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Na podstawie art. 25b ust. 1 ustawy z dnia 29 listo-
pada 1990 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. z 1998 r.
Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756
i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170,
Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 19, poz. 238 oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 748,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973 i Nr 111, poz. 1194) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Indywidualny program wychodzenia z bez-
domnoÊci, zwany dalej „programem”, zapewnia oso-
bie bezdomnej wsparcie w procesie wychodzenia
z bezdomnoÊci i jego realizacja przez t´ osob´ jest wa-
runkiem korzystania przez osob´ bezdomnà ze Êwiad-
czeƒ z ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach okre-
Êlonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym.

2. Program, o którym mowa w ust. 1, opracowuje
pracownik socjalny oÊrodka  pomocy spo∏ecznej w∏a-
Êciwego ze wzgl´du ma miejsce pobytu  osoby bez-
domnej, zwany dalej „pracownikiem socjalnym”, ko-
rzystajàc w miar´ mo˝liwoÊci z informacji i konsultacji
podmiotów, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia
29 listopada 1990 r. o pomocy spo∏ecznej, zwanej dalej
„ustawà”.

§ 2. Pracownik socjalny przed przystàpieniem do
opracowania programu dokonuje szczegó∏owej anali-
zy sytuacji ˝yciowej oraz indywidualnych cech osoby
bezdomnej zg∏aszajàcej gotowoÊç przystàpienia do
programu, w której nale˝y uwzgl´dniç:

1) sytuacj´ rodzinnà i materialnà,

2) p∏eç i wiek,

3) wykszta∏cenie,

4) zdolnoÊç do zatrudnienia,

5) sytuacj´ zdrowotnà, w tym wyst´pujàce uzale˝nie-
nia od alkoholu lub innych Êrodków odurzajàcych,

6) powody i okres pozostawania w bezdomnoÊci.

§ 3. Program opracowuje si´ z uwzgl´dnieniem
analizy, o której mowa w § 2. Program ten powinien za-
wieraç:

1) zakres i rodzaj dzia∏aƒ osoby bezdomnej, uwzgl´d-
niajàcy aktywne wspó∏dzia∏anie osoby bezdomnej
z pracownikiem socjalnym w rozwiàzywaniu w∏a-
snych problemów ˝yciowych,

2) zakres i rodzaj dzia∏aƒ pracownika socjalnego do-
stosowany do potrzeb  ˝yciowych osoby bezdom-
nej, polegajàcy w szczególnoÊci na pracy socjalnej
oraz pomocy w:

a) uzyskaniu nale˝nych Êwiadczeƒ,

b) kierowaniu na leczenie uzale˝nieƒ oraz w trakcie
trwania leczenia,

c) uzyskaniu zatrudnienia,

d) uzyskaniu konsultacji prawnej i psychologicznej,

e) rozwiàzaniu problemów rodzinnych, mieszka-
niowych,

3) wykaz podmiotów, o których mowa w art. 12a usta-
wy, lub osób wspierajàcych osob´ bezdomnà w re-
alizacji programu,

4) dane i zakres dzia∏aƒ osoby wspierajàcej osob´
bezdomnà w realizacji programu, wskazanej przez
osob´ bezdomnà lub przez podmioty, o których
mowa w pkt 3,

5) harmonogram dzia∏aƒ podejmowanych przez oso-
b´ bezdomnà i inne osoby uczestniczàce w progra-
mie oraz etapy i czas ich realizacji, dostosowane do
potrzeb i sytuacji osoby bezdomnej,

6) terminy spotkaƒ pracownika socjalnego z osobà
bezdomnà zwiàzane z etapami realizacji  progra-
mu.

§ 4. 1. Kierownik oÊrodka pomocy spo∏ecznej w∏a-
Êciwego ze wzgl´du na miejsce pobytu osoby bezdom-
nej po zatwierdzeniu programu, o którym mowa w § 3,
zawiera z osobà bezdomnà umow´ w sprawie realiza-
cji indywidualnego programu wychodzenia z bezdom-
noÊci, na okres nie krótszy ni˝ trzy miesiàce.

2. Umowa powinna zawieraç:

1) dat´ i miejsce jej zawarcia,
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2) okreÊlenie stron umowy,

3) oznaczenie okresu, na jaki zosta∏a zawarta,

4) zobowiàzanie stron do realizacji dzia∏aƒ ustalonych
w programie,

5) zobowiàzanie osoby bezdomnej do informowania
pracownika socjalnego o zamiarze opuszczania
miejsca pobytu, w którym program jest realizowa-
ny,

6) zobowiàzanie osoby bezdomnej, w razie potrzeby,
do podj´cia terapii lub leczenia, w uzgodnionym
w programie terminie,

7) informacj´ o dacie obj´cia osoby bezdomnej ubez-
pieczeniem zdrowotnym,

8) powody i warunki rozwiàzania umowy, w szczegól-
noÊci zwiàzane z zaprzestaniem przez osob´ bez-
domnà realizacji programu lub zakoƒczeniem pro-
gramu.

3. Program stanowi za∏àcznik do umowy.

§ 5. 1. W czasie realizacji programu oÊrodek pomo-
cy spo∏ecznej w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce pobytu
osoby bezdomnej wspó∏dzia∏a z osobà bezdomnà,
osobami przez nià wskazanymi i podmiotami, o któ-
rych  mowa w § 3 pkt 3, uczestniczàcymi w programie.

2. Osoba bezdomna w czasie realizacji programu
informuje pracownika socjalnego o wyst´pujàcych
trudnoÊciach w jego realizacji.

3. Pracownik socjalny sprawdza bie˝àco, nie rza-
dziej ni˝ co dwa tygodnie, realizacj´ programu.

§ 6. 1. Dniem rozpocz´cia realizacji programu jest
dzieƒ podpisania umowy, o której mowa w § 4 ust. 1.

2. Zaprzestanie realizacji programu nast´puje
w dniu:

1) stwierdzenia, ˝e nastàpi∏o uporczywe naruszanie
przez osob´ bezdomnà postanowieƒ programu
uniemo˝liwiajàce jego dalszà realizacj´,

2) opuszczenia przez osob´ bezdomnà miejsca, w któ-
rym program jest realizowany, bez udzielenia in-
formacji, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 5,

3) oÊwiadczenia osoby bezdomnej o odstàpieniu od
realizacji programu.

3. Zakoƒczenie programu nast´puje w dniu, w któ-
rym osoba obj´ta tym programem przesta∏a byç oso-
bà bezdomnà.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
w z. J. Star´ga-Piasek


