
                                    I. OPIS I REGULAMIN PROGRAMU
Celem programu  jest wdrożenie pilotażowego rozwiązania w zakresie wsparcia osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób opuszczających pieczę zastępczą,
osób niepełnosprawnych, osób korzystających z pomocy społecznej.
Program ma wspierać między innymi proces usamodzielniania się wychowanków pieczy
zastępczej, osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych ubóstwem; zwiększać ich szanse
na lepszy start ku samodzielności.
Fundacja Ludwik zaprasza do udziału w projekcie „Zostań samodzielnym”
Uczestnicy projektu opracują wspólnie ze specjalistami strategię działania na najbliższą
przyszłość uwzględniającą zainteresowania, pasje, marzenia, relacje międzyludzkie,
aktywność społeczną, wybór zawodu oraz wizję swojej rodziny w przyszłości.
Projekt przewiduje następujące formy wsparcia dla uczestników:

 1. Diagnozę potrzeb i potencjału Uczestnika,
 2. Opracowanie indywidualnego planu wejścia w "samodzielność",
 3. Możliwość zamieszkania w samodzielnym mieszkaniu z zasobów Fundacji, 
 4. Pomoc finansową w postaci refundacji części kosztów utrzymania tego mieszkania,
 5. Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia lub podejmowaniu działalności gospodarczej,
 6. Pomoc w uzyskaniu mieszkania z zasobów miasta,
 Projekt realizowany będzie przez okres 12 miesięcy.

Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są
uregulowane niniejszym Regulaminem pozostaje w gestii Fundacji - Koordynatora
Projektu. Decyzje koordynatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
.Naboru na podstawie otrzymanych zgłoszeń wyłącznie drogą internetową dokona
koordynator projektu. Kwalifikacja do projektu będzie odbywała się na podstawie
złożonego wniosku.

 .Złożone przez Kandydatów dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.

Realizując przedsięwzięcie Fundacja kieruje się poniższymi zasadami:
a)zasada akceptacji – oparta na zasadach tolerancji, poszanowania godności swobody
wyboru wartości i celów życiowych osoby zgłaszającej się do projektu,

b) zasada indywidualizacji – podmiotowego podejścia do uczestnika projektu, jego
niepowtarzalnej osobowości, z jej prawami i potrzebami,

c) zasada poufności ‒ respektowania prywatności i nieujawniania informacji uzyskanych
od uczestnika bez jego wiedzy i zgody osobom trzecim (z wyłączeniem wyjątków
wynikających z przepisów obowiązującego prawa),

d) zasada prawa do samostanowienia – prawo uczestnika do wolności i odpowiedzialności
za swoje życie (z wyłączeniem sytuacji zagrożenia zdrowia i życia),

e) zasada udostępniania zasobów - zobowiązanie do poszukiwania możliwości
zaspokojenia uzasadnionych potrzeb uczestników związanych z występowaniem przyczyn
korzystania z programu wsparcia,

f) zasada neutralności – poszukiwanie sposobów rozwiązań związanych z powodem, dla
którego uczestnik korzysta z projektu,



g) zasada obiektywizmu (nieoceniania) – wszechstronna, oparte na profesjonalnej wiedzy
rozpatrywanie każdej sytuacji, nie dokonywanie osądów podczas analizy sytuacji która jest
przyczyną korzystania przez uczestnika z projektu,

h) zasada dobra rodziny i poszczególnych jej członków – uwzględnienie podczas
realizacji projektu korzyści poszczególnych członków środowiska rodzinnego uczestnika
projektu.
 I. REGULAMIN POBYTU W MIESZKANIU WSPOMAGANYM

Regulamin określa zasady pobytu w mieszkaniu wspomaganym, odpłatność uczestnika
programu związaną z utrzymaniem mieszkania.

§ 1

Mieszkanie wspomagane jest formą pomocy skierowaną do osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Pobyt w mieszkaniu ma charakter okresowy i ukierunkowany
jest na przygotowanie osób w nim przebywających do prowadzenia samodzielnego życia i
gospodarowania, m/innymi poprzez trening samodzielności, poradnictwo oraz
podejmowanie zatrudnienia. Pomoc ma na celu integrację osób usamodzielniających się
ze środowiskiem, przygotowanie do pełnienia określonych ról społecznych, naukę
odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz podjęcie starań o własne docelowe
mieszkanie. Warunkiem pobytu w mieszkaniu wspomaganym, jest realizacja
indywidualnego programu usamodzielnienia, przestrzeganie określonych zasad,
regulaminu pobytu, podjęcie zatrudnienia w ustalonej formie z uczestnikiem projektu.

Osoby przyjęte do projektu mogą zamieszkiwać w mieszkaniu wspomaganym na
podstawie umowy / kontraktu przez okres dwunastu miesięcy, z możliwością przedłużenia
pobytu; nie dłużej jednak niż do dwudziestu czterech miesięcy, dokonywanym na
podstawie wniosku osoby usamodzielniającej się, a pozytywnie zaopiniowanego przez
Fundację.

§ 2

Prawo pobytu (zamieszkiwania) w mieszkaniu wspomaganym przysługuje wyłącznie
osobom uprawnionym, zwanym dalej mieszkańcami.

§ 3

Każdy mieszkaniec mieszkania wspomaganego ma prawo do:
1. bezpiecznych i właściwych warunków do odpoczynku, nauki, pracy własnej,
przygotowania posiłków,
2. korzystania ze wszystkich urządzeń i wyposażenia znajdujących się
w mieszkaniu,
3. skorzystania z pomocy i odpowiedniego wsparcia ze strony opiekuna usamodzielnienia,
pracownika socjalnego, opiekuna mieszkania 

§ 4

Obowiązkiem każdego mieszkańca mieszkania wspomaganego jest:
1. właściwe korzystanie ze sprzętów i wyposażenia znajdującego się
w mieszkaniu,
2. zapobieganie zniszczeniom wynikającym z niewłaściwego użytkowania



mieszkania, wyposażenia, urządzeń,
3. utrzymanie mieszkania wraz z pomieszczeniami przynależnymi w należytym porządku i
czystości,
4. dbanie o bezpieczeństwo własne oraz współmieszkańców,
5. poszanowanie prawa do odpoczynku i prywatności każdego współlokatora,
6. przestrzeganie ciszy nocnej obowiązującej w godzinach od 22 do 6,
7. przestrzeganie higieny osobistej,
8. przestrzeganie zasad bhp i p. poż.,
9. zachowanie trzeźwości i nie używanie środków odurzających,
10. terminowe ponoszenie odpłatności z tytułu pobytu w mieszkaniu wspomaganym
określonym co do rodzaju i wysokości w zawartej umowie / kontrakcie.

§ 5

W mieszkaniu wspomaganym zabrania się:
1. przyjmowania gości w godzinach 22 – 8,
2. stosowania przemocy fizycznej i psychicznej,
3. zakłócania spokoju domowego,
4. spożywania napojów alkoholowych,
5. posiadania, stosowania i rozprowadzania wszelkiego rodzaju środków
odurzających,
6. palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych,
7. wynoszenia na zewnątrz przedmiotów stanowiących wyposażenie mieszkania.

§ 6

Za naprawę zniszczonego lub uzupełnienie zaginionego wyposażenia
mieszkania odpowiadają solidarnie jego mieszkańcy

§ 7
Zgłoszenie do projektu nie zobowiązuje Fundacji do przyjęcia uczestnika.

  ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W PROJEKCIE


