


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, będąc instytucją polityki 
społecznej państwa swoje statutowe zadania realizuje  

w oparciu przede wszystkim o: 
 
  ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  
  ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 
   pieczy zastępczej 

 

Ustawy określają cele i zadania pomocy społecznej jako:  

 umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych 
sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, 
wykorzystując własne zasoby,  możliwości i uprawnienia, 

 wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do 
zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia                         
w warunkach godności człowieka, 

 podejmowanie działań zmierzających do życiowego 
usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

 



 
Kim jest usamodzielniający się wychowanek ?  
 
Jest to osoba, która: 
 ma 18 – 26 lat, 
 opuściła po osiągnięciu pełnoletności: 
 

       - rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka (rodzinną pieczę zastępczą), 

       - placówkę opiekuńczo-wychowawczą, rodzinny dom dziecka (instytucjonalną  pieczę zastępczą), 

       - regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną - są to osoby usamodzielniane na podstawie ustawy                      
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Rozdział IV Pomoc dla osób usamodzielnianych od art. 140 do 
153 oraz art. 240 ustawy.  

 

       - dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, 

       - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 

       - schronisko dla nieletnich, 

       - zakład poprawczy, 

       - specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, 

       - specjalny ośrodek wychowawczy, 

       - młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę, 

       - młodzieżowy ośrodek wychowawczy – są to osoby usamodzielniane na podstawie ustawy o pomocy 
społecznej – Rozdział 4 Pomoc dla osób usamodzielnianych od art. 88 do art. 90 a ustawy oraz Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, 
kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie. 

 

 w opiece zastępczej przebywała na podstawie orzeczenia sądu, 

 ma niewielką lub niewystarczającą wiedzę o otaczającym go świecie,  

 nie potrafi uporać się ze sprawami „życia codziennego”, 

 ma problemy z samodzielnym podejmowaniem decyzji 



 



Usamodzielnienie – jest długotrwałym procesem wychowawczym 

 wprowadzającym osobę usamodzielnianą do podjęcia 

samodzielnego dojrzałego życia i integracji jej ze środowiskiem 

lokalnym.  

Proces usamodzielnienia 

 rozpoczyna się co najmniej na rok przed osiągnięciem 

pełnoletności przez osobę usamodzielnianą (w przypadku osoby 

usamodzielniającej się z ustawy o wspieraniu rodziny) lub 2 

miesiące przed osiągnięciem pełnoletności (w przypadku osoby 

usamodzielnianej  z ustawy o pomocy społecznej)  

 w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej wychowanka może 

trwać osiem lat (najpóźniej kończy się w momencie osiągnięcia 

przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia) 
 Zmiany w przepisach od stycznia 2012r. Osoba, która osiągnęła pełnoletność                  
w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej, może przebywać nadal 
w tej rodzinie lub placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli: uczy 
się w szkole, na uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego, w przypadku 

osób legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności uczy się dodatkowo na kursach, jeżeli ich ukończenie jest zgodne  
z zapisami indywidualnego programu usamodzielnienia. 



 
 zmotywowanie, a w rezultacie podjęcie 

przez młodego człowieka samodzielnego 
życia, 

 uniezależnienie go od wpływów 
problemowej rodziny i dysfunkcyjnego 
środowiska, 

 wyposażenie w umiejętność radzenia sobie                   
z trudnościami i niepowodzeniami, 

 wdrożenie w planowanie własnego życia. 



Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie obejmował wsparciem                                
w procesie usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem 

 

 w roku 2012 – 447 usamodzielniających się wychowanków (z czego 261 to 

wychowankowie rodzin zastępczych, 186 to wychowankowie placówek, z czego 

129 tj. 69 % stanowią wychowankowie z placówek opiekuńczo-wychowawczych), 

 w roku 2013 – 536 usamodzielniających się wychowanków (z czego 349 to 

wychowankowie rodzin zastępczych, 187 to wychowankowie placówek, z czego 

126 tj. 67 % stanowią wychowankowie z placówek opiekuńczo-wychowawczych), 

 w roku 2014 – 624 usamodzielniających się wychowanków (z czego 391 to 

wychowankowie rodzin zastępczych, 233 to wychowankowie placówek, z czego 

169 tj. 73 % stanowią wychowankowie z placówek opiekuńczo-wychowawczych),  

 w I półroczu roku 2015 – 611 usamodzielniających się wychowanków (z czego 390 

to wychowankowie rodzin zastępczych, 221 to wychowankowie placówek, z czego 

167 tj. 76 % stanowią wychowankowie z placówek opiekuńczo wychowawczych)  

 



  



Strony w procesie usamodzielnienia: 
 
 wychowanek,  

 opiekun usamodzielnienia: 

       - osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom dziecka, 

       -  koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,  

       -  pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie,  

       - osoba będąca w placówce wychowawcą lub psychologiem,  

       - inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą (osoba dająca rękojmię    

         należytego wykonywania swoich zadań) i zaakceptowana przez kierownika  

         powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia      

         wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie  

 
Cechy charakterystyczne procesu usamodzielnienia: 
 
 jak każdy proces – trwa w czasie (optymalnie – 8 lat) 

 przebiega etapami (wszystkiego jednocześnie nie da się zrobić), 

 ma określone cele i zadania/działania do realizacji, 
 oferuje pomoc określoną w ustawie o pomoc społecznej oraz ustawie                   

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), ale pod pewnymi 
warunkami 



 

1. Wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia – co najmniej rok przed 
osiągnięciem pełnoletności (w przypadków wychowanków 
usamodzielniających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej) lub co najmniej na 2 miesiące przed osiągnięciem pełnoletności 
(w przypadku wychowanków usamodzielniających się z ustawy o pomocy 
społecznej). 

2. Opracowanie indywidualnego programu usamodzielnienia (IPU) – co 
najmniej na 1 miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności. IPU jest 
zatwierdzany przez kierownika pcpr właściwego do ponoszenia wydatków na 
finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie. Zmian w 
IPU może dokonać osoba usamodzielniana wspólnie z opiekunem 
usamodzielnienia. Zmiany wymagają zatwierdzenia przez właściwego 
kierownika pcpr. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc na 
kontynuowanie nauki i usamodzielnienie może być przyznana osobie 
usamodzielnianej, której IPU został zatwierdzony po terminie określonym w 
art. 145 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

3. Pomoc w usamodzielnieniu – pomoc na wniosek osoby usamodzielnianej. 

4. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej. 





 

 wskazania osoby, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna 

usamodzielnienia oraz przedłożenia pisemnej zgody tej osoby na 

pełnienie funkcji opiekuna usamodzielnienia (osoba, która daje 

rękojmię należytego wykonywania swoich zadań), 

 opracowania wspólnie z opiekunem usamodzielnienia 

indywidualnego programu usamodzielnienia, 

 realizacji postanowień zawartych w IPU, 

 realizacji obowiązku szkolnego (regularne uczęszczanie na                           

zajęcia szkolne i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zaliczanie 

poszczególnych semestrów),   

 przedkładania na początku każdego semestru zaświadczenia 

szkolnego/akademickiego potwierdzającego kontynuowanie nauki, 

 współdziałanie z opiekunem usamodzielnienia i pracownikiem 

powiatowego centrum pomocy rodzinie, informowanie o każdej 

istotnej zmianie sytuacji osobistej i majątkowej, 



Zadania realizowane w ramach IPU są jednocześnie obszarami wsparcia 
wychowanka w procesie jego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem 

 

Zadania do realizacji zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej: 

1. Współdziałanie i wspieranie osoby usamodzielniającej się  w kontaktach z rodziną  
i środowiskiem. 

2. Uzyskanie wykształcenia zgodnego z możliwościami i aspiracjami osoby usamodzielnianej. Plan 
kontynuowania nauki – ścieżka edukacyjna. 

3. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych. 
4. Pomoc w ustaleniu uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego. Ochrona zdrowia. 
5. Osiedlenie się osoby usamodzielnianej w powiecie innym, niż miejsce zamieszkania przed 

umieszczeniem w opiece zastępczej. 

6. Podjęcie zatrudnienia. 
7. Pomoc w uzyskaniu przysługujących świadczeń. 
 

Zadania do realizacji zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej:                      

   

1. Zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia. 
2. Sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, 

pomocy  w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę 
usamodzielnianą zatrudnienia. 

 
 Po zakończeniu realizacji IPU osoba usamodzielniana wraz z opiekunem usamodzielnienia  
i kierownikiem powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego do ponoszenia wydatków na 
finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie dokonują oceny końcowej 
procesu usamodzielnienia. 





Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w wysokości: 

 516,60 zł dotyczy osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o pomocy 
społecznej (art. 89 ust. 2 ustawy),  

 nie mniej niż 500 zł dotyczy osób usamodzielnianych na podstawie ustawy                       
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 146 ust. 2 ustawy) 

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki udzielana jest pod warunkiem: 

 kontynuacji nauki w szkole, zakładzie doskonalenia nauczycieli, uczelni, kursach 

(dla osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny                            

i systemie pieczy zastępczej), jeżeli ich ukończenie jest zgodne z IPU, 

 pomoc udzielania bez względu na sytuację dochodową osoby usamodzielnianej 

w przypadku osób opuszczających pieczę zastępczą, w przypadku osób 

usamodzielnianych z ustawy o pomocy społecznej przyznanie pomocy jest 

uzależnione od wysokości dochodów, które są ustalane przez pracownika 

socjalnego na podstawie wywiadu środowiskowego,   

 przebywania w opiece zastępczej co najmniej 1 rok na podstawie orzeczenia sądu 

(w przypadku osób opuszczających spokrewnioną rodzinę zastępczą okres pobytu 

w opiece zastępczej powinien wynosić co najmniej 3 lata),  

 realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia – pomoc pieniężną na 

kontynuowanie nauki można zawiesić w przypadku, gdy osoba usamodzielniana 

nie realizuje indywidualnego programu usamodzielnienia. 
 

Pomoc przyznaje się na czas nauki, nie dłużej niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia. 

  



 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – sekcja ds. pomocy 
osobom usamodzielnianym www.mopr.lublin.pl 

 81 466 53 23 lub 27 ul. Grodzka 7 II piętro pokój nr 24 

 Szkolny Ośrodek Kariery w Lubelskim Centrum   Edukacji 

Zawodowej  www.lcez.lublin.pl 

 81 747 15 52 ul. Magnoliowa 8 

 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP www.ohp.pl 

 81 532 62 56, 534 49 40  ul. Graniczna 13/3 

 Miejski Urząd Pracy www.mup.lublin.pl 

 81 466 52 00 (poradnictwo zawodowe)  ul. Niecała 14 

 

 



 

 

 

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki nie przysługuje w przypadku, gdy osoba 

usamodzielniana: 

 

1) kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub uczelni, która zapewnia 

nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie, 

2) bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie, na tym samym poziomie 

kształcenia szkołę lub szkołę wyższą, kurs lub przygotowanie zawodowe  
(w przypadku wychowanków pieczy zastępczej). 

3) została umieszczona w zakładzie karnym .  

 



Wysokość pomocy na zagospodarowanie:  

 
dotyczy osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o pomocy społecznej (§ 6 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie 
udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie): 

 ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 5166 zł 

 ustala się jako równowartość kwoty 5166 zł - w przypadku osoby niepełnosprawnej  
w stopniu umiarkowanym lub znacznym  

 

dotyczy osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (art. 150 ustawy) 

 ustala się jako równowartość kwoty nie niższej niż 1500 zł, 

 ustala się jako równowartość kwoty nie niższej niż 3000 zł - w przypadku osoby 
legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności 

 
Wysokość pomocy uzależniona jest od m.in. od okresu przebywania w opiece zastępczej, 
stanu zdrowia, sytuacji dochodowej i życiowej osoby usamodzielnianej, możliwości 
pomocy ze strony rodziny, realizacji IPU oraz możliwości finansowych powiatu. Pomoc 
udzielana jest jednorazowo nie później niż do ukończenia 26 roku życia. 

Pomoc udzielana jest na: 
 zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu, 

 wyposażenie mieszkania, 

 pomoce naukowe, 

 niezbędne urządzenia domowe, 

 sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia 

 



Wysokość pomocy oscyluje w granicach: 

 

dotyczy osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o pomocy społecznej (§ 5 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie udzielania 

pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie) 

 1722 zł – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w opiece zastępczej przez 
okres od roku do dwóch lat;  

 3444 zł – przebywała  w opiece zastępczej przez okres powyżej dwóch lat do trzech lat; 

 5166 zł – przebywała w opiece zastępczej powyżej trzech lat. 

 

dotyczy osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (art. 149 ustawy) 

 nie mniej niż 3300 zł – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę 
zastępczą spokrewnioną, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 
trzech lat;  

 w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, 
zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną 

placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:   

• nie mniej niż 1650 zł – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w pieczy 
zastępczej przez okres pobytu od roku do dwóch lat,  

• nie mniej niż 3300 zł - okres pobytu w pieczy zastępczej powyżej dwóch lat do trzech lat, 

• nie mniej niż 6600 zł – w przypadku pobytu powyżej trzech lat 

 

  



 

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie przyznawana jest po zakończeniu 

nauki szkolnej nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 

26. roku życia, ale w uzasadnionych przypadkach, można wypłacić ją w 

trakcie nauki. 

 

Warunkiem otrzymania tej formy wsparcia jest realizacja 
indywidualnego programu usamodzielnienia. Jej przyznanie jest 

uzależnione od sytuacji dochodowej osoby usamodzielnianej. 

 

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie może być przeznaczona na: 

 polepszenie warunków mieszkaniowych, 

 podniesienie kwalifikacji zawodowych, 

 stworzenie warunków do działalności zarobkowej, 

 pokrycie wydatków związanych z nauką, 

  



Przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej 

na kontynuowanie nauki lub na zagospodarowanie (w przypadku 

wychowanków pieczy zastępczej) można odmówić, gdy: 

1) istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc pieniężna zostanie 

wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki została przyznana, 

2) osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła 

samowolnie pieczę zastępczą, dom pomocy społecznej dla dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży lub schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, 

specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy 

młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę lub 

młodzieżowy ośrodek wychowawczy, 

3) osoba usamodzielniana porzuci naukę umożliwiającą jej przygotowanie 

zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia, 

4) osoba usamodzielniana porzuci pracę i uchyla się od podjęcia 

proponowanego jej zatrudnienia lub stosunek pracy z osobą usamodzielnianą 

został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika (w przypadku 

wychowanków pieczy zastępczej), 

5) osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za 

popełnienie przestępstwa z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe  

(w przypadku wychowanków pieczy zastępczej)  

  



dotyczy osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o pomocy społecznej  

(art. 89 ust. 9) 

Pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie 

nauki można zawiesić, w przypadku gdy: 

1) wystąpiły szczególne okoliczności związane z tokiem nauki, stanem zdrowia lub 

zdarzeniem losowym dotyczącym osoby usamodzielnianej, 

2) nastąpiła przerwa w kontynuowaniu nauki przez osobę usamodzielnianą  

w okresie między ukończeniem przez nią szkoły niższego stopnia  

a rozpoczęciem nauki w szkole wyższego stopnia, 

3) stwierdzi się marnotrawienie przyznanej pomocy, 

4) osoba usamodzielniana nie realizuje IPU, 

5) przeciwko osobie usamodzielnianej wszczęto postepowanie karne  

o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, do czasu prawomocnego 

zakończenia postępowania. 

 

dotyczy osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej (art. 148 ust. 1 ustawy) 

Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki można zawiesić, w przypadku gdy: 

1) w trakcie kształcenia osoba usamodzielniana przebywa na urlopie 

dziekańskim. 

2) osoba usamodzielniania nie realizuje IPU   



Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych polega na: 
 

 pomocy w redagowaniu wniosku o przyznanie mieszkania  
z zasobów mieszkaniowych Gminy Lublin (w tym wydaniu opinii do Urzędu 
Miasta) – Uchwała Nr 228/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25.06.2015r. 
(Dz. U. Woj. Lub. z dnia 13.07.2015r. poz. 2276) Urząd Miasta Lublin Wydział 
Spraw Mieszkaniowych ul. Peowiaków 13 tel.: 81 466 33 00  

 pomocy w poszukiwaniu stancji, 

 pomocy uzyskaniu miejsca w bursie, internacie szkolnym lub akademiku, 

 informowaniu o możliwości skorzystania z pobytu w mieszkaniu chronionym, 
skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o pobyt w 
mieszkaniu chronionym (pobyt w mieszkaniu chronionym jest przyznawany 
na okres do 3 lat, jednak w uzasadnionych przypadkach pobyt może być 
przedłużony do ukończenia 25 roku życia), 

 dofinansowaniu do wynajętej stancji czy pokoju (w przypadku 
posiadanych przez dany powiat dodatkowych środków przeznaczonych 
na w/w cel). 





 

 ul. Ogrodowa – mieszkanie uruchomione w styczniu 2005 roku – 

przeznaczone dla 6 dziewcząt, 

 ul. Staszica – mieszkanie uruchomione we wrześniu 2010 roku – 

przeznaczone dla 5 dziewcząt, 

 ul. Mireckiego – mieszkanie uruchomione w październiku  2011 roku – 

przeznaczone dla 2 dziewcząt, 

 ul. Mireckiego – mieszkanie uruchomione w październiku  2011 roku – 

przeznaczone dla 1 osoby, 

 ul. Mireckiego – mieszkanie uruchomione w październiku  2011 roku – 

przeznaczone dla 1 osoby, 

 ul. Wyżynna – mieszkanie uruchomione w styczniu  2013 roku – 

przeznaczone dla 5 chłopców, 

 ul. Wyżynna – mieszkanie uruchomione w lipcu  2013 roku – 

przeznaczone dla 5 chłopców. 

Średni okres pobytu w mieszkaniu chronionym wynosi półtora roku 

 



 nie więcej niż 6 osób w jednym mieszkaniu, 

 nie więcej niż 2 osoby w pokoju, 

 wyposażenie mieszkań chronionych ( meble, sprzęt 

gospodarstwa domowego, komputer oraz inne 

wyposażenie niezbędne do prowadzenia 

gospodarstwa domowego), 

 media( TV, Internet ) 



 





 





 

























 



1. Pisemny wniosek o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym                          

z załącznikami tj.: 

 

 potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia indywidualnego 

programu usamodzielnienia (w przypadku jego braku                                 

w dokumentacji MOPR w Lublinie), 

 opinia dyrektora placówki, w której przebywa osoba ubiegająca się 

o pobyt w mieszkaniu lub w przypadku wychowanków rodzin 

zastępczych pracownika socjalnego zajmującego się daną rodziną 

zastępczą, 

 pisemne zobowiązania osoby usamodzielnianej i opiekuna 

usamodzielnienia dot. współpracy oraz do przestrzegania 

„Regulaminu wewnętrznego pobytu w mieszkaniach chronionych”.  

2. Realizowanie postanowień zawartych w IPU. 

3. Pisemne oświadczenie osoby o zamiarze stałego pobytu w mieście 

Lublin – informacje powinne być zawarte w IPU. 

 

 



 przed podjęciem decyzji administracyjnej w sprawie przyznania pobytu                               

w mieszkaniu chronionym pracownik socjalny przeprowadza z osobą ubiegającą 

się o pobyt w mieszkaniu chronionym w miejscu zamieszkania wywiad 

środowiskowy cz. I, 

 kandydatów do przyznania pobytu w mieszkaniu chronionym wskazuje Komisja 

Kwalifikacyjna powołana zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora MOPR w Lublinie, 

 pracownik socjalny nadzorujący mieszkania chronione dokonuje z osobą 

ubiegającą się do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym pisemnych 

uzgodnień, które dotyczą: celu pobytu, okresu pobytu, rodzaju i zakresu 
świadczonego wsparcia, odpłatności, sposobu usprawiedliwiania nieobecności  

w mieszkaniu chronionym oraz zasad i sposobu realizacji IPU, 

 pobyt w mieszkaniu chronionym nie powinien przekraczać 3 lat, jednak                                 
w szczególnych przypadkach może być przedłużony nie dłużej niż do ukończenia 

25 roku życia, 

 osoba zamieszkująca w mieszkaniu chronionym jest zobowiązana do ponoszenia 

częściowych kosztów utrzymania mieszkania proporcjonalnie do swoich 

dochodów zgodnie z Uchwałą Nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 

września 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania 

własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu.  
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lokatorzy mieszkań chronionych 

 

W okresie od  grudnia 2004 roku do czerwca 2015 roku z pobytu   

w mieszkaniach chronionych skorzystało 119 osób. 

 

 

 



 

 



 

 mobilizowanie osób usamodzielnianych do ponoszenia 

kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych                                   

i pozaszkolnych, 

 możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego – 

porady indywidualne (w tym pomoc w redagowaniu 
dokumentów aplikacyjnych) informowanie o sposobach 

aktywnego poszukiwania pracy, 

 mobilizowanie osób usamodzielnianych do rejestrowania się                        

w urzędach pracy, 

 pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy. 

 

Pomoc prawna i psychologiczna dla osób 

opuszczających pieczę zastępczą 






