizacja
⦁ Nadzór nad funkcjonowaniem DOD „ POGODNE WZRASTANIE
„ sprawuje dyrektor Domu Opieki Dziennej
⦁ Dyrektor
jako pracownik służbowy
współpracuje z
Koordynatorem Projektu, Asystentem Projektu i pracownikami
Fundacji
Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II
„WZRASTANIE” z siedzibą w : Łopuszka Mała 13, 37-220
Łopuszka Mała,
⦁ Domem Opieki Dziennej kieruje Dyrektor, w razie nieobecności
zastępstwo pełni wcześniej wyznaczony pracownik.

⦁ W strukturze organizacyjnej Domu Opieki Dziennej wyodrębnia
się stanowisko :
- Dyrektor
- Opiekunowie
- Asystenci Zajęciowi
- Pracownik Gospodarczy
- Kierowca
- Kucharka
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⦁ W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzję
ostatecznie
podejmuje dyrektor DOD
„POGODNE
WZRASTANIE”.
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