
 

Regulamin 

Mieszkania Chronionego Wspieranego 

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Policach 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

Mieszkanie Chronione Wspierane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną realizuje 

zadania wynikające z: 

§ 1 

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 

1362 z późn. zm.). 

2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w 

sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2012 r., poz. 305).  

3. Statutu Mieszkania Chronionego Wspieranego.  

4. Niniejszego Regulaminu. 

5. Uchwał Zarządu Koła PSONI w Policach. 

                                                             § 2 

1. Mieszkanie Chronione Wspierane, zwane dalej „Mieszkaniem” jest formą pomocy 

osobom niepełnosprawnym prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach. 

2. Mieszkanie zlokalizowane jest w Policach w budynku PSONI Koło w Policach przy 

ul. J. Korczaka 57. 

II. Cel Mieszkania ChronionegoWspieranego 

§ 3 

Celem Mieszkania ChronionegoWspieranego jest umożliwienie samodzielnego i godnego 

życia osobom z niepełnosprawnością intelektualną w ramach niezależności i samostanowienia 

przez umożliwienie twórczego poznawania świata, korzystania z możliwości jakie  - zgodnie 

z prawem - przysługują w społeczeństwie. 

 



§ 4 

Cele Mieszkania Chronionego Wspieranego realizuje się w szczególności poprzez: 

1. Zorganizowanie warunków godnego życia w mieszkaniu, stworzenie domowej 

atmosfery, poczucia bezpieczeństwa i świadomości niezależności . 

2. Udział w życiu społeczności lokalnej. 

3. Edukację społeczeństwa poprzez uwrażliwienie na potrzeby i problemy osób z 

niepełnosprawnością intelektualną w toku codziennego funkcjonowania. 

4. Asystencję i poradnictwo osobom niepełnosprawnym intelektualnie w załatwianiu ich 

spraw życiowych, w szczególności w zakresie: 

a) nauki i wykorzystania umiejętności gospodarowania budżetem, 

b) zaspokajania potrzeb zdrowotnych,  

c) nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i środowiskiem, 

d) aktywizowania mieszkańców,  

e) wspierania poczucia własnej wartości, pewności siebie, odwagi, bezpieczeństwa i 

sensu życia, 

f) umożliwienia niezależnego i godnego życia w warunkach samostanowienia o swoim 

codziennym życiu, 

g) wdrożenia do samodzielności i zaradności osobistej. 

§ 5 

 

1. Mieszkanie składa się z: 

a) 10 - ciu modułów mieszkalnych wraz z łazienkami, dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych przeznaczonych dla mieszkańców, 

      b)  pokoju wspólnego z aneksem kuchennym. 

2.  Wyposażenie pomieszczeń i pokoi mieszkalnych w Mieszkaniu oraz jego 

powierzchnia spełniają warunki określone w § 6 ust. 2 - 4 Rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych 

 

 

 



III. Pobyt w Mieszkaniu 

§ 6 

1. Mieszkanie Chronione Wspierane  przeznaczone jest dla członków PSONI Koło w 

Policach, dorosłych osób  z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężeniami, 

niewymagających stałej opieki, przystosowanych do życia w grupie, z umiejętnością 

podstawowej samoobsługi korzystających z zajęć w placówkach PSONI w Policach 

oraz ZAZ w Szczecinie. 

2. W Mieszkaniu Chronionym Wspieranym mogą przebywać osoby: 

a) nie wymagające specjalnych warunków leczenia, których zapewnienie nie jest 

możliwe, 

b) nie zagrażające bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu własnemu i innych, 

c) nie zakłócające ciszy nocnej lub swoim zachowaniem nie naruszające spokoju 

współlokatorów, 

3. Mieszkanie Chronione Wspierane funkcjonuje w sposób ciągły we wszystkie dni 

tygodnia przez     cały rok. 

4. Mieszkaniec traci prawo pobytu w Mieszkaniu w przypadku rezygnacji mieszkańca z 

pobytu. 

5. Mieszkaniec może stracić prawo pobytu w Mieszkaniu w przypadku: 

a) rażącego łamania zasad panujących w Mieszkaniu, w tym postanowień niniejszego 

regulaminu; 

b) takiego pogorszenia się stanu zdrowia, który stanowiłby zagrożenie dla życia lub 

zdrowia mieszkańca, bądź też życia lub zdrowia innych mieszkańców; 

c) takiego pogorszenia się stanu zdrowia mieszkańca, który powodowałby 

konieczność umieszczenia go w specjalistycznej placówce. 

 

§ 7 

        Warunkiem przyznania pobytu w Mieszkaniu jest: 

1) Zamieszkanie na terenie Powiatu Polickiego. 

2) Posiadanie orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności. 

3) Pozytywna ocena funkcjonowania w zakresie samodzielności oraz wymaganego 

wsparcia, dokonana na podstawie Karty informacyjnej o kandydacie. 



4) Posiadanie predyspozycji do zamieszkania w grupie osób o zbliżonych potrzebach. 

5) Członkostwo w  PSONI Koło w Policach co najmniej 2 lata. 

 

IV. Gospodarka finansowa i warunki zamieszkania w Mieszkaniu Chronionym 

Wspieranym 

§ 8 

1. Koszty i działalność Mieszkania Chronionego Wspieranego są  pokrywane ze środków 

o których mowa w par. 8 Statutu Mieszkania Chronionego Wspieranego. 

2. Koszty stałe pokrywane są przez mieszkańców Mieszkania Chronionego Wspieranego 

bez względu na nieobecność w tym także uzasadnioną (np.: pobyt w szpitalu, wyjazd 

na turnus do sanatorium itp.)  

          Do kosztów stałych należą:  

a) utrzymanie lokalu (prąd, woda, ogrzewanie, usługi telefoniczne, konserwacja, 

naprawy i drobne remonty, ochrona obiektu, fundusz remontowy itp.), 

b) obsługa księgowo - administracyjna zadania,  

c) wynagrodzenie asystentów osoby niepełnosprawnej, 

d) zakup wyposażenia placówki. 

  

3. Uzasadniona nieobecność mieszkańca w Mieszkaniu Chronionym Wspieranym, która 

wyniknąć może np. z pobytu w szpitalu, wyjazdu na turnus, do sanatorium itp. zwalnia 

go od odpłatności za wyżywienie ( dzienna stawka żywieniowa pomnożona przez 

ilość dni nieobecnych - usprawiedliwionych).          

4. Mieszkaniec na własny koszt i we własnym zakresie wyposaży własny pokój.    

5. Miesięczna kwota wnoszona do wspólnie prowadzonego gospodarstwa domowego, 

określana jest corocznie Uchwałą Zarządu Koła. 

W przypadku niewystarczających środków własnych mieszkańca na pokrycie kosztów 

utrzymania modułu mieszkalnego różnicą pomiędzy dochodami mieszkańca a kwotą 

odpłatności za Mieszkanie Chronione Wspierane, obciążana jest rodzina (prawny 

opiekun).   

6. Mieszkańcy odpowiadają finansowo osobiście lub solidarnie w pełnym zakresie za 

wszelkie spowodowane szkody w częściach wspólnych oraz we własnym lokalu. 

7.  



V. Zasady zamieszkania 

§ 9 

 

Celem funkcjonowania Mieszkania jest stworzenie jego mieszkańcom warunków do godnego, 

możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, zgodnie z indywidualnymi 

wyborami, w poszanowaniu odrębności, w poczuciu pełnej integracji ze społeczeństwem, 

przy zapewnieniu niezbędnego wsparcia asystentów. 

Mieszkańcy mają prawo do: 

1) zamieszkania z zachowaniem prawa do intymności, 

2) korzystania z pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku, 

3) współdecydowania o zasadach organizacji Mieszkania, 

4) wyboru sposobu spędzania wolnego czasu, 

5) utrzymywania kontaktów z rodziną i przyjaciółmi, w tym do przyjmowania 

odwiedzin (w godzinach uzgodnionych z asystentami i po uprzednim 

zapowiedzeniu wizyty u asystentów), 

6) uczestniczenia w czynnościach życia codziennego oraz uczestniczenia w życiu 

społecznym na płaszczyźnie towarzyskiej, religijnej i środowiskowej. 

§ 10 

Mieszkańcy mają obowiązek: 

1) zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego postanowień, 

2) dbania o mienie i ponoszenia odpowiedzialności za przedmioty znajdujące się w 

Mieszkaniu, 

3) przestrzegania powszechnie obowiązujących norm społecznych oraz zasad 

współżycia społecznego, 

4) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych, 

5) dbania o zdrowie poprzez regularne kontrole lekarskie, regularne przyjmowanie 

zapisanych leków oraz unikanie warunków szkodliwych dla zdrowia, 

6) uczestniczenia w spotkaniach mieszkańców i osób wspierających, 

7) kierowania się zasadą pomocniczości w stosunku do współmieszkańców oraz 

niedziałania na ich szkodę, 

8) zgłaszania asystentom planowanej nieobecności w Mieszkaniu, 



9) uczestniczenia w prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego, w tym 

w czynnościach tj.: gotowanie, sprzątanie, pranie, 

10) poszanowania prywatności i intymności innych mieszkańców, 

11) przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00. 

 

§ 11 

VI. Struktura wewnętrzna 

1) Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Policach zatrudnia Kierownika Mieszkania Chronionego Wspieranego, który 

odpowiada za jego działalność. 

2)  Kierownik Mieszkania Chronionego Wspieranego podlega bezpośrednio Zarządowi 

Koła   PSONI w Policach. 

3) Kierownik Mieszkania Chronionego Wspieranego odpowiada za: 

a) warunki godnego życia oraz wzajemnego poszanowania się mieszkańców i 

pracowników, 

b) prawidłowe funkcjonowanie mieszkania chronionego we wszystkich sferach, 

c) gospodarkę finansową w zakresie środków finansowych przekazanych na 

działalność, 

d) jest bezpośrednim przełożonym zatrudnionych pracowników, 

e) dokumentację dotyczącą osób mieszkających w mieszkaniu chronionym 

wspieranym, 

f) nadzór nad lokalem mieszkalnym i mieniem ruchomym, 

g) nawiązywanie kontaktu i współpracę z placówkami , instytucjami i organizacjami w          

których osoba z niepełnosprawnością intelektualną może otrzymać pomoc.  

§ 12 

Osobami pracującymi w Mieszkaniu  Chronionym  Wspieranym są: 

1)  Kierownik, 

2)  Asystenci osoby niepełnosprawnej, 

3)  Wolontariusze wspierający pracę asystentów, 



4)  Inne osoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Mieszkania Chronionego 

Wspieranego, 

 

VII. Organizacja i funkcjonowanie Mieszkania ChronionegoWspieranego 

§ 13 

1. Mieszkanie Chronione Wspierane funkcjonuje w sposób ciągły przez cały rok, 

2. Jeden asystent osobisty wspiera 5 osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

3. Asystenci pracują w systemie zmianowym, aby zapewnić ciągłość opieki, 

-  6.00 - 14.00 jeden asystent 

-14.00 - 22.00 dwóch  asystentów 

- 22.00 -  6.00 jeden asystent 

4. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 - do 6.00, 

5. Każde wyjście mieszkańca na zewnątrz  Mieszkania  winno być uzgodnione  - zgłoszone 

asystentowi, 

6. Dłuższa nieobecność w Mieszkaniu Chronionym Wspieranym  np. pobyt u rodziny, 

wyjazdy - muszą być zgłoszone Kierownikowi Mieszkania Chronionego Wspieranego  z 

tygodniowym wyprzedzeniem, 

7. W Mieszkaniu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz innych 

środków odurzających. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

§ 14 

1. Wszyscy mieszkańcy Mieszkania, a także osoby w nim zatrudnione, powinny 

zapoznać się z treścią Regulaminu  i przestrzegać jego postanowień. 

2. Wszelkie nieprzewidziane w Regulaminie sytuacje winny być uzgadniane wcześniej z 

Kierownikiem Mieszkania Chronionego Wspieranego. 

 

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Koła Uchwałą nr 48z dnia 13.02.2017r i wchodzi w 

życie z dniem podpisania. 

 



 

 

 

 


