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załącznik nr 1
REGULAMIN PORZĄDKOWY NOCLEGOWNI
DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN
PRZY MOPS W LĘBORKU
Noclegownia mieści się przy ulicy Łokietka 13 w Lęborku
W Noclegowni znajdą schronienie osoby bezdomne w myśl art. 48 ust. 2 ustawy
o pomocy społecznej, są to osoby niezamieszkujące w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów
o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowane na pobyt stały
w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osoby nie
zamieszkujące w lokalu mieszkalnym i zameldowane na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma
możliwości zamieszkania.
1. Noclegownia czynna jest od godziny 20:00 do 8:00.
2. Noclegownia jednorazowo dysponuje 20 łóżkami i 2 miejscami interwencyjnymi.
3. Prawo do korzystania z noclegowni mają osoby skierowane do placówki przez pracowników
socjalnych MOPS w Lęborku.
4. Korzystanie z noclegowni, możliwe jest jedynie po przyjęciu warunków Regulaminu
Noclegowni.
5. Każdorazowe naruszenie regulaminu, naruszenie porządku, niedostosowanie się do poleceń
personelu jest karane wydaleniem z noclegowni.
6. Osoba skierowana do placówki powinna zgłosić się do niej do godziny 21:00.
7. W noclegowni obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, oraz wszelkich
środków psychoaktywnych.
8. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, będące pod wpływem środków
psychoaktywnych lub agresywne nie mają prawa przebywać w noclegowni.
9. Osoby przebywające w noclegowni maja obowiązek:
- poddać się zabiegom mającym na celu utrzymanie higieny osobistej i dezynfekcji (prysznic,
zmiana i pranie odzieży, odwszawianie)
- przestrzegać czystości (sprzątać pomieszczenia noclegowni, wykonywać prace zalecone
przez pracowników).
10. Od godziny 22:00 do 6:00 obowiązuje cisza nocna.
11. Na teren noclegowni można wnosić jedynie rzeczy osobiste (dokumenty, niezbędną odzież,
środki do higieny osobistej). Za rzeczy osobiste bezwzględnie odpowiedzialny jest właściciel.
12. Palenie tytoniu dozwolone jest jedynie w miejscach do tego przeznaczonych.
13. Osoby przebywające w noclegowni zobowiązane są do okazywania sobie wzajemnej

pomocy.
14. W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowej należy niezwłocznie poinformować o tym
pracownika dyżurnego.
15. Wszystkie osoby przebywające w noclegowni zobowiązane są do podporządkowania się
decyzjom pracownika placówki.
16. W uzasadnionych przypadkach personel placówki ma prawo poddać osoby korzystające
z placówki pomiarowi stanu trzeźwości.
17. Odmowa poddania się badaniu trzeźwości jest równoznaczna z uznaniem tej osoby za
znajdującą się pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych i w konsekwencji
nakazanie jej opuszczenia noclegowni.
18. W szczególnych przypadkach (po godzinach pracy MOPS) decyzję o przyjęciu do noclegowni,
podejmuje pracownik po konsultacji z kierownikiem Noclegowni.
19. Personel noclegowni nie ponosi odpowiedzialności za:
- bezpieczeństwo, zdrowie i zachowanie podopiecznych poza obiektem,
- pieniądze i przedmioty wartościowe, które podopieczny posiada przy sobie.
20. Kategorycznie zabrania się:
- wprowadzania i przyjmowania osób postronnych,
- używania na terenie obiektu grzałek, urządzeń grzewczych i innych urządzeń
elektrycznych nie będących na wyposażeniu placówki,
- niszczenia sprzętu i urządzeń stanowiących wyposażenie placówki.
21. W szczególnych przypadkach gdy wiadomo, że osoba jest agresywna i stanowi zagrożenie dla
społeczności, kierownik noclegowni w porozumieniu z pracownikiem socjalnym ma prawo
wnioskować o odmowę prawa pobytu w noclegowni.
22. Osoby, które zostaną wydalone z noclegowni z powodu nadużywania alkoholu, zobowiązane
są do kontaktu z terapeutą w celu zdiagnozowania i w przypadku stwierdzenia uzależnienia
od alkoholu podjęcia leczenia odwykowego.
23. Osoby, które zostały wydalone z noclegowni z powodu nadużywania alkoholu mogą ubiegać
się o ponowne przyjęcie w momencie podjęcia leczenia odwykowego.
24. Zapisy Regulaminu placówki, stosowane są po zapoznaniu się z nimi, zrozumieniu ich treści

