REGULAMIN
DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W RADOMSKU
§1
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku działając w oparciu o art.17
Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity DZ.U. z
2008 r. Nr 115 poz.728) i Uchwałę Nr XIII /111/ 03 Rady Miejskiej w Radomsku
z dnia 30.10.2003r. w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z usług DDPS,
świadczy pomoc w zakresie usług prowadzonych w Dziennym Domu Pomocy
Społecznej zwanym dalej „DDPS” – na zasadach niniejszego regulaminu.
§2
1. DDPS jest komórką organizacyjną
Miejskiego Ośrodka
Pomocy
Społecznej w Radomsku,
2. W DDPS utworzony jest Punkt Wydawania Posiłków.
3. Pracownicy DDPS są pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radomsku.
4. DDPS prowadzi swoją działalność codziennie od poniedziałku do soboty
(oprócz niedziel i świąt) w godzinach od 8.00 do godz.16.00.

§3
1. Nadzór nad DDPS sprawuje Z-ca Dyrektora ds. usług i świadczeń
rodzinnych.
2. Prace koordynuje pracownik socjalny ds. DDPS.

§4
1. Z usług DDPS mogą korzystać osoby starsze, samotne, renciści,
emeryci spełniający kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej.
Podstawą przyznania tej formy usług, jest złożenie wniosku przez osobę
ubiegającą się o pomoc oraz sporządzenie wywiadu środowiskowego
przez pracownika socjalnego.
2. Postanowienie o korzystaniu z usług DDPS
wydaje Dyrektor MOPS
Radomsko, w formie decyzji administracyjnej.
3. Pobyt w DDPS i korzystanie ze świadczonych usług jest nieodpłatny,
z zastrzeżeniem § 6.
4. Pensjonariusz DDPS nie ma obowiązku korzystania z wszystkich form
świadczonych przez DDPS.

§5
1. Do zadań DDPS należy świadczenie usług w zakresie:
- tworzenia
odpowiednich
warunków
pobytu,
pensjonariuszom
zakwalifikowanym do tej formy pomocy,
- organizowania życia kulturalnego i towarzyskiego,
- organizowania zajęć indywidualnych i grupowych,
- zapewnienia jednego posiłku (obiadu dwudaniowego) dziennie,
- możliwości korzystania z urządzeń sanitarnych (podtrzymywania
nawyków higieny osobistej),
- wydawanie posiłku (zupy z wkładką) w Punkcie Wydawania Posiłków.

§6
1. DDPS zapewnia jeden posiłek (obiad dwudaniowy) dziennie, za który
pensjonariusz
ponosi (100%) odpłatności wynikającej z kosztu jego
zakupu.
2. Kosztem zakupu posiłku ( obiadu dwudaniowego) jest kwota jego zakupu
u producenta wyłonionego w procedurze przetargowej w trybie ustawy
o zamówieniach publicznych.
3. Pensjonariusz wnosi opłatę za zamówione posiłki w miesiącu bieżącym,
w terminie do dnia 25 każdego miesiąca.
4. Pensjonariusz ma możliwość zgłoszenia rezygnacji z zamówionego posiłku
w danym dniu do godz. 8.30.W przypadku nie poinformowania pracownika
DDPS o rezygnacji, ponosi odpłatność za zamówiony posiłek, nawet gdyby
z niego nie skorzystał.
5. Nieobecność pensjonariusza dłuższą niż miesiąc kalendarzowy, uznaje się
jako rezygnację ze świadczonych usług przez DDPS.
6. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy pensjonariusz wcześniej powiadomi
pracownika DDPS o przyczynie nieobecności, a ta wynika z ważnych
powodów osobistych.

§7
1. Pensjonariusze zakwalifikowani do usług świadczonych przez DDPS mają
prawo do:
- korzystania z pobytu w placówce w godz. od 8.00 do 16.00,
- spożywania posiłku (obiad dwudaniowy) w godz. od 12.30. do 13.00.,
- uczestnictwa w organizowanych imprezach okolicznościowych w DDPS,
- współudziału w organizowaniu zajęć indywidualnych i grupowych,
- corocznego wyboru (trzyosobowego składu) przedstawicieli samorządu
Rady DDPS,
- korzystania z innych nie wymienionych form pomocy świadczonych
przez DDPS

§8

1. Pensjonariusze DDPS mają obowiązek przestrzegania zasad :
- wynikających z obowiązującego Regulaminu DDPS,
- porządku i bezpieczeństwa na terenie placówki,
- współżycia społecznego i stosunków międzyludzkich,
- zakazu spożywania alkoholu jak również przebywania na terenie
placówki w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
§9
1. W przypadku naruszeń o których mowa w § 8, Dyrektor MOPS, na wniosek
pracownika socjalnego DDPS (po uprzedniej opinii Rady DDPS) może
podjąć decyzję o zmianie formy udzielanej pomocy społecznej.
2. Notoryczne nie przestrzeganie Regulaminu DDPS przez pensjonariuszy,
skutkuje wnioskiem o usunięcie z grona podopiecznych placówki.

§10
1. Prawo do przebywania w DDPS mają osoby korzystające z posiłku (zupa
z wkładką), spełniający kryterium dochodowe określone w Ustawie z dnia
12 marca 2004 o pomocy społecznej i Ustawy z dnia 29 grudnia 2005r.
o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”.
2. Podopieczni skierowani na podstawie decyzji Dyrektora MOPS Radomsko,
otrzymują w godzinach od 10.00 do 11.30 posiłek (zupę z wkładką) na
miejscu w stołówce DDPS lub na wynos, w zależności od indywidualnych
potrzeb.
3. Osobom chorym, niepełnosprawnym, mającym problemy z poruszaniem
się, posiłek jest dowożony codziennie w godzinach od 10.00 do 13.00, do
miejsca zamieszkania.
§11
Sprawy sporne dotyczące funkcjonowania
Radomsko.

DDPS rozstrzyga Dyrektor MOPS

§12
1. Z dniem obowiązywania niniejszego Regulaminu traci moc dotychczasowy
Regulamin Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Radomsku z dnia
21.01.2004.
2. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 01.10.2009

