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KLUB BIAŁOSTOCKA 4 będzie działał zgodnie z przyjętym regulaminem 
zatwierdzonym przez Zarząd PZG Oddziału Mazowieckiego uchwałą. 
 

REGULAMIN KLUBU BIAŁOSTOCKA 4 
KLUB BIAŁOSTOCKA 4 jest jednostką organizacyjną Polskiego Związku Głuchych 
Oddziału Mazowieckiego. Został powołany przez Zarząd Polskiego Związku 
Głuchych Oddziału Mazowieckiego Uchwałą Nr 10/2/2021. 
Działalność KLUBU BIAŁOSTOCKA 4 finansuje Miasto Stołeczne Warszawa. 
 

§ 1. 
Dane adresowe: KLUB BIAŁOSTOCKA 4 03-741 Warszawa ul. Białostocka 4. 
 

§ 2. 
KLUB BIAŁOSTOCKA 4 działa na rzecz: 
- osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o 
rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 
2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016) z powodu dysfunkcji słuchu 
komunikujących się w języku migowym - osób zamieszkałych na terenie miasta 
stołecznego Warszawy. 
 

§ 3. 
1. KLUB BIAŁOSTOCKA 4 czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 
9.00 do 14.00 
2. Limit dzienny korzystających z KLUBU BIAŁOSTOCKA 4 wynosi 35 osób. 
3. Uczestnicy KLUBU BIAŁOSTOCKA 4 w godzinach działalności KLUBU 
korzystają z pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego 
Niesłyszących w Warszawie przy ul. Białostockiej 4: 
pracownia plastyczna – 16 m2, 2 świetlice o łącznej pow. 80 m2, pokoj do 
wsparcia indywidualnego – 10 m2, kuchna 17 m2, zaplecze socjalnego – 3 
toalety, szatnia. 
 

§ 4. 
Główne cele działalności KLUBU BIAŁOSTOCKA 4. 

 Nabywanie, rozwijanie lub podtrzymywanie samodzielności 
dorosłych osób z niepełnosprawnością spowodowaną brakiem 
słuchu komunikujących się w języku migowym. 

 Umożliwienie i podtrzymywanie kontaktów społecznych dorosłych 
osób z niepełnosprawnością spowodowaną brakiem słuchu 
komunikujących się w języku migowym - niwelacja wykluczenia 
społecznego. 
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 Zapewnienie udziału osób z niepełnosprawnością spowodowaną 
brakiem słuchu komunikujących się w języku migowym w życiu 
kulturalnym. 

 Rozwijanie zainteresowań u osób dorosłych z niepełnosprawnością 
spowodowaną brakiem słuchu komunikujących się w języku 
migowym. 

 Organizacja czasu wolnego dla osób dorosłych z 
niepełnosprawnością spowodowaną brakiem słuchu 
komunikujących się w języku migowym. 
 

§ 5. 
Oferta zajęć. 
1. Zajęcia mające na celu nabywanie, rozwijanie lub podtrzymywanie 
samodzielności. 
1.1. Wsparcie indywidualne – wsparcie w sprawach, których uczestnik nie może 
załatwić samodzielnie z powodu bariery językowej. 
1.2. Warsztaty komputerowe. 
1.3. Zajęcia edukacyjne – gry logiczne i towarzyskie. 
1.4. Poradnictwo psychologiczne. 
2. Zajęcia mające na celu umożliwienie i podtrzymywanie kontaktów 
społecznych. 
2.1. Spotkania środowiskowo- integracyjne. 
2.2. Warsztaty rękodzieła. 
2.3. Zajęcia kulinarne. 
3. Zajęcia mające na celu udział w aktywności kulturalnej, turystycznej. 
3.1. X muza. 
3.2. Zwiedzanie muzeów, wystaw. 
3.3. Wycieczki turystyczne. 
4. Zajęcia dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników. 
4.1. Ćwiczenia gimnastyczne. 
Zajęcia, w zależności od sytuacji epidemiologicznej będą prowadzone w formie 
stacjonarnej lub 
zdalnej. Wszystkie zajęcia prowadzone w języku migowym. 
 

§ 6. 
1. Do KLUBU BIAŁOSTOCKA 4 przyjmowane są osoby według kolejności 
zgłoszenia, bez względu na członkostwo w Polskim Związku Głuchych. 
2. Uczestnik nie będzie wnosił i nie będzie ponosił opłat związanych z 
funkcjonowaniem Klubu, w tym opłat za oferowany w czasie zajęć poczęstunek. 
3. W każdym czasie do Klubu mogą przystąpić na zwolnione miejsce nowe 
osoby na zasadzie dobrowolnego i umotywowanego zgłoszenia. 
4. Zajęcia w KLUBIE BIAŁOSTOCKA 4 zostaną ujęte w stałym miesięcznym planie 
zajęć, który jest wywieszony na tablicy ogłoszeń. 
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5. Z zajęć w KLUBIE BIAŁOSTOCKA 4 mogą korzystać osoby, które podpiszą kartę 
uczestnictwa 
oraz: 

- nie będą swoim zachowaniem stanowić zagrożenia dla życia i 
zdrowia własnego bądź innych uczestników i pracowników, 

- zdolne do samodzielnej samoobsługi i nawiązywania kontaktów z 
grupą, 

- nie wymagające stałej usługi opiekuńczo-pielęgnacyjnej i 
medycznej. 
 

§ 7. 
Uczestnik KLUBU BIAŁOSTOCKA 4 ma prawo do : 
- korzystania z pełnej oferty zajęć, 
- uczestnictwa w działaniach podejmowanych przez Klub, 
- pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych, 
- uzyskania wsparcia psychologa. 
- poszanowania swoich praw i godności osobistej, 
- rozwijania własnych zainteresowań, 
- wolności słowa, przekonań i wyznania, 
- korzystania z wyposażenia Klubu, 
- uzyskania pełnej informacji o działalności Klubu. 
 

§ 8. 
Obowiązki uczestników KLUBU BIAŁOSTOCKA 4: 

 wypełnienie karty uczestnictwa, 
 przestrzeganie regulaminu, 
 przestrzeganie ustalonego harmonogramu i czasu zajęć oraz 

aktywnego w nich udziału, 
 przestrzeganie bezpieczeństwa innych osób przebywających w 

Klubie, 
 poszanowanie godności osobistej współuczestników Klubu i 

pracowników, 
 kulturalne i zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami i normami 

zachowanie się, utrzymanie w należytym porządku pomieszczeń i 
wyposażenia oraz korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem, 

 przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach, 
 przestrzeganie zakazu uczestnictwa osób będących pod wpływem 

alkoholu lub innych środków odurzających. 
 

§ 9. 
Uczestnictwo w Klubie wygasa z chwilą: 

 rezygnacji z zajęć w Klubie na własną prośbę, która wymaga 
akceptacji pracownika Klubu, 
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 śmierci uczestnika, 
 skreślenia z listy uczestników w wyniku działania na szkodę Klubu 

oraz nie przestrzeganie regulaminu. 
Regulamin ma charakter otwarty i może ulec modyfikacji i uzupełnieniu. 
 

§ 10. 
Uczestnik ma prawo do wnoszenia skarg. Skargi można wnosić osobiście do 
członków Zarządu PZG Oddziału Mazowieckiego lub kierować za 
pośrednictwem sms, skype, bądź e-mail. 
Pracownicy KLUBU BIAŁOSTOCKA 4 nie odpowiadają za pozostawione przez 
uczestników przedmioty wartościowe i pieniądze. 
Regulamin w języku migowym zostanie umieszczony na stronie internetowej 
www.pzg.warszawa.pl w zakładce pn. KLUB BIAŁOSTOCKA 4. 

http://www.pzg.warszawa.pl/

