Załącznik Nr

Warszawa 02 01 2009

ZASADY PROGRAMU „KU DOROSŁOŚCI”
przy Domu Dziecku Nr 11 „ Chata” w Warszawie ul. Bohaterów 50
Realizując program usamodzielnienia wychowanków Domu Dziecka Nr 11 Chata”,
którego celem jest prawidłowe przygotowanie ich do pełnienia najważniejszych ról
społecznych i tym samym osiągnięcia pełnej samodzielności powołuje się przy Domu
Dziecka Nr 11 program usamodzielnienia „Ku dorosłości”.
& 1.
Program „Ku dorosłości” jest wyższym etapem usamodzielnienia i częścią
realizowanego przez Dom programu „Hostel”.
& 2.
Program „Ku dorosłości” realizowany jest w lokalach mieszkalnych :
przy ........ , o powierzchni 25 m2, składającym się z 1 pokoju + kuchni w Warszawie
przy ............ /pow. 25 m - pokój j z wnęką kuchenną /
oraz ......... / pow. 42 m – 2 pokoje z kuchnią / , wyposażonych przez Chatę”
& 3.
Adresatami programu są wychowankowie lub byli wychowankowie Domu Dziecka Nr
11 „Chata” , którzy:
•

ukończyli 18 lat,

•

podjęli pracę zawodową lub kontynuują naukę w szkołach ponad
podstawowych,

•

nie mają możliwości powrotu do domu rodzinnego,

•

mają sprecyzowany plan dot. dalszego rozwoju społecznego,

& 4.
Osoby zdecydowane na uczestnictwo w programie składają pisemną prośbę do
Dyrektora Domu . Decyzję o uczestnictwie w programie podejmuje Dyrektor Centrum
Pomocy Rodzinie na wniosek Dyrektora Domu / decyzja administracyjna/

& 5.
Wychowankowie zakwalifikowani do uczestnictwa w programie zawierają z
Dyrektorem Domu indywidualny kontrakt określający:
•

czas pobytu /nie dłuższy niż 1 rok z możliwością negocjacji w indywidualnych
przypadkach/,

•

zadania i cele realizowane w trakcie uczestnictwa w programie,

•

zobowiązania do przestrzegania zasad ustalonych wewnętrznym regulaminem,

•

zobowiązania do pokrywania kosztów utrzymania mieszkania /czynsz, gaz,
energia/ w części ma przynależnej.
& 6.

Rażące naruszanie zasad kontraktu zrywa go ze skutkiem natychmiastowym.
& 7.
Osobą pełniącą funkcję doradcy i mediatora z ramienia Chaty jest pracownik
socjalny.
Dyrektor Chaty wyznacza pracownika merytorycznego który jest odpowiedzialny za
mieszkania chronione.

