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Model zasiedlania kamienic ROCŁ

Pytania

Jak przydzielać lokale komunalne w kamienicach 

wyremontowanych w ramach ROCŁ? Osoby powracające, 

kto potem?

Jak zapewnić mix społeczny w nieruchomościach?

Jak przydzielać mieszkania chronione, kto w nich powinien 

zamieszkać, na jakich zasadach, jak wybrać operatora?

Czy zapotrzebowania lokalnego środowiska na dane funkcje 

społeczne zmieniło się?

Na jakich zasadach wybierać operatorów funkcji? Jakie 

kompetencje?



Zasiedlania mieszkań komunalnych - metodologia





Weryfikacja zasobu



Mix społeczny



Mieszkania chronione - metodologia



Grupy odbiorców

wychowankowie pieczy zastępczej 

osoby z niepełnosprawnością (intelektualną i/lub ruchową) 

osoby z zaburzeniami psychicznymi

dla każdej z wymienionych grup docelowych wyróżniono:

model I – mieszkanie przeznaczone dla osób o mniejszym 

stopniu samodzielności oraz

model II – mieszkanie przeznaczone dla osób o większym 

stopniu samodzielności



Przykład - Mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami 

różnego typu – model I i II

  Model I Model II 

Cecha Opis cechy 

Typ mieszkania Mieszkanie chronione wspierane dla osób 

z niepełnosprawnościami różnego typu o mniejszym 

stopniu samodzielności 

Mieszkanie chronione treningowe dla osób 

z niepełnosprawnościami różnego typu o większym 

stopniu samodzielności 

Charakterystyka 

ogólna 

Mieszkanie zapewniające całodobowe wsparcie 

opiekuna mieszkania dedykowane osobom o znacznych 

trudnościach z poruszaniem się i samoobsługą. Celem 

pobytu w mieszkaniu jest utrzymanie lub zwiększenie 

samodzielności w zakresie samoobsługi i realizacji 

podstawowych potrzeb. Integracja społeczna. Funkcja 

wytchnieniowa – alternatywa dla pobytu w środowisku 

rodzinnym. 

Mieszkanie zapewniające kilkugodzinne wsparcie 

opiekuna mieszkania, umożliwiające pobyt osób 

nieprzygotowanych do samodzielnego zamieszkiwania.  

Celem pobytu w mieszkaniu jest zwiększenie 

samodzielności w zakresie realizacji podstawowych 

potrzeb oraz trening ról społecznych, prowadzące do 

usamodzielnienia mieszkaniowego. 

Profil 

mieszkańca 

 Osoby z niepełnosprawnościami różnego typu 

 Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, w tym osoby:  

o z niepełnosprawnością częściowo lub całkowicie 

uniemożliwiającą samodzielnie poruszanie się 

i samoobsługę 

o z niepełnosprawnością uniemożliwiającą 

samodzielne poruszanie się po mieście w celu 

dotarcie do miejsc środowiskowych form wsparcia 

o w przypadku chorób przewlekłych osoby niezdolne 

do samodzielnego brania leków 

o mieszkańcy korzystający z dziennych form 

wsparcia środowiskowego 

 Osoby z niepełnosprawnościami różnego typu  

 Osoby z orzeczeniem o umiarkowanym lub lekkim 

stopniu niepełnosprawności 

 Osoby zdolne do samoobsługi w podstawowym 

zakresie, 

 Osoby poruszające się samodzielnie lub potrzebujące 

niewielkiej pomocy w poruszaniu się 

 Osoby pracujące/ poszukujące pracy w zakładach 

aktywizacji zawodowej, zakładach pracy chronionej lub 

standardowym miejscu pracy lub uczęszczające na 

warsztaty terapii zajęciowej 

 Osoby samodzielnie poruszające się po okolicy 

 Osoby przyjmujące leki samodzielnie lub pod nadzorem  

 



 Pomieszczenia 

indywidualne 

i wspólne 

Mieszkania ze wspólnym wejściem i rozbudowaną 

częścią wspólną – pokój i kuchnia lub pokój z aneksem 

kuchennym. Pokoje jednoosobowe z oddzielną łazienką.  

W mieszkaniu niezbędny jest pokój i odrębna toaleta dla 

opiekuna mieszkania, umożliwiające jego całodobowy 

pobyt. 

Mieszkania ze wspólnym wejściem i rozbudowaną 

częścią wspólną – pokój i kuchnia lub pokój z aneksem 

kuchennym. Pokoje jednoosobowe, najlepiej z oddzielną 

łazienką.  Niezbędne pomieszczenie dla opiekuna. 

Dostosowanie 

do grupy 

beneficjentów 

Mieszkanie pozbawione barier architektonicznych i dostępne z zewnątrz dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Możliwe zastosowanie identyfikacji kolorystycznej, ułatwiającej orientację w mieszkaniu, oraz odpowiedniego 

oświetlenia. 

Mieszkanie 

koedukacyjne 

Tak Nie rekomenduje się 

Wyposażenie, 

remonty 

Wyposażony przez miasto zgodne z rozporządzeniem 

w sprawie mieszkań chronionych. Wyposażone w 

podnośniki transportowo-kąpielowe umożliwiające 

przesadzanie chorego oraz ułatwiające zabiegi 

higieniczne. Doposażenie mieszkania oraz wymiana 

wyposażenia ze środków operatora. Coroczne odświeżanie 

mieszkania – malowanie i wymiana niezbędnych 

elementów wyposażenia - realizowane przez operatora. 

Wyposażony przez miasto zgodne z rozporządzeniem 

w sprawie mieszkań chronionych.  Doposażenie 

mieszkania oraz wymiana wyposażenia ze środków 

operatora. Regularne (co dwa lata) odświeżanie 

mieszkania – malowanie i wymiana niezbędnych 

elementów wyposażenia – realizowane przez operatora, 

w miarę możliwości z udziałem mieszkańców. 
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Kadra Opiekun mieszkania – asystent osoby niepełnosprawnej.  

Codzienna obecność w mieszkaniu – całodobowa lub 

w godzinach, w których mieszkańcy przebywają 

w mieszkaniu (16.00-8.00).  

W miarę potrzeb pomoc fizjoterapeuty, psychologa 

świadczona w mieszkaniu oraz wolontariuszy 

wspierających w aktywności popołudniowej (spacery, 

zakupy). 

Opiekun mieszkania –osoba uprawniona do świadczenia 

usług opiekuńczych lub pracownik socjalny.  

Codzienna obecność w mieszkaniu w godzinach 

popołudniowych oraz wizyta w godzinach porannych.  

W miarę potrzeb pomoc psychologa świadczona w 

mieszkaniu oraz wolontariuszy wspierających w 

aktywności popołudniowej (spacery, zakupy).  

 



 Usługi 

świadczone 

w mieszkaniu  

 Pomoc w poruszaniu się, przemieszczaniu i higienie 

osobistej 

 Sprzątanie pomieszczeń, przygotowywanie posiłków  

 Pomoc w utrzymaniu higieny osobistej i 

samoobsłudze 

 Organizowanie wspólnego sprzątania pomieszczeń  

 Trening kulinarny 

 Zajęcia integracyjne 

 Mediacje między mieszkańcami 

 Techniczny nadzór nad mieszkaniami, organizowanie drobnych napraw 

 W przypadku zaistnienia potrzeby – konsultacje psychologiczne 

Dzień 

mieszkańców 

Uczestnictwo w zajęciach oferowanych przez dzienne 

formy pomocy środowiskowej.  

Po południu odpoczynek i trening umiejętności w 

zakresie samoobsługi w mieszkaniu 

Praca, edukacja, uczestnictwo w warsztatach terapii 

zajęciowej.  

Po południu odpoczynek i zajęcia integracyjne 
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Czas trwania 

pobytu 

od 3 miesięcy do 1 roku od 6 miesięcy do 2 lat 

Rekomendowane 

elementy 

regulaminu 

 Zobowiązanie do zachowania zgodnego z zasadami współżycia społecznego 

 Szczegółowy opis zakresu usług oferowanych w mieszkaniu 

 Harmonogram i czas pobytu opiekuna w mieszkaniu 

Odpłatność 

za pobyt 

Mieszkanie z wyżywieniem – odpłatność 

odpowiadająca kwocie stawki żywieniowej 

 10% dochodów osoby samotnie gospodarującej.  

 



Rozmieszczenie wybranych funkcji społecznych na tle 

obszarów ROCŁ 1-8



Funkcje społeczne - metodologia



Weryfikacja zapotrzebowania – przykład
CAL/ świetlica z funkcją terapeutyczną –

ul. Legionów 44



Ośrodek Interwencji Kryzysowej –

ul. Kilińskiego 36

To jest pierwszy taki moment, być

może jedyny, że człowiek zdecyduje

się iść po pomoc. Jak nie zareaguje

Ośrodek Interwencji Kryzysowej to

ten człowiek już nie wróci. Pierwszy

czas to jest praca nad motywacją

tego człowieka, żeby mu się w ogóle

chciało tu przychodzić.

[rozmówca wywiadu eksperckiego]

Planowana funkcja społeczna będzie zapobiegała

i odpowiadała na następujące problemy społeczne:

 Przemoc – poprzez udzielanie indywidualnego

wsparcia, schronienia osobom doznającym różnych

form przemocy; doradztwo prawne i socjalne,

 Alkoholizm – poprzez ofertę pomocy

psychologicznej,

 Problemy lokalowe – poprzez udzielanie schronienia

potrzebującym łodzianom, mieszkańcom, których

dobytek uległ zniszczeniu w pożarze

 Próby samobójcze – poprzez zapewnienie lokalu

i pomocy specjalistów.

„Ważne i potrzebne miejsce oferujące w 
sytuacjach kryzysowych doraźną pomoc 
o każdej porze dnia i nocy”



Na podstawie:

Model zasiedlania kamienic wyremontowanych w ramach programu

„Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi”,

wyk. PCG Polska Sp. z o.o.

Katarzyna Dyzio

Biuro ds. Rewitalizacji

Urząd Miasta Łodzi


