
Moje mieszkanie – moja odpowiedzialność

– Mieszkania treningowe dla młodzieży 
opuszczającej opiekę instytucjonalną

Stargard, 11 kwietnia 1018 r.



MIESZKANIA WSPOMAGANE - treningowe

• Kluczowa rola organizacji prowadzącej jako „opiekuna mieszkania” 
oraz operatora usamodzielnienia

• Trening do samodzielności wg ustalonego planu

• Określony czas na trening (6 mcy -2 lata, w zależności od 
zdiagnozowanej potrzeby)

• Częściowa odpłatność (min. pokrycie kosztów użytkowania) -
konieczne stałe źródło dochodów

• Edukacja w zakresie utrzymania mieszkania: „moje mieszkanie – moja 
odpowiedzialność”



PROJEKT TRAMPOLINA 
– usamodzielnianie młodych dorosłych w mieszkaniach 
treningowych

Partnerzy : Fundacja Habitat for Humanity Poland

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów

Microfinance Centre – program edukacyjny

Realizacja: Warszawa, 2015-2016 (adaptacja)  2016 --->  (realizacja)



Problem oczekiwania na przydział lokalu socjalnego dla absolwentów
opieki instytucjonalnej

Kontynuacja kształcenia zawodowego / matura / studiach wyższe

Odpłatność za pobyt

Istotne elementy towarzyszące: 
1. edukacja finansowa (budżet i  racjonalne wydawanie) + trening  
oszczędzania ciepła, wody, energii w gospodarstwie domowym   

2. staże zawodowe adekwatne do predyspozycji – dzięki partnerom 
biznesowym



Cel: Stworzenie modelowego rozwiązania mieszkaniowego dla 
wychowanków instytucji pieczy zastępczej w okresie 
usamodzielnienia

Cel Szczegółowy: Przekształcenie nieużywanych suszarni na 
poddaszu na 7 niezależnych mieszkań rotacyjnych dla młodzieży 
opuszczającej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży 
Orionistów „Trampolina” w Aninie na ich drodze do 
samodzielności

Założenia: rotacyjne pobyty absolwentów ośrodka MOW przez 
okres 1-2 lat, zależnie od IPD

Koszt adaptacji: 1.050.000 zł



Polski system pomocy społecznej nie zapewnia preferencyjnych warunków
dostępu do mieszkań socjalnych dla młodzieży opuszczającej ośrodki
wychowawcze czy instytucje pieczy zastępczej (raport NIK 01.2015)

Złożoność ich potrzeb, w tym braki edukacyjne, społeczne i emocjonalne
wymagają dłuższego wsparcia przed osiągnięciem pełnej samodzielności

Kluczowym działaniem jest zapobieganie powrotom do środowisk
dysfunkcyjnych oraz niedopuszczenie do sytuacji bezdomności. Istnieje ok.
2-3-letnia luka pomiędzy momentem opuszczenia ośrodków
wychowawczych a możliwością zamieszkania w lokalu socjalnym

Niezbędnym narzędziem do dalszego kroczenia tą drogą integracji
społecznej i usamodzielnienia się jest …

…niedrogie, ale samodzielne lokum



Absolwenci Ośrodka Trampolina I (filia MOW) w Aninie



Strych przed remontem (czerwiec 2015)



Budynek WM Brechta 12 
(– potrzeba Wspólnoty pozyskania środków na remont elewacji)



Nasi Partnerzy: FAAB Architektura – projekt mieszkań



Przygotowanie do bycia lokatorem – projekt edukacyjny 
„Moje mieszkanie – moja odpowiedzialność” 
(marzec 2015 – marzec 2016)



Przyszli mieszkańcy pomagają w 
budowie swoich mieszkań (luty 2016)



PRZED PO

Ważne: 
• standard mieszkań (budowanie motywacji) 
• samodzielność w mieszkaniu
• dopasowanie wsparcia i czasu pobytu do potrzeb



Gotowe 
mieszkania 
treningowe

07.2016
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Gotowe 
mieszkania 
treningowe



• Mieszkania chronione – definicja w ustawie o pomocy społecznej
po nowelizacji 07.2017: chronione wspierane i chronione treningowe

• Mieszkania wspomagane – „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w 
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków EFS i EFRR lata 2014-2020 ” Min. Rozwoju:
treningowe + wspierane, chronione

• „Formą mieszkania wspomaganego nie jest mieszkanie socjalne” (Wytyczne)

USŁUGA MIESZKANIOWA ZE WSPARCIEM



Usługi oparte na mieszkaniach

• Chronione: treningowe i wspierane

• Wspomagane: treningowe i wspierane

• Treningowe

• Mieszkanie ze wsparciem

• Trening umiejętności społecznych  (CTUS)

• Społeczne

• Readaptacyjne

• Społeczna agencja najmu

• Najpierw mieszkanie!



Usługi oparte na mieszkaniach

• Cel rzeczniczy 1: 
zniesienie barier formalnych do tworzenia mieszkań 
chronionych na bazie ustawy (dofinansowanie z BGK)

• Cel rzeczniczy 2: 
uspójnienie nomenklatury pomiędzy różnymi formami 
mieszkań wspomaganych – tych z Ustawy i tych z 
Wytycznych



Powielalne   vs.   skalowalne



Dziękuję za uwagę!

Magda Ruszkowska-Cieślak
mruszkowska@habitat.pl tel.  697 979 901 

mailto:mruszkowska@habitat.pl

