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Polityka mieszkaniowa

Polityka mieszkaniowa kluczowym elementem prowadzonej przez miasto 

polityki społecznej.

Potrzebny dom filarem polityki społecznej w walce z wykluczeniem

mieszkaniowym.

Polityka społeczna

Polityka mieszkaniowa

Program „Potrzebny dom”



Zadania Wydziału Polityki Społecznej w 

polityce mieszkaniowej

W ramach Wydziału Polityki Społecznej stargardzkiego magistratu funkcjonuje 

referat ds. mieszkaniowych i pomocy społecznej, który współdziała z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej:

- kształtowanie polityki mieszkaniowej,

- gospodarowanie zasobem lokali socjalnych,

- przydzielanie dodatków mieszkaniowych oraz odstępowanie od poboru kaucji,

- udzielanie obniżek czynszów za lokale stanowiące własność Miasta,

- udzielanie ulg w spłacie zaległości czynszowych,

- realizacja programu i zasad udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją.



Rozeznanie potrzeb lokalnej społeczności-

rozwoju sektora mieszkań wspomaganych

Rozszerzamy katalog beneficjentów programu nawiązując współpracę

z kolejnymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi.

Grupy już objęte wsparciem Grupy potrzebujących wsparcia

Niepełnosprawni intelektualnie Osoby z autyzmem

Niepełnosprawni ruchowo Niedowidzący i niewidomi

Opuszczający dom dziecka Niedosłyszący i głusi

Seniorzy Repatrianci

Nieletni bez opieki rodzicielskiej Opuszczający zakłady karne

Bezdomni ???



Szczególna rola trzeciego sektora –

partnerstwo

Ciągłość potrzeb i wyspecjalizowane kompetencje organizacji 

pozarządowych gwarancją kontynuacji programu bez względu na 

zmiany polityczne w lokalnych władzach.



Koordynacja działań

Realizacja polityki mieszkaniowej wymaga skoordynowanych działań.

Trzeci sektor

Gmina Miasto 

Stargard

Inne instytucje 

(PUP, PCPR)

Stargardzkie 

TBS



Koszty i korzyści

Wymiar ekonomiczny (w oparciu o dane z 2016 r.).

Średni miesięczny całkowity  koszt 

w DPS  

3 200 zł

Średni miesięczny koszt w mieszkaniu wspomaganym

dla osób niepełnosprawnych intelektualnie –

1 736,24 zł

MIASTO: 1 887 zł

MIESZKANIEC DPS-u lub jego rodzina: 

1 313 zł

MIASTO: 799,61 zł 
NGO – PSONI: 726,10 zł (środki z PFRON, z PUP i 

własne)

MIESZKAŃCY: 210,53 zł (czynsz, nie wliczono kosztów 

wyżywienia)



Koszty i korzyści

Wymiar społeczny

utrzymanie 
osób 

w środowisku 
zamieszkania

przeciwdziałanie 
bezdomności

przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu

budowanie 
właściwych 

postaw 
społecznych

rozwijanie 
społeczeństwa 
obywatelskiego



Regulacje prawne, definicje

Definicja mieszkania chronionego zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1292).

Mieszkanie chronione - forma pomocy społecznej:

 przygotowująca pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do    

prowadzenia samodzielnego  życia  => treningowe

 wspomagająca te osoby tam przebywające w codziennym 

funkcjonowaniu  => wspierane 



Treningowe czy wspierane - definicje

Zgodnie z art. 53 ust. 4 i 6 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1292).

W mieszkaniu  chronionym  treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz 

naukę w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia 

prowadzenia samodzielnego życia.

W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe i pomoc 

w wykonywaniu codziennych czynności i realizacji kontaktów 

społecznych, w celu utrzymania samodzielności.



Dla kogo mieszkanie chronione?

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1292).

Wsparcie w mieszkaniu chronionym przysługuje ze względu na: 

- trudną sytuację życiową, 

- wiek, 

- niepełnosprawność, 

- chorobę. 

Obejmuje w szczególności:

- osoby z zaburzeniami psychicznymi, 

- osoby opuszczające dom dziecka, 

- osoby opuszczające młodzieżowy ośrodek wychowawczy, 

- osoby opuszczające zakład dla nieletnich, 

- cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub 

zezwolenie na pobyt czasowy.



Program Za życiem

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje 

swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji 

społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

oraz wsparcie ich rodzin. 

Mieszkania na wynajem i wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin 

– brak definicji mieszkań wspomaganych.



Mieszkania chronione a mieszkania 

wspomagane

Pomimo istotnego dorobku przepisy nie definiują pojęcia mieszkanie 

wspomaganego, jedyną kategorią pozostają mieszkania chronione.

Mieszkania chronione a mieszkania wspomagane

Chronione Wspomagane

Przyznawane w oparciu 

o decyzję administracyjną

Treningowe lub wspierane

Dla osób o wysokim stopniu 

dysfunkcji

Przyznawane w oparciu 

o umowę cywilnoprawną

Treningowe i wspierane

Dla osób o niskim stopniu 

dysfunkcji



Integracyjna rola mieszkań wspomaganych

Mieszkania wspomagane w zespołach osiedlowych umożliwiające codzienne 
relacje sąsiedzkie

Integracja seniorów z wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych

Integracja niepełnosprawnych i młodzieży

Integracja niepełnosprawnych i seniorów

Zatrudnienie w Zakładach Aktywizacji Zawodowej

Aktywacja zawodowa i społeczna w programach wychodzenia z bezdomności  



Konieczność wprowadzenia rozwiązań 

systemowych
Przejście z fazy eksperymentów wymagających aktywności i determinacji 

konkretnych osób do działań systemowych prowadzonych przez samorządy 

i NGOsy przy wsparciu rządu zapewniającym dostęp do mieszkań 

wspomaganych w całej Polsce.



Źródła finansowania
1. Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, 

mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

2. Program finansowania zwrotnego socjalnego budownictwa czynszowego.

Zadania inwestycyjne finansowane są z:

- budżetu Gminy,

- budżetu państwa,

- środków NGO.

Bieżąca działalność finansowana jest z:

- budżetu Gminy,

- budżetu państwa,

- środków NGO.

Działalność realizowana jest przez podmioty wyłonione w konkursach – brak gwarancji 

ciągłości finansowania. 

Konieczność finansowania przyznawanego na czas nieoznaczony z oceną poziomu 

realizacji zadań.

Miasto kształtuje politykę czynszową na bazie analizowanych możliwości 

i potrzeb.



Dokumenty programowe
Uchwały Rady Miejskiej

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy – Miasta 

Stargard Szczeciński na lata 2016 – 2021 Nr XIV/153/2015

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy –

Miasta Stargard Szczeciński i pomieszczeń tymczasowych oraz udzielania pomocy w 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków stargardzkiej wspólnoty samorządowej 

Nr XXV/296/2013 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Stargard 

Szczeciński na lata 2014 – 2020 Nr XXXV/405/2013 

Uchwała Rady Powiatu Stargardzkiego
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Powiatu Stargardzkiego w zakresie opieki nad 

dzieckiem i rodziną na lata 2006-2015 Nr VII/79/07 

Wieloletni plan inwestycyjny Stargardzkiego TBS

Program Stowarzyszenia Potrzebny Dom – Potrzebny Dom



Polityka informacyjna

Zasób mieszkań wspomaganych oferuje specjalne możliwości 

w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych – społeczność musi wiedzieć 

o wynikających z tego możliwościach i zasadach korzystania z nich.



Obecność w społeczności i diagnoza 

lokalnych potrzeb 

Mieszkania wspomagane przyczynkiem do dalszych inicjatyw takich jak np.:

- festyn „Dzień Sąsiada”,

- ferie na lotnisku,

-wakacje na lotnisku,

-klub seniora,

- zajęcia wyrównawcze dla dzieci.



Architektura i urbanistyka

Aby stworzyć przyjazne człowiekowi budynki potrzeba dobrej architektury. 

Dobra urbanistyka pozwala umiejscowić te budynki w przyjaznej przestrzeni.

Razem stanowią wkład pokoleń w dziedzictwo i kulturę miasta.

Rozproszenie mieszkań wspomaganych pozwala beneficjentom programów

korzystać z osiągnięć Stargardzkiego TBS.









Rewitalizacja
Należy ją rozumieć jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego 

obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez 

zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni, 

gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez 

interesariuszy rewitalizacji.Program mieszkań wspomaganych w sposób 

oczywisty wpisuje się w proces rewitalizacji.









Stargard - miasto sukcesu

Stargard Polska

1. 2. 3. 4. 5.

2:4

liczba mieszkańców 68 477 0,18 % 37 950 000 100%

liczba mieszkań chronionych 107 15,22 % 703 100%

liczba miejsc w mieszkaniach 

chronionych

198 6,78 % 2 922 100%

dane za rok 2016



Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego – krajowy lider

20 rocznica istnienia STBS – 20 lat działań na rzecz mieszkań 

wspomaganych wzbogacone rozumieniem misji towarzystw budownictwa 

społecznego w realizacji społecznego budownictwa czynszowego. 



Dziękuję za uwagę

Piotr Mync
Zastępca Prezydenta Miasta

Urząd Miejski w Stargardzie

ul. Czarnieckiego 17

tel. 91 577 00 71

p.mync@um.stargard.pl


