


POCZĄTEK
Współpraca:

• Gminy - Miasta Stargard

• Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.

• Stargardzkiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną (dawniej PSOU), 

(które było pomysłodawcą pierwszych mieszkań wspomaganych)

przyniosła efekty w postaci:

1998 rok – w Stargardzkim TBS rusza pierwszy

projekt budowy mieszkań wspomaganych

1999 i 2001 rok – oddanie do użytkowania pierwszych

mieszkań wspomaganych dla osób

niepełnosprawnych intelektualnie



 rok 2003 - powstanie programu pomocy mieszkaniowej

Potrzebny Dom z 3 podprogramami:

Bez Barier, Na Start, Nie Sami

Wzrost zapotrzebowania na mieszkania wspomagane przez coraz

szersze kręgi osób potrzebujących wsparcia zaowocował

opracowaniem programu pomocy mieszkaniowej i budową

dla nich mieszkań:

Współpraca Stargardzkiego TBS ze Stowarzyszeniem Osób

Niepełnosprawnych Ruchowo i Przyjaciół „POMOST”

doprowadziła do:

 2004 rok - oddania do użytkowania pierwszych

6 mieszkań dla osób niepełnosprawnych

ruchowo



 2006 rok - oddanie do użytkowania pierwszego

„inkubatora” – mieszkania w programie Na Start

dla wychowanków placówek opiekuńczo –

wychowawczych

 2009 rok - oddanie do użytkowania pierwszych mieszkań

w programie Nie Sami dla osób starszych

 2009 rok - oddanie do użytkowania pierwszego

mieszkania rodzinkowego w nowo powstałym

programie Nasz Dom dla dzieci pozbawionych

domu rodzinnego

 2013 rok - oddanie do użytkowania pierwszych mieszkań

w nowym programie Od Nowa dla osób

bezdomnych program realizowany we

współpracy z Caritas Archidiecezji Szczecińsko -

Kamieńskiej



 2009 rok - po latach nieformalnej działalności

grono osób wspierających program powołało

do życia Stowarzyszenie „Potrzebny Dom”

 2010 rok – pierwszy rok działalności Stowarzyszenia

 2013 rok - Stowarzyszenie uzyskało status organizacji

pożytku publicznego, na którą można przekazać

1 % podatku dochodowego od osób fizycznych

Rozwijające się programy i coraz większe potrzeby pomocy

ich uczestnikom, niejako wymusiły powstanie organizacji

pozarządowej, która została głównym partnerem w realizacji

tych programów.



P  O  T  R  Z  E  B  N  Y     D  O  M

Program Pomocy Mieszkaniowej
1. BEZ BARIER

program mieszkaniowy dla osób niepełnosprawnych: 
- intelektualnie
- z dysfunkcją ruchu 

2. NA START
program mieszkaniowy dla wychowanków placówek
opiekuńczo-wychowawczych w tym rodzin zastępczych

3.  NIE SAMI 
program mieszkaniowy dla osób starszych

4. NASZ DOM
program mieszkaniowy dla dzieci z placówek opiekuńczo -
wychowawczych

5. OD NOWA
program mieszkaniowy dla osób bezdomnych
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Partnerzy w realizacji programu 

Potrzebny Dom

Stargardzkie

Towarzystwo

Budownictwa

Społecznego

Organizacje
pozarządowe

Samorządy lokalne

• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną,

• Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych Ruchowo 
i Przyjaciół „Pomost”,

• Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów,

• Uniwersytet Trzeciego Wieku,

• Centrum Socjalne Caritas.

• Gmina-Miasto Stargard,

• Starostwo Powiatowe,

• Gminy z Powiatu Stargardzkiego :

• Gmina Stargard,

• Gmina Dolice,

• Gmina Stara Dąbrowa,

• Gmina Suchań,

• Gmina Chociwel,

• Gmina Marianowo.

Stowarzyszenie 
„Potrzebny Dom”



Partnerstwo - Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Intelektualnym

35 mieszkań dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 

w tym 2 mieszkania dla opiekunów.

PROGRAM  BEZ BARIER



22 mieszkania dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Partnerstwo- Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo i Przyjaciół „POMOST”



PROGRAM NASZ DOM 

4 mieszkania rodzinkowe dla 51 dzieci 

z placówek opiekuńczo- wychowawczych w wieku do 18 lat       

Zadanie własne Powiatu Stargardzkiego- Partnerstwo - Stowarzyszenia „Potrzebny Dom”



PROGRAM OD NOWA 

Partnerstwo - Centrum Socjalne Caritas ze Stargardu

11 mieszkań w 3 inkubatorach dla osób wychodzących z bezdomności



PROGRAM  NA START

etap I - 2 Inkubatory dla 9 - 11 wychowanków

opuszczających formy pieczy zastępczej 

Partnerstwo - Stowarzyszenia „Potrzebny Dom”



etap II - 20 mieszkań docelowych dla wychowanków inkubatorów

Partnerstwo - Stowarzyszenia „Potrzebny Dom”



 Opiekuna, który sprawując nad nimi nadzór odpowiada za realizację programu,

pomagając im w usamodzielnianiu się w życiu codziennym i w realizacji programu

usamodzielniania zawodowego;

 Psychologa, który udziela niezbędnego wsparcia w postaci porad na temat życia

codziennego i rozwiązywania rodzących się konfliktów i sporów;

 Poprzez darczyńców, którzy pomagają i wspierają w organizacji okazjonalnych

imprez, (wyjścia do kina, teatru, filharmonii, kręgielni, nauka pływania na desce

surfingowej, kolacje wigilijne wraz z prezentami świątecznymi);

 Uzupełnienie partycypacji mieszkań docelowych i wyposażenie ich.

Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” 

zabezpiecza środki dla mieszkańców Inkubatorów na: 



PROGRAM  NIE SAMI

24 mieszkania dla osób starszych (55+) 

w tym 2 mieszkania dla osób z dysfunkcją ruchu

Partnerstwo - Stowarzyszenia „Potrzebny Dom”



 opiekuna od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 16.00;

 usługi pielęgniarskie 2 godziny w tygodniu dla osób potrzebujących;

 system przywoływania, umożliwiający Najemcy w razie zagrożenia życia, wysłanie

sygnału alarmowego do dyżurnego Straży Miejskiej;

 możliwość korzystania ze świetlicy (z zapleczem kuchennym) wyposażonej

przez darczyńców w meble, telewizor i komputery;

 pomoc w codziennych czynnościach gospodarczych w oparciu o grupę

wolontariuszy, (także młodzież z programu Na Start);

 naukę obsługi komputera w świetlicy;

 naukę języka obcego;

 gimnastykę;

 imprezy integracyjne: wspólne okazjonalne posiłki (Wigilia),wieczorki taneczne oraz

ogniska, wyjścia na kręgle, do kina, wyjazdy do filharmonii, robótki ręczne;

 możliwość działania w Klubie Seniora

Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” 

zabezpiecza środki dla mieszkańców na: 



Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” 

w ramach swojej działalności, 

powiększyło swoją ofertę 

w kierunku integracji mieszkańców 

całego osiedla. 

Stowarzyszenie dzięki współpracy z:

 Gminą – Miasto Stargard 

 Stargardzkim TBS-em’

oraz dzięki wsparciu darczyńców

oferuje rokrocznie 

dla mieszkańców osiedla,

a w szczególności dla tamtejszych dzieci 

wiele atrakcji: 



Festyn „Dzień Sąsiada”



Wakacje na Lotnisku



Ferie zimowe na Lotnisku



Zajęcia Pozalekcyjne



W ramach wygranego konkursu na prowadzenie Klubu Seniora 
Stowarzyszenie oferuje między innymi:

Stowarzyszenie – inicjatorem powstania 

„Klubu Seniora”, 



Spotkanie ze sztuką



Ćwiczenia jogi



Imprezy integracyjne



Kręgle



Coroczna
Akcja Charytatywna –

Paczka dla Rodaka 
i Bohatera na Kresach

Stowarzyszenie czynnie uczestniczy w życiu Miasta 

i jest otwarte na nowe wyzwania…



Udział w Stargardzkich Dniach Seniora



Koncerty Charytatywne



„Ludzie mieszkają w domach”, rysunek Ryszarda Podgórskiego, praca powstała w Warsztatach Terapii 

Zajęciowej „Wspólnota” we Wrocławiu  fundacji im. Brata Alberta. 

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. współpracuje stale z fundacją „Pod Sukniami”, która prezentuje i promuje 

Art brut, „sztukę zwaną naiwną”, a szczególnie twórczość osób z upośledzeniem umysłowym oraz 

zajmuje się pracą  z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.




