REGULAMIN
PRZYTULISKA DLA KOBIET„OAZA”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Przytulisko dla kobiet „Oaza” jest placówką powołaną i prowadzoną przez Caritas
Archidiecezji Częstochowskiej zgodnie z realizacją Statusu Caritas.
„Podstawowym celem Caritas jest praktyczna realizacja nowego przykazania miłości
i współczesnej opcji Kościoła na rzecz ubogich,wobec osób i wspólnot będących
w jakiejkolwiek potrzebie duchowej, moralnej czy materialnej niezależnie od
przynależności kościelnej i stosunku do wiary.”
Statut Caritas z dnia 01.01.1990 r.





Przytulisko dla kobiet „Oaza” udziela schronienia oraz szeroko pojętej pomocy
socjalnej kobietom samotnym oraz matkom z dziećmi, które znalazły się w trudnej
sytuacji życiowej bez możliwości noclegu.
Podstawą do uzyskania schronienia w placówce jest skierowanie, decyzja wydana
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, bądź inne ośrodki pomocy
społecznej.
Okres przebywania w placówce jest uzależniony od sytuacji życiowej; czas pobytu
ustalany jest w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej.
Osoby znajdujące się na terenie Częstochowy tymczasowo (przejazdem), mogą
przebywać w placówce do trzech dni na podstawie poświadczenia pracownikowi
Przytuliska.
PRAWA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W PRZYTULISKU I NOCLEGOWNI „OAZA”

1. Osoby przebywające w Przytulisku mają prawo do miejsca noclegowego oraz trzech
posiłków dziennie.
2. Osoby przebywające w noclegowni mają prawo do jednego posiłku dziennie(zupy).
3. Osoby przebywające w Przytulisku mają prawo do bezpieczeństwa.
4. Mieszkanki mają prawo do uzyskania pomocy w zakresie spraw administracyjnych,
personalnych i społecznych.
5. Prawo do uczestnictwa w proponowanych zajęciach wspierających.
6. Prawo do pomocy w procesie wychowywania dzieci.
7. Prawo do zachowania tajemnicy w zakresie spraw osobistych.
8. Prawo do do rozwoju życia religijnego.
9. Prawo do uczestniczenia w życiu kulturalnym i społecznym placówki.
OBOWIĄZKI OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W PRZYTULISKU I NOCLEGOWNI „OAZA”
1. Pierwszym podstawowym obowiązkiem każdej mieszkanki „Oazy”jest podejmowanie
działań i współpraca w kierunku zmiany sytuacji życiowej, której wynikiem jest
bezdomność.
2. Zachowanie abstynencji od alkoholu, narkotyków i innych środków zmieniających
świadomość.
3. Mieszkanki są zobowiązane do dbania o czystość w pokojach mieszkalnych, kuchni,
sanitariatach, podwórku oraz innych pomieszczeniach w placówce.
4. Mieszkanki są zobowiązane do wykonywania prac na terenie placówki według

ustalonych dyżurów (sprzątanie, pranie, gotowanie, obieranie ziemniaków).
5. Obowiązkiem matki jest opieka nad dzieckiem i czuwanie nad jego
bezpieczeństwem.
6. Osoby przebywające w noclegowni obowiązuje ten sam regulamin, który dotyczy
przytuliska.
PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Na terenie placówki obowiązuje zakaz przynoszenia, przechowywania
i spożywania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych.
2. Na terenie placówki obowiązuje zakaz palenia papierosów, za wyjątkiem
wyznaczonego miejsca.
3. Każda mieszkanka powinna wrócić do Przytuliska do godz.22.
4. Cisza nocna w Przytulisku obowiązuje w godz. 23-6.
5. Mieszkanki mają obowiązek zgłaszania nieobecności w placówce.
6. W placówce obowiązuje zakaz wszelkiego rodzaju przemocy.
7. Na terenie Przytuliska odwiedziny TYLKO w godz. 15-18. Nie ma możliwości
odwiedzin w pokojach.
8. Osoby opuszczające placówkę winny zabrać ze sobą wszystkie osobiste przedmioty
w ciągu 7 dni. Za pozostawione rzeczy placówka nie ponosi odpowiedzialności.
9. Mieszkanki mają obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz
wzajemnej pomocy.
10. Mieszkanki mają obowiązek uczestniczenia w terapii indywidualnej i grupowej.
11. Mieszkankom przysługują podstawowe środki czystości: papier toaletowy, proszek do
prania, mydło, szampon, pasta do zębów.
12. Mieszkanki są zobowiązane do aktywnego poszukiwania pracy i podnoszenia
kwalifikacji zawodowych. W tym celu prowadzone będą indywidualne karty pracy
(z wychowawcą). Będzie to podstawą do wydania pozytywnej opinii do MOPS-u.
KARY
1. Indywidualne upomnienia słowne.
2. Pisemne powiadomienie MOPS-u
3. Kierowanie na terapię :
a) Obowiązkowa terapia w Przytulisku
b) Terapia odwykowa
c) Terapia zamknięta
4. W stanie nietrzeźwym – zakaz przebywania na terenie placówki.
5. Praca na rzecz placówki.
6. Zmiana placówki.

POCHWAŁY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pochwała słowna.
Wystosowanie pisma z pozytywną opinią do MOPS-u i Urzędu Miasta.
Drobne upominki okazjonalne.
Pochwała wobec społeczności placówki.
Udział w imprezach kulturalnych.
Poparcie podopiecznej przy ubieganiu się o otrzymanie mieszkania z zasobów
komunalnych.

