REGULAMIN
OŚRODKA DLA BEZDOM NYCH W ŁAŹNIEW IE
Al. K sięży Orionistów 1, 05-870 Błonie
I. MIESZKAŃCY OŚRODKA MAJĄ OBOWIĄZEK:
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

aktywnie współpracować z pracownikami Ośrodka w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji
życiowej, zwłaszcza w kierunku:
a. readaptacji i resocjalizacji,
b. społeczno-zawodowej aktywizacji i usamodzielnienia życiowego;
uczestniczyć w:
a. miejscowych spotkaniach dotyczących leczenia uzależnień oraz leczenia chorób i uzależnień
w jednostkach do tego powołanych i współpracujących z Ośrodkiem,
b. każdym spotkaniu ogłoszonym jako obowiązkowe,
c. propozycjach spędzania czasu wolnego organizowanych przez Ośrodek;
pomagać w utrzymaniu porządku w budynkach i na terenie przyległym oraz świadczyć pomoc
w innych pracach niezbędnych w utrzymaniu funkcjonowania, bezpieczeństwa, higieny, czystości,
estetyki itp.
kulturalnie odnosić się do pracowników i podopiecznych Ośrodka;
utrzymania higieny osobistej przez całą dobę;
przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 2200 - 600;
przestrzegania Regulaminu i stosowania się do poleceń pracowników Ośrodka;
przestrzegania zakazu palenia tytoniu we wszystkich pomieszczeniach Ośrodka;
zapobiegania marnotrawstwu wody i prądu;
częściowego pokrycia kosztów utrzymania w placówce zgodnie z wydaną przez Ośrodek Pomocy
Społecznej decyzją administracyjną;
na każdorazowe żądanie wychowawcy poddania się badaniom alkomatem. Odmowa badania
traktowana będzie jako przyznanie się do spożycia alkoholu
dbania o mienie ruchome i majątek trwały Ośrodka. Za celowo wyrządzone szkody sprawca
czynu, jakim jest podopieczny Ośrodka poniesie odpowiedzialność materialną
wykorzystywania wyposażenia, instalacji i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.

II. KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

samowolnego - tzn. bez powiadomienia Personelu placówki - oddalania się poza teren Ośrodka;
wnoszenia na teren Ośrodka i spożywania alkoholu lub jego substytutów, narkotyków oraz innych
środków odurzających. Osoby, które w tej materii złamią regulamin mają zakaz przebywania na
terenie Ośrodka;
wnoszenia i przechowywania artykułów żywnościowych przeterminowanych bądź niewiadomego
pochodzenia;
urządzania gier hazardowych;
używania w pomieszczeniach Ośrodka grzałek oraz innych urządzeń elektrycznych wykonanych
samodzielnie przez podopiecznych Ośrodka;
wprowadzania osób postronnych do pokoi mieszkalnych bez zgody wychowawcy;
samowolnej zmiany miejsca noclegowego bez zgody wychowawcy;
samowolnego i bez uzgodnienia z Personelem Ośrodka dokonywania jakichkolwiek napraw,
zmian istniejącego stanu pomieszczeń, instalacji oraz używania urządzeń nie będących typowym
sprzętem AGD.

1

ID. ZARZĄDZENIA:
1.

W przypadku miejscowego zagrożenia pożarem, klęski żywiołowej, przebywający w Ośrodku
muszą postępować zgodnie ze sposobami podanymi w instrukcji przeciwpożarowej.
2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokojach mieszkalnych i innych
ogólnie dostępnych pomieszczeniach. Rzeczy złożone do depozytu, a nie odebrane w ciągu
jednego miesiąca ulegają likwidacji. Po opuszczeniu Ośrodka przez podopiecznego,
przechowywane będą tylko jego dokumenty.
3. Osoby zakłócające spokój i porządek oraz będące w stanie nietrzeźwości na terenie placówki będą
bezwzględnie proszone o opuszczenie terenu Ośrodka.
4. Niedotrzymanie ustalonego terminu powrotu z przepustki równoznaczne będzie z opuszczeniem
Ośrodka.
5. Pobyt podopiecznego w Ośrodku ustala się na okres 6 miesięcy (pół roku). Pozostawanie
podopiecznego na dłuższy czas niż ustalony okres 6 miesięcy wymaga uzyskania zgody
kierownika Ośrodka na podstawie przemawiających za tym słusznych argumentów i okoliczności.
6. Osoba podpisująca Regulamin jest poinformowana, że brak współpracy z pracownikiem socjalnym
Ośrodka dla Bezdomnych oraz Ośrodka Pomocy Społecznej skutkuje uchyleniem decyzji
administracyjnej przyznającej schronienie w Ośrodku.
7. Za koordynację funkcjonowania Ośrodka odpowiedzialny jest kierownik Ośrodka lub dyżurujący
wychowawca.
8. Wychowawca ma obowiązek informowania kierownika Ośrodka o wszystkich wydarzeniach
zachodzących w Ośrodku wymagających decyzji wykraczających poza jego kompetencje.
9. Przebywający w Ośrodku mają możliwość składania wniosków i skarg pracownikowi socjalnemu,
wychowawcy lub kierownikowi Ośrodka.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2018 r.

Z powyższym Regulaminem Ośrodka zapoznałem się, akceptuję go i zobowiązuję się do jego
przestrzegania, co potwierdzam własnoręcznym podpisem:

podpis podopiecznego Ośrodka

