Zarządzenie nr 6/10
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie
z dnia 16 lipca 2010r.
w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kolnie

§ 1
W Regulaminie Organizacyjnym Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 3/07 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie z dnia 6 kwietnia 2007r. wprowadza się następujące zmiany:
	W rozdziale III w § 4 pkt 2 skreśla się podpunkt b („3 posiłki na dobę (w tym jeden ciepły)”).

W miejsce uchylonego podpunktu wprowadza się nowy podpunkt b w brzmieniu:
„b) organizuje wyżywienie, w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, stanowiącego integralną część regulaminu”.
	Wprowadza się dodatkowo trzy załączniki:

- dotyczący procedur dotyczących organizowania środków czystości, higieny osobistej (załącznik nr 2 do Zarządzenia)
- wzór wniosku o przyjęcie do Ośrodka (załącznik nr 3),
- karta przyjęcia do Ośrodka (załącznik nr 4).
Wprowadzone załączniki nr 2, 3, 4 stanowią integralną część regulaminu.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

								Dyrektor
							    Krzysztof Sobiewski     
   Załącznik nr 1

PROCEDURY DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA WYŻYWIENIA 
W SPECJALISTYCZNYM OŚRODKU WSPARCIA 
DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W KOLNIE

§ 1
       Użyte w niniejszym załączniku określenia oznaczają szczegółowe zasady organizowania wyżywienia dla klientów Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kolnie. 

§ 2 
Ośrodek zapewnia wyżywienie w postaci finansowania produktów żywnościowych w całości lub w części w zależności od dochodu rodziny. 
Kwotę miesięczną wyżywienia w Ośrodku ustala się procentowo w zależności od dochodu osoby w przypadku, gdy jest osobą samotną, lub dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z tabelami:

a) osoba samotna
Dochód na osobę w rodzinie
% dziennego kosztu pokrywany przez Ośrodek
 Średnia kwota przeznaczona na dzienne wyżywienie na osobę
0 – 150 zł
100
10
151 – 299 zł
70
7
300 – 476 zł
40
4
477 i więcej
0
0

b) osoba z rodziną
Dochód na osobę w rodzinie
% dziennego kosztu pokrywany przez Ośrodek
 Średnia kwota przeznaczona na dzienne wyżywienie na osobę
0 - 100 zł
100
10
101- 239 zł
70
7
240 – 350 zł
40
4
351 i więcej
0
0

§ 3
Przez dochód rodziny rozumie się:
1. Dochód finansowy z pracy zawodowej udokumentowanej i z pracy dorywczej.
2. Pomoc finansowa z instytucji.
3. Pomoc finansowa ze strony rodziny poświadczona na piśmie.
4. Świadczenia alimentacyjne, rodzinne, stypendia itp.

§ 4
1. Klient/ka przygotowuje posiłki samodzielnie z artykułów spożywczych.
2. Klient/ka ustala tygodniowy plan zakupów artykułów spożywczych w porozumieniu z pracownikiem Ośrodka.
3. Klient/ka samodzielnie dokonuje zakupów artykułów spożywczych według ustalonego z personelem Ośrodka planu.
4. Klientka otrzymuje bony żywnościowe na każdy dzień pobytu w Ośrodku. Bony realizuje we wskazanym sklepie spożywczym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.
5. W uzasadnionych trudną sytuacją klienta/ki przypadkach przez okres pierwszych trzech dni pobytu w Ośrodku pracownik wspomaga klienta/kę w powyższych obowiązkach.
6. W kwestiach spornych i sytuacjach nie objętych powyższymi zasadami ostateczna decyzja należy do Dyrektora PCPR lub pracownika kierującego Ośrodkiem.

§ 5

1.Pracownik ma obowiązek informować klientów Ośrodka o potrzebie sporządzania zapotrzebowania na produkty żywnościowe na piśmie.
2. Pracownik zatwierdza i weryfikuje listę zapotrzebowania na żywność.














Załącznik nr 2

PROCEDURY DOTYCZĄCE 
 ODRGANIZOWANIA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, HIGIENY OSOBISTEJ  W SPECJALISTYCZNYM OŚRODKU WSPARCIA 
DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W KOLNIE


§ 1
       Użyte w niniejszym załączniku określenia oznaczają szczegółowe zasady organizowania środków czystości i higieny osobistej dla klientów Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kolnie. 


§ 2
1. Artykuły higieny osobistej i środki czystości znajdują się w pokoju nr 1 (pokój specjalistów) w szafie. Wydawane są klientowi według ustalonej potrzeby.
2. Pracownik za każdym razem ma obowiązek odnotować w zeszycie ewidencyjnym ilość wydanych w/w artykułów. Klient kwituje odbiór czytelnie podpisując się na danym dokumencie. 

§ 3
Ośrodek zapewnia danemu klientowi wydanie artykułów higieny osobistej i środków czystości. Pracownik ma obowiązek poinformować klienta o otrzymaniu w/w produktów do czasu pozyskania własnych środków finansowych. 

§ 4
1.Pracownik ma obowiązek informować klientów Ośrodka o potrzebie sporządzania zapotrzebowania na środki czystości i higieny osobistej na piśmie.
2. Pracownik zatwierdza i weryfikuje listę zapotrzebowania n. środki czystości i higieny osobistej.
3. W kwestiach spornych i sytuacjach nie objętych powyższymi zasadami ostateczna decyzja należy do Dyrektora PCPR lub pracownika kierującego Ośrodkiem.



Załącznik nr 3

WZÓR WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

…………………………………………..…				             …….…………………….
imię i nazwisko							       	       miejscowość i data
…………………………………………………
adres zameldowania/ostatniego pobytu
………………………………………….……..
………………………………………….……..
						    
						      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
						      Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
						      dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
						      w Kolnie

Proszę o przyjęcie mnie z dniem…………………………………do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kolnie. Nie mogę przebywać w dotychczasowym miejscu pobytu ze względu na stosowaną wobec mnie przemoc.

Proszę również o przyjęcie moich dzieci.

LP.
Imię i nazwisko dziecka
Wiek dziecka
















……………………………….…		                                       …..……...………………………………
podpis osoby przyjmującej			                     podpis osoby składającej wniosek
Załącznik nr 4
KARTA PRZYJĘCIA DO SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLNIE


PRZYJMUJĄCY:
Imię i nazwisko-……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data przyjęcia-………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Godzina przyjęcia-…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Stały adres zamieszkania-……………………………………………………………………………………………………………………….
Imię, nazwisko, adres osoby zaufanej (z którą można się skontaktować w sprawach klientki /klienta
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
Kto skierował (dane szczegółowe lub od kogo uzyskała informacje o ośrodku……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….
Kto towarzyszył klientce / klientowi……………………………………………………………………………………………………….
Imiona, nazwiska i wiek dzieci przyjętych wraz z klientką / klientem:
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..…………
Imiona, nazwiska i wiek podopiecznych klientki / klienta, którzy mogą być narażeni na zagrożenie a przebywają poza ośrodkiem-………………………………………………………………….………………………………………………
Kto wymaga pomocy lekarskiej i jakiej-……………………………………………….…………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
Kto pozostaje pod opieką lekarską, nazwisko lekarza lub instytucji leczniczej-………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kto zażywa stale leki, jakie, czy ma je przy sobie-…………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..………
Czy istnieje aktualnie zagrożenie ze strony sprawcy przemocy, do kogo może być skierowane-………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
Czy sprawca przemocy groził, że ją zabije				tak			nie

          Naśle kogoś, aby ją zabił					tak			nie

          Oszpeci, okaleczy sam						tak			nie
          
          Naśle kogoś kto ją oszpeci					tak			nie

          Bił dotkliwie							           tak			nie

          Atakował osoby udzielające pomocy klientce			tak			nie

          Usiłował zabrać jej dzieci					tak			nie

          Niszczył należące do niej mienie			            tak			nie

          Zniesławił ją wobec otoczenia					tak			nie

          Groził samobójstwem						tak			nie

          Znęcał się nad dziećmi						tak			nie

          Znęcał się nad dorosłymi członkami rodziny			tak			nie

          Przebywał w więzieniu					           tak			nie

          Jest uzależniony od alkoholu					tak			nie

          Jest chory psychicznie						tak			nie
SYTUACJA AKTUALNA KLIENTKI / KLIENTA

Co się stało właśnie teraz, co skłoniło ją właśnie teraz do zwrócenia się o pomoc-………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Co czuła gdy to się stało-…………………………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
Jak czuje się teraz-…………………………………………………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Odpowiedź na pytanie: „W czym mogę pani / panu pomóc w tej chwili i w jaki sposób?”-.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Odpowiedź na pytanie: „Kto może pani / panu pomóc w tej chwili i w jaki sposób?”-………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Opisz aktualny stan klientki / klienta (wygląd zewnętrzny, stan psychiczny, sposób komunikowania się)-..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Czy sądzisz, że klientka / klient ma aktualne myśli samobójcze, tendencje samobójcze

		tak					nie

Jaką podjąłeś decyzję, jeśli stwierdzisz wysoki poziom ryzyka u klientki / klienta lub u osób o których zebrałeś informacje-…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Z kim konsultowałeś się przed podjęciem decyzji, bądź dlaczego odstąpiłeś od konsultacji-………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jaki był wynik konsultacji-……………………………………………..……………………………………………………………………….
Do kogo zwróciłeś się o pomoc (służba zdrowia, policja, itp.)-………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Czy, jakiej i kiedy udzielono pomocy-…………………….…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….

PRZYJĘCIE
Czy skontaktowałeś klientkę / klienta z przedstawicielami samorządu

		tak					nie

W którym pokoju zamieszkała klientka…………………………czy ma pościel, bieliznę, środki czystości, odzież lub czy otrzymała je w ośrodku:	

		tak					nie

Jakie sprawy ma pilnie załatwić jutro-……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………….………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opisz problemy i trudności dyżurnego w udzielaniu pomocy klientce / klientowi-…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

							…………………………………………
								podpis			

