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Dzienny domy pomocy (DDP) jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób 
niesamodzielnych, zapewniającym całodzienne usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. 
 

 

Warunki lokalowe i zakres usług dla klientów Dziennego Domu Pomocy 

Dzienny Dom Pomocy pozbawiony jest barier architektonicznych. 
 
Do dyspozycji klientów są następujące pomieszczenia: 
szatnia, pokój wypoczynkowy, świetlica, sala do terapii ruchowej, sala do terapii 
sensorycznej1 jadalnia pełniąca również funkcję sali ogólnodostępnej, sala szkoleniowa, 
gabinety do terapii indywidualnej oraz pomocy doraźnej, toalety, łazienki wraz z WC, winda 
oraz teren zewnętrzny wraz z małą architekturą m.in.: siłownia, stoliki z szachami, altana. 
 

Zakres i poziom świadczonych usług uwzględnia, w szczególności wolność, intymność, 
godność i poczucie bezpieczeństwa klientów DDP oraz stopień ich fizycznej i psychicznej 
sprawności.  
Działania opiekuńczo-terapeutyczne realizowane są przez interdyscyplinarny zespół 
pracowników ukierunkowanych na potrzeby klienta rozpoznane i realizowane w ramach 
„Indywidualnego Planu Wsparcia Klienta”. 
W miarę możliwości działania opiekuńczo-terapeutyczne podejmowane są z uwzględnieniem 
wsparcia opiekuna faktycznego/członka rodziny klienta, sprawującego opiekę w miejscu 
zamieszkania klienta. 
 

Usługi opiekuńcze 

Rodzaj usług Zakres usług 

 
Usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, w tym usługi 
wspomagające 

Zakres usług obejmuje usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2014 roku o 
pomocy społecznej oraz właściwe Wytyczne w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
lata 2014-2020, w szczególności:  

 zaspokojenie potrzeb życiowych, m.in. poprzez 
zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego 
spędzania czasu  

 dwa posiłki dziennie:  

                                                           
1 Dotyczy wyłącznie DDP nr 1 
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 drugie śniadanie  

 obiad dwudaniowy 
 usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w 

utrzymaniu higieny osobistej 
 umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, 

plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo 
 dostęp do książek i środków przekazu 
 organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i 

towarzyskich 
 pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz 

samodzielności życiowej 
 pomoc psychologiczna 
 poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych 

sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia 
codziennego np. udzielania pomocy w kontaktach z 
placówkami służby zdrowia i urzędami 

Usługi w ramach wsparcia towarzyszącego 

Przewóz klientów do 
DDP2 

W przypadku klientów, którzy nie są w stanie samodzielnie 
dotrzeć do DDP, a opiekunowie faktyczni/członkowie rodziny nie 
mają możliwości, aby takie wsparcie zapewnić, możliwy jest 
przewóz organizowany przez DDP. Godziny i warunki przewozu są 
uzgadniane indywidulanie w zależności od potrzeb klientów, 
jednakże z uwzględnieniem możliwości logistycznych przewozu 
 

Wsparcie specjalistyczne 
klientów i ich opiekunów 
faktycznych/członków 
rodzin klientów 

Opiekunowie faktyczni/członkowie rodziny klientów będą mogli 
korzystać z dedykowanych dla nich działań, w szczególności: 

 spotkań organizacyjnych i informacyjnych 
 prelekcji edukacyjno-informacyjnych ze specjalistami – 

spotkania dotyczące zagadnień związanych z opieką nad 
bliskim 

 poradnictwa psychologicznego, pracownika socjalnego, 
socjoterapeuty lub dietetyka 

2 

 

                                                           
2 Dotyczy wyłącznie DDP nr 2 


