Regulamin hostelu
Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej
w Stalowej woli
1. Hostel mieści się w Stalowowolskim Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK) w
Stalowej Woli prowadzony przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”.
2. Do hostelu przyjmowane są osoby, które:
 doświadczają przemocy i nie maja możliwości skorzystania z pomocy i ochrony rodziny;
 utraciły dom lub ważne dla funkcjonowania wyposażenie w wyniku pożaru, powodzi,
katastrofy budowlanej itp.
 są kierowane przez rodziny z różnych powodów, bez umieszczenia w hostelu z opiekunem
sytuacja zmuszałaby do umieszczenia dzieci w domu dziecka,
 w zimie, w wyjątkowych przypadkach osoby bezdomne, szczególnie matki a z dziećmi,
 są mieszkańcami powiatu stalowowolskiego: w innych przypadkach schronienie w hostelu
może być udzielone wyjątkowo i tylko na podstawie pisemnej umowy z właściwym dla
miejsca zameldowania zainteresowanych Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub OPS.
3. Zadaniem SOWiIK podczas pobytu osoby/rodziny w hostelu jest:
 udzielenie pomocy psychologicznej i wsparcia dorosłym, dzieciom i młodzieży pozostających
pod opieką dorosłych , którzy znaleźli się w ostrym kryzysie, zagrożone są poważnymi
urazami fizycznymi i psychicznymi lub przeżyły poważną stratę (nagła śmierć bliskiej osoby,
wypadek, ciężka choroba, pożar, powódź),
 pomoc w konstruktywnym rozwiązywaniu problemów osobistych, rodzinnych, małżeńskich,
materialno - bytowych związanych z zaistniałym kryzysem (we współpracy z różnymi
instytucjami).
4. Realizacja powyższych celów odbywa się przez :
 udzielenie noclegu i wsparcia podczas przyjęcia,
 udzielenie pomocy psychologicznej przez konkretnego terapeutę, który prowadzi osobę
podczas pobytu, a najczęściej również po opuszczeniu hostelu, jeżeli sytuacja wymaga
dalszego wsparcia, terapii itd.,
 diagnozę zaistniałej sytuacji kryzysowej i posiadanych zasobów osobistych, rodzinnych,
instytucjonalnych,
 negocjacje, mediacje w kryzysie rodzinnym,
 nawiązywanie kontaktu i praca interdyscyplinarna z instytucjami, które ze względu na zakres
swych działań mogłyby wspierać mieszkańców hostelu np. MOPS, gminne Ośrodki Pomocy
Społecznej, sąd, policja, poradnie specjalistyczne (PPP, odwykowa, rodzinna, służby
zdrowia),
 utrzymanie kontaktu z pozostałymi członkami rodziny i opiekunami.
5. Reguły hostelu:
 działalność hostelu adresowana jest do osób dorosłych oraz młodzieży i dzieci, które będą
przebywać w hostelu pod opieką osób z rodziny lub opiekunów,
 w hostelu może przebywać 12 osób, wyjątek stanowi sytuacja klęski żywiołowej, gdy
włączona może być też świetlica,
 hostel działa przez cały rok i całą dobę: w czasie nocnego dyżuru (22. 00 – 7. 00) przyjęcia do
hostelu odbywają się tylko w nagłych sytuacjach,
 kadrę hostelu stanowi opiekun dyżurujący, w wyjątkowych sytuacjach terapeuci SOWiIK.
6.
Potrzebujący mogą zgłaszać się do hostelu sami lub mogą być skierowani przez MOPS,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Policję, Prokuraturę itp. Ostatecznej klasyfikacji przyjęcia
do hostelu dokonuje dyrektor SOWiIK w porozumieniu z dyrektorem Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, który wystawia administracyjną decyzję o przyjęciu. Dyrektor SOWiIK ma
prawo odmowy przyjęcia do hostelu, szczególnie w sytuacjach, gdy nie ma wolnych miejsc lub
jest to niezgodne z regulaminem organizacyjnym hostelu SOWiIK.
7 . Pobyt w hostelu jest dobrowolny.
8.
Pobyt w hostelu jest czasowy, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej maksymalny czas
pobytu wynosi 3 miesiące.
9.
Pobyt w hostelu jest bezpłatny, podobnie otrzymana pomoc psychologiczna.

10.
Osoby przebywające w hostelu same zabezpieczają sobie wyżywienie, środki higieny
osobistej i specjalistyczne leki. SOWiIK zabezpiecza wyżywienie tylko do czasu uruchomienia
pomocy ośrodka pomocy społecznej w przypadku osób nie posiadających środków na utrzymanie.
Dotyczy to wyłącznie pierwszych dziesięciu dni pobytu.
11. Osoby przebywające w Hostelu mają prawo do:
 uzyskania pomocy psychologicznej, a dzięki współpracy SOWiIK z innymi instytucjami
pomocy socjalnej, prawnej,
 bezpiecznego zamieszkania w pokoju wyznaczonym przez pracownika SOWiIK,
 korzystania ze sprzętu i pomieszczeń ogólnego użytku w hostelu,
 kontaktu z otoczeniem i przyjmowania osób bliskich za wiedzą i zgodą pracownika w
świetlicy hostelu, w wyjątkowych przypadkach w pokoju hostelowym za wiedzą i zgodą
opiekuna.
12.
W czasie pobytu w hostelu obowiązuje aktywna współpraca z osobami prowadzącymi
sprawę (interwencja kryzysowa, wsparcie, spotkania grupowe dla mieszkańców hostelu),
współpraca z pracownikami innych instytucji, z którymi w ramach współpracy
interdyscyplinarnej podejmujemy pomoc w kryzysie.
13.
Osoby przebywające w Hostelu mają ponadto obowiązek :
 zapewnić należytą opiekę własnym dzieciom przebywającym w hostelu,
 zachować ciszę nocną w godzinach 22.00 - 6.00,
 powiadomić dyżurującego pracownika SOWiIK o wychodzeniu z ośrodka, informować o
koniecznej nieobecności, wyjeździe na noc. Planowane wyjazdy na noc ustalane są z
terapeutą prowadzącym lub dyrektorem .
Nieobecność niezgłoszona, dłuższa niż 24 godziny jest równoznaczna z rezygnacją z
pobytu w ośrodku,
 szanowania mienia SOWiIK, utrzymania porządku w pokojach oraz dbania o higienę osobistą,
 respektowania prawa innych do prywatności i szacunku oraz do ochrony danych osobowych
innych osób zamieszkujących w hostelu; naruszenie tego prawa może pociągnąć
konsekwencje w postaci wymówienia prawa korzystania z hostelu,
 przestrzeganie innych, powszechnie uznawanych zasad współżycia społecznego,
 przed opuszczeniem ośrodka posprzątania używanego kompleksu mieszkalnego oraz zdania
rzeczy udostępnionych przez SOWiIK (pościel, ręczniki, umytych naczyń itp.)
14. Na terenie SOWiIK ( hostelu) nie wolno :
 wnosić i pić alkoholu, przychodzić do ośrodka pod wpływem alkoholu,
 palić tytoniu i używać narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych,
 stosować jakichkolwiek form przemocy
 wprowadzać osób obcych na teren hostelu
Nieprzestrzeganie powyższych zasad będzie traktowane jako rezygnacja z pobytu w hostelu SOWiIK.
Zgodnie z regulaminem organizacyjnym trzykrotny pobyt w hostelu i łamanie powyższych zasad oraz
nie wykorzystywanie pomocy innych instytucji powoduje brak zgody na przyjęcie czwarty raz do
hostelu.
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