
REGULAMIN POBYTU W OŚRODKU WSPARCIA – MIESZKANIACH
WSPÓLNOTOWYCH

 MIEJSKIEGO OŚRODKA  POMOCY SPOŁECZNEJ 
W MYSŁOWICACH

1. ZADANIA OŚRODKA WSPARCIA – MIESZKAŃ WSPÓLNOTOWYCH

 1.1. Ośrodek  wsparcia   dla  kobiet  z  dziećmi  oraz  bezdomnych kobiet  z  terenu  miasta

Mysłowice, a także kobiet po przemocy domowej, które wyczerpały okres pobytu w Hostelu

OIK z uwagi na brak możliwości powrotu do byłego miejsca zamieszkania, a wymagają

dalszego wsparcia przeznaczony jest do udzielania doraźnej i okresowej pomocy.  

Ośrodek wsparcia oferuje:

- Całodobowy pobyt;

- Pracę socjalną skierowaną na wzmocnienie lub odzyskanie zdolności do prawidłowego

funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym.

2. ZASADY  PRZYJMOWANIA  DO  OŚRODKA  WSPARCIA  -  MIESZKAŃ

WSPÓLNOTOWYCH.

2.1. Prawo do pobytu w  ośrodku wsparcia mają osoby:

-  Posiadające  decyzję  wydaną  przez  Dyrektora  MOPS bądź   inną  upoważnioną  osobę,

wydaną w oparciu o wywiad środowiskowy;

- Zobowiązujące się do przestrzegania regulaminu pobytu w ośrodku wsparcia.

2.2.  Prawo  do  pobytu  w  ośrodku  wsparcia   obejmuje   okres  do  6  miesięcy,  jednak

w uzasadnionych przypadkach może być przedłużone do 12 miesięcy.

2.3.  Decyzja o przyznaniu pobytu w ośrodku wsparcia może być uchylona w przypadku

nieprzestrzegania  przepisów  regulaminu  oraz  w  innych  przypadkach  przewidzianych

w ustawie o pomocy społecznej.

2.4.  W trakcie przyjmowania do ośrodka wsparcia osoba zgłaszająca się jest zobowiązana

do  przedłożenia  dokumentu  tożsamości,  zaświadczenia  o  braku  przeciwwskazań

zdrowotnych do przebywania w mieszkaniu oraz udzielenia informacji dotyczących swojej

sytuacji życiowej i przyczyn poszukiwania schronienia. 

2.5. W uzasadnionych przypadkach osoba bezdomna może skorzystać z pomocy doraźnej

przez okres do 3 dni. Pomoc doraźna obejmuje udzielenie noclegu, możliwość wykonania

zabiegów  higienicznych  bez  decyzji  administracyjnej  przyznającej  pobyt  w  ośrodku

wsparcia.



3. PRAWA  MIESZKANEK  OŚRODKA  WSPARCIA  –  MIESZKAŃ

WSPÓLNOTOWYCH

3.1. Mieszkanki ośrodka wsparcia mają prawo do korzystania z urządzeń stanowiących jego

wyposażenie, 

3.2.  Mają prawo do odwiedzin  najbliższych członków rodziny w godz. od 16.00 do 18.00

za zgodą współlokatorek, jeżeli nie koliduje to z zasadami współżycia społecznego.

3.3.  Mają  prawo  do  korzystania  z  porad,  konsultacji  u  specjalistów  zatrudnionych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

4. PRZEPISY PORZĄDKOWE

4.1. Mieszkanki ośrodka wsparcia zobowiązane są do:

- przestrzegania ciszy nocnej w godz. od 22.00 do 6.00 rano,

- utrzymywania porządku i czystości w zajmowanych przez siebie pomieszczeniach, a także

w pomieszczeniach wspólnie użytkowanych,

- dbania o higienę osobistą,

-  stosowania  wyłącznie  dopuszczonych  do  powszechnego  użytku  środków  czystości

i  innych  środków  stanowiących  niebezpieczne  mieszaniny  i  substancje  chemiczne

(o których mowa w odrębnych przepisach), a także do przestrzegania określonych przez ich

producentów zasad bezpiecznego użytkowania i przechowywania,

- oszczędnego i racjonalnego korzystania z mediów,

-  przestrzegania  całkowitego  zakazu  wnoszenia  i  spożywania  alkoholu  oraz  używania

innych środków odurzających, a także wnoszenia przedmiotów typu: broń, ostre narzędzia

itp.,

- przestrzegania zakazu palenia,

-  przestrzegania  zakazu  użytkowania  na  terenie  mieszkania  odbiorników  radiowo-

telewizyjnych,

-  poszanowania  wyposażenia  i  sprzętów  znajdujących  się  w  pomieszczeniach  (zakaz

samowolnego dokonywania przestawiania mebli i sprzętów AGD, oklejania ścian i mebli),

-  przestrzegania  zakazu  suszenia  prania  w  pomieszczeniach  mieszkalnych  (możliwość

suszenia wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych),

- przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i przeciwpożarowych,

-  przestrzegania zasad współżycia społecznego,  w szczególności  poszanowania godności

innych osób, poszanowania cudzej własności, unikania konfliktów, wzajemnej życzliwości,

szacunku i tolerancji,



-  zgłaszania  swojej  nieobecności  przekraczającej  24  godziny  z  jednodniowym

wyprzedzeniem,

- uiszczania odpłatności za pobyt zgodnie z decyzją Dyrektora MOPS,

-  współpracy  z  pracownikiem  socjalnym  w  zakresie  usamodzielnienia  się,  tj.  złożenia

wniosku o przyznanie mieszkania, poszukiwania pracy, podjęcia leczenia itp.

4.2. Mieszkanki  ośrodka  wsparcia  ponoszą  odpowiedzialność  za  szkody  w  mieniu

wyrządzone  działaniem  umyślnym  i  zobowiązane  są  do  ich  naprawienia  bądź  przez

przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odszkodowania. Wyrządzenie szkody

o znacznej  wartości  uzasadniać będzie,  niezależnie od roszczeń cywilnoprawnych,  także

odpowiedzialność karną.

4.3. Mieszkanki  ośrodka  wsparcia  zobowiązane  są  informować  pracownika  socjalnego

o każdej zmianie sytuacji (finansowej, osobistej, bytowej) oraz o planowanym opuszczeniu

mieszkania.

4.4. Osoba opuszczająca placówkę ma obowiązek w dniu wyprowadzki zdać powierzone jej

sprzęty osobiście pracownikowi socjalnemu.

4.5. Pozostawione w placówce rzeczy osobiste należy odebrać w terminie nie dłuższym niż

7 dni od opuszczenia mieszkania. Za rzeczy pozostawione nie odpowiada Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej.  Rzeczy nie odebrane  w wyznaczonym terminie  będą  komisyjnie

zniszczone.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Osoba  przebywająca  w  ośrodku  wsparcia  jest  zobowiązana  do  przestrzegania

niniejszego Regulaminu.

Rażące naruszenie regulaminu, a w szczególności:

- wnoszenie, spożywanie alkoholu lub używanie innych środków odurzających,

- przebywanie w stanie nietrzeźwym,

-  wszczęcie  awantury,  użycie  przemocy  fizycznej  w  stosunku  do  innych  mieszkańców,

naruszenie dóbr osobistych, jest podstawą do wydania decyzji uchylającej prawo do pobytu

w ośrodku wsparcia.

5.2. Pracownicy socjalni  mają prawo do przeprowadzania kontroli w pokojach. Kontrola

przestrzegania regulaminu może być dokonywana o każdej porze w ciągu doby. 

5.3. Korzystający  z  ośrodka  wsparcia  mają  prawo  do  składania  skarg  i  wniosków  do

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


