
Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego  
 

 
 
 

REGULAMIN 
Ośrodka Terapii Zajęciowej „ARKADIA” 

w Zielonej Górze 
 

 

§ 1. Ośrodek Terapii Zajęciowej, zwany dalej „ośrodkiem” jest integralną częścią 

działalności Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze. Ośrodek mieści się przy ul. 

Głowackiego 8b. 

 

§ 2. Ośrodek jest placówką pobytu dziennego, czynny od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7.30 do 16.00.  

 

§ 3. Przeznaczony jest dla osób dorosłych posiadających orzeczenie o umiarkowanym 

i znacznym stopniu niepełnosprawności intelektualnej, które nie mają możliwości podjęcia 

zatrudnienia na otwartym i chronionym rynku pracy  

 

§ 4. Podstawą przyjęcia do ośrodka jest kierująca decyzja administracyjna wydana przez 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.  

 

§ 5. Przed przyjęciem do ośrodka osoba zainteresowana i rodzic lub opiekun prawny 

zostaje poinformowany o zasadach pobytu i  funkcjonowaniu placówki. 

 

§ 6. Uczestnik posiadający orzeczenie o niepełnosprawności  intelektualnej w stopniu 

znacznym, bądź grupę inwalidzką jest przyprowadzany do ośrodka i odbierany z ośrodka przez 

rodziców, prawnych opiekunów, bądź upoważnione przez nich osoby. Wszelkie odstępstwa od 

postanowień § 6. odbywać się mogą jedynie na drodze pisemnych uzgodnień rodziców, 

opiekunów prawnych z Kierownikiem Ośrodka. 

 

§ 7. Do zadań ośrodka należy: 

1. świadczenie podopiecznym usług opiekuńczych umożliwiających pobyt w placówce 

2. organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej dostosowanych do możliwości 

psychofizycznych i motorycznych uczestników; 

3. usprawnianie ruchowe; 

4. organizowanie imprez okolicznościowych i uroczystości; 

5. współpraca ze środowiskiem lokalnym mająca za zadanie rehabilitacje społeczną; 

6. współpraca z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczestników w zakresie planowania 

i realizacji zadań ośrodka; 
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7. dbanie o bezpieczne i higieniczne warunki pracy; 

8. pomoc podopiecznym w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych 

9. współpraca z podmiotami gospodarczymi w celu uzyskania darowizn pozwalających na 

poszerzenie  świadczeń 

 

§ 8. Ośrodek zapewnia niezbędne materiały i sprzęt umożliwiający realizację 

wymienionych zadań; 

 

§ 9. Pobyt w ośrodku jest dobrowolny i bezpłatny 

 

§ 10. Zajęcia w ośrodku prowadzone są przez instruktorów w poszczególnych 

pracowniach. Ośrodek może realizować zadania także poza swoją siedzibą. 

 

§ 11. Za całokształt działalności ośrodka odpowiedzialny jest kierownik podlegający 

bezpośrednio Dyrektorowi Centrum Usług Opiekuńczych. 

  

§ 12. W ośrodku prowadzona jest dokumentacja: 

1. Dotycząca podopiecznych ośrodka 

1) ewidencja uczestników  

2) decyzja administracyjna MOPS dotycząca skierowania uczestnika do ośrodka 

3) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

4) wywiad z rodzicem lub  opiekunem prawnym podopiecznego 

5) karta danych osobowych uczestnika 

6) dokumentacja współpracy z rodzicami / prawnymi opiekunami  uczestników 

7) oświadczenie uczestnika / rodzica lub opiekuna prawnego o zapoznaniu się z regulaminem 

ośrodka (załącznik nr 1 i 2) 

8) oświadczenie uczestnika / rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych oraz udostępnianiu wizerunku (załącznik nr 3) 

2. Dotycząca organizacji i funkcjonowania placówki: 

1) roczny plan pracy i roczne sprawozdanie 

2) miesięczne plany pracy 

3) tygodniowy harmonogram zajęć 

4) informacje o organizacji i przebiegu poszczególnych imprez umieszczanych na stronie 

internetowej placówki oraz w Kronice ośrodka 

 

§ 13. Uczestnik ma prawo do: 

1. korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego dostępnego na terenie ośrodka oraz innych pomocy 

i materiałów przeznaczonych do zajęć terapeutycznych 

2. pomocy instruktorów podczas realizacji zadań 

3. życzliwego i podmiotowego traktowania, 
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4. swobody wyrażania myśli i przekonań. 

 

§ 14. Do podstawowych obowiązków uczestnika należy: 

1. obecności na zajęciach i uczestnictwo w terapii zajęciowej, 

2. przestrzeganie zasad kultury współżycia, 

3. dbanie, o wspólne dobro, ład, porządek i mienie ośrodka, uczestniczenie w pracach 

porządkowych na  jego terenie 

4. przestrzeganie wspólnie ustalonych norm i zasad. 

 

§ 15. Nieuzasadniona nieobecność w okresie 2 tygodni upoważnia Kierownika do 

skreślenia podopiecznego z listy uczestników ośrodka po uprzednim uzgodnieniu podjętej decyzji 

z Dyrektorem Centrum Usług Opiekuńczych. 

 

§ 16. Pracownicy ośrodka nie odpowiadają za przedmioty wartościowe uczestników 

przynoszone do placówki. 
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 Załącznik nr 1 do Regulaminu OTZ Arkadia”  
 

                                                                                     

 

  Zielona Góra, dnia …..………………………….. 

 

 

……………………………………………. 
              (imię i nazwisko ) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem wewnętrznym OTZ „ARKADIA, 

zostałam/łem poinformowana/y o zasadach organizacji i funkcjonowania placówki i zobowiązuję 

się do przestrzegania powyższego rozporządzenia.  

 

 

 

 

                                                          …………………………….. 
                                                                                                                           Podpis czytelny 
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                                 Załącznik nr 2 do Regulaminu OTZ „Arkadia”  

 

                                                                                     

 

  Zielona Góra, dnia …..………………………….. 

 

 

……………………………………………. 
              (imię i nazwisko) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Ośrodka Terapii Zajęciowej 

„Arkadia”, zostałam/łem poinformowana/y o zasadach organizacji i funkcjonowania placówki.  

Będąc najbliższym członkiem rodziny/lub/osobą zainteresowaną, zobowiązuję się do codziennego 

przyprowadzania i odbierania: ………………………………………., zgodnie z godzinami pracy 

Ośrodka Terapii Zajęciowej „Arkadia”. 

W przypadku, gdy osobiście nie jestem w stanie wykonać powyższych czynności, upoważniam do 

tego: 

………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                      
…………………………….. 
                                                                                                                                                                                     
Podpis czytelny 
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                                                                                   Załącznik nr 3 do Regulaminu OTZ  „Arkadia”  
 
 
 

  Zielona Góra, dnia …..………………………….. 

 

 

……………………………………………. 
            (imię i nazwisko) 

 

OŚWIADCZENIE 
 uczestnika / opiekuna rodzinnego OTZ „Arkadia” 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  
oraz udostępnieniu wizerunku 

 
 

 
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE, L 119 
z 04 maja 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  niezbędnych 
w celach realizacji zadań placówki OTZ „Arkadia”. 
 
Oświadczam również, że: 

1. Wyrażam zgodę na udostępnienie mojego wizerunku (zdjęć), wywiadów i nagrań z moją 

osobą w materiałach informacyjno-promocyjnych, służących działalności i promocji placówki  

2. Zgoda, o której mowa w pkt. 1 obejmuje wszelkie formy publikacji pod warunkiem 

poszanowania moich dóbr osobistych, 

3. Wyrażenie zgody dotyczące pkt. 1 jest dobrowolne, aczkolwiek wiadomym mi jest, że 

odmowa  jest równoznaczna z brakiem możliwości pełnego uczestnictwa w życiu placówki, 

4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych  i ich poprawiania. 

5. Mam prawo żądania usunięcia moich danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania, 

z zastrzeżeniem, iż żądanie takie jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa 

w życiu placówki. 

 

 
 
 
                                                                                                                               
…………………………….………………                   .…………………….…………………….……                             
                Miejscowość, data        odpis czytelny uczestnika/ opiekuna rodzinnego 
 
 
 


