


DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE  ZASADY 

DZIAŁANIA POLITYKI MIESZKANIOWEJ 

STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO

 Uchwały Rady Miejskiej

 Uchwała Rady Powiatu Stargardzkiego

 Wieloletni plan inwestycyjny Stargardzkiego TBS

 Program Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” – Potrzebny Dom



 Polityka mieszkaniowa Stargardu zawiera ofertę dla każdej części   
lokalnej społeczności, bez względu na jej zamożność:

• schronienia tymczasowe,
• mieszkania socjalne,
• mieszkania komunalne i mieszkania wynajmowane na warunkach

komunalnych w Stargardzkim TBS,
• mieszkania z częściową partycypacją w Stargardzkim TBS,
• mieszkania z pełną partycypacją w Stargardzkim TBS,
• uzbrojenie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe

wielorodzinne spółdzielcze i developerskie oraz jednorodzinne
developerskie i indywidualne, nabywanie ze środków własnych,
kredytów, ze wsparciem (RnS i MdM),

 Każdemu z wyżej wymienionych sektorów przypisano
odpowiednie narzędzia finansowe.



Założeniem polityki czynszowej jest dążenie do zrównania stawki
czynszu w zasobie komunalnym ze stawką czynszu w TBS
– 4% wartości odtworzeniowej dla osób o najwyższych dochodach.

Politykę czynszową Miasta Stargardu oparto na:

1. Dostosowaniu czynszów do lokalizacji i standardu lokali –
uwzględnianie czynników obniżających wartość użytkową lokalu.

2. Dostosowaniu obciążeń finansowych do zamożności najemców
i podnajemców:
a) „osłona” dla najemców ubogich, w postaci systemu

udzielania obniżek czynszu,
b) wielkość obniżki zależna od dochodów,
c) trzy progi dochodowe, którym odpowiadają określonej

wysokości obniżki,.

POLITYKA CZYNSZOWA





Program „Potrzebny dom” to program mieszkań
wspomaganych – nie chronionych – będących formą
pomocy przygotowującą osoby tam przebywające, pod
opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia
lub zapewniającą warunki samodzielnego funkcjonowania
w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam
przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia
lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie
chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze
społecznością lokalną. (def. "mieszkania chronionego" - art. 53 ust. 2 ustawy o pomocy
społecznej).



Partnerzy w realizacji programu Potrzebny Dom

Stargardzkie

Towarzystwo

Budownictwa

Społecznego

Organizacje
pozarządowe

Samorządy lokalne

• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną,

• Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych Ruchowo 
i Przyjaciół „Pomost”,

• Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów,

• Uniwersytet Trzeciego Wieku,

• Centrum Socjalne Caritas.

• Stowarzyszenie Emerytów 
i Rencistów Policyjnych

• Gmina-Miasto Stargard,

• Starostwo Powiatowe,

• Gminy z Powiatu Stargardzkiego :

• Gmina Stargard,

• Gmina Dolice,

• Gmina Stara Dąbrowa,

• Gmina Suchań,

• Gmina Chociwel,

• Gmina Marianowo.

Stowarzyszenie 
„Potrzebny Dom”



ZASADY NAJMU OBOWIĄZUJĄCE 

W MIESZKANIACH WSPOMAGANYCH

Zrealizowane przez Stargardzkie TBS mieszkania wspomagane 
funkcjonują obecnie na zasadzie systemu „najem – podnajem”.
Stało się to możliwe poprzez:
1. Wskazanie przez partycypanta Miasta jako najemcy lokalu.
2. Zawarcie przez TBS umowy najmu lokali z Miastem w celu ich 

dalszego podnajmu osobom fizycznym.
Prawo najmu – z pełną partycypacją,

- z częściową partycypacją,
- bez partycypacji.

Dzięki temu dla mieszkańców mieszkań wspomaganych dostępny 
jest zarówno dodatek mieszkaniowy jak i możliwość uzyskania 
obniżki czynszu



P  O  T  R  Z  E  B  N  Y     D  O  M

Program Pomocy Mieszkaniowej

1. BEZ BARIER

program mieszkaniowy dla osób niepełnosprawnych: 
- intelektualnie 

- z dysfunkcją ruchu
2. NA START

program mieszkaniowy dla usamodzielniających się wychowanków
placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym rodzin zastępczych

3. NIE SAMI
program mieszkaniowy dla osób starszych

4. NASZ DOM
program mieszkaniowy dla dzieci z placówek opiekuńczo -
wychowawczych

5. OD NOWA
program mieszkaniowy dla osób bezdomnych



PROGRAM  BEZ BARIER
program mieszkaniowy dla osób niepełnosprawnych 

– mieszkania przystosowane do potrzeb osób 
z różnymi niepełnosprawnościami:

 dla osób niepełnosprawnych intelektualnie:                    
zrealizowano 35 mieszkań w tym 2 mieszkania dla opiekunów.

 dla osób z dysfunkcją ruchu, budynki i mieszkania odpowiednio 

przystosowane do życia ludzi poruszających się o kulach 

i na wózkach:                                                                                   

zrealizowano 22 mieszkania.



Budynki dla potrzeb Stargardzkiego Koła PSONI. 

Mieszkania dla osób z niepełnosprawnością umysłową słabą i umiarkowaną 



Wszyscy mieszkańcy są jednocześnie uczestnikami placówek
prowadzonych przez Koło PSONI (Warsztatu Terapii Zajęciowej – 16
osób, ŚDS-u- 6 osób, ZAZ-u Centralna Kuchnia – 11 osób)
SYSTEM = Terapia + Praca + Mieszkanie.



Budynki z mieszkaniami dla osób z dysfunkcją ruchu



MIESZKANIA NA WYNAJEM

Placówki 
opiekuńczo 

wychowawcze

Program  Na Start

Inkubator

Mieszkanie docelowe

Mieszkania 

rodzinkowe

PROGRAM  NA START



inkubator

Inkubator i jego wspólna kuchnia



PROGRAM NASZ DOM –

MIESZKANIA RODZINKOWE 

- placówki opiekuńczo - wychowawcze, 

- dla 51 dzieci w wieku od kilku miesięcy do lat 18,

- całodobowa opieka wychowawców,

- wspólna realizacja wszystkich funkcji domowych:  zakupy, 
posiłki, sprzątanie itp.,

- dzieci uczą się jak prowadzić dom, wypełniać codzienne
obowiązki, pomagać młodszym.



Mieszkania rodzinkowe – pokój dzienny



Nasz Dom 

„mieszkania rodzinkowe” 



PROGRAM OD NOWA 

Program mieszkaniowy dla osób bezdomnych, polegający
na tworzeniu treningowych mieszkań przeznaczonych dla osób
bezdomnych opuszczających noclegownie, schroniska, domy
dla bezdomnych lub inne placówki tego rodzaju, w których
przeszli proces reintegracji społecznej i zawodowej, nie mających
perspektyw na własne mieszkanie.



Od Nowa 

mieszkania dla osób bezdomnych



ZESTAWIENIE MIESZKAŃ CHRONIONYCH W POLSCE* 
Z MIESZKANIAMI WSPOMAGANYMI W STARGARDZIE

* dane za rok 2015

STARGARD POLSKA
1. 2. 3. 4. 5.

2:4

liczba mieszkańców: 64 947 0,17% 38 450 000 100%

liczba mieszkań chronionych: 106 16,06% 660 100%

liczba miejsc w mieszkaniach 

chronionych: 195 7,49% 2605 100%



CZY DUŻO NAS TO KOSZTUJE?

WYMIAR EKONOMICZNY 
(w oparciu o dane z 2016 r.)

Koszt pobytu                        
w domu pomocy 
społecznej w 2016 r. 
ponoszony przez 
Miasto średnio na 1 
osobę miesięcznie 

Koszt w przypadku 
mieszkania 
wspomaganego dla 
osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie 
ponoszony przez 
Miasto średnio na 1 
uczestnika miesięcznie

1.887 zł

(średni koszt 
miesięczny na jedną 
osobę ponoszony 
przez Miasto)

799,61 zł 
(koszt asystentów –
opiekunów, koszt 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych – 170.500 zł, 
koszt  różnicy w czynszu –
26.094,73 zł, koszt 
dodatku mieszkaniowego 
oraz obniżki czynszu –
120.051,24 zł)

WYMIAR SPOŁECZNY:

• przeciwdziałanie 
bezdomności,

• utrzymanie osób 
w środowisku zamieszkania,

• przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu,

• budowanie właściwych 
postaw społecznych,

• rozwijanie społeczeństwa 
obywatelskiego.



Nie Sami
program mieszkaniowy dla osób 

starszych



Projekt  zagospodarowania terenu na osiedlu Lotnisko 
w Stargardzie



Wycinek projektu zagospodarowania terenu na osiedlu Lotnisko 
w Stargardzie

Mieszkania 

dla seniorów



Zespół segmentów dla seniorów



łączy realizację samodzielnych mieszkań dla osób starszych
z opieką pielęgniarską i pomocą w czynnościach gospodarczych
niesioną przez wolontariuszy dla osób, którzy tej pomocy będą
potrzebować.

Partnerzy:

Samorząd - Gmina - Miasto Stargard

NGO - Stowarzyszenie „Potrzebny Dom”

- Uniwersytet Trzeciego Wieku

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

- Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

oraz - Stargardzkie TBS.

PROGRAM  NIE SAMI



Dwukondygnacyjny budynek mieszkalny, wielorodzinny

z dwoma klatkami schodowymi i windą, bez podpiwniczenia. Budynek

składa się z trzech segmentów połączonych łącznikami mieszczącymi

24 mieszkania wraz z komórkami lokatorskimi, w tym 2 mieszkania

dla osób niepełnosprawnych:

- 18 mieszkań jednopokojowych o pow. od 32 m2 do 39 m2

- 6 mieszkań dwupokojowych o pow. od 50 m2 do 56 m2

- przestrzeń integracyjna w formie świetlicy z zapleczem kuchennym

ogólnodostępnym wc dla niepełnosprawnych

- szatnia dla wolontariuszy i członków Klubu Seniora

Mieszkania parterowe wyposażono w ogródki przydomowe

z bezpośrednim wyjściem, natomiast na piętrze znajdują

się ogólnodostępne tarasy (157,40m²). Komunikację na pierwsze piętro

zapewnia winda. Na zewnątrz zespołu zlokalizowano pomieszczenie

na rowery i wózki (9,90m²) a przed budynkiem utworzono 24 miejsca

postojowe dla samochodów w tym 3 dla osób niepełnosprawnych.

Wartość całej inwestycji wyniosła 4 215 425,31 zł. brutto.



Rzut mieszkania dla seniorów parter i piętro



A.
1. Kredyt KFM / PIB / Finansowanie Zwrotne - do 70%
2. Środki własne do 30%, które ze względu na rodzaj najmu 

pochodzą z następujących źródeł:
a) przy wolnym naborze:

- do 30%, partycypant – najemca jest osobą fizyczną lub osobą prawną,    
- do 30% organizacje pozarządowe,
- do 30 % darczyńcy,

b) w systemie najem – podnajem:
- 30% samorząd lokalny lub użytkownik osoba fizyczna – najemcą jest  

samorząd i samorząd  podnajmuje osobie fizycznej,
- część samorząd lokalny, część najemca,
- część samorząd lokalny, część organizacje pozarządowe lub darczyńcy

c) we wszystkich możliwych wariantach dofinansowanie ze strony    
Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. w części uzupełniającej.

Sposób finansowania budowy mieszkań na wynajem 
w ramach programu Nie Sami



B.
1.  Fundusz Dopłat – 45%
2.  Wkład własny Miasta – 45%
3. Kredyt komercyjny zaciągany przez TBS – 10%

Mieszkania wynajmowane Miastu w celu podnajmu osobom
fizycznym beneficjentom programu.

Sposób finansowania budowy mieszkań na wynajem 
w ramach programu Nie Sami
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Czynsz za 1m² - 11,45 zł



Oddano  mieszkania w najem i co dalej ... ?

Mieszkańcom zespołu dla osób starszych zapewnia się:

- poczucie bezpieczeństwa,

- możliwość utrzymania lub poprawy  sprawności fizycznej,

- możliwość zadbania o kondycję psychiczną,

- możliwość integracji grupowej i środowiskowej,



W ramach programu Nie Sami mieszkańcom zespołu zapewnia się:

możliwość korzystania ze świetlicy (z zapleczem kuchennym)
wyposażonej przez darczyńców w meble, telewizor i komputery;

naukę obsługi komputera w oparciu o sprzęt (pozyskany od
darczyńców) zainstalowany w świetlicy i możliwość korzystania
z niego wraz z darmowym dostępem do internetu;

prasę codzienną, tygodniki, miesięczniki - dostarczane 2 razy
w tygodniu przez pracowników Stargardzkiego TBS;

dyżury opiekuna;

konsultacje lekarsko - pielęgniarskie, odbywane na zgłoszenie
w mieszkaniu najemcy, dla osób które zadeklarowały wybór
lekarza podstawowej opieki medycznej i pielęgniarskiej
z pobliskiej przychodni;



pomoc w codziennych czynnościach gospodarczych w oparciu
o grupę wolontariuszy;

system przywoływania, umożliwiający Najemcy w razie
zagrożenia życia, wysłanie sygnału alarmowego do dyżurnego
Straży Miejskiej;

w ramach realizowanego programu organizowane są imprezy
integracyjne: wspólne okazjonalne posiłki (Wigilia), wieczorki
taneczne oraz ogniska, wyjścia na kręgle, do kina, nauka języka
niemieckiego, gimnastyka, robótki ręczne;

 możliwość działania w „Klubie Seniora”



Zespół segmentów mieszkalnych dla osób starszych 
ul. J. Śniadeckiego 11 (widok patia od strony parku)



Zespół segmentów mieszkalnych dla osób starszych 
ul. J. Śniadeckiego 11 (widok od strony parku)



Zespół segmentów mieszkalnych dla osób starszych
ul. J. Śniadeckiego 11 (widok z mieszkania na przedogródek)



Zespół segmentów mieszkalnych dla osób starszych
ul. J. Śniadeckiego 11 (widok korytarza i windy)



 Stowarzyszenie „Potrzebny Dom”, współpracując z Gminą Miasto
Stargard oraz Stargardzkim TBS uruchomiło w lutym 2017 roku
Klub Seniora w świetlicy w Domu Seniora przy ulicy Śniadeckiego
11 na osiedlu Lotnisko.

 Działalność klubu w roku finansują:
- Miasto Stargard w kwocie 5000 zł - przeznaczonej na organizację zajęć
- Stargardzkie TBS - opłacając rachunki za czynsz i media  w wysokości  

około 18 tys. zł

- Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” - 500 zł na organizację zajęć 

Działalność Klubu adresowana jest przede wszystkim do osób
starszych - mieszkańców osiedla Lotnisko.

KLUB SENIORA



 Na terenie osiedla Lotnisko mieszka 279 osób w wieku powyżej
60 lat. W samym domu seniora zamieszkuje 27 osób w wieku
od 55 do 88.

 Klub działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000

o 1600. Osoba przystępująca do Klubu wypełnia deklarację,
akceptując Regulamin Klubu Seniora. Został wybrany 3 osobowy
Samorząd, który czuwa nad sprawnym funkcjonowaniem Klubu
razem z koordynatorem Klubu przygotowuje - do każdego
25 dnia miesiąca program działania na kolejny miesiąc.



W ramach Klubu Seniora odbyły się i/lub odbywają zajęcia:

- Taj Chi 
- Gimnastyka 
- Nauka obsługi komputera 
- Nauka gry w brydża
- Głośne czytanie
- Nauka Języka angielskiego 
- Wyjazd do Filharmonii
- Wykład o zdrowiu psychicznym
- Wykład rzecznika policji o bezpieczeństwie seniorów
- Joga 
- Zabawa taneczna 
- Grill na powitanie Lata
- Ognisko



Zespół segmentów mieszkalnych dla osób starszych, na środku 
elewacji przeszklona ściana Klubu Seniora i taras



Klub Seniora – nauka obsługi komputerów



Festyn „Dzień Sąsiada”



JAKIE DOSTRZEGAMY PROBLEMY:

• Niewspółmierna kwota dochodów uczestników mieszkań (niskie
renty i emerytury) w stosunku do kosztów utrzymania
mieszkania, co wiąże się z koniecznością tworzenia
mechanizmów wsparcia w ponoszeniu tych kosztów.

• Niedostateczne wsparcie z budżetu państwa finansowania
budowy mieszkań na wynajem. Bez wsparcia gminy nie jest
możliwa realizacja mieszkań wspomaganych

• Brak systemowego wsparcia finansowania z budżetu państwa
funkcjonowania mieszkań wspomaganych - działań „miękkich” –
usług dla seniorów. Bez wsparcia gminy nie jest możliwa
organizacja usług dla mieszkańców mieszkań wspomaganych



Dziękuję za uwagę

Piotr Mync
Zastępca Prezydenta Miasta

Urząd Miejski
w Stargardzie 

ul. Czarnieckiego 17
tel. 91 577 00 71

p.mync@um.stargard.pl


