
Regulamin Porządkowy Dziennego Domu Pomocy
Społecznej w Sochaczewie

Zasady przyjmowania

§ 1

1. Z usług Dziennego Domu mogą korzystać mieszkańcy Miasta Sochaczew: osoby
w podeszłym wieku i niepełnosprawne , które wymagają częściowej opieki i pomocy.

2. W pierwszej kolejności prawo pobytu mają osoby korzystające ze świadczeń pomocy
społecznej.

3. Do Domu przyjmowani są mieszkańcy miasta Sochaczewa na podstawie decyzji
administracyjnych wydawanych z upoważnienia Burmistrza Miasta przez Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie.

4. Decyzja określa zakres usług, odpłatność za wyżywienie i okres przyznanej pomocy.

5. Nieusprawiedliwiona 2- miesięczna nieobecność powoduje skreślenie z listy
pensjonariuszy.

6. Ponowne przyjęcie do Domu jest możliwe w przypadku posiadania wolnych miejsc, po
przedłożeniu decyzji MOPS.

7. Tworzy się listę osób skierowanych oczekujących na przyjęcie do Dziennego Domu, z
której przyjmowane' będą osoby wg kolejności skierowań.

Zasady odpłatności
§2

1. Pobyt w Domu i korzystanie z usług poza wyżywieniem jest nieodpłatne.

2. Uczestnicy wnoszą opłatę za wyżywienie (3 posiłki, w tym dwa na miejscu i
podwieczorek na wynos) w wysokości 6 zł dzienne.

3. Opłata wnoszona jest z góry do kasy Domu lub na rachunek bankowy Domu najpóźniej
na dzień przed rozpoczęciem korzystania z posiłków w danym miesiącu.

4. Planowaną nieobecność należy zgłaszać z wyprzedzeniem, w czasie wnoszenia opłaty
za wyżywienie, a w ciągu miesiąca z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, do
intendenta w biurze. W takim przypadku rozliczenie wpłaty następuje po zakończeniu
miesiąca.

5. Informacje można również przekazywać telefonicznie na nr (46) 863-50-48.

6. Brak informacji z wyprzedzeniem o nieobecności powoduje, że opłata odliczana jest od
trzeciego dnia nieobecności.



Prawa Pensjonariuszy

§3
Pensjonariusze mają prawo do:

1. Poszanowania godności osobistej.

2. Korzystania ze wszystkich usług oferowanych przez Dom, świadczonych przez personel
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

3. Korzystania z pomieszczeń, sprzętów i urządzeń przeznaczonych dla uczestników
zgodnie z zasadami ich użytkowania.

4. Zachowania tajemnicy w sprawach prywatnych.

5. Poszanowania ich praktyk religijnych i przekonań.

6. Uzyskania informacji ,pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu spraw życiowych
7. Zgłaszania skarg i wniosków do kierownictwa Domu

8. Uczestniczenia w Radzie Domu

9. Wyboru odpowiedniej dla swoich możliwości, zainteresowań i potrzeb formy wsparcia i
aktywizacji.

10. Ochrony danych osobowych.

Obowiązki Pensjonariuszy

§4

Do obowiązków Pensjonariuszy w szczególności należy:

1. Korzystanie z oferowanych przez Dom usług, aktywizacji i wsparcia stosownie do
indywidualnych potrzeb i możliwości.

2. Podpisywanie listy obecności na zajęciach.

3. Spożywanie posiłków na miejscu w wyznaczonych godzinach.

4. Przestrzeganie norm i zasad współżycia społecznego w Domu i poza jego siedzibą,
w szczególności:

- godnego traktowania i poszanowania praw innych pensjonariuszy i pracowników

- dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny

- zachowanie dyskrecji w sprawach prywatnych

- kulturalne rozwiązywanie sporów i konfliktów



- okazywanie wzajemnej troski i pomocy

5. Zachowanie czystości i porządku w użytkowanych pomieszczeniach w szczególności:
we.toaleta, pomieszczenie klubowe.

6. Zmiana obuwia i pozostawianie wierzchniej odzieży w szatni.

7. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych i
sprzętów rehabilitacyjnych

8. Poszanowanie mienia Domu i użytkowanego sprzętu

9. Terminowe wnoszenie opłat za wyżywienie

10. Reprezentowanie Domu na zewnątrz

11. Uczestnictwo w zebraniach społeczności Domu

12. Przestrzeganie regulaminu, zarządzeń wewnętrznych i przyjętych procedur

13. Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu na terenie Domu, spożywania i przychodzenia do
Domu pod wpływem alkoholu.

Samorząd Pensjonariuszy

§5

1. Pensjonariusze mogą wybrać ze swego grona trzyosobową reprezentację - Radę
Domu. -

2. Wybór Rady dokonywany jest na zebraniu społeczności Domu w wyborach
bezpośrednich w głosowaniu tajnym spośród zgłoszonych co najmniej 5 kandydatów
wyrażających zgodę na przyjęcie funkcji.

3. Trzej kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów wybierają spośród siebie
przewodniczącego, zastępcę i skarbnika.

4. Kadencja trwa trzy lata. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub przypadków
losowych, na jego miejsce przechodzi zastępca, a uzupełnienie składu następuje przez
wskazanie przez członków Rady kandydatów i przegłosowanie na zebraniu
społeczności Domu. Kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów uzupełnia skład
Rady Domu.

5. Członkowie Rady Domu reprezentują Pensjonariuszy, występują z inicjatywą i
współpracują w organizowaniu życia kulturalnego Domu i zaspokajaniu różnorodnych
potrzeb pensjonariuszy.

6. Członkowie Rady Domu współuczestniczą w rozstrzyganiu ewentualnych sporów
między pensjonariuszami, łagodzą konflikty, a w przypadku nagminnego naruszania
regulaminu porządkowego, wnioskują o zawieszenie, bądź wykluczenie pensjonariusza
ze społeczności Domu.



7. Członkowie Rady Domu są zobowiązani do rozliczania się przed społecznością
Domu z działalności i wydatkowanych funduszy pochodzących z dobrowolnych
składek pensjonariuszy przeznaczanych na zakup kwiatów na pogrzeb, słodyczy na
imieniny itp.

8. Rada Domu organizuje samopomoc wśród koleżanek i kolegów (zachęcanie do
odwiedzania chorych kolegów i koleżanek, zachęcanie do wzajemnej pomocy).

9. Członkowie Rady Domu reprezentują społeczność Domu na pogrzebach
pensjonariuszy.

10. Członkowie Rady Domu opiekują się "klubem seniora" - wyznaczanie osób
dyżurnych odpowiedzialnych za utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach
i użytkowaniu komputerów., zamykanie pomieszczenia.

Postanowienia końcowe

§6
Wszelkie zmiany w Regulaminie Porządkowym wymagają formy pisemnej

§7

Z treścią Regulaminu Porządkowego zapoznany zostaje każdy Pensjonariusz
i poświadcza ten fakt na Karcie Zgłoszenia Pensjonariusza.

§8
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

§9

Traci moc Regulamin Wewnętrzny z dnia 01.01.2008r
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