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Aktualizacja regulaminu mieszkania wspomagano- treningowego w Mieście Poznań 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

Regulamin określa zasady pobytu w mieszkaniu wspomagano- treningowym oraz określa prawa           

i obowiązki Uczestników Projektu. 

§ 2 

Mieszkanie wspomagano- treningowe znajdujące się w Poznaniu, przy ulicy ………………………….. 

prowadzi………………………………. 

§ 3 

Mieszkanie wspomagano-treningowe jest formą pomocy zapewniającą Uczestnikom projektu odpowiednie 

wsparcie przygotowujące do samodzielnego funkcjonowania. 

Rozdział II 

§ 4  

Funkcjonowanie mieszkania wspomagano- treningowego 

1. Prawo do zamieszkania w mieszkaniu wspomagano- treningowym moją osoby, które w wyniku rekrutacji 

zostały zakwalifikowane do projektu, a także spełniały następujące przesłanki: 

a) Zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

b) Osoby wymagające opieki i usług asystenckich 

c) Wielokrotnie wykluczeni społecznie 

d) Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

e) Osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego 

f) Osoby długotrwale bezrobotne 

g) Osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu le-

czenia w specjalistycznej instytucji 

h) Osoby opuszczające pieczę zastępczą 

i) Samotne matki/rodzice wykluczeni/rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym niewydolne opiekuń-

czo 

2. Pobyt w mieszkaniu wspomagano-treningowym wynosi do 3 miesięcy, bez możliwości przedłużenia 
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3. Zakres wsparcia w mieszkaniu wspomagano- treningowym obejmuje 

a) wsparcie opiekuna mieszkań przez cały okres trwania projektu 

b) określenie indywidualnego programu usamodzielnienia 

c) trening umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie ze stresem 

d) trening umiejętności praktycznych 

• indywidualny trening higieny 

• trening kulinarny i nawyków prozdrowotnych 

• indywidualny trening finansowy i zarządzania mieszkaniem 

• pomoc w załatwieniu spraw urzędowych 

e) trening umiejętności spędzania czasu wolnego 

f) realizacja usług wspierających: pracowników socjalnych, terapeutycznych, psychologicznych, 

prawniczych, mediacyjnych 

g)  usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych 

4.  W ramach zamieszkania w mieszkaniu wspomagano-treningowym zakładane jest: 

a) Zapewnienie odpowiednich warunków bytowych umożliwiających prowadzenie samodzielnego gospo-

darstwa domowego 

b) Pomoc w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w relacje 

i role społeczne; 

c) Umożliwienie przygotowania do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadze-

nia samodzielnie gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, zarządzania 

posiadanymi środkami finansowymi itp.; 

d) Stwarzanie możliwości w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych, uzyskania wykształcenia, 

zdobycia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania zatrudnienia, uzyskania samodzielnego mieszkania; 

e) Stwarzanie możliwości samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, emocjonalnych, rodzin-

nych - przy odpowiednim wsparciu specjalistów zatrudnionych w ramach programu; 

f) Rozwijanie umiejętności planowania i wykorzystania czasu wolnego; 

g) Umożliwienie, rozwijanie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za własne życie i prawidłowe peł-

nienie ról społecznych 
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§ 5 
Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu 

1. Uczestnicy projektu mają prawo do: 

a) bezpiecznych i właściwych warunków do odpoczynku, nauki, pracy własnej, przygotowania posiłków 

b)  korzystania ze wszystkich urządzeń i wyposażenia znajdującego się w lokalu treningowym 

c)  pomocy i odpowiedniego wsparcia ze strony pracowników projektu 

 

2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do : 

a) przestrzegania regulaminu uczestnictwa w projekcie oraz regulaminu użytkowania mieszkania 

b)  do racjonalnego korzystania z mediów i powierzonego sprzętu 

c)  potwierdzania uczestnictwa w treningach, każdorazowo na liście obecności 

d)  potwierdzenia regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wsparciu 

e)  wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych w czasie trwania projektu 

 
3. Uczestnicy Projektu zobowiązują się do:  

a) poszanowania wyposażenia i sprzętów znajdujących się w pomieszczeniach 

b) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i przeciwpożarowych 

c) utrzymywania czystości w pokojach i innych pomieszczeniach użytkowych 

d) dbania o bezpieczeństwo własne oraz innych mieszkańców 

e) poszanowania prawa do odpoczynku i prywatności każdego mieszkańca 

f) przestrzegania higieny osobistej 

g) przestrzegania zakazu posiadania oraz bycia pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoak-

tywnych w mieszkaniu wspomagano-treningowym 

h) przestrzegania zakazu palenia papierosów oraz wyrobów tytoniowych na terenie mieszkania wspo-

magano- treningowego 

i)   przestrzegania postanowień regulaminu porządku domowego 

j)   dbania i chronienia przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczonego do wspólne-

go użytkowania jak korytarze, klatki schodowe oraz otoczenie budynku, budowania dobrych relacji z sąsia-

dami, współpracy z otoczeniem, przestrzegania zasad współżycia społecznego 

k) Mieszkańcy mogą tworzyć wraz z Opiekunami Mieszkań wspólne zasady funkcjonowania. 
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4. Za wszelkie szkody wyrządzone w częściach wspólnych mieszkania wspomaganego - treningowego 

odpowiadają solidarnie wszyscy Uczestnicy Projektu. Uczestnicy Projektu zobligowani sią na własny koszt 

naprawić wyrządzone szkody. 

5. Za wszelkie szkody wyrządzone w otrzymanych pokojach przypisanych do Uczestnika/czki projektu 

mieszkania wspomaganego - treningowego odpowiada sam Uczestnik/czka Projektu (takie jak zabrudzenia 

ścian, dziury w ścianach, popsute meble itd.) Uczestnik/czka projektu zobligowany/a jest na własny koszt 

naprawić wyrządzone szkody. 

6. Uczestnik/czka może zostać poddany badaniu na obecność alkoholu, lub innych substancji 

psychoaktywnych. 

7. Uczestnik/czka ma obowiązek poinformować Opiekuna o każdej planowanej dłuższej niż 24  godziny 

nieobecności. 

8. Uczestnik/czka ma obowiązek poinformować Opiekuna o planowanych odwiedzinach osób z zewnątrz na 

dzień wcześniej, do godziny 16. 

9. Uczestnik/czka zobowiązuję się do racjonalnego korzystania z mediów. W przypadku nadużyć bądź 

niewłaściwego korzystania, Uczestnik/czka może zostać obciążony kosztami zużycia mediów. 

10. Uczestnik/czka ponosi odpowiedzialność za zniszczenia, szkody wynikające z niewłaściwego korzystania 

z urządzeń, mebli, przedmiotów znajdujących się w pokojach. 

11. Uczestnik/czka projektu może zostać przeniesiony do innego mieszkania wspomaganego - treningowego 

przez Fundację bez podawania przyczyny. 

12. W przypadku rozwiązania umowy uczestnictwa w projekcie „ Mieszkania wspomagane- treningowe w 

Mieście Poznań”, Uczestnik/czka zobowiązuje się do odebrania wszelkich prywatnych rzeczy do 3 dni od dnia 

rozwiązania umowy. 

 

13. W lokalu treningowym zabrania się: 

a) przyjmowania gości będących pod wpływem alkoholu lub/i środków odurzających 

b) stosowania przemocy fizycznej i psychicznej 

c) zakłócania spokoju domowego 

d) posiadania, stosowania i rozprowadzania wszelkich rodzajów środków odurzających 

e) palenia papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych 

f) wynoszenia na zewnątrz przedmiotów stanowiących wyposażenie lokalu treningowego 
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g) odstępowania kluczy do lokalu treningowego osobom nieupoważnionym 

h) nocowania osób nie będących uczestnikami projektu danego mieszkania 

§6 

Rozwiązanie umowy uczestnictwa w projekcie 

1. Podstawą do rozwiązania umowy uczestnictwa w projekcie „Mieszkania wspomagane–treningowe w 

Mieście Poznań” jest nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności: 

a) przebywanie na terenie  Mieszkania wspomaganego–treningowego w stanie nietrzeźwym, spożywania 

napojów alkoholowych lub innych środków odurzających 

b) zakłócanie spokoju innym Uczestnikom projektu poprzez wszczynanie awantur, agresji, naruszania 

dóbr osobistych innych mieszkańców 

c) nie respektowanie zaleceń porządkowych Opiekuna Mieszkania, wydawanych w ramach swoich 

uprawnień i obowiązków służbowych; 

d) brak współdziałania z Opiekunem Mieszkania w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej 

e) posiadanie bez zezwolenia zwierząt w Mieszkaniu Wspomaganym ze Wsparciem Treningowym 

2. Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym w przypadku: 

a) wnoszenia, przechowywania, sprzedaży, zażywania środków psychoaktywnych 

b) zakłócania spokoju 

c) dewastacji lokalu 

d) wynoszenia wyposażenia mieszkania wspomaganego – treningowego 

 
§ 7 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 
 

1. Rezygnacja Uczestnika/czki w projekcie w trakcie pobytu w mieszkaniu wspomaganym - treningowym  

może nastąpić z ważnej przyczyny i wymaga złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn 

rezygnacji wraz z podaniem przyczyny rezygnacji. 

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w trakcie pobytu w mieszkaniu wspomaganym - 

treningowym, Projektodawca może żądać, aby Uczestnik/czka Projektu przedłożył zaświadczenie lekarskie lub 

inne dokumenty usprawiedliwiające jego rezygnację. 

3. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji, Projektodawca może obciążyć Uczestnika/czkę 

Projektu kosztami jego uczestnictwa proporcjonalnie do wykorzystanego wsparcia. Niniejsze postanowienie 
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wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z czym na Projektodawcy 

spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie, a 

także konieczność zapewnienia środków finansowych na organizację założonych w projekcie form wsparcia 

dla Uczestników wchodzących na miejsce osoby rezygnującej. 

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przez Uczestnika/czkę Projektu, na jego miejsce 

zostaną zakwalifikowane osoby z listy rezerwowej. 

5. Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika /czki Projektu z listy Uczestników  w 

przypadku naruszenia przez Uczestnika /czkę Projektu niniejszego Regulaminu. 

 
§ 8 

 Postanowienia końcowe 
 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora projektu 

 
 
…………………………………        …………………………………………………. 
 
Miejscowość, data      czytelny podpis Uczestnika/czki projektu 

 


