
Minimalne wymagania świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej - w zakresie 

mieszkań chronionych 

 

 Mieszkania chronione 

 

1. Usługi mieszkalnictwa chronionego adresowane są do osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, w szczególności do: 

 

a) w przypadku mieszkań treningowych: 

- osób opuszczających pieczę zastępczą, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.); 

- osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii, 

o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 

z późn. zm.); 

- osób z niepełnosprawnością; 

- osób niesamodzielnych; 

 

b) w przypadku mieszkań wspieranych: 

- osób z niepełnosprawnością;  

- osób niesamodzielnych. 

 

2. Do mieszkań chronionych kieruje się osoby na podstawie: 

 

a) wniosku o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym; 

 

b) w przypadku osób chorujących psychicznie lub osób z niesprawnością intelektualną, 

zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza prowadzącego, w tym lekarza rodzinnego, 

a w przypadku niepełnosprawności skojarzonych i występowania chorób współistniejących także 

lekarza specjalistę oraz opinii psychologa o osobie przyjmowanej; 

 

c) uzgodnień zawartych w formie trójstronnego kontraktu pomiędzy przedstawicielem 

podmiotu prowadzącego mieszkanie chronione, opiekunem mieszkania chronionego a osobą 

ubiegającą się o wsparcie. Uzgodnienia określają m.in. poziom odpłatności osoby korzystającej ze 

wsparcia. Poziom odpłatności jest zależny od dochodu (w przypadku mieszkań treningowych) i 

stanowi część procesu usamodzielnienia. W przypadku mieszkań treningowych uzgodnienia 

określają zasady i sposób realizacji programu (planu) usamodzielnienia mieszkańca. 

 

3. Pobyt w lokalu mieszkalnym jako mieszkaniu chronionym wraz z usługami przyznaje się na 

podstawie umowy cywilnoprawnej lub kontraktu socjalnego. 

 

4. Pobyt w mieszkaniu treningowym przyznawany jest na czas określony. Pobyt w mieszkaniu 

wspieranym może być przyznany na czas określony lub nieokreślony. 

 

5. Usługi mieszkalnictwa chronionego polegają na dostarczeniu osobom, o których mowa w pkt 1, 

możliwości: 

 

a) utworzenia miejsca w mieszkaniu chronionym (np. adaptacja lokalu, wyposażenie); 

b) pobytu w mieszkaniu; 

c) usług wspierających pobyt osoby w mieszkaniu (np. praca socjalna, poradnictwo 

specjalistyczne, usługi opiekuńcze, usługi asystenckie); 



d) usług wspierających aktywność osoby w mieszkaniu (trening); 

e) sfinansowania kosztów eksploatacji lokalu mieszkalnego. 

 

6. Rodzaj oraz zakres usług świadczonych w mieszkaniu chronionym powinien być dostosowany do 

indywidualnych potrzeb mieszkańców, z uwzględnieniem zapisów zawartych w kontrakcie oraz 

w przypadku mieszkań treningowych w indywidualnym programie (planie) usamodzielnienia. 

 

7. Usługi wspierające pobyt osoby w mieszkaniu mogą obejmować w szczególności: 

 

a) pracę socjalną – usługa skierowana na wzmacnianie lub odzyskiwanie zdolności do 

funkcjonowania osoby w społeczeństwie; 

b) poradnictwo specjalistyczne, w szczególności psychologiczne i prawne; powinno być 

nakierowane na umożliwienie samodzielnego rozwiązania problemu lub wskazanie konkretnego 

rozwiązania i wytycznych do jego zrealizowania; 

c) usługi opiekuńcze;  

d) usługi asystenckie. 

 

8. Usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu dotyczą nauki, podtrzymania lub 

powstrzymania regresu maksymalnego osiągalnego dla danej osoby poziomu sprawności w 

zakresie samoobsługi, samodzielności życiowej, utrzymania lub rozwijania kontaktów społecznych 

oraz pełnienia ról społecznych, pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu 

codziennym, realizacji kontaktów społecznych, zagospodarowania czasu wolnego, z 

wykorzystaniem usług dostępnych w społeczności lokalnej, które mogą być realizowane poprzez: 

 

a) trening umiejętności praktycznych, którego celem jest nabywanie, rozwijanie lub 

wzmacnianie samodzielności w zakresie doskonalenia podstawowych czynności dnia codziennego 

(np. pranie, suszenie odzieży, sprzątanie, korzystanie z urządzeń elektrycznych); 

b) trening higieny, którego celem jest nabywanie, rozwijanie lub wzmacnianie działań w zakresie 

utrzymania higieny ciała oraz estetycznego wyglądu zewnętrznego; 

c) trening finansowy, którego celem jest rozwijanie umiejętności planowania i wydatkowania 

dostępnych środków finansowych – w tym związanych z utrzymaniem mieszkania; 

d) trening zarządzania mieszkaniem, w tym zarządzanie energią; 

e) trening kulinarny, którego celem jest nabywanie, rozwijanie lub wzmacnianie umiejętności 

niezbędnych do życia, jak nauka gotowania, przechowywania żywności itp.; 

f) trening umiejętności spędzania czasu wolnego realizowany poprzez rozwijanie zainteresowań 

literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich 

i kulturalnych, wspólne wyjścia do kina i teatru, sport; 

g) trening interpersonalny, którego celem jest nauka rozwiązywania konfliktów i problemów 

osobistych, ćwiczenie i nauka zachowań w określonych sytuacjach, rozwój umiejętności 

społecznych; 

h) trening autonomii decyzyjnej według modelu wspieranego podejmowania decyzji; 

i) trening umiejętności społecznych umożliwiający kształtowanie umiejętności 

komunikacyjnych, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami 

oraz modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie; 

j) rozwijanie umiejętności integracji ze społecznością lokalną; 

k) trening i pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; 

l) pomoc w ubieganiu się o uzyskanie mieszkania – działanie adresowane do osób, które 

objawiają możliwość samodzielnego funkcjonowania. 

 

9. Zapewnienie lokalu mieszkalnego należy do projektodawcy. Pozyskanie lokalu następuje na 

podstawie umowy między projektodawcą a podmiotem uprawnionym do dysponowania lokalem 

lub w ramach partnerstwa projektowego. 



 

10.  Osobą odpowiedzialną za prowadzenie usługi w mieszkaniu chronionym, w tym za realizację 

programu (planu) usamodzielnienia mieszkańca w mieszkaniu treningowym, jest opiekun 

mieszkania. 

 

11.  Działalność opiekuna powinna mieć charakter koordynujący, a do jego zadań należy 

w szczególności: 

a) koordynacja działań o charakterze administracyjnym związanych z bezpośrednim 

zarządzaniem mieszkaniem, w tym także sprawowanie opieki nad właściwym użytkowaniem 

mieszkania przez jego mieszkańców; 

b) bieżące monitorowanie poziomu funkcjonowania społecznego i stanu zdrowia mieszkańców 

i reagowanie w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia czy zaprzestania zażywania leków (kryzys 

społeczny); 

c) współpraca i wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów, w szczególności 

udzielanie pomocy i wskazywanie sposobów załatwiania bieżących spraw codziennych, osobistych 

i urzędowych; 

d) uczestnictwo i koordynacja w realizacji usług świadczonych w mieszkaniu chronionym; 

e) wspieranie mieszkańca mieszkania treningowego w realizacji programu (planu) 

usamodzielnienia lub programu wsparcia oraz dokonywanie oceny sytuacji mieszkańca 

warunkującej zakres i rodzaj świadczonego wsparcia; 

f) współpraca z rodzinami mieszkańców; 

g) pomoc w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy mieszkańcami – rola mediatora. 

 

12. Opiekunem mieszkania chronionego może być: 

 

a) osoba, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: pedagog, psycholog, 

pracownik socjalny, terapeuta środowiskowy lub zajęciowy, pielęgniarka, asystent osoby 

niepełnosprawnej; 

b) osoba, która posiada doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem 

społecznym, np. w opiece nad rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym (do doświadczenia 

poza zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę zalicza się wykonywanie usług w oparciu 

o umowy cywilnoprawne, odbyte staże, praktyki oraz wolontariat) i odbyła minimum 80-godzinne 

szkolenie dotyczące zakresu realizowanej usługi. 

 

13.  Usługi w ramach mieszkań chronionych wykonują również specjaliści w danej dziedzinie (opiekun, 

asystent) posiadający stosowne uprawnienia i kwalifikacje, zatrudniani do realizowania 

określonych rodzajów usług społecznych. 

 


