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Urząd
-----------------------Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich
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tel.
18 477 86 00
Uwagi:
Część dokumentu,
do którego odnosi
Lp.
się uwaga (np. art.,
nr str., rozdział)
Załącznik nr 1
Standard obiektu

1.

Treść uwagi (propozycja zmian)

Zmiana zapisu na „Liczba miejsc nie
powinna być większa nić 100.
Dopuszcza się przekroczenie
wskazanego limitu w przypadku
zagrożenia życia lub zdrowia osoby
bezdomnej.”
Oraz
„Nie mniej niż 3 m²/os. W
pomieszczeniach z łóżkami
piętrowymi nie mniej niż 2 m²/os.
Dopuszcza się przekroczenie
wskazanego limitu w przypadku
zagrożenia życia lub zdrowia osoby
bezdomnej”

Uzasadnienie uwagi

Ze względu na trudną do
przewidzenia liczbę osób
wymagających schronienia oraz
szczególną sytuację osób
bezdomnych w okresach niskich
temperatur, uzasadnione jest
uwzględnienie możliwości
odstąpienia od limitów określonych
rozporządzeniem w stanach
zagrożenia zdrowia lub życia osoby
bezdomnej.

Analogiczna uwaga dotyczy
schronisk i ogrzewalni.
Załącznik nr 2
Zmiana zapisu na „Liczba miejsc
Z jednej strony zapis ten daje
„Liczba miejsc w
usytuowanych w jednym budynku
możliwość utrzymania istniejących
2.
placówce”
nie powinna być większa niż 80.
schronisk dla osób bezdomnych
Maksymalna liczba miejsc nie
przeznaczonych dla większej liczby
Wypełniony formularz należy przesłać na adres: kwrist@mac.gov.pl w formacie umożliwiającym edycję.
Plik należy zapisać np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; MŚ udostępnianiu inf. o środowisku – m.Kraków.

Stanowisko resortu

Odniesienie do
stanowiska resortu

powinna być większa niż 160.”
Załącznik nr 2
„Jadalnia/świetlica”
3.

Załącznik nr 3
„Okres świadczenia
usługi”

4.

5.

Załącznik nr 3
„zakres usług”

Zmiana zapisu na „Pomieszczenie do
spożywania posiłków, które poza
porami posiłków może pełnić
funkcję świetlicy lub sali spotkań
grupowych. Pomieszczenie może
być wydzielone z większego
pomieszczenia np. holu, korytarza
itp.”
Zmiana zapisu na „Ogrzewalnia
świadczy usługi w okresie od 1
października do 30 kwietnia, przez 7
dni w tygodniu, w godzinach od 8
rano do 18 wieczorem lub
całodobowo.”

Zmiana zapisu na „Zapewnienie
opieki przez co najmniej 1 opiekuna
na 50 osób przebywających w
placówce’

miejsc, a z drugiej nie powoduje
nadmiernej „gettyzacji” tych miejsc.
Uelastycznienie zapisu jest korzystne
dla istniejących placówek, a
jednocześnie nie powoduje
obniżenia standardu, czy poziomu
funkcjonowania podopiecznych.
Proponujemy wprowadzenie
możliwości uruchomienia
całodobowej ogrzewalni, nawet
jeżeli na terenie gminy funkcjonuje
noclegownia. Pozwoli to na bardziej
optymalne wykorzystanie zasobów
przez gminę oraz w większym
stopniu może odpowiedzieć na
potrzeby osób bezdomnych
zwłaszcza w okresie zimowym w
przypadku bardzo niskich
temperatur.
Taki standard przewidziany jest w
noclegowni.
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