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REGULAMIN PORZĄDKOWY PODOPIECZNYCH PRZEBYWAJĄCYCH 

W GOSPODARSTWIE OPIEKUŃCZYM W …………………............................ 

1. Gospodarstwo Opiekuńcze, swoim działaniem, realizuje opiekę dzienną nad osobami niesamodzielnymi. 

2. Podopieczny przybywający do Gospodarstwa winien poinformować opiekuna o aktualnym stanie zdrowia, 

w zakresie w jakim może mieć to wpływ na świadczoną opiekę lub bezpieczeństwo jego samego, innych 

podopiecznych i personelu. Ponadto powinien posiadać przy sobie aktualny dowód tożsamości oraz stale 

przyjmowane leki. 

3. Podopieczny ma obowiązek poinformowania opiekuna o porach przyjmowania leków, a także o każdej 

zmianie tego dotyczącej.  

4. Podopieczny  jest zobowiązany do podania danych kontaktowych do osoby, którą należy poinformować  

w razie wypadku. 

5. Jeśli istnieją przeciwwskazania do wykonywania niektórych czynności związanych z pobytem  

w Gospodarstwie, należy poinformować o tym opiekuna, przed rozpoczęciem zajęć. 

6. W przypadku nagłego pogorszenia samopoczucia lub niemożności uczestnictwa w zajęciach, należy 

niezwłocznie powiadomić o tym opiekuna. Opiekuna należy również niezwłocznie informować o wszelkich 

zdarzeniach mogących mieć wpływ na zdrowie podopiecznych, w tym szczególności upadkach, zranieniach 

i skaleczeniach. 

7. Gospodarstwo może w danym dniu odmówić przyjęcia podopiecznego, jeżeli jego stan uniemożliwia mu 

uczestnictwo w zajęciach, szczególnie w przypadku, gdy stanowi on zagrożenie dla zdrowia  

i bezpieczeństwa pozostałych członków grupy. 

8. Pełen okres pobytu jednego podopiecznego w Gospodarstwie Opiekuńczym trwa pół roku. Podopieczni 

przyjmowani są od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 

………… do ………….  

9. Pobyt podopiecznego w Gospodarstwie obejmuje: dzienną opiekę i wsparcie opiekuna, uczestnictwo  

w zajęciach, jeden ciepły posiłek w formie obiadu oraz dwa mniejsze posiłki w formie poczęstunku, na dzień. 

10. Opieka i wsparcie jest realizowane na terenie Gospodarstwa, jak również poza jego terenem – podczas 

spacerów lub wyjazdów. 

11. W okresie finansowania z projektu udział w zajęciach jest bezpłatny, czyli od 15.02.2019 r. do 31.08.2020 r. 

12. Spożywanie posiłków odbywa się w ………………………… Podopieczni mają dodatkowo zapewniony dostęp do 

napojów i drobnych posiłków w części kuchennej. 

13. Podopieczni zobowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych oraz czystości  

i ustalonego porządku na terenie Gospodarstwa. 

14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz ewentualną pomoc medyczną, Podopieczni 

przebywający w pomieszczeniach, zobowiązani są do nie zamykania drzwi na klucz. Używanie grzałek, 

żelazek, kuchenek, grzejników elektrycznych, butli gazowych, kadzidełek i innych otwartych źródeł ognia  

w pomieszczeniach, bez zgody opiekuna, jest zabronione. Przed opuszczeniem pomieszczeń należy zakręcić 

baterie umywalkowe, zamknąć okna oraz zgasić światło. 

15. Obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz uprawiania gier hazardowych na 

terenie Gospodarstwa. Palenie tytoniu jest możliwe tylko w miejscach do tego przeznaczonych, wskazanych 

przez opiekuna. 
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16. Bezwzględnie zabrania się: 

- oddalania się od grupy bez wiedzy opiekuna, 

- wynoszenia wyposażenia z pomieszczeń. 

17. Podopieczni odpowiadają materialnie za wyrządzone przez siebie szkody w inwentarzu i urządzeniach 

znajdujących się na terenie Gospodarstwa. 

18. Przebywanie na terenie Gospodarstwa osób trzecich (gości) jest dopuszczalne, przy czym wymaga to 

uzyskania wcześniejszej zgody opiekuna. 

19. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe oraz pieniądze pozostawione na 

terenie Gospodarstwa. 

20. Podopieczny może korzystać ze sprzętu wspierająco-rehabilitacyjnego dostępnego w gospodarstwie po 

uzyskaniu zgody opiekuna, ponadto podopieczny może korzystać z prasy oraz książek dostępnych  

w gospodarstwie. 

21. Podopieczny, który nie stosuje się do postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności do 

przestrzegania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, albo w sposób szkodliwy dla zdrowia lub uciążliwy dla 

otoczenia narusza regulamin, może zostać skreślony z listy podopiecznych Gospodarstwa. 

22. Decyzję w sprawie skreślenia z listy podopiecznych podejmuje kierownik projektu w uzgodnieniu  

z doradcą ds. gospodarstw opiekuńczych oraz opiekunem grupy lub właścicielem Gospodarstwa. 

23. Podopieczny ma prawo złożyć swoje uwagi i skargi na niewłaściwą opiekę lub obsługę, żywienie, stan 

higieniczno-sanitarny itp. personelowi zarządzającemu projektem lub doradcy ds. gospodarstw 

opiekuńczych przypisanemu do właściwego Gospodarstwa. Pełna lista osób, do których można zgłosić się w 

tej sprawie, wraz z danymi kontaktowymi, jest dostępna na stronie http://www.opieka.kpodr.pl w zakładce 

KONTAKT. 

http://www.opieka.kpodr.pl/

