
 

 

 

Karta Usługi Społecznej- POBYT W MIESZKANIU CHRONIONYM  

               (w tym usługi uzupełniające oraz działania wspierające) 

Lp. Nazwa usługi 
Okres 

świadczenia 
usługi 

Zakres świadczonej usługi 
Miejsce świadczenia 

usługi 
Odpłatność 

Podmiot/ osoba 
świadczący/a 

usługę 

1. 
Pobyt w mieszkaniu 

chronionym 
od ….. 
do…… 

Pobyt w mieszkaniu chronionym zgodnie 
z regulaminem  

mieszkanie chronione 
zgodnie z decyzją nr  

…………… 

 
 

usługa własna CUS 
 w Resku 

2. 
Wsparcie koordynatora 

ds. mieszkania 
chronionego 

 od ….. 
do…… 

Wsparcie w funkcjonowaniu  
w mieszkaniu chronionym w wymiarze 
 3 godzin od poniedziałku do czwartku  

w godz. 15.00-18.00.   

mieszkanie chronione 

Usługa bezpłatna 
przyznawana jako 
usługa społeczna 

uzupełniająca Pobyt w 
mieszkaniu 
chronionym 

 

 
usługa własna CUS 

 w Resku/ Koordynator 
ds. mieszkania 

chronionego- pracownik 
CUS 

3. 

Asystentura osoby 
niepełnosprawnej 

mieszkańca mieszkania 
chronionego 

 

od ….. 
do…… 

 

Wsparcie w funkcjonowaniu  
w mieszkaniu chronionym w wymiarze  
3 godzin w soboty, niedziele i dni wolne  

od pracy. 

mieszkanie chronione 

Usługa bezpłatna 
przyznawana jako 
usługa społeczna 

uzupełniająca Pobyt w 
mieszkaniu 
chronionym 

 

 
usługa własna CUS 
 w Resku/ Asystent 

osoby niepełnosprawnej 
mieszkańca mieszkania 

chronionego- umowa 
zlecenie 

 
 



 

 

  

 

 

4. Praca socjalna 
od ….. 
do…… 

Praca socjalna mieszkanie chronione 

 
Usługa bezpłatna 
przyznawana jako 
usługa społeczna 

uzupełniająca Pobyt w 
mieszkaniu 
chronionym 

 
 

 
usługa własna CUS 

 w Resku/ pracownik 
socjalny- pracownik CUS 

5. Usługi opiekuńcze 
od ….. 
do…… 

Usługi opiekuńcze i asystenckie, 
czynności pielęgnacyjne w wymiarze 3 

godzin w piątek w godz. 15.00-18.00 
mieszkanie chronione 

 
Usługa bezpłatna 
przyznawana jako 
usługa społeczna 

uzupełniająca Pobyt w 
mieszkaniu 
chronionym 

 

 
usługa własna CUS 

 w Resku/ opiekunki/ 
asystentki osobiste 

osoby starszej 
 i niepełnosprawnej/  

rotacyjnie 

6. 
Działanie wspierające/ 
wsparcie wolontariuszy 
z Klubu Wolontariusza  

od ….. 
do…… 

Wsparcie wolontariuszy z Klubu 
Wolontariusza przy CUS, według potrzeb 
w uzgodnieniu pomiędzy koordynatorem 

ds. mieszkania chronionego 
 a koordynatorem KW. 

mieszkanie chronione Działanie wspierające  

 
działanie wspierające 
organizowane przez 

CUS/ Klub 
Wolontariusza przy CUS 

7. 
Rehabilitacja społeczna 

 i zawodowa w WTZ  
od … 
do …. 

Rehabilitacja społeczna i zawodowa  
w WTZ 

od poniedziałku do piątku, zgodnie  
z harmonogramem przyjętym w WTZ 

Warsztat terapii zajęciowej 
w Łabuniu Wielkim 

Usługa bezpłatna 
realizowana wg 

odrębnych przepisów 

 
 

usługa społeczna 
realizowana przez 

podmiot zewnętrzny/ 
Warsztat  terapii 

zajęciowej w Łabuniu 
Wielkim 

 


