
UCHWAŁA NR 1004/2018
ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 23 lipca 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu "Przez mieszkanie chronione do integracji" wspierającego proces 
integracji społecznej wychowanków pieczy zastępczej

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 988 oraz poz. 1000), art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1769 oraz poz. 1985, z 2018 r. poz. 650 i poz. 700) oraz art. 180 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 oraz poz. 1076)  w związku 
z uchwałą nr XLVIII/394/2018 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 czerwca 2018 r. 
w sprawie przyjęcia "Programu działań samorządu powiatowego na rzecz rozwoju pieczy zastępczej 
w powiecie tomaszowskim  w latach 2018 - 2020" uchwala się co następuje: 

§ 1. Mając na względzie wspomaganie procesu integracji społecznej pełnoletnich wychowanków pieczy 
zastępczej, w tym w pokonywaniu doraźnych trudności mieszkaniowych w momencie opuszczania pieczy 
zastępczej, przyjmuje się do realizacji projekt pn. "Przez mieszkanie chronione do integracji" określony 
w załączniku do uchwały . 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

Mirosław Kukliński - .....................................................

Dariusz Kowalczyk - ------------------------------------------

Barbara Robak -............................................................

Bartłomiej Matysiak - -----------------------------------------

Leszek Ogórek - ..........................................................
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Załącznik do uchwały Nr 1004/2018
ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE 
MAZOWIECKIM
z dnia 23 lipca 2018 r.

„Przez mieszkanie chronione do integracji”

Projekt wzmacniający szanse integracji społecznej wychowanków opuszczających pieczę zastępcza, 
w szczególności placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka oraz młodzieżowe ośrodki 
wychowawcze i zakłady dla nieletnich, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej, poprzez wsparcie 
w pokonywaniu doraźnych trudności mieszkaniowych w momencie opuszczania pieczy zastępczej.

1. Cel projektu: 

Wsparcie wychowanków opuszczających pieczę zastępczą oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze 
i zakłady dla nieletnich, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej, zwanych dalej „wychowankami”,  
znajdujących się w obliczu trudnej sytuacji mieszkaniowej w momencie opuszczania pieczy zastępczej, 
stanowiącej utrudnienie na drodze do udanej integracji społecznej.

2. Adresaci projektu:

Wychowankowie objęci programem usamodzielnienia, o którym mowa w przepisach o pieczy zastępczej 
oraz pomocy społecznej, zwanym dalej „programem”, przygotowujący się do opuszczenia zasobów pieczy 
zastępczej,  stojący w obliczu trudnej sytuacji mieszkaniowej. Projekt szczególnie adresowany jest do 
wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, ponieważ ta grupa wychowanków na tle 
całej kategorii, z reguły  znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji, w tym także w odniesieniu do 
perspektywy osiągnięcia odpowiednio dobrych warunków mieszkaniowych. Projekt adresowany jest do 
wychowanków kontynuujących naukę lub wykonujących pracę zarobkową.

3. Zasięg i czas trwania projektu:

Projektem objęci zostają wychowankowie usamodzielniający się na terenie powiatu tomaszowskiego, dla 
których organem usamodzielniającym jest powiat tomaszowski. Początek realizacji projektu następuje 
nie później niż z dniem 1 stycznia 2019 r., z tym, że może zostać wdrożony wcześniej w zależności od potrzeb 
oraz możliwości jego wdrożenia.

4. Charakter (zakres rzeczowy) oraz zasady wsparcia w ramach projektu.

Podstawowym założeniem projektu jest pozyskanie poprzez wynajem lub w inny sposób dwóch mieszkań 
przeznaczonych dla 2- 3 osób każde, w celu udostępnienia ich wychowankom, nie mającym możliwości 
pozyskania mieszkania we własnym zakresie w momencie opuszczania pieczy zastępczej. W zakres rzeczowy 
projektu wchodzi także wyposażenia mieszkań  niezbędne do zapewnienia odpowiednich warunków bytowych 
i do nauki. Mieszkaniom nadaje się charakter mieszkań chronionych treningowych, o których mowa 
w ustawie o pomocy społecznej. Udostępnienie ich wychowankom odbywa się na zasadach określonych 
w ustawie o pomocy społecznej. Mieszkania nie służą wyłącznie zaspokajaniu doraźnych potrzeb bytowych 
wychowanków. Korzystanie z mieszkania służy przygotowaniu do samodzielnego życia, w tym pełnienia ról 
społecznych w integracji ze społecznością lokalną.  W celu osiągnięcia tego założenia wychowankowie 
w trakcie korzystania z mieszkania zobowiązani są do stałej współpracy z wyznaczonymi specjalistami 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Wsparcie w postaci udostępnienia pobytu w mieszkaniu chronionym nie oznacza zaspokojenia trwałych 
potrzeb mieszkaniowych wychowanka.

Prawo pobytu w mieszkaniu chronionym zostaje przyznane na czas określony, nie dłużej niż na rok. 
W uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony nie więcej niż do 2 lat.

5. Szacunkowe koszty i źródła finansowania projektu.

Wynajem mieszkań ( czynsz): do 1 500,00 zł. x 2 x 12 m-cy = 36 000,00 zł. rocznie.

Wyposażenie: 20 000,00 zł x 2 = 40 000,00 zł. jednorazowo.
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Projekt zakłada ponoszenie pozostałych, bieżących opłat mieszkaniowych przez wychowanków. 
Koszty obsługi administracyjnej oraz wsparcia specjalistycznego ponoszone są w ramach bieżącej działalności 
PCPR.

Wsparcie procesu integracji wychowanków należy do zadań własnych powiatu, dlatego źródłem 
finansowania są środki własne. Uruchomienie i realizacja zadania zakłada też możliwości uzyskania dotacji 
rządowej,  na podstawie istniejących obecnie rozwiązań prawnych i systemowych. istnieje także możliwość 
uzyskania wsparcia w postaci środków unijnych  w ramach RPOWŁ w latach 2019 -2020.

6. Podstawy prawne projektu:

art. 19 pkt 11, art. 53 i art.  90 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r . o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) i art.  140 ust. 1 pkt 2 lit. a i art. 180 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.).

7.  Zakładane rezultaty projektu.

Projekt przyczyni się do rozwiązywania doraźnych problemów mieszkaniowych wychowanków, 
nie mających odpowiednich warunków mieszkaniowych w momencie opuszczania pieczy zastępczej, np. 
wychowanków oczekujących na przydział mieszkania z zasobów komunalnych gminy. Ponadto, prowadzenie 
mieszkań chronionych  poszerzy zakres i wzbogaci poziom udzielanego wsparcia w przygotowaniu do 
samodzielnego życia w integracji ze społecznością lokalną. Dodatkowym rezultatem projektu powinno być 
zwiększenie stopnia mobilności w odniesieniu do miejsc w pieczy zastępczej np. poprzez zwolnienie miejsca 
w pieczy zastępczej przez pełnoletniego wychowanka.
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UZASADNIENIE PROJEKTU:

Sporządzona została lista tzw. doraźnych potrzeb mieszkaniowych według stanu na dzień

30 czerwca bieżącego, 2018 r.,wychowanków pieczy zastępczej oraz osób, które,

przebywając obecnie w pieczy, pełnoletniość osiągną w latach 2019 – 2020. Lista obejmuje

12 nazwisk osób, które na dzień dzisiejszy nie mają jasnych perspektyw lokalowych w

momencie opuszczania pieczy zastępczej. To znaczna kumulacja tego typu potrzeb,

ponieważ poprzednio rozkładały się one bardziej równomiernie na poszczególne lata.

Ponadto, dotychczas wychowankowie mogli liczyć na wsparcie w postaci mieszkania

chronionego z zasobów prowadzonych przez miasto. W bieżącym roku wystąpienia w tym

przedmiocie spotkały się z odmową i wskazaniem powiatu jako organu właściwego do

realizacji tego zdania.

Część wychowanków jest już na liście osób oczekujących na przydział lokalu z

zasobów budownictwa społecznego, pozostali o wpisanie na tą listę będą się ubiegać. Oferta

w postaci dwóch mieszka przeznaczonych dla 2 – 3 osób każde spowoduje wypełnieni tej

przestrzeni pomiędzy osiągnięciem pełnoletniości a uzyskaniem mieszkania np. z zasobów

komunalnych gminy i pozwoli zlikwidować barierę uniemożliwiającą opuszczenie zasobów

pieczy zastępczej i podjęcie samodzielnego, ale wspieranego (chronionego) funkcjonowania

w momencie osiągnięcia pełnoletniości. Celem wdrożenia zadania jest także dodatkowe

wsparcie w pierwszym etapie samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym,

szczególnie istotne w odniesieniu do wychowanków mogących mieć większe od innych

trudności w samodzielnym wypełnianiu ról społecznych.

Wdrożenie zadania zwiększy efektywność wykorzystania miejsc w pieczy zastępczej

poprzez szybsze zwalnianie ich przez wychowanków osiągających pełnoletniość.

Realizacja zadania nie pociąga za sobą znacznych nakładów finansowych – roczny

koszt nie powinien przekroczyć kwoty 50 tys. zł., co daje średni miesięczny koszt w

przeliczeniu na osobę 700,00 – 1 000,00 zł. + 500,00 zł. pomocy pieniężnej na

kontynuowanie nauki = 1200,00 - 1 500,00 zł. przy średnim, miesięcznym koszcie

utrzymania wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego

wynoszącym ok. 2 500,00 zł.

Podjęcie i realizacja projektu wpisuje się także w program rozwoju pieczy

zastępczej, którego opracowanie i realizacja jest ustawowym obowiązkiem samorządu

powiatowego i stanowi jeden z głównych celów w programie rozwoju pieczy zastępczej w

powiecie na lata 2018 -2020.
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