Załącznik Nr 4
do Regulaminu Organizacyjnego
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

REGULAMIN
Zespołu Mieszkań Chronionych w Tarnowskich Górach
Rozdział I
Podstawa prawna
§1
Zespół Mieszkań Chronionych, zwany dalej ZMCh prowadzi swoją działalność na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009.Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.).
2. Uchwały Nr XXXII/329/2000 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28.12.2000 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Mieszkań Chronionych i wdrożenia Lokalnego Programu Wsparcia
i Aktywizacji Osób Bezdomnych.
Rozdział II
Postanowienia ogólne
§2
1. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej, zapewniającą odpowiednie wsparcie
przygotowujące jego mieszkańców do samodzielnego życia, bądź dającą schronienie i opiekę
osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji.
2. ZMCh jest komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich
Górach.
3. Obszarem działania ZMCh jest gmina Tarnowskie Góry.
4. Siedziba ZMCh znajduje się w Tarnowskich Górach przy ul. Grzybowej 211.
5. Lokale składające się przynajmniej z dwóch izb zamieszkiwać mogą maksymalnie cztery osoby.
Lokale składające się z jednej izby zamieszkiwać mogą maksymalnie trzy osoby. W przypadku
gdy rodzina składa się z większej liczby osób niż powyżej wymieniono i nie ma możliwości
przyznania pobytu jej członkom w kilku lokalach, można odstąpić od tej zasady.
6. ZMCh stanowi oparcie dla osób powyżej 18 roku życia oraz dla nieletnich pozostających pod
opieką osób pełnoletnich.
7. Czas pobytu w mieszkaniu chronionym poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami nie
powinien przekroczyć 6-ciu miesięcy.

8. Lokale wchodzące w skład ZMCh dostępne są dla mieszkańców przez cały rok.
9. Biuro pracowników Zespołu Mieszkań Chronionych mieści się na parterze budynku przy
ul. Grzybowej 211 i czynne jest w godzinach 730 do 1530 od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
10. ZMCh dysponuje lokalami mieszkalnymi o odpowiednim stanie technicznym i wyposażeniu oraz
pomieszczeniami przeznaczonymi na realizację innych form pomocy w szczególności
organizowania grup wsparcia, grup edukacyjnych, warsztatów, treningów, kursów
przeznaczonych dla klientów Ośrodka.
11. ZMCh wyposażony jest w system monitoringu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców
MOPS prowadzi portiernię, która funkcjonuje zgodnie z Instrukcją Ochrony Obiektu.
Rozdział III
Cele i zadania ZMCh
§3
Celem ZMCh jest wykonywanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej poprzez
przygotowanie osób tam przebywających do prowadzenia samodzielnego życia oraz zapewnienie
warunków samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.
§4
1. Zadaniami realizowanymi w Zespole Mieszkań Chronionych są:
-

udzielanie schronienia.

-

izolacja ofiar od sprawców przemocy.

-

pomoc w postaci pracy socjalnej oraz zapewnienie opieki klientom wymagającym pomocy
innych osób w codziennym życiu.

-

aktywizacja i usamodzielnianie mieszkańców.

-

animacja środowiskowa.

2. Zakres wyżej wymienionej pomocy jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb i możliwości
mieszkańców ZMCh.
Rozdział IV
Zasady przyjmowania do ZMCh
§5
1. Podstawą przyjęcia do ZMCh jest decyzja administracyjna wydana przez Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach, która jest wydawana na
podstawie:
-

pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o mieszkanie;

-

wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracowników socjalnych MOPS;

-

zaświadczenia o dochodach osoby ubiegającej się o skierowanie;

-

w przypadku osób spoza Tarnowskich Gór na podstawie skierowania z gminy właściwej
oraz deklaracji ponoszenia odpłatności za tą osobę.

2. Do ZMCh mogą być przyjmowane osoby, które z przyczyn obiektywnych nie mogą
przebywać w dotychczasowym mieszkaniu bądź pozostanie w dotychczasowym miejscu
zamieszkania może prowadzić do utrwalania lub powstawania patologii społecznej oraz osoby
bezdomne.
3. Do mieszkań chronionych mogą być przyjmowane osoby zameldowane po raz ostatni na
terenie gminy Tarnowskie Góry. Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach prawo
pobytu może być przyznane osobom spoza gminy Tarnowskie Góry.
4. Warunkiem pobytu w mieszkaniach chronionych jest podpisanie przez osobę kierowaną
porozumienia określającego zakres i formy współdziałania w rozwiązywaniu trudnej sytuacji
życiowej.
5. W sytuacjach kryzysowych przyjęcie do mieszkania chronionego może nastąpić bez decyzji
administracyjnej z koniecznością jej niezwłocznego wydania.
6. W przypadku braku wystarczającej liczby wolnych lokali w ZMCh osoby ubiegające się
o przyjęcie wpisywane są na listę osób oczekujących.
7. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach w szczególnych
przypadkach decyduje o przyjęciach do ZMCh poza kolejnością.
8. Zasady odpłatności za pobyt w ZMCh ustala Rada Miejska w drodze uchwały.
Rozdział V
Prawa i obowiązki mieszkańca
§6
1. Osoby przebywające w ZMCh na podstawie decyzji administracyjnej mają prawo do
świadczeń wymienionych w Rozdziale III § 4 niniejszego Regulaminu.
2. Mieszkańcy zobowiązani są do współdziałania w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji
życiowej, którego zakres i formy określane są w Porozumieniu zawieranym z pracownikiem
socjalnym reprezentującym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Współdziałanie dotyczy w
szczególności:
-

aktywnego poszukiwania pracy przez osoby zdolne do jej podjęcia;

-

złożenia wniosku o przydział własnego mieszkania;

-

terminowego dostarczania stosownych zaświadczeń będących podstawą do przyznania
pomocy;

-

podjęcia leczenia odwykowego przez osoby uzależnione;

-

dbałości o stan zdrowia, w razie potrzeby aktywnego udziału w procesie leczenia;

-

podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, w przypadku osób długotrwale
bezrobotnych.

3. Mieszkańcy zobowiązani są do racjonalnego korzystania z mediów.

4. Osoby przebywające w ZMCh z wyłączeniem osób posiadających prawo do zasiłku stałego są
zobowiązane do regularnego składania wniosków o dodatek mieszkaniowy.
5. Mieszkańcy ponoszą koszty zużycia energii elektrycznej oraz zobowiązani są do terminowego
uiszczania opłaty stałej za licznik przedpłatowy.
6. Osoby skierowane do mieszkań chronionych są zobowiązane do spełnienia obowiązku
meldunku przed upływem 4-tej doby (96 godz.) od otrzymania decyzji wraz z koniecznymi
dokumentami o przydziale mieszkania.
7. Osoby zamieszkujące w mieszkaniach chronionych zobowiązane są do:

-

przestrzegania zasad współżycia społecznego, poszanowania godności innych osób,
poszanowania cudzej własności, respektowania praw innych mieszkańców do realizacji
własnych potrzeb i zainteresowań;

-

przestrzegania całkowitego zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie mieszkań
chronionych oraz używania innych środków odurzających;

-

poszanowania wyposażenia i sprzętów znajdujących się w pomieszczeniach;

-

przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i przeciwpożarowych;

-

wcześniejszego zgłoszenia pracownikowi ZMCh zamiaru nieobecności w mieszkaniu
przekraczającej 24 godz., bądź nieobecności w godzinach nocnych;

-

utrzymywania czystości w pokojach i innych pomieszczeniach użytkowych;

-

utrzymywania czystości na korytarzu ZMCh oraz wokół budynku, a także sprzątania
korytarza zgodnie z obowiązującym harmonogramem;

-

wykonywania prac porządkowych na terenie przyległym do ZMCh;

-

w przypadku opuszczenia ZMCh, zdania lokalu w stanie nie gorszym niż w chwili jego
otrzymania.

-

w przypadku uszkodzenia bądź utraty karty uprawniającej do zakupu energii elektrycznej,
powierzonych kluczy lub wyrządzenie szkód w zajmowanym lokalu, czy na terenie
ZMCh, do naprawienia szkody we własnym zakresie;

-

respektowania zaleceń porządkowych pracowników MOPS, wydawanych w ramach
swoich uprawnień i obowiązków służbowych;

-

terminowego wnoszenia należnych opłat.

8. Pracownicy ZMCh posiadają dodatkowy komplet kluczy do każdego z mieszkań,
w uzasadnionych przypadkach mają prawo wejścia do lokali bez wiedzy mieszkańca.
9. Osobom nie przestrzegającym przepisów niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa
można uchylić decyzję przyznającą pobyt lub nie przedłużyć pobytu na kolejny okres.

Rozdział VI
Przepisy porządkowe
§7
1. Podstawą do uchylenia decyzji przyznającej prawo pobytu w ZMCh jest nieprzestrzeganie
postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
-

nie uiszczanie w terminie należnych opłat;

-

przebywanie na terenie mieszkania w stanie nietrzeźwym, wnoszenie, spożywanie
napojów alkoholowych lub innych środków odurzających;

-

zakłócanie spokoju innych mieszkańców poprzez wszczynanie awantur, naruszanie ich
dóbr osobistych;

-

nie zgłaszanie, bez ważnej przyczyny, nieobecności trwającej dłużej niż 24 godziny;

-

umożliwianie przez mieszkańców pobytu w przyznanym lokalu osobom innym niż
wymienione w decyzji administracyjnej.

-

nie respektowanie zaleceń porządkowych pracowników MOPS, wydawanych w ramach
swoich uprawnień i obowiązków służbowych;

-

brak współdziałania z pracownikami MOPS w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej;

-

posiadanie bez zezwolenia zwierząt w przyznanym lokalu.

2. Mieszkańcy, którzy uzyskali tytuł prawny do zamieszkania w innym lokalu są zobowiązani do
niezwłocznego poinformowania o tym fakcie pracownika socjalnego, w celu ustalenia daty
opuszczenia ZMCh.
3. Osoba opuszczająca mieszkanie chronione
ma obowiązek uregulowania wszystkich
wymaganych opłat oraz protokolarnego przekazania mieszkania wraz z wyposażeniem.
§8
1. W celu ustalenia wysokości odpłatności za pobyt dla każdego lokalu ZMCh ustalona jest
stawka bazowa, która uzależniona jest od:
-

kosztów związanych z dostarczaniem energii cieplnej;

-

powierzchni lokalu;

-

faktycznych kosztów związanych z dostarczeniem ciepłej i zimnej wody oraz opłaty
abonamentowej za wodomierz;

-

opłaty za wywóz nieczystości /uzależnionej od liczby osób w rodzinie/.

2. Stawka bazowa dla mieszkańców pomniejszana jest o kwotę dodatku mieszkaniowego.
Z otrzymanej kwoty oblicza się procentowy udział mieszkańców w odpłatności za pobyt.
3. Do obliczania odpłatności za pobyt dla mieszkańców nie uwzględnia się dochodu z tytułu
otrzymywanego dodatku mieszkaniowego.

4. Dyrektor MOPS może w uzasadnionych przypadkach zwolnić częściowo lub całkowicie od
ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
§9
1. Mieszkańcy odpowiadają za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania mieszkań
zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
2. W mieszkaniach chronionych obowiązuje zakaz posiadania psów i kotów. Inne zwierzęta
można posiadać wyłącznie po uzyskaniu zgody pracownika MOPS odpowiadającego za
funkcjonowanie ZMCh.
3. Na terenie ZMCh obowiązuje zakaz przebywania po spożyciu alkoholu lub innych środków
psychoaktywnych.
4. Mieszkania chronione nie mogą być udostępniane osobom do tego nieupoważnionym.
5. Odwiedziny w mieszkaniach chronionych mogą odbywać się do godziny 2000.

