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§ 1 

1. Pełna nazwa DDP  brzmi - Dzienny Dom Pomocy w Rzeszowie. 

2. Siedziba DDP znajduje się pod adresem: Dębicka 62, 35-503 Rzeszów. Jest jednostką 

podległą Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów oraz 

Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży w Rzeszowie, Dębicka 62, 35-503 Rzeszów 

3. Terenem działania DDP jest obszar powiatu miasta Rzeszów.  

4. Dzienny Dom Pomocy działa na podstawie: 

- wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.  

-  Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dzienny Dom Pomocy w 

Rzeszowie”, 

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020 ( w zakresie integracji społecznej oraz zwiększenia dostępu do usług społecznych 

i zdrowotnych dla osób w podeszłym wieku, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym) 

-  Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do 2020  

-  Strategii rozwoju Województwa Podkarpackiego -2020 

- Aktu powołania Domu przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej i Katolickie 

Stowarzyszenie Młodzieży w Rzeszowie nr 01/21/DDPR z dnia 01.09.2021 r. 

- niniejszego statutu, 

5. DDP posiada 25 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stacjonarnej w 

siedzibie jednostki. 

6. DDP świadczy usługi  dla 25 dorosłych osób, które ukończyły 60 rok życia. 

Uczestnikami DDP będą osoby niesamodzielne, potrzebujące wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu, niepełnosprawne z terenu powiatu miasta Rzeszów. 

7. Do DDP mogą uczęszczać osoby niesamodzielne, które: 

a) Ukończyły 60 rok życia 

b) ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają 

opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych;  

c) zamieszkują na terenie powiatu miasta Rzeszów; 

d) posiadają zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny 

stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o miejsce w DDP jest osobą 

niesamodzielną, wymagającą pomocy osób trzecich; 
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e) na podstawie zaświadczenia otrzymanego z Ośrodka Pomocy Społecznej nie 

otrzymały dotychczas wsparcia w postaci usług opiekuńczych lub otrzymały je 

w innym zakresie niż te o które ubiegają się w tyt. Domu 

 

8. Szczegółowy tryb naboru Uczestników do DDP określa odrębny regulamin  rekrutacji 

i  uczestnictwa. 

 

§ 2 

1. DDP finansowany jest z następujących źródeł: 

a) Ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

dotacji bezzwrotnej na realizację projektu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

b) Ze środków dotacji celowej Budżetu Państwa 

c) Ze środków własnych Caritas Diecezji Rzeszowskiej 

d) Ze środków własnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Rzeszowie 

2. Istnieje możliwość współfinansowania kosztów funkcjonowania DDP, w przypadku 

pozyskania innych środków zewnętrznych. 

§ 3 

Celem głównym DDP jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla 25 osób 

starszych, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w tym osób 

niepełnosprawnych poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych, terapeutycznych i 

rehabilitacyjnych. DDP ma być miejscem zaspokojenia potrzeb życiowych między innymi 

poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu. Poprzez 

realizację swoich działań ma zapobiegać marginalizacji i wykluczeniu tej grupy osób z 

życia społecznego.  

   § 4 

1. Zakres i poziom świadczeń DDP dostosowany jest do indywidualnych potrzeb 

Uczestników poprzez zapewnienie:  

- usług opiekuńczych w godz. 7:30-15:30 w dni robocze, 

- wyżywienia w ramach obowiązujących norm żywieniowych, również dietetycznego 

zgodnie ze wskazaniami lekarza,  

- terapii zajęciowej, 
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- zajęć warsztatowych, 

- dowozu Uczestników do DDP,  

- wsparcia psychologicznego, 

- wsparcia prawnego,  

- rehabilitacji dostosowanej do potrzeb Uczestników. 

 

§5 

1. Uczestnik DDP zobowiązuje się do: 

1.1. udostępnienia swoich danych osobowych, niezbędnych do prawidłowej opieki w 

ramach DDP oraz natychmiastowego informowania personelu o każdorazowej 

zmianie danych kontaktowych (numer telefonu, adres do korespondencji), sytuacji  

rodzinnej i zdrowotnej oraz innych zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić 

przebywanie w DDP; 

1.2. uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb i oczekiwań, 

1.3. potwierdzania obecności uczestnictwa w formach wsparcia podpisem 

własnoręcznym lub opiekuna prawnego na liście obecności w DDP lub dzienniku 

czynności opiekuńczych, w przypadku usług mobilnych.  

1.4. w przypadku spodziewanej nieobecności, uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie 

powiadomić personel DDP. W przypadku nieobecności z powodów niezależnych od 

uczestnika lub działania tzw. siły wyższej, uczestnik zobowiązuje się możliwie 

najszybciej powiadomić personel DDP o przyczynie nieobecności. 

1.5. Ponoszenia odpłatności za usługi DDP, zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i 

Uczestnictwa. 

1.6. przestrzegania ustalonego czasu trwania przewidzianych form wsparcia; 

1.7. współpracy ze specjalistami, prowadzącymi określone formy wsparcia; 

1.8. przestrzegania ogólnych zasad współżycia społecznego oraz postanowień 

niniejszego Statutu; 

2. Uczestnik DDP ma prawo do rezygnacji z usług DDP bez ponoszenia odpowiedzialności, w 

przypadku gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów wynikających z: 

2.1 działania siły wyższej (poprzez siłę wyższą należy rozumieć: wypadek drogowy, kolejowy 

lub lotniczy, nagłą chorobę, nagłą hospitalizację, pożar oraz wszystkie inne okoliczności 
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powstające na skutek zdarzeń losowych, których przewidzenie jest niemożliwe, zaś skutki mają 

bezpośrednie przełożenie na sytuację stron); 

2.2 ważnych przyczyn osobistych (losowych); 

2.3 przyczyn natury zdrowotnej uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług DDP; 

3. Rezygnacja z usług DDP wymaga zgłoszenia w formie pisemnej, z podaniem przyczyny 

rezygnacji w terminie do 3 dni roboczych od momentu zaistnienia przyczyn powodujących 

konieczność przerwania korzystania z usług DDP. 

 

§ 6 

1. DDP kieruje Dyrektor Domu przy wsparciu Dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz 

Prezesa Zarządu i Skarbnika Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w rzeszowie. 

2. Stosunek pracy z  Dyrektorem i pracownikami DDP nawiązuje Caritas Diecezji 

Rzeszowskiej w Rzeszowie, ul. J. Styki 21, 35-006 Rzeszów. 

 

§7 

 W DDP wyodrębnia się następujące stanowiska: 

- dyrektor DDP – 1 osoba – 1/1 etatu, 

- kierownik projektu  – 1 osoba – 1/2 etatu, 

- asystent kierownika projektu, 

- księgowy projektu – dodatek do wynagrodzenia, 

- psycholog – 1 osoba – 1/2 etatu, 

- fizjoterapeuta – 1/1 etat 

- konsultant prawny – 1 osoba – umowz zlecenie, 

- opiekun – 3 osoby – 2,5 etatu, 

- kucharz/rka – 2 osoba, 1/2 etatu, 

- terapeuta zajęciowy – 1 osoba, 1/1 etatu, 

- fizjoterapeuta – 1 osoba, ½ etatu, 

- kierowca –  1 osoba,  ½ etatu, 

2. Dopuszcza się możliwość zatrudnienia personelu na podstawie umów cywilno-prawnych. 
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§9 

 Zmiana statutu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§10 

1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01 
października 2021 r. 

 
 

 

Rzeszów, dnia 20 października 2021 r. 


