
 
 

 

Regulamin Dziennego Domu Opieki Seniora 

 

DDOM Seniora realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny 

społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i 

zdrowotne w regionie z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§ 1. Zasady funkcjonowania DDOM Seniora 

1) DDOM Seniora prowadzi działalność przy ul. Danka 8, w lokalu użytkowym 17-18.  

Jest czynny od poniedziałku do piątku we wszystkie dni robocze od 8.00-16.00. 

Dodatkowo dwa dni w tygodniu do 18.00 oraz w ostatnią sobotę miesiąca do 14.00. 

2) W DDOM-ie jednorazowo może przebywać maksymalnie 10 osób. W ciągu trwania 

projektu DDOM  ze wsparcia skorzysta 60 osób w wieku powyżej 60 r.ż. w tym 75% 

powyżej 65 roku życia. Dodatkowo 60. opiekunów skorzysta z edukacji dotyczącej 

opieki nad osobami niesamodzielnymi. 

3) Czas pobytu osoby korzystającej ze wsparcia ustalany jest indywidualnie przez zespół 

terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni 

roboczych. 

4) Pobyt może zostać skrócony w przypadku dobrowolnej rezygnacji osoby korzystającej 

ze wsparcia oraz w przypadku pogorszenia się jej stanu zdrowia, wymagającego 

realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych. 

5) Pacjent przebywa w DDOM-ie minimum cztery godziny dziennie. Liczba i 

częstotliwość świadczeń może być stopniowo zmniejszana w zależności od 

indywidualnych potrzeb pacjenta. 

6) Codzienna obecność osoby korzystającej ze wsparcia w DDOM jest potwierdzana 

podpisem na liście  obecności. 

7) Trzykrotna nieusprawiedliwiona absencja osoby korzystającej ze wsparcia w  

wyznaczonym okresie terapeutycznym powoduje skreślenie z listy uczestników, 

skutkującego utratą uprawnień do dalszego uczestnictwa w DDOM również w 

przyszłości. 

8) Pobyt w placówce jest bezpłatny. 

 

§ 2. Osoby korzystające ze wsparcia DDOM Seniora 

 

1) Do DDOM mogą być przyjęte osoby na stale przebywające na terenie powiatu 

krakowskiego, w szczególności w wieku powyżej 65 r.ż. (weryfikacja na podstawie 

danych zawartych w formularzu uczestnictwa w projekcie) 

- będące bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga 

wzmożonej opieki. 



 
 

    - którym w okresie ostatnich 12 miesięcy zostały udzielone świadczenia zdrowotne 

z zakresu leczenia szpitalnego. 

- pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizacji. 

- zostaną zakwalifikowane do korzystania ze świadczeń DDOM jako osoby 

korzystające ze wsparcia przez zespół terapeutyczny. 

 

2) Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności powyżej 65 r. ż. 

( ocena skali poziomu samodzielności 40-65 punktów w skali Barthel). 

3)  Ze względu na charakter opieki świadczonej w DDOM, ze wsparcia wyłączone są 

osoby, korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń 

pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, paliatywnej i 

hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej w warunkach oddziału dziennego lub 

stacjonarnego, a także osoby, w przypadku których podstawowym wskazaniem do 

objęcia opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (korzystające 

ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień). 

Weryfikacja na podstawie składanego oświadczenia. 

 

§ 3. Świadczenia udzielane w DDOM Seniora 

 

DDOM zapewnia opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem 

usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych. Do 

podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach DDOM 

należą: 

1) udzielanie pomocy pacjentom DDOM-u w podstawowych czynnościach 

życiowych, 

2) opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i 

samopielęgnacji, 

3) zapewnienie właściwej opieki i rehabilitacji pacjentom DDOMU, 

4) stymulacja procesów poznawczych, 

5) terapia zajęciowa, 

6) konsultacje lekarza geriatry i lekarza rehabilitacji, 

7) opieka psychologa, 

8) porady dietetyka, 

9) zaopatrzenie pacjentów w leki, których zastosowanie podyktowane będzie potrzebą 

pomocy doraźnej w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, 

10) utrzymanie właściwego stanu higieniczno – sanitarnego, 

11) prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów objętych opieką w DDOM, 

12) wydawanie posiłków i karmienie pacjentów niezdolnych do samodzielnego ich 

spożywania, 

 

Poza świadczeniami opieki zdrowotnej pacjentom przebywającym w dziennym domu 

opieki medycznej zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie. 



 
 

Prowadzone będą zajęcia dodatkowe, pozwalające na zagospodarowanie czasu 

wolnego pomiędzy udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi. W razie potrzeby 

zapewniamy bezpłatny transport z miejsca zamieszkania do domu opieki medycznej i 

powrót do miejsca zamieszkania.  

 

 

§ 4.  Rekrutacja pacjentów do DDOM 

 

1) Rekrutacja jest prowadzona w trybie ciągłym. 

2) Wymagane dokumenty rekrutacyjne tj: 

a) skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej (zał. nr 1) 

b) kartę oceny stanu klinicznego wg skali Barthel (zał. nr 2) wystawione przez lekarza 

ubezpieczenia zdrowotnego lub w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu 

szpitalnym, przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w 

szpitalu 

c) formularz zgłoszeniowy udziału w projekcie (zał. nr 3) 

3)  dokumenty należy składać w Dziennym Domu Opieki Medycznej Seniora w godz. 

08:00 do 16:00 

- osobiście w DDOM, 

- drogą elektroniczną e- mail: fundacja@uskrzydleniwiekiem.pl 

4) Powyższe druki można pobrać w  placówce bądź ze strony internetowej 

www.uskrzydleniwiekiem.pl zakładka DDOM Seniora 

5) Dokumenty mogą być dostarczone osobiście przez pacjenta, rodzinę bądź jego 

opiekuna lub pocztą na adres wskazany powyżej. 

6) O przyjęciu decyduje zespół terapeutyczny. 

7) Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym od 1 grudnia 2018 r. do 31 maja 

2020 r., lub do wyczerpania liczby miejsc zadeklarowanych w projekcie. 

8) W pierwszym etapie wymagane jest złożenie dokumentów przez osoby 

zainteresowane objęciem opieki.  

9) Rekrutacja będzie odbywać się z uwzględnieniem zasady równości dostępu do 

świadczeń bez względu m.in. na płeć, niepełnosprawność, status społeczny, 

pochodzenie. 

10) W przypadku niezakwalifikowania pacjenta do projektu nie będą odsyłane 

dokumenty zgłoszeniowe. Będą one znajdować się w siedzibie DDOM. 

11) Na wszystkie złożone wnioski zostanie udzielona odpowiedź o zakwalifikowaniu 

/bądź nie zakwalifikowaniu / do projektu w formie telefonicznej lub drogą 

elektroniczną. 

12) Wszelkie pytania na temat rekrutacji i funkcjonowania DDOM można przesyłać 

drogą elektroniczną na adres: fundacja@uskrzydleniwiekiem.pl lub telefonicznie pod 

nr 511 200 011. 

http://www.uskrzydleniwiekiem.pl/
mailto:fundacja@uskrzydleniwiekiem.pl


 
 

13) Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zobowiązane będą do 

dostarczenia najpóźniej w pierwszym dniu wsparcia podpisanej umowy dotyczącej 

pobytu w DDOM. 

14) W uzasadnionych przypadkach, Fundacja ma prawo zweryfikować wiarygodność 

danych podanych w formularzu rekrutacyjnym i załącznikach przez: 

• sprawdzenie ich w odpowiednich instytucjach lub, 

• zobowiązanie uczestników do przedłożenia stosownych dokumentów. 

15) Dokumentacja rekrutacyjna przetwarzana jest i przechowywana z poszanowaniem 

postanowień zapisów 

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późn.zm. (Dz.U. 

1997 Nr 133 poz. 883 z późn. 

zam.).  

 § 5. Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

 

1) Po zakończeniu udziału pacjent wypełnia ankietę oceniająca usługi DDOM. 

 

2) Pacjent uczestniczący w projekcie i rodzina/ opiekun mają obowiązek 

informować telefonicznie o nieobecności uczestnika projektu. 

 

3) Opiekun ma prawo do udziału w organizowanych przez personel DDOM-u 

spotkaniach edukacyjnych. 

 

4) Obowiązkiem pacjenta jest: 

- przestrzeganie kultury, dbanie o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny, 

- troska o mienie DDOM-u, a w szczególności będące w bezpośredniej jego 

dyspozycji, 

- niezwłoczne powiadomienie personelu o awarii, uszkodzeniu sprzętu lub urządzeń 

DDOM-u, 

- przestrzeganie ustalonych godzin spożywania posiłków, 

- aktywne uczestniczenie w zabiegach fizjoterapeutycznych, terapii zajęciowej i 

zajęciach edukacyjnych, 

- przestrzeganie przyjętych zasad współżycia pomiędzy pacjentami i personelem 

DDOM  

- przestrzeganie bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu i palenia tytoniu, 

- informowanie  personelu DDOM o chęci opuszczenia DDOM. 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

 

1) Regulamin zatwierdza Zarząd Fundacji Uskrzydleni Wiekiem. 

2) Dokumentacja pacjentów DDOM w czasie trwania projektu będzie dostępna na 

miejscu tj. w siedzibie DDOM Seniora ul. Danka 8, lokal użytkowy 17-18, 

Kraków. 



 
 

3) Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

Zał. nr 1 Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej 

Zał. nr 2 Karta oceny wg skali Barthel 

Zał. nr 3 Formularz zgłoszeniowy 


