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I. Postanowienia ogólne 

§1 

1) Całodobowy Dom Opieki w Dębicy, zwany dalej CDO, utworzony został w ramach projektu 
„Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Mielcu”. Projekt jest współfinansowany z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, 
Działanie 8.3  Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. 

2) CDO utworzony jest i prowadzony prze Fundację Medyk dla Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie ul. 
Fryderyka Szopena 1. 

3) Siedzibą CDO jest Mielec ul. Partyzantów 21. 
4) CDO działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie 

ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.  
5) Nadzór nad działalnością CDO sprawuje Zarząd Fundacji. 
6) CDO podlega wpisowi do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. 
 
 
 

§2 

1) CDO jest placówka zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 

chorym lub osobom w podeszłym wieku w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. 

2) CDO przeznaczony jest dla 30 osób. 

3) CDO jest nieodpłatny w przypadku osiągania przez Uczestnika dochodu poniżej 150% kryterium 

dochodowego pomocy społecznej, przy czym kryterium dochodowe ustalane jest na podstawie 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów 

dochodowych oraz kwot świadczeo pieniężnych z pomocy społecznej oraz podlega weryfikacji 

średnio co trzy lata uwzględniając wynik interwencji socjalnych. W przypadku przekroczenia ww. 

kryterium dochodowego, koszt pobytu w CDO wynosi 1,00 zł za każdą godzinę pobytu. 

 

§3 

CDO na tablicach, wywieszkach, formularzach, pieczęciach używa nazwy: 

Całodobowy Dom Opieki 

ul. Partyzantów 21 

Mielec 
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II. Zakres świadczonych usług 

§4 

1) CDO świadczy usługi na zasadach obowiązujących przepisów prawa oraz na poziomie standardów 

obowiązujących dla tego typu placówek, uwzględniając przy tym prawa człowieka, a w 

szczególności wolnośd, intymnośd, godnośd, poczucie bezpieczeostwa, wyznania, stopieo 

fizycznej i psychicznej sprawności. 

2) CDO świadczy następujące usługi 

a) Bytowe, zapewniając m.in.: 

i) Miejsce czasowego pobytu wyposażone w niezbędny sprzęt i meble, pościel i bieliznę 

pościelową, posiadające dostęp do łazienek i toalety, 

ii) trzy posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne wg zaleceo lekarza oraz dostęp do 

drobnych posiłków i napojów pomiędzy posiłkami, 

b) Pomoc w utrzymaniu czystości ubioru 

c) Opiekuocze, polegające m.in.  na: 

i) Udzielaniu pomocy w czynnościach życiowych, w miarę potrzeb pomoc w ubieraniu się, 

jedzeniu, myciu i kąpaniu, 

ii) Pielęgnacji, w tym pielęgnacji w czasie choroby, oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeo 

zdrowotnych, 

iii) Zapewnieniu opieki higienicznej 

iv) Organizacji czasu wolnego, pomaganiu w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów  

z rodziną, otoczeniem i środowiskiem, np. w obsłudze telefonu, pisaniu listów, podao 

v) Niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, 

vi) Zapewnieniu możliwości dokonania zakupów, w szczególności lekarstw, odzieży i obuwia 

vii) Zapewnieniu podstawowych środków higieny osobistej, środków czystości 

viii) Zapewnieniu sprzątania w miarę potrzeby pomieszczeo, jednak nie rzadziej niż raz 

dziennie 

d) Wspomagające, polegające na: 

i) Umożliwienie kontaktu z odpowiednimi lekarzami, 

ii) Umożliwienie udziału w zajęciach z psychologiem 

iii) Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej 

iv) Podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu Uczestników poprzez udział m.in. w zajęciach 

ruchowych, spacerach i wycieczkach organizowanych przez CDO 

v) Umożliwienie zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych zapewniając korzystanie  

z posług religijnych, Sali telewizyjnej, organizacji świąt, uroczystości okazjonalnych oraz 

umożliwieniu udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych. 

 

III. Struktura organizacyjna 



  4 
 

§5 

1) CDO kieruje Kierownik, powołany przez Zarząd Fundacji.  

2) Kierownik CDO oprócz zadao określonych w umowie o pracę, wykonuje następujące zadania: 

a) Zarządza CDO i kieruje jego działalnością oraz opracowuje wewnętrzną strukturę 

organizacyjną CDO, 

b) Przygotowuje projekty i opracowuje instrukcje, 

c) Realizuje zadania bieżące i opracowuje strategię działao CDO 

d) Inicjuje działania marketingowe oraz przeprowadza rekrutację uczestników CDO 

e) Prowadzi dokumentację uczestników CDO zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i aktami 

wykonawczymi do tej ustawy, 

f) Planuje realizację zadao CDO, z uwzględnieniem posiadanych środków finansowych 

g) Nadzoruje jakośd usług opiekuoczych oraz zapewnia dostęp do świadczeo podstawowej 

opieki zdrowotnej na podstawie deklaracji wypełnionej przez uczestników CDO 

h) Przeprowadza rekrutacje pracowników CDO 

i) Zapewnia prawidłowe funkcjonowanie podległych stanowisk oraz zapewnia im odpowiednie 

materiały i środki niezbędne do wykonywania pracy 

j) Przyjmuje i rozpatruje wnioski i skargi zatrudnionego personelu, uczestników i ich rodzin 

k) Koordynuje inne działania, wynikające z aktualnych potrzeb CDO 

l) Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących działalności CDO 

m) Odpowiada za zabezpieczenie danych osobowych. 

3) Pracodawcą personelu zatrudnionego w CDO jest Fundacja Medyk dla Zdrowia. 

4) Kierownik CDO oraz pracownicy winni dbad o właściwą atmosferę i zachowanie prawidłowej 

relacji w kontaktach pracownik – uczestnik CDO, zgodnie z zasadami  życzliwości, wyrozumiałości, 

poszanowania godności, wzajemnego szacunku i zaufania. 

5) Bezpieczeostwo osób przebywających w CDO zabezpiecza personel CDO. 

6) W okresie przebywania poza CDO,  CDO nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeostwo 

mieszkaoca.  

7) CDO nie ponosi odpowiedzialności za zmiany stanu zdrowia wywołane przyczynami niezależnymi 

od CDO. 

 

§6 

1) W CDO usługi opiekuocze świadczone są przez zatrudnionych opiekunów. 

2) Do obowiązków opiekunów należy: 

a) pomoc i towarzyszenie w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej 
(mycie, kąpanie, ubieranie, czesanie, golenie),  

b) pomoc w słaniu łóżka, zmiana bielizny pościelowej,  
c) udział w czynnościach rehabilitacyjnych lub aktywizujących zleconych przez lekarza bądź 

terapeutę), 
d) pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych, 
e) aktywizowanie podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej, 
f) mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania wolnego czasu,  
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g) rozwijanie jego zainteresowao, 
h)  udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia podopiecznego, 
i) aktywne uczestniczenie w procesie rehabilitacji i aktywizacji podopiecznego oraz 

wykonywanie określonych zadao pod nadzorem lub na zlecenie lekarza bądź terapeuty, 
j) kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego 

udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych 
 

§7 

1) Mieszkaniec CDO ma prawo do: 

a) Poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego oraz swojej korespondencji 

b) Bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności 

c) Zachowania przez personel tajemnicy wszystkich informacji dotyczących stanu zdrowia i życia 

osobistego 

d) Korzystania z wszystkich usług świadczonych przez CDO, chyba że istnieją przeciwskazania 

medyczne,  

e) Przebywania poza CDO po uprzednim zawiadomieniu personelu, w szczególnych przypadkach 

po uzyskaniu zgody lekarza lub Kierownika CDO 

f) Przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych w sposób nienaruszający praw innych 

mieszkaoców 

g) Uzyskania pomocy w zaspokajaniu własnych potrzeb 

h) Utrzymywania kontaktów z rodziną i środowiskiem 

i) Uzyskania pełnych informacji o usługach świadczonych przez CDO 

j) Swobodnego poruszania się po terenie CDO i poza nim, o ile nie istnieją przeciwskazania 

natury zdrowotnej i psychicznej 

k) Otrzymywania posiłku zgodnie z dietą, o ile taka jest zalecana przez lekarza 

l) Pomocy pracowników CDO w rozwiązywaniu osobistych problemów. 

2) Mieszkaniec CDO ma obowiązek: 

a) Przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, a w szczególności przestrzegania 

regulaminów obowiązujących w CDO 

b) Zachowania trzeźwości i bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu, narkotyków oraz 

środków odurzających na terenie CDO 

c) Przestrzegania zakazu palenia papierosów na terenie CDO 

d) Dbania o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek w pokoju i innych 

pomieszczeniach ogólnego użytku 

e) Współdziałania z personelem w zaspokajaniu własnych potrzeb 

f) Współdziałania w realizacji planu wsparcia, opracowanego z udziałem Uczestnika, jeżeli 

udział ten był możliwy ze względu na stan zdrowia 

g) Przestrzegania praw innych mieszkaoców 

h) Uzyskania zgody Kierownika CDO lub innej osoby wskazanej przez Fundację na wszelkie 

zmiany w wyposażeniu zajmowanego pokoju 

i) Dbania o mienie CDO, szczególnie pozostające w bezpośredniej dyspozycji Uczestnika oraz 

powiadamiania personelu o wystąpieniu wszelkich awarii wyposażenia. 

j) Zgłaszanie personelowi CDO wyjśd i wyjazdów wraz z określeniem adresu pobytu. 
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k) Niezwłoczne powiadamianie personelu CDO o sytuacji uniemożliwiającej powrót do CDO  

w ustalonym wcześniej czasie oraz podania nowego terminu. 

l) Zgłaszania personelowi CDO faktu przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych. 

m) Przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 6.00 

n) Przestrzegania zasad wzajemnego poszanowania i właściwego stosunku do współuczestników 

jak i do personelu 

o) Przyczyniania się do dbania o dobrą atmosferę w CDO oraz prawidłowego jego 

funkcjonowania. 

§8 

1) Mieszkaocowi CDO nie zapewnia się: 
a) Leków, środków pomocniczych, specjalistycznych środków opatrunkowych  – koszty z tym 

związane ponosi w całości Pensjonariusz, 
b) Opieki podczas pobytu w szpitalu 
c) Transportu podczas korzystania z usług medycznych poza CDO 
d) Pokrycia kosztów związanych z wykonywaniem badao laboratoryjnych oraz wizytami lekarzy 

specjalistów 
e) Załatwienia formalności związanych z pochówkiem Uczestnika projektu 

 

§ 9 

Na terenie CDO zabrania się: 

1) Samowolnej zamiany pokoi, przenoszenia mebli i urządzeo z pomieszczeo w których się znajdują 

2) Przechowywania zwierząt 

3) Przechowywania materiałów żrących, cuchnących i łatwopalnych 

4) Samowolnego dokonywania wszelkich przeróbek i napraw instalacji elektrycznej, wodnej itp. 

5) Używanie jakichkolwiek urządzeo grzewczych bez zezwolenia personelu CDO 

 

§10 

1) W przypadku rażącego naruszenia postanowieo regulaminu mieszkaniec może byd pozbawiony 

możliwości przebywania w CDO i zobowiązany do jego opuszczenia. 

2) Przez rażące naruszenie zasad należy rozumied naruszenia obowiązków wynikających z § 7 ust. 2, 

a w szczególności: 

a) Przebywanie na terenie CDO w stanie nietrzeźwym, bądź pod wpływem narkotyków lub 

innych środków odurzających, połączone z awanturnictwem, 

b) Niszczenia mienia CDO lub współuczestników 

c) Dokonania kradzieży mienia CDO lub współuczestników 

d) Wyzywanie, ubliżanie, używanie obraźliwych określeo w stosunku do personelu lub 

współuczestników. 
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§11 

1) Uczestnik projektu może byd pozbawiony możliwości przebywania w CDO i zobowiązany do jego 

opuszczenia w następujących przypadkach: 

a) W przypadku zmiany i/lub pogorszenia stanu zdrowia Pensjonariusza uniemożliwiającego 

dalszy pobyt w CDO, 

b) Stwierdzenia braku spełnienia warunków udziału w Projekcie, określonych w 

szczególności w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie, 

c) Nieprzestrzegania przez Pensjonariusza postanowień zawartej z nim Umowy i/lub 

norm obowiązujących w CDO, pod warunkiem uprzedniego bezskutecznego 

wezwania do zaprzestania naruszeń, 

d) Zachowanie Pensjonariusza zagraża życiu lub zdrowiu innych osób przebywających w 

CDO lub uniemożliwia i/lub utrudnia innym pensjonariuszom pobyt w CDO, pod 

warunkiem uprzedniego bezskutecznego wezwania do zaprzestania naruszeń w 

dodatkowym terminie, 

e) Brak zapłaty jakichkolwiek należności na rzecz Fundacji przez okres co najmniej 2 

miesięcy, pod warunkiem uprzedniego bezskutecznego wezwania do zaprzestania 

naruszeń w dodatkowym terminie, 

f) Uszkodzenia i/lub zniszczenia mienia CDO i/lub innych osób, pod warunkiem 

uprzedniego bezskutecznego wezwania do zaprzestania naruszeń w dodatkowym 

terminie, 

g) Stwierdzenia popełnienia przestępstwa podczas pobytu w CDO 

h) Nieusprawiedliwionej (orzeczeniem lekarskim) nieobecności Pensjonariusza w CDO 

przed okres ponad 7 dni 

i) Pogorszenia się stanu zdrowia Pensjonariusza, wymagającego realizacji świadczeń 

zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (leczenie szpitalne, stacjonarne i 

całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne) 

j) Stwierdzenia braku spełnienia przez Pensjonariusza warunków udziału w Projektu w 

okresie jego trwania. 

 

 

 

§12 

 

Regulamin w chodzi w życie z dniem 2 lipca 2021r. 

 


