Mieszkania Treningowe
Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape”
REGULAMIN
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Mieszkania Treningowe świadczą usługi na rzecz wsparcia osób bezdomnych w wyjściu z bezdomności.

2.

Mieszkania Treningowe dla Bezdomnych, zwane dalej Mieszkaniami świadczą pomoc osobom bezdomnym,
w zakresie zapewnienia podstawowej potrzeby bytowej jaką jest posiadanie miejsca zamieszkania, aby
podjąć kroki aktywnego wychodzenia z bezdomności.

3.

Mieszkania prowadzone są przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” jako forma aktywizacji osób
bezdomnych.

4.

Mieszkania udzielają wsparcia zarówno samotnym kobietom, mężczyznom i rodzinom w kryzysie
bezdomności.

5.

Osoby zwracające się z prośbą o przyznanie miejsca w Mieszkaniu winne zapoznać się z niniejszym
Regulaminem.

6.

Osoby bezdomne mogą tymczasowo przebywać w Mieszkaniu do czasu wyjścia z bezdomności.

7.

Mieszkania wspierają osoby bezdomne w przezwyciężaniu trudności związanej z uzyskaniem życiowej
samodzielności.

8.

Mieszkania udzielają wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z wychodzeniem z
bezdomności zgłaszanych przez osoby bezdomne.

9.

Mieszkania inicjują działania zmierzające do osiągnięcia przez osoby bezdomne samodzielności życiowej
poprzez udostępnianie informacji (np. o możliwości wzięcia udziału w szkoleniach i warsztatach
aktywizacyjnych, uzyskania zdobycia określonych kwalifikacji zawodowych, podjęcia zatrudnienia oraz
realizacji programu aktywizacji w Klubie Integracji Społecznej, Centrum Integracji Społecznej w ramach
współpracy z urzędem pracy i innymi organizacjami i instytucjami).

10. Mieszkania pomagają osobom bezdomnym zgłaszającym taką potrzebę skorzystać z pomocy medycznej i
pielęgniarskiej, terapii uzależnień, prawnej i psychologicznej.
11. Częściową odpłatność za pobyt w Mieszkaniach ustala każdorazowo Zarząd Stowarzyszenia w stosunku do
osób przebywających na podstawie uzgodnień i posiadanych dochodów.
II. KTO MOŻE ZAMIESZKAĆ W MIESZKANIU TRENINGOWYM
1. W Mieszkaniach mogą przebywać osoby w kryzysie bezdomności, które z różnych przyczyn życiowych
pozbawione zostały lokalu mieszkalnego lub możliwości dalszego przebywania w nim.
2. W Mieszkaniach mogą zamieszkać osoby w kryzysie bezdomności, które znalazły się w trudnej sytuacji
materialno-bytowej i nie posiadają innej możliwości zapewnienia sobie schronienia, a także nie mają
możliwości uzyskania wsparcia ze strony rodziny w rozwiązaniu problemu bezdomności.

III. OBOWIĄZKI OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W MIESZKANIU TRENINGOWYM
1. Pierwszym podstawowym obowiązkiem mieszkańca jest zachowanie całkowitej abstynencji od alkoholu,
narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych. Osoby będące w stanie nietrzeźwości mają całkowity
zakaz przebywania na terenie Mieszkania.
2. Mieszkańcy na miarę posiadanych możliwości zdrowotnych są zobowiązani do uczestnictwa w zajęciach,
warsztatach oraz do wykonywania dyżurów porządkowych zgodnie z Grafikiem Dyżurów.
3. Mieszkańcy na miarę posiadanych możliwości zdrowotnych są zobowiązani do podjęcia pracy i aktywnego
jej poszukiwania.
4. Każdy mieszkaniec jest zobowiązany do powrotu do Mieszkania do godz. 2300. Osoby, które z różnych
przyczyn planują powrót po godz. 2300 zobowiązane są o tym fakcie poinformować opiekuna mieszkań
treningowych.
5. Cisza nocna obowiązuje w godz. 2200 do godz. 600. Należy w tym czasie przyciszyć radio, telewizor,
zakończyć głośne rozmowy, aby umożliwić innym mieszkańcom sen i odpoczynek.
6. Mieszkaniec, który zrezygnował z dalszego pobytu jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia o tym
fakcie Zarząd Stowarzyszenia, zdania pościeli i innych rzeczy będących własnością Stowarzyszenia. Jest
również zobowiązany do zabrania wszystkich swoich rzeczy osobistych.
7. Mieszkańcy kończący swój pobyt na Mieszkaniu zobowiązani są do pozostawienia należytego porządku w
zajmowanym pokoju. Za rzeczy pozostawione bez opieki, Zarząd Stowarzyszenia nie ponosi
odpowiedzialności.
8. Osoby skreślone z listy mieszkańców za rażące naruszenie zasad pobytu ujętych w niniejszym Regulaminie
zobowiązane są do zabrania ze sobą wszystkich swoich rzeczy osobistych i opuszczenia Mieszkania.
9. Obowiązkiem każdego mieszkańca jest zachowywanie higieny osobistej oraz czystości otoczenia.
10. Mieszkańcy, którzy mają problemy zdrowotne są zobowiązani o tym fakcie niezwłocznie powiadomić
opiekuna Mieszkań.
V. PRAWA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W MIESZKANIU TRENINGOWYM
1.

Mieszkańcy mają prawo do całodobowego przebywania w zajmowanych pokojach.

2.

Produktów spożywczych.

3.

Skorzystania z pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego
napoju.

4.

Skorzystania z prysznica, wymiany odzieży.

5.

Wyprania i wysuszenia odzieży.

6.

Uzyskania informacji o dostępnych formach pomocy i uzyskania wsparcia w jej zorganizowaniu.

7.

Mieszkańcy mają prawo do wyrażania opinii i formowania wniosków mających na celu poprawę
funkcjonowania Mieszkań i jakości świadczonych usług.

Częstochowa, dnia 1 grudnia 2015 r.

