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Regulamin funkcjonowania mieszkań treningowych   
dla osób niepełnosprawnych 

w Nowej Sarzynie i w Woli Zarczyckiej 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

1. Niniejszy Regulamin funkcjonowania mieszkania chronionego treningowego dla osób 
z niepełnosprawnością, zwany dalej Regulaminem, określa zasady pobytu, prawa 
i obowiązki osób niepełnosprawnych w mieszkaniu treningowym znajdującym się w 
budynkach przy ul. Łukasiewicza 3 w Nowej Sarzynie i w Woli Zarczyckiej 129 a. 

2. Mieszkanie treningowe, zwane dalej „Mieszkaniem'' lub „Mieszkaniem 
Treningowym”, przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych zwanych dalej 
„Uczestnikami”. 

3. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich Uczestników i pracowników 
Mieszkania Treningowego, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane 
stanowisko służbowe. 

 
§ 2 

 
1. Uczestnikami mogą być osoby, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

spełniające łącznie następujące warunki: 
a) są osobami niepełnosprawnymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 27.08.1997r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 
(Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 z póź. zmianami) posiadające orzeczenie o nadanym 
stopniu niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie lekarza orzecznika 
Zakładu Ubezpieczeni Społecznych, określające niepełnosprawność zgodnie z art. 
5 w/w Ustawy, 

b) wymagające ze względu na swą niepełnosprawność opieki lub pomocy 
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych i wsparcia w zakresie 
usamodzielnienia się, 

c) posiadające wniosek o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu 
treningowym, 

d) dobrowolnie deklarujące chęć udziału w Mieszkaniu Treningowym. 
2. Uczestnikami będą osoby, które złożą na piśmie zapotrzebowanie na Mieszkanie 
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Treningowe oraz podpiszą umowę o uczestnictwo w Mieszkaniu. 
 

§ 3 
 

1. Celem funkcjonowania Mieszkania jest stworzenie UP 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 specjalistów. 

2. Mieszkanie wyposażone jest w niezbędne meble i podstawowy sprzęt gospodarstwa 
domowego. 

3. Mieszkanie w szczególności: 
a) zapewnia odpowiednie warunki bytowe umożliwiające prowadzenie 

samodzielnego gospodarstwa domowego, 
b) pomaga w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego 

wchodzenia w relacje i role społeczne, 
c) umożliwia przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie 

umiejętności prowadzenia samodzielnie gospodarstwa domowego, radzenia sobie 
z problemami codziennego życia, zarządzania posiadanymi środkami 
finansowymi, 

d) stwarza możliwości samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, 
emocjonalnych, rodzinnych, 

e) rozwija umiejętności planowania i wykorzystania czasu wolnego, 
f) umożliwia rozwijanie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za własne życie 

i prawidłowe pełnienie ról społecznych, 
g) uczy ponoszenia konsekwencji własnych decyzji i działań, 
h) umożliwia funkcjonowanie w warunkach odpowiadającym warunkom życia 

społeczeństwa. 
4. Wsparcie świadczone w Mieszkaniu obejmuje przede wszystkim: 

a) poradnictwo specjalistyczne prowadzone wg wynikających potrzeb, 
b) treningi społeczne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości 

Mieszkańca; przez treningi społeczne rozumie się uczenie, wspieranie, rozwijanie 
i usprawnianie czynności, umiejętności i zachowań niezbędnych w codziennym 
życiu w szczególności w zakresie: 
− gospodarowania pieniędzmi, 
− spędzania wolnego czasu, 
− załatwiania spraw w urzędach, 
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− przygotowywania posiłków, 
− robienia zakupów, 
− prania, 
− sprzątania, 
− regulowania opłat, 
− samodzielnego poruszania się po mieście„ 
− udziału w imprezach kulturalno-rekreacyjnych, 
− prowadzenia życia towarzyskiego. 

c) Niezbędną opiekę. 
5. Pobyt w Mieszkaniu jest odpłatny.  
6. Zastrzega się, iż Mieszkanie zostanie uruchomione, gdy zostanie utworzona grupa 

przynajmniej 6 Uczestników. 
7. W Mieszkaniu obowiązuje cisza nocna od godziny 23.00 do 07.00 
8. Współprzebywanie w Mieszkaniu wszystkich Uczestników, którym przyznano pobyt 

opiera się na poszanowaniu godności innych Uczestników, poszanowanie cudzej 
wartości, respektowanie innych osób do realizacji własnych potrzeb i zainteresowań, 
wzajemnej życzliwości, szacunku i tolerancji. 

 
§ 4 

 
Wewnętrzna struktura organizacyjna. 

 
1. W Mieszkaniach Treningowych zatrudnia się odpowiednio do potrzeb Uczestników: 

1) Opiekunów. 
a) Opiekunem może by osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe psychologa, 

pedagoga, terapeuty, terapeuty zajęciowego, terapeuty środowiskowego, 
pracownika socjalnego, pielęgniarki lub osoba która posiada doświadczenie 
w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w tym w opiece 
nad rodziną. 

b) 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 80 godzinne przeszkolenie dotyczące 
zakresu realizowanej usługi. 

2) Kierownika mieszkań treningowych, 
3) Psychologa, 
4) Terapeutę, 
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5) Pedagoga, 
6) Pracownika socjalnego, 
7) Asystenta osoby niepełnosprawnej, 
8) Pielęgniarki, 
9) Instruktora terapii zajęciowej,  
10) Terapeuty środowiskowego. 

2. Obowiązki psychologa, terapeuty obejmują: 
a) współtworzenie indywidualnych planów usamodzielniających dla Uczestników, 
b) doradzanie w zakresie usług, rehabilitacji społecznej, przekwalifikowania 

zawodowego, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze 
środowiskiem, 

c) diagnozowanie warunków życia Uczestników i dążenie do usuwania wszelkiego 
typu barier (psychologicznych,  społecznych, architektonicznych 
komunikacyjnych  itp.), 

d) pobudzanie aktywności Uczestników oraz jego rodziny w celu zaspokojenia 
potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych, 

e) planowanie, kontrolowanie, ocenianie indywidualnego programu, 
f) prowadzenie indywidualnych treningów społecznych uzależnionych od potrzeb 

Uczestników oraz ich ewaluacji, 
g) prowadzenie indywidualnych rozmów, pogadanek i warsztatów z rodzicami 

Uczestników, 
h) współpraca z Pracownikiem socjalnym, innymi specjalistami i instytucjami na 

rzecz prawidłowego procesu usamodzielniania Uczestników przebywających w 
Mieszkaniu. 

3. Obowiązki opiekuna: 
a) zapewnienie koniecznej opieki Uczestnikom w Mieszkaniu, 
b) sprawowanie pieczy nad właściwym użytkowaniem Mieszkania, 
c) pomoc Mieszkańcom w sprawach bytowych, służenie wsparciem, 
Do obowiązków opiekuna należy w szczególności: 
d) Planowanie i prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć z zakresu treningu 

umiejętności funkcjonowania w codziennym życiu oraz treningu organizacji czasu 
wolnego, treningu samoobsługi, dostosowanych do potrzeb Uczestnika.  

e) Udzielanie pomocy Uczestnikom przy czynnościach samoobsługowych. 
f) Stała współpraca z zespołem opiekunów mieszkań treningowych. 
g) Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania Uczestników. 
h) Realizowanie programu terapii poszczególnych Uczestników. 



	

 
PROJEKT: „Trening czyni mistrza” 
Biuro projektowe: 
ul. I. Łukasiewicza 3 | 37-310 Nowa Sarzyna 
tel.+48 17 240 10 42  |  fax +48 17 240 10 43  |                                   
email: biuro@dobrydom.org  |  www.dobrydom.org 

 

 

 
Stowarzyszenie “DOBRY DOM” 
                     Wola Zarczycka 129A                                        

37-311 Wola Zarczycka  |  woj. Podkarpackie  
tel.+48 17 240 10 42  |  fax +48 17 240 10 43                       

email: biuro@dobrydom.org  |  www.dobrydom.org 
	

i) Uczestniczyć w pracach zespołu i wnikliwie obserwować postępy i trudności 
Uczestnika w celu właściwej modyfikacji programu, 

j) Prowadzenie obowiązującej dokumentacji, 
k) Dbanie o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń w Mieszkaniu.  

4. Przy wykonywaniu zadań pracownik mieszkania treningowego w szczególności: 
a) dba o wymagany standard świadczonych usług, 
b) kieruje się zasadą dobra Uczestnika i jego rodziny oraz poszanowania ich 

godności i prawa do samostanowienia, 
c) zachowuje w tajemnicy informacje dotyczące Uczestnika uzyskane w toku 

czynności zawodowych, 
d) dokumentuje pracę na bieżąco i rzetelnie, 
e) dba o powierzone mu w pracy mienie oraz utrzymuje porządek w miejscu pracy. 

 
§ 5 

 
Prawa i obowiązki Uczestnika  

 
1. Uczestnik ma prawo do: 

a) godnego traktowania z uwzględnieniem zasad równości i poszanowania godności 
osobistej, 

b) dostępu do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych przetwarzanych 
na potrzeby uczestnictwa w mieszkaniu treningowym, 

2. Uczestnik jest zobowiązany do: 
a) Uczestniczenia w formach wsparcia, 
b) Regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w organizowanych 

treningach, 
c) Potwierdzania  każdorazowo  obecności  poprzez  złożenie  podpisu  na  liście 

obecności, 
d) Zgłaszania wszystkich nieobecności z co najmniej z jednodniowym 

wyprzedzeniem, 
e) Dbania o sprzęt i wyposażenie w miejscu odbywania treningów (w przypadku 

umyślnego uszkodzenia, zniszczenia sprzętu lub wyposażenia przez Uczestnika, 
osoba ta może zostać zobowiązana do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu 
nowego sprzętu lub wyposażenia), 

f) Stosowania się do zaleceń realizowanego programu treningowego, 
g) Przestrzeganie ciszy nocnej. 
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3. W Mieszkaniu Treningowym obowiązuje zakaz: 

a) stosowania różnorodnych form zastraszania, gróźb i używania słów obraźliwych 
w stosunku do innych osób, 

b) przychodzenia na zajęci pod wpływem alkoholu i innych substancji 
psychoaktywnych, 

c) wnoszenia i spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych na terenie 
Mieszkania. 

4. Rodzina lub opiekun prawny Uczestnika będzie zobowiązany współpracować 
z organizatorem Mieszkania, w szczególności w: 
a) Dostarczaniu leków oraz zaleceń ich stosowania; 
b) Informowaniu o nieobecności Uczestnika; 
c) Dowozem Uczestnika do Mieszkania i jego odbiorem.  

 
§ 6 

 
Rezygnacja Uczestnika  

 
1. Rezygnacja z Uczestnika odbywa się za tygodniowym wypowiedzeniem złożonym na 

piśmie organizatorowi Mieszkania.  
2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo skreślenia z list uczestników 

z natychmiastowym rozwiązaniem umowy osobę w przypadku rażącego naruszenia 
postanowień niniejszego Regulaminu.  

 
§ 7 

 
Postanowienia końcowe 

 
1. Niniejszy Regulamin zostaje zatwierdzony decyzją Prezesa Stowarzyszenia „Dobry 

Dom". 
2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym 

Regulaminie w każdym czasie. 
3. Wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronie internetowej: 

www.dobrydom.org. 
4. Rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, pozostają 

w gestii Prezesa lub Zarządu Stowarzyszenia „Dobry Dom". 
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5. Dokumentacja Uczestników będzie przetwarzana i przechowywana z poszanowaniem 
postanowień zapisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie danych 
osobowych z późn. zm.(Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883). 

6. Powyższy regulamin wchodzi w życie z datą podpisania. 
7. Treść regulaminu dostępna jest w Biurze Mieszkania Treningowego i w siedzibie 

Stowarzyszenia ,,Dobry Dom" w Woli Zarczyckiej oraz na stronie internetowej:  
www.dobrydom.org 

 
Zatwierdzam z dniem 02.01.2019r. 

 
 


