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Regulamin organizacyjny Klubu Samopomocy 

 
§1 

Postanowienia ogólne 

 

Klub samopomocy funkcjonuje w ramach dofinansowania ze środków miasta Torunia. 

1. Klub samopomocy zwany dalej Klubem przeznaczony jest dla osób – grupa docelowa: 

a) osoby niesamodzielne, w tym starsze i niepełnosprawne – osoby, które ze względu  

na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia 

w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej  

z podstawowych czynności dnia codziennego, osoby, których stan fizyczny, 

psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia 

wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania 

pracy zawodowej, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym których 

dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego. 

b) otoczenie osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych, w tym 

rodziny, sąsiedzi, opiekunowie faktyczni, przyjaciele, znajomi, osoby zagrożone 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osoby których dochód nie przekracza 150% 

kryterium dochodowego. 

2. Klub mieści się w budynku przy ul. Żeglarskiej 

 

§2 

Cele Klubu 

 

1. Klub stawia sobie za cel: 

I. Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych oraz zapobieganie odizolowaniu 

uczestników od rodzin i środowiska lokalnego.  

II. Zagwarantowanie osobom odizolowanym warunki życia zbliżone do warunków 

domowych rodzinnych. 

III. Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, 

opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

IV. Kształtowanie umiejętności społecznych i umiejętności z zakresu samoobsługi. 

V. Integrowanie podopiecznych ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym. 

 

§3 

Organizacja wewnętrzna 

 

1. Klub przeznaczony jest dla 10 osób niesamodzielnych w tym starych  

i niepełnosprawnych oraz 10 osób z otoczenia osób niesamodzielnych w tym starych  

i niepełnosprawnych wymagających pomocy i wsparcia niezbędnego do życia  

w środowisku rodzinnym i społecznym. 

2. Klub działa 40 godzin tygodniowo w godzinach 8.00-16.00,  

3. Zajęcia w Klubie Samopomocy organizowane są w grupach oraz indywidualnie. 

4. Dokumentacja Klubu obejmuje : 

I. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

II. Regulamin organizacyjny Klubu samopomocy. 

III. Harmonogram pracy - na każdy miesiąc sporządzony przez pracowników Klubu 
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IV. Dziennik zajęć (zawierający listę uczestników, tematy zajęć, listy obecności, ankiety). 

5. Teczki uczestników: 

I. teczka osobowa zawiera: 

a) indywidualny plan usług wspierających podpisany przez uczestnika, 

b) dokumentację rekrutacyjną, wnioski, oświadczenia, zaświadczenia, inne…, 

 

§4 

Personel i jego obowiązki 

 

1. Klub Samopomocy realizowany przez Fundację Gospodarczą Pro Europa zatrudnia: 

I. Opiekuna merytorycznego Klubu w wymiarze 1/3 etatu 

II. Terapeutę zajęciowego w wymiarze 1/2 etatu. 

III. Animatora czasu wolnego w wymiarze 1/2 etatu. 

 

§5 

Organizacja i formy pracy 

 

1. Przyjęcie do Klubu Samopomocy odbywa się na podstawie weryfikacji Formularzy 

Zgłoszeniowych zgodnie z kryterium rekrutacyjnym. 

2. Pobyt w klubie jest nieodpłatny zgodnie z art. 51b ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 

marca 2004r. 

3. Formy i treści pracy z uczestnikami Klubu są realizowane zgodnie z programem 

działalności Klubu Samopomocy  

§6 

Prawa i obowiązki uczestników 

 

1. Przyjęcie do Klubu jest możliwe po zaakceptowaniu przez uczestników zasad regulaminu 

organizacyjnego Klubu Samopomocy oraz norm porządkowych.  

2. Do norm porządkowych należą: 

I. zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających na terenie oraz przed 

przybyciem do Klubu Samopomocy,  

II. zakaz stosowania przemocy,  

III. zakaz powodowania zniszczeń i kradzieży. 

3. Złamanie jednej z tych norm stanowi podstawę do zawieszenia w prawach uczestnika 

Klubu Samopomocy i do żądania pokrycia strat. 

4. Uczestnik Klubu ma prawo do:  

I. uzyskania informacji na temat funkcjonowania Klubu Samopomocy, 

II. korzystania z form i zakresu wsparcia oraz działań realizowanych w Klubie 

Samopomocy, 

III. uzyskanie wsparcia w zakresie spotkań informacyjnych, edukacyjnych, animacyjnych, 

terapeutycznych, 

IV. wyrażanie swoich opinii, potrzeb i pomysłów dotyczących działań Klubu 

 

§7 

Sprawy różne 

1.  W sprawach spornych i interpretacji Regulaminu decyduje Zarząd Fundacji/ 


