
Mieszkania dla osób 
wychodzących 
z bezdomności

model stargardzki
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STARGARDZKI SYSTEM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI 
- PROFILAKTYKA –

PROGRAM OSŁONOWY SKIEROWANY DO OSÓB ZAGROŻONYCH 
BEZDOMNOŚCIĄ

Dane liczbowe:

• liczba gospodarstw domowych, 
które uczestniczyły w Programie –
851 (uwaga: niektóre rodziny 
przystępowały kilkakrotnie) 

• liczba gospodarstw domowych, 
które uzyskały pomoc w ramach 
Programu – 225

Rezultaty:

• dynamika wzrostu zadłużenia 
czynszowego – 2009 r. +6%, 
2017 r. -0,02

• % gospodarstw domowych 
regularnie płacących czynsz –
2009 r. - 68,42%, 
2017 r. – 73,98 %

Współpraca zarządcy mieszkaniowym zasobem Miasta – Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. 
oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej



STARGARDZKI SYSTEM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI 
- INTERWENCJA –

WSPÓŁPRACA MIASTA I CARITAS ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO – KAMIEŃSKIEJ

STREETWORKING

POMOC 
DORAŹNA 
(ogrzewalnia, 
łaźnia, magazyn 
odzieży, 
jadłodajnia)

NOCLEGOWNIA

SCHRONISKO

OŚRODEK 
WSPARCIA



STARGARDZKI SYSTEM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI 
- INTEGRACJA –

WSPÓŁPRACA MIASTA I CARITAS ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO – KAMIEŃSKIEJ

CENTRUM 
INTEGRACJI 
SPOŁECZNEJ

MIESZKANIE 
WSPOMAGANE

MIESZKANIE 
DOCELOWE



ŚRODKI Z EFS

• 19 partnerstw lokalnych w Polsce w ramach PO Kapitał Ludzki
opracowało i testowało pilotażowe działania wdrażające 
Model Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności

• Stargard wdrażał m.in. standard mieszkalnictwa.

• Lider partnerstwa lokalnego: Miasto Stargard

• Partnerzy: 

- Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie



W 2013 r. do Programu „Potrzebny Dom” realizowanego przez Stargardzkie 
TBS Sp. z o. o. wprowadzono kolejny podprogram – „Od Nowa”.

W ramach programu „Od Nowa” realizowane są mieszkania wspomagane 
dla osób wychodzących z bezdomności.

„Od Nowa” zapewnia dwuetapowe dojście do własnego, docelowego 
mieszkania. 
W I etapie osoby bezdomne uzyskują tymczasowe mieszkanie wspomagane, 
w którym przygotowują się do powrotu do samodzielnego życia, ucząc się 
gospodarowania własnym budżetem, zarządzania gospodarstwem, 
współdziałania z innymi lokatorami i opiekunem, a po pozytywnym 
zakończeniu tego etapu mogą uzyskać samodzielny lokal.



3 inkubatory  „Od Nowa” dla 11 osób

1) 3 mieszkania 
dla mężczyzn

2) 3 mieszkania 
dla kobiet

3) 5 mieszkań 
dla mężczyzn



Mieszkania zostały 
wyremontowane przez grupę  
remontowo-budowlaną 
z Centrum Integracji 
Społecznej, w tym osoby 
bezdomne.



Kwalifikacji mieszkańców dokonuje Komisja do spraw 
mieszkania wspomaganego „Od Nowa” spośród osób:

 bezdomnych od co najmniej 6 miesięcy,
 przebywających w placówce dla osób bezdomnych na terenie miasta,
 uczestniczących w terapii,
 realizujących kontrakt socjalny i indywidualny plan wychodzenia 

z bezdomności,
 posiadających stałe źródło dochodu,
 których ostatnim miejscem stałego pobytu był Stargard,
 zmotywowanych do zmian i dążących do usamodzielnienia,
 oczekujących na przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta.



opinia Komisji 
„Od Nowa”

opinia 
Stargardzkiego 

TBS

akceptacja 
Prezydenta 

Miasta



Umowa najmu na pół roku z możliwością przedłużenia.
Okres zamieszkiwania – do 3 lat.

W 2 mieszkaniach - inkubatorach – czynsz socjalny.
W 1 mieszkaniu - inkubatorze, wynajętym z zasobu STBS, czynsz komunalny 
dla lokali podnajmowanych kategorii Ea. Podnajemcy mogą uzyskać dodatek 
mieszkaniowy oraz obniżkę czynszu.



Czynsz wynajmu 
od STBS 

Czynsz podnajmu 
od Miasta

Różnica dopłacana 
z budżetu Miasta

11,70 zł/m2 10,01 zł/m2 1,69 zł/m2

Miasto udziela obniżki czynszu 
podnajemcom mieszkań 
wspomaganych o niskich 
dochodach maksymalnie 
w wysokości 60% stawki czynszu. 



Miasto zleca organizacji pozarządowej zapewnienie opiekunów 
mieszkalnictwa wspomaganego „Od Nowa”. Dotacja na ten cel 
dla Caritas wynosi 11.400 zł w 2018 r. 

Zadania opiekuna to w szczególności zapewnienie mieszkańcom 
wsparcia w obszarach: 
• treningu budżetowego, 
• samoobsługi i zaradności życiowej, 
• nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych, 
• aktywności i odpowiedzialności, 
• spędzania wolnego czasu, 
• aktywizacji nakierowanej na utrzymanie zatrudnienia, 
• relacji z urzędami, zakładami pracy, współpraca z instytucją 
rekomendującą kandydata do mieszkania wspieranego 
oraz pracownikiem socjalnym zatrudnionym w projekcie.

OPIEKUN



W latach 2013-2018 w mieszkaniach „Od Nowa” zamieszkiwało 
18 mieszkańców (w tym 3 dzieci):
- 4 osobom nie przedłużono umowy z uwagi na nadużywanie 
alkoholu,
- 2 osoby (matka z dzieckiem) opuściły mieszkanie, 
- 1 osoba zmarła,
- 2 osoby mieszkają powyżej 3 lat (zgoda na przedłużenie pobytu).



Partnerzy w realizacji programu mieszkalnictwa 
wspomaganego „Od Nowa”

• Miasto Stargard

• Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej

• Stargardzkie TBS Sp. z o.o.

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie



MAJA WACŁAWCZYK

ZASTĘPCA DYREKTORA

WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

URZĄD MIEJSKI

W STARGARDZIE

UL. CZARNIECKIEGO 17

TEL. 91 578 35 03, 91 577 16 68


