Załącznik Nr 8.

REGULAMIN POBYTU
W DZIENNYM DOMU POMOCY
DDP funkcjonuje 5 dni w tygodniu, w godzinach 08:00 - 18:00. Pobyt każdego
z Uczestników w placówce przewidziany jest na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż
do 31.12.2021r.
W ramach świadczonej przez DDP pomocy organizowane są zajęcia usprawniającoaktywizujące w zakresie ćwiczeń rehabilitacyjnych, różnorodnych form terapii zajęciowej oraz
wsparcia psychologicznego i psychoedukacji, edukacji dotyczącej samoopieki i samopielęgnacji,
doradztwa w doborze odpowiednich materiałów medycznych , stymulacja procesów poznawczych,
przygotowanie rodziny i opiekunów do kontynuacji opieki w domu.
Działania podejmowane w ramach DDP skierowane są do osób, które mieszkają w dzielnicy
Wawer m.st. Warszawy, są nieaktywne zawodowo i niesamodzielne w zakresie czynności
samoobsługowych oraz poruszania się.
Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez DDP opiera się na poszanowaniu
następujących zasad:
 Uczestnicy zobowiązani są przebywać w DDP co najmniej do godziny 14.30 , przebywając w
DDP co najmniej 4 godziny.
 Należy zgłaszać personelowi każde wyjście z DDP. Samodzielne opuszczanie placówki jest
zabronione.
 Uczestnicy zobowiązani są do codziennego uczestnictwa we wszystkich zajęciach
organizowanych w DDP.
 Dwie nieusprawiedliwione nieobecności są podstawą do wypisania Uczestnika z pobytu
w DDP.
 Jedynie planowania wizyta u lekarza lub w urzędzie, nagłe zachorowanie wykluczające
z uczestnictwa w zajęciach na nie dłużej niż 7 dni, potwierdzone odpowiednim dokumentem
(epikryza szpitalna, zaświadczenie lekarskie, dokumentacja z wizyty, oświadczenie UP ), będą
uznawane za usprawiedliwione.
 Nagłe nieobecności należy zgłaszać rano do godz.9:00, telefonicznie pod nr.tel.: 798 805 722
lub 22 439 93 73.
 Każdy z Uczestników zobowiązany jest do dostarczenia pisemnej informacji na temat
przyjmowanych leków.
 Uczestnicy zobowiązani są do informowania na bieżąco personel o wszelkich zmianach stanu
zdrowia, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie w DDP.
 W DDP obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania agresji oraz używania środków
psychoaktywnych.
 Każdy Uczestnik zobowiązany jest do dbania o sprzęt będący własnością DDP oraz jego
czystość.
 Każdy z Uczestników zobowiązany jest do sprawowania dyżuru porządkowego co najmniej raz
w miesiącu. Obowiązki dyżurnego zostały opisane w oddzielnym dokumencie.
 Za rzeczy pozostawione w DDP podczas zajęć oraz po ich zakończeniu, placówka nie ponosi
odpowiedzialności.
 Regulamin obowiązuje podczas całego pobytu w DDP. Uczestników obowiązuje wzajemny
szacunek oraz poszanowanie wspólnych ustaleń.
 Łamanie zasad regulaminu wiąże się z konsekwencjami w postaci usunięcia z listy
Uczestników Projektu DDP.
Zapoznałam/-em się z zasadami regulaminu i akceptuję je.
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