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Wstęp
Po 1989 roku w Polsce pojawiły się nowe lub występujące w nieznanej dotąd skali problemy
społeczne. Bezdomność jest jednym z tych zjawisk społecznych, których skala i dynamika nie
zostały dokładnie rozpoznane. O randze bezdomności wśród problemów społecznych decydują
nie tylko trudne do uchwycenia parametry ilościowe, ale również struktura populacji bezdomnych
i jej zmiany. Syntetyczne opracowania z dziedziny polityki społecznej podkreślają narastające
tempo zjawiska, wykraczanie jego zasięgu poza zbiorowości tradycyjnie kojarzone
z bezdomnością. Podstawą efektywnego przeciwdziałania bezdomności i pomocy osobom już nią
dotkniętą jest właściwe rozpoznanie problemu. Dane, jakimi dysponują instytucje wsparcia są
często niekompletne lub rozproszone. Aby skutecznie podejmować działania profilaktyczne
i efektywnie realizować programy wychodzenia z bezdomności konieczna jest wieloaspektowa
diagnoza tego zjawiska społecznego.
Pierwsze znane badania zjawiska bezdomności prowadzone były przez przedstawicieli
szkoły chicagowskiej w latach 20. ubiegłego wieku. Najczęściej były to prace z zakresu socjologii
dewiacji. Przykładem takiej pracy jest książka Nelsa Andersona The Hobo wydana w 1923 roku,
w której szczegółowo analizowano sytuację życiową bezdomnych. W tym samym roku
opublikowana została książka The Unadjusted Girl Williama I. Thomasa opisująca doświadczenia
młodych, bezdomnych kobiet, które często trudniły się prostytucją na ulicach Chicago. Pięć lat
później Fredrick Thrasher przedstawił analizę życia młodych członków gangów ulicznych (The
Gang, 1927). Clifford Shaw w In The Jack-Roller (1930) i Brothers in Crime (1938) opisał wyniki
badań etnograficznych ulicznego świata przestępczego. Edwin Sutherland and Harvey Locke
(1936) w Twenty Thousand Homeless Men analizowali życie bezrobotnych bezdomnych
mieszkających w schroniskach Chicago. Kolejne znane badania terenowe prowadzone były
w latach 80. i 90. w USA np. wzorowa pod względem metodologicznym praca Davida A. Snowa
i Leona Andersona Down on Their Luck (1993). Znane są także prace Petera H. Rossiego
(np. Down and Out in America: The Origins of Homelessness, 1989). Problem bezdomności,
zarówno w perspektywie porównawczej, jak również opisowej jest częstym tematem prac
badawczych (w latach 1980-2010 wyszło około 40 książek na temat bezdomności zanotowanych
w Katalogu Library of Congress).
W Polsce problem ten stał się tematem licznych badań dopiero po 1989 roku (np. jedne
z pierwszych badań w Poznaniu prowadził wiatach 1993-94 Andrzej Przymieński), choć
monografie powstawały także w okresie międzywojennym (np. praca Ignacego Kłopotowskiego
o Lubelskim Domu Zarobkowym z 1904 roku). Badania nad bezdomnością są prowadzone przez
instytucje wsparcia, które diagnozowały sytuację w własnym obszarze działań
(np. Stowarzyszenie Monar, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Caritas Kielecka,
Fundacja BARKA, Pomorskie Forum Pomocy w Wychodzeniu z Bezdomności ), a także
inicjatywy ponadlokalne, jakim jest Europejskie Obserwatorium Bezdomności FEANTSA.
W przeważającej części są to badania ilościowe, ale są także prowadzone badania jakościowe.
Ciekawym przykładem jest praca z pogranicza publicystyki i socjologii autorstwa Szczepana

Kurzymskiego (2001), który zebrał 35 historii z życia osób bezdomnych. Monika Oliwa-Ciesielska
(2004) prowadziła badania ilościowe i jakościowe wśród bezdomnych na terenie Poznania. Adam
Lech (2007) wykorzystał metodę biograficzną w badaniach trajektorii życia bezdomnych ze
schroniska w Zabrzu. Podobną metodą zastosowała Maria Mendel (2007) w analizach
funkcjonowania bezdomnych w przestrzeni społecznej. Kwestiami osobowościowymi
bezdomnych zajęła się Joanna Chwaszcz (2008).
Badania wyraźnie pokazują, że problem bezdomności jest powiązany z innymi problemami
społecznymi: ubóstwem, wykluczeniem społecznym, bezrobociem, nadużywaniem alkoholu,
narkomanią, przestępstwami i prostytucją nieletnich, ale także z deprywacją w sferach
psychicznych: obniżenie własnej wartości, poczucie utarty godności. Biorąc pod uwagę
negatywne skutki utraty domu niektórzy autorzy uważają, że bezdomność jest nie tylko
problemem, ale kwestią społeczną, którą należy rozwiązywać przez opracowanie właściwych
programów polityki społecznej (Oliwa-Ciesielska, 2004). Stereotypowy obraz bezdomnego jest
negatywny: osoba brudna, uzależniona od alkoholu, niechętna do podjęcia zatrudnienia,
niebezpieczna. Tymczasem to tylko niewielka część ogółu populacji bezdomnych (20%), która
jest bardzo zróżnicowana, podobnie jak przyczyny, które skutkowały utratą przez nich
schronienia. Wśród nich znajdują się nie tylko mężczyźni, ale i kobiety (około 20%) oraz dzieci
i młodzież (ponad 8% populacji), osoby z wyższym i średnim wykształceniem (niemal 20%).
Jedynie niewielka liczba osób bezdomnych trudni się żebractwem (5%). Bezdomnymi nie są
wyłącznie osoby uzależnione od alkoholu (takich jest około 40%), ale także ofiary przemocy
domowej, niepełnosprawni czy długotrwale bezrobotni. Bezdomność nie może być zatem
uważana jedynie za wynik patologii społecznych (http://www.pfwb.org.pl). To problem przede
wszystkim miast, w których osoby te poszukują środków do życia, dlatego też przede wszystkim
w miastach powstają instytucje pomocy osobom bezdomnym.
Pierwsze przytułki dla błąkających się bez dachu nad głową powstały w Mediolanie w VIII
wieku. W Polsce pojawiły się w wieku XV i prowadzone były przede wszystkim przez instytucje
kościelne, a od 1814 roku także przez Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Ogromny
wkład do stworzenia sieci przytulisk dla osób bezdomnych miał Adam Chmielowski (Brat Albert)
(1845-1916). Od 1921 roku opieka społeczna stała się obowiązkiem państwa. Po wojnie znacznie
wzrosła liczba osób bezdomnych, którym próbowano zapewnić schronienie w mieszkaniach
kwaterunkowych. W kolejnych dekadach problem bezdomności był ukrywany, bowiem podważał
ideę socjalistycznego dobrobytu. Dopiero w latach 80. ubiegłego wieku pojawił się w dyskursie
publicznym jako problem społeczny (Matejek, Moskała, 2000; Kurzymski, 2001). Po 1989
zjawisko bezdomności znacznie się nasiliło. Było jednym z negatywnych skutków transformacji
związanym z likwidacją hoteli robotniczych, zakładów pracy i wysokim bezrobociem.
Niezależnie od sytuacji w Polsce problem bezdomności został dostrzeżony przez Radę
Europy. Międzynarodowe ustawodawstwo wskazuje, że posiadanie domu jest podstawowym
prawem człowieka (Europejska Karta Społeczna z 3 Maja 1996, Artykuł 31). Sygnatariusze Kart
są zobowiązani do przeciwdziałania bezdomności, wspierania budownictwa społecznego.
Problem bezdomności wielokrotnie był przedmiotem analiz katolickiej nauki społecznej. W orędziu
Jana Pawła II na Wielki Post (1997) Papież zwracał uwagę na fakt, że prawo do mieszkania jest
prawem podstawowym, a osoba bezdomna nie jest pozbawiona godności ludzkiej. Problem
8

bezdomności jest przedmiotem debat i programów zarówno na gruncie lokalnym, jak i krajowym
(np. programy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej). W 1989 roku powstała także
ponadpaństwowa i pozarządowa organizacja FEANTSA (European Fédération of National
Organisations working with the Homeless), której celem jest zapobieganie bezdomności
i opracowywanie nowych metod pracy z bezdomnymi przez wymianę doświadczeń. Organizacja
ta liczy ponad 100 członków-organizacji pozarządowych, w tym także z Polski. Mimo iż
bezdomność jest problemem dostrzeganym i uznanym za ważny, nie jest dokładnie wiadomo, jaki
ma on zasięg społeczny.
Oszacowanie liczby bezdomnych jest trudne, stąd też duża rozpiętość podawanych
danych. Wg obliczeń ONZ (1987) na świecie jest ponad 100 min bezdomnych. Komisja papieska
lustitia et Pax (1985) podaje liczbę 700 min, z czego 100 min bez żadnego schronienia. Badania
prowadzone w krajach anglosaskich pokazują, że wiek osób bezdomnych obniża się, co oznacza,
że problem bezdomności dotyka więc coraz młodsze osoby. Według szacunków Instytutu Badań
Bezdomności i Ubóstwa (The Institute for the Study of Homelessness and Poverty) w samym Los
Angeles żyje co najmniej 10 tys. młodocianych bezdomnych (Ferguson i Xie, 2008). Około 2/5
z ogólnej populacji bezdomnych żyje w Ameryce Łacińskiej, głównie w Brazylii, ale nie jest to tylko
problem krajów rozwijających się. W USA na ulicy żyje 1,5 min (Hagan, 1997). W Polsce podaje
się różne liczby szacunkowe. Trudno jest ustalić wielkość populacji bezdomnych, ze względu na
brak jednolitej definicji bezdomności, a także niedostatek badań szczegółowych, w tym także
ogólnopolskich (Wojtczak, 2006). Jak wspomniano gwałtowny wzrost liczby osób bezdomnych
obserwowany był na początku lat 90. W późniejszych latach wielkość populacji się ustabilizowała.
Uważa się, że w 2000 roku było około 25 tys. osób (Pawłowska, 2004). Badania Mariusza
Wachowicza (2005) oparte na reprezentacyjnej próbie gmin pozwoliły oszacować, że w Polsce
jest od 58 300 do 65 700 osób bezdomnych. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na
podstawie nadesłanych sprawozdań szacuje, że pomocy udziela się ok. 80-130 tys. osobom
rocznie (Mazur, 2006). W grudniu 2009 roku, z zebranych informacji nadesłanych przez instytucje
wsparcia, w Polsce jest ok. 30 tys. bezdomnych, z których około 12% stanowią kobiety. W 2009
roku przeznaczono na wsparcie dla osób bezdomnych 105,5 min złotych
(http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1607). Aby dokładnie zdiagnozować zasięg i specyfikę
problemu konieczne jest prowadzenie systematycznych badań naukowych.
Brak szerszej diagnozy zjawiska bezdomności na danym terenie uniemożliwia
kształtowanie skutecznej polityki społecznej, nie tylko w skali państwa, województwa, powiatu, ale
także w ramach poszczególnych organizacji zajmujących się tym problemem. Polska nie posiada
strategicznego planu kompleksowych i skoordynowanych działań, których celem jest
rozwiązywanie problemów związanych z bezdomnością, zmierzających do reintegracji społecznej
i prewencji, a nie jedynie do sprawowania funkcji opiekuńczej nad osobami, które już straciły dach
nad głową. Mamy nadzieje, że publikacja, którą oddajemy do rąk Czytelnika, przynajmniej
w pewnym stopniu spełni funkcję diagnozującą. Publikacja ta przedstawia wyniki analiz badań
realizowanych w ramach projektu Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności
w województwie lubelskim (1/POKL/7.2.1/2009), którego celem było:
•
kompleksowe zdiagnozowanie zjawiska bezdomności w województwie lubelskim,
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•

zaproponowanie nowych metod usprawniających system wspierania osób bezdomnych
w ich reintegracji społecznej i zawodowej.

W ramach projektu przeprowadzono następujące badania:
•
analizę danych urzędowych;
•
indywidualne wywiady pogłębione z osobami bezdomnymi;
•
indywidualne wywiady kwestionariuszowe z osobami bezdomnymi;
•
grupowe wywiady zogniskowane z pracownikami instytucji zajmujących się wspieraniem
osób bezdomnych.
Proces badawczy, którego wyniki są przedstawione w niniejszym opracowaniu, rozpoczął się
w listopadzie 2009 i trwał do stycznia 2011. Wyniki badań można przedstawić w różny sposób,
różne też istnieją w tym zakresie praktyki. W niniejszym opracowaniu zdecydowaliśmy się na
układ treści odzwierciedlający strukturę procesu badawczego, respektując specyfikę
wykorzystanych metod i technik badawczych. Ponieważ w badaniach zastosowano zarówno
metody badawcze jakościowe, jak też ilościowe - autonomia poszczególnych części tekstu
wydaje się czymś naturalnym - nie tylko z powodu różnic metodologicznych, ale także
związanych ze sposobem interpretowania danych. Stąd też każdy rozdział, w którym omówione
zostały wyniki badań posiada swoją własną część metodologiczną i podsumowanie.
W Polsce jest bardzo duże zróżnicowanie podmiotów, które świadczą różne formy pomocy
osobom bezdomnym, brak jednak zarówno informacji o sposobach funkcjonowania tych
podmiotów, jak również jakości świadczonych przez nich usług. System pomocy osobom
bezdomnym najczęściej opiera się na działaniach organizacji pozarządowych, 'które podejmują
rozproszone działania, bez prób koordynacji wzajemnych pomysłów i wypracowania form
współpracy. Dlatego też celem projektu była nie tylko diagnoza, ale także stworzenie platformy
dialogu, w którym mogą uczestniczyć różne podmioty zajmujące się bezdomnością.
Adresatem tej książki są przede wszystkim pracownicy socjalni, przedstawiciele organizacji
zajmujących się bezdomnością, pracownicy gmin odpowiedzialni za przygotowywanie strategii
polityki społecznej, a także studenci wydziałów nauk społecznych. Chcielibyśmy wyrazić naszą
wdzięczność za pomoc w realizacji badań wszystkim przedstawicielom instytucji, którzy brali
udział w projekcie, studentom zaangażowanym w proces badawczy i przede wszystkim samym
osobom bezdomnym, bez których nie powstałaby' ta publikacja. Serdeczne podziękowania
składamy także recenzentom tej książki, Pani Profesor Zofii Kawczyńskiej-Butrym oraz Panu
Doktorowi Maciejowi Wszędyrównemu. Ich krytyczne uwagi były bardzo pomocne w ostatecznej
redakcji tekstu. Osobne podziękowania należą się Pani Alicji Borzęckiej-Szajner, która czuwała
nad organizacją procesu badawczego od strony administracyjnej.

Joanna Bielecka-Prus
Renata Maciejewska
Paweł Rydzewski
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Joanna Bielecka-Prus

Społeczne aspekty bezdomności
Definicje bezdomności
Badania historyczne wskazują, że termin „bezdomność” pojawił się w 1615 roku w angielskim
tłumaczeniu Odysei Homera i upowszechnił się w XIX wieku w USA, gdzie używany był
równolegle z terminami „tramp” i „hobo" odnoszących się do sezonowych, migrujących robotników
(Bloom, 2005). Etymologicznie w języku polskim słowo „bezdomność” jest złożeniem dwóch słów
bez+dom i, najogólniej ujmując, oznacza osobę, która pozbawiona jest domu. Nie jest jednakże
jasne, o jakim domu jest mowa: nieruchomości, która przypisana jest do określonego właściciela,
obiekcie mieszkalnym, który musi spełniać pewne wymogi, czy też domu w sensie psychicznym:
miejscu, w którym można się czuć bezpiecznie. Dom to nie tylko dach nad głową, schronienie,
miejsce fizyczne, ale także pewien stan emocjonalny i psychiczny, który jest podstawą poczucia
bezpieczeństwa i źródłem identyfikacji, ogół intymnych relacji społecznych z rodziną, miłość
i wzajemne zaufanie.
W analizach przedmiotu badań przyjmuje się różne definicje bezdomności, w zależności
od celu badań, klarowności w operacjonalizacji definicji, a więc przełożenia jej na jasno określone
problemy i pytania badawcze oraz wyraźne wyodrębnienie populacji, z której wyłoniona zostanie
próba badawcza, a także preferencji samego badacza. Definicje te będą zatem różnić się nie
tylko zakresem, ale także sposobem, w jaki ujmują badacze omawiane zjawisko społeczne.
Ogólnie można stwierdzić, że trudno jest w literaturze przedmiotu znaleźć zadowalającą definicję
nominalną, rozstrzygającą jednoznacznie czy dany obiekt należy lub nie należy do danego zbioru
desygnatów. Definicje ogólne nie pozwalają na wyraźne zakreślenie granic tego zbioru. Dlatego
też stosowane są definicje cząstkowe, do których można zaliczyć definicje operacyjne,
wykorzystywane w badaniach empirycznych, a także prawne, które napotkać można
w regulacjach prawnych.
Bezdomność definiowana bywa jako pewny stan psychiczny, określoną sytuację
mieszkaniową czy ekonomiczną, a także dosyć szeroko, jako ogólną sytuację życiową jednostki
(np. Pawłowska, Jundziłł, 2000). Analizuje się ją także jako pewne zjawisko społeczne, które
może być zaklasyfikowane do kwestii społecznej, patologii społecznej czy problemu społecznego.
Niektórzy autorzy proponują poszerzenie definicji bezdomności o wymiar psychologiczny: brak
poczucia bezpieczeństwa wynikający zdeprywacji mieszkaniowej, zerwane więzi społeczne.
Monika Oliwa-Ciesielska (2004: 25) uważa, że bezdomność to „konieczność życiowa osób, które
nie mają możliwości godnego zamieszkania, a jedynie szansę na tymczasowe schronieni
w placówkach pomocy społecznej. Bezdomni to osoby charakteryzujące się wyizolowaniem
i bezradnością. To osoby, które wytworzyły mechanizm przystosowania do trudnych warunków,
które narzucają trwanie w patologicznym stanie". Zwraca ona uwagę (tamże: 25-26) na
wielowymiarowy problem wyizolowania osób bezdomnych z życia społecznego:
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wyizolowanie ekonomiczne: brak środków do życia, bezrobocie;
społeczne: brak więzi z rodziną, z grupą odniesienia, negatywne relacje z innymi ludźmi;
indywidualne: zaburzenia emocjonalne, niska samoocena, niskie poczucie sprawstwa,
zaufania do siebie;
instytucjonalne: dezorientacja bezdomnych w instytucjonalnych mechanizmach wsparcia
społecznego, brak informacji o zakresie i formach pomocy.
K. Frieske uważa, że bezdomność „to nie tyle brak dachu nad głową, ile brak umiejętności
społecznych pozwalających na funkcjonowanie w strukturach zorganizowanego społeczeństwa,
niedostatek przezorności czy treningu umożliwiającego sprostanie odpowiedzialności za własne
decyzje” (Frieske, 2001: 9-10). Podobne stanowisko można znaleźć w obcojęzycznych
opracowaniach. Wskazuje się, że bezdomność może być analizowana w aspekcie strukturalnym
i psychologicznym. Strukturalne ujęcia podkreślają wagę czynników systemowych, np.
bezrobocie, brak mieszkań, wysokie ceny nieruchomości. Psychologiczne natomiast zwracają
uwagę na procesy marginalizacji, wykluczenia czy alienacji polegającej na zerwaniu więzi
bezdomnego z resztą społeczeństwa (Ravenhill, 2008).
Szerokie ujęcie bezdomności włącza do kategorii osób bezdomnych także osoby, które
żyją w trudnych warunkach mieszkaniowych np. slumsach, kwaterach zastępczych, mieszkaniach
socjalnych, hotelach pracowniczych, piwnicach, u członków rodziny. Jest to tzw. bezdomność
utajona. Są to takie osoby, których sytuacja mieszkaniowa jest bardzo niepewna i potencjalnie
mogą się one w każdej chwili znaleźć na ulicy (Przymeński 2001).
Trzeba podkreślić, że oszacowanie liczby takich osób jest niezwykle'trudne, bowiem
części z nich udaje się przetrwać w tych warunkach lub znaleźć lepsze lokum. Natomiast
bezdomność potencjalna obejmuje te osoby, które czasowo mają miejsce zamieszkania, ale
w najbliższym czasie będą musiały go opuścić (np. osoby eksmitowane, więźniowie,
wychowankowie domów dziecka, osoby opuszczające szpital) (Przymeński 2001). Tak więc
w definicji szerokiej za bezdomnych uważa się także osoby, które nie mają prawa własności do
zamieszkiwanego przez nich lokalu lub możliwości stałego w nim zamieszkiwania bez narażania
się na negatywne sankcje społeczne. Np. Michał Porowski przyjmuje, że bezdomność to
„względnie trwała sytuacja człowieka pozbawionego dachu nad głową albo nieposiadającego
mieszkania" (Porowski, 1995, s. 434). Bezdomność definiowana jest także jako skutek pewnych
determinant społecznych (Wojtczak 2006). •
Bezdomność zdefiniowana w sposób wąski ogranicza krąg osób jedynie do tych, które
mieszkają na ulicy lub przebywają w schroniskach dla bezdomnych, czyli do osób jawnie
bezdomnych, wyłączając jednostki potencjalnie bezdomne, dotknięte wykluczeniem
mieszkaniowym, a także nielegalnych emigrantów. Niektórzy badacze włączają osoby, które
przebywają w miejscach, które nie spełniają standardów lokalu mieszkalnego, a przebywanie
w nich może negatywnie wpływać na zdrowie i życie osoby tam przebywającej np. węzły
ciepłownicze, domki letniskowe, piwnice, itp. (Poławski 2001). W badaniach najczęściej przyjmuje
się, że osoby bezdomne to osoby nieposiadające własnego schronienia zapewniającego
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bezpieczeństwo, korzystające z różnego rodzaju obiektów nienadających się do zamieszkania lub
nocujące na ulicy, a także osoby przebywające w schroniskach, noclegowniach i innych
placówkach wsparcia (np. Przymeński 2001). Niektórzy autorzy zauważają, że bezdomność jest
zjawiskiem stopniowalnym (np. Przymeński, 2001), od najcięższych form bezdomności, która
polega na życiu „na ulicy ”, aż do różnego typu form wykluczenia mieszkaniowego. Takie ujęcie
bezdomności przyjęte zostało w tej publikacji.
Innym typem definicji jest definicja prawna. Definicja taka znajduje się w Ustawie
o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 (Dz.U. z 2005 r., Nr 64, poz. 565). Osoba bezdomna to
„osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw
lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu
przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osoba niezamieszkująca w lokalu
mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania".
W najbliższej perspektywie (zniesienie obowiązku meldunkowego w 2014) konieczne będzie
wypracowanie nowych definicji prawnych pomijającej kwestie meldunkowe. Definicje prawne są
obowiązujące na terenie danego państwa i nawet w krajach Unii Europejskiej nie ma
ujednolicenia, bo np. w Wielkiej Brytanii bezdomnymi w sensie prawnym są jedynie rodziny, a nie
pojedyncze osoby (Ravenhill, 2008).
Jak już wspomniano, brak jasno określonej definicji bezdomności oraz zjawisko
bezdomności ukrytej jest przyczyną problemów z oszacowaniem liczby osób bezdomnych. Próby
estymacji oparte na danych pochodzących z instytucji wsparcia nie odzwierciedlają faktycznego
stanu rzeczy, ponieważ nie obejmują tej grupy bezdomnych, która nie korzysta z takich instytucji.
Poza tym zauważono, że instytucje wsparcia starające się o fundusze mają tendencje do
zawyżania oszacowanej liczby (np. licząc wielokrotnie tę samą osobę bezdomną korzystającą
z różnych usług, w różny sposób definiując bezdomnego), natomiast agencje przyznające środki
zazwyczaj zaniżają tę liczbę (Berry, 2007). Poza tym dane te słabo odzwierciedlają proces
napływu i odpływu osób bezdomnych z populacji. Wypracowano zatem bardziej dokładne metody
szacowania liczby bezdomnych. Pierwszą z nich jest „metoda jednej nocy": liczy się osoby
przebywające w określonym obszarze w dokładnie podanym punkcie czasu. Mogą to być osoby
przebywające wyłącznie w schroniskach (taką metodę stosuje np. GUS) lub/i wyłącznie na ulicy.
Wada tej metody polega na tym, że ten sposób szacunku nie bierze pod uwagę dynamiki zmian
wielkości. Innym sposobem jest „metoda kuli śniegowej”, wykorzystująca sieci wzajemnych
powiązań między bezdomnymi. Jednakże błędem może być pomijanie osób nie utrzymujących
kontaktów z bezdomnymi, a także ominięcie jednego z łańcuchów sieci. Kolejny sposób łączy
„metodę kuli śniegowej” z systematyczną obserwacją ulic i innych miejsc, w których mogą
gromadzić się bezdomni, aby w ten sposób zlokalizować nowe grupy badanych (Berry, 2007).
Badania prowadzone przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności stosowało
metodę „jednej nocy” zarówno w instytucjach wsparcia, jak i w miejscach publicznych (dworcach,
parkach, klatkach schodowych) prowadząc coroczne badania. Ten sposób pozwala na
uchwycenie zarówno rozkładu liczbowego, jak i trendów.
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Typologie bezdomności
W literaturze naukowej podejmuje się próby typologii osób bezdomnych. Trzeba zaznaczyć,
że tworzone typologie zależą od tego, jaka definicja bezdomności, szeroka czy wąska, jest przez
badacza przyjmowana. Tworzenie typologii ma nie tylko walor poznawczy i porządkujący badane
zjawisko, ale także wymiar praktyczny. Zakłada się bowiem, że różnym typom osób bezdomnych
należy przyporządkować różne sposoby i formy pomocy i programów integracyjnych. Najczęściej
stosuje się typologie dychotomiczne:
bezdomni z wyboru <-> bezdomni z przymusu
Podział taki przyjmowany jest przez niektórych autorów badań nad bezdomnością
(np. Przymeński 2001, Nowak, 2006). Bezdomni z wyboru, to osoby, które z własnej woli wybrały
sobie taki styl życia i nie zmusiły ich do tego żadne czynniki wewnętrzne (np. choroba psychiczna,
nadużywanie alkoholu) lub zewnętrzne (wyrzucenie z domu przez członka rodziny, eksmisja itp.).
Bezdomni z przymusu to osoby, które zostały zmuszone do opuszczenia domu ze względu na
wewnętrzne lub zewnętrzne czynniki. Obecnie coraz częściej poddaje się w wątpliwość ten
podział wskazując, że bezdomnych, którzy faktycznie wybrali ten sposób życia jest niewielki
odsetek, około 5% (Ravenhill, 2008).
•

faktycznie bezdomnych zagrożeni bezdomnością

Według Petera H. Rossiego (1989) osoby faktycznie bezdomne to osoby nocujące w parkach,
klatach schodowych, dworcach, ogródkach działkowych itp. oraz ci, którzy przebywają
w schroniskach i noclegowniach. Osoby zagrożone bezdomnością to np. więźniowie, chorzy
psychicznie czy osoby z nakazem eksmisji oraz inne osoby, które mieszkają w niepełnych
warunkach (spełniających standardy lokalu mieszkalnego) i są zagrożeni utratą tego mieszkania
(por. Wygnańska, 2000). Podobnej typologii dokonał Michał Porowski, dzieląc bezdomność na
rzeczywistą (sensu stricte) i utajoną (sensu%largo) (Porowski, 1998).
bezdomni z przymusu bezdomni tymczasowo <-> bezdomni z wyboru
Bezdomni z przymusu to ci, którzy nie potrafili rozwiązać konfliktu z rodziną i konsekwencją jest
brak własnego mieszkania. Bezdomni tymczasowo to te osoby, które „ opuściły dom w wyniku
pewnych zakłóceń ¡zgłosiły się do ośrodka dla bezdomnych” (Matejek, Moskała, 200: 159),
a bezdomni z wyboru wybrali ten styl życia. Ostatni z wymienionych typów to najczęściej trwale
bezdomni (Pisarska, 1993).
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bezdomni płytko «-► bezdomni głęboko
Podział ten wprowadza w swoich pracach Przymeński (2006). Osoby, które są bezdomne płytko
„zdolne są do samodzielnego życia w formach społecznie akceptowanych” (Przymeński, 2006: 5).
Nie wymagają one specjalnych programów integracyjnych, jedynie zapewnienia im pracy
i mieszkania. Bezdomni głęboko są nieprzystosowani społecznie, często cierpią na zaburzenia
psychiczne, niedołężność, nałogi i choroby. W ich przypadku konieczna jest reintegracja
społeczna, jednakże ich pełne usamodzielnienie nie będzie możliwe. Przymeński zauważa,
że w Polsce przede wszystkim dominuje pierwszy typ bezdomności. Mimo dużych szans wyjścia
z bezdomności osoby te pozostają zazwyczaj zbyt długo w stanie bezdomności, co świadczy
o niskiej skuteczności systemu wsparcia.
bezdomność trwała <-► tymczasowa
Kryterium tej typologii jest czas trwania bezdomności. O bezdomności trwałej mówimy, gdy jest
ona wieloletnia, jednakże autorzy (np. Kamiński, 1997) nie podają precyzyjnych przedziałów
czasowych, które pozwoliłyby na klasyfikacje bezdomnych.
Typologia bezdomności może być punktem wyjścia do tworzenia typologii osób
bezdomnych. W zależności od sposobów w jaki bezdomni radzą sobie z sytuacją można
wyróżnić:
•
bezdomnych stale przebywających w schroniskach lub innych placówkach udzielających
schronienia (bezdomni instytucjonalni);
•
osoby przebywające w schroniskach jedynie w okresie zimowym, opuszczający je
w miesiącach letnich i spędzających czas na ulicy (bezdomni frykcyjni);
•
bezdomni mieszkający cyklicznie u znajomych, rodziny czy w schroniskach (bezdomni
cykliczni);
•
bezdomni żyjący stale na ulicach, dworcach, węzłach ciepłowniczych, opuszczonych
domach (bezdomni uliczni) itp.
Tadeusz Kamiński (1997) wprowadził bardziej złożoną typologię osób bezdomnych. Wyróżnił on:
•
bezdomnych w sensie ścisłym: osoby pozbawione jakiegokolwiek schronienia, nocujące
w parkach, klatkach schodowych, itp. Jest to najbardziej dotkliwa ¡degradująca forma
bezdomności;
•
bezdomni pensjonariusze schronisk inoclegowni;
•
bezdomni imigranci i uchodźcy mieszkający w ośrodkach;
•
więźniowie;
•
„dzicy lokatorzy”;
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•

bezdomni potencjalni: nocujący u rodziny, osoby żyjące w stałym zagrożeniu utraty dachu
nad głową, osoby opuszczające zakłady karne, domy dziecka, szpitale, itp.

Inni (np. Layton, 2000) wyodrębnili 4 zasadnicze kategorie bezdomnych:
•
przebywający na ulicy (roofless)',
•
przebywający w instytucjach udzielających schronienia;
•
zajmujący lokale bez prawa do najmu (np. squatter)',
•
mieszkający w lokalach nieprzystosowanych do zamieszkania.
Podobny podział, w którym bierze się pod uwagę sytuacje mieszkaniową bezdomnego proponuje
M. Ravenhill (2008):
•
przebywający na ulicy;
•
bezdomni przebywający w schroniskach i innych instytucjach wsparcia;
•
bezdomni żyjący w lokalu, z którego mogą być w najbliższym czasie usunięci (mieszkający
u znajomych, „dzicy lokatorzy” itp.).
Reasumując, można wyróżnić następujące kryteria, którymi posługują się badacze
zjawiska bezdomności (Stankiewicz, 2002):
•
ze względu na jej uwarunkowania (np. z przymusu, z wyboru);
•
w zależności od czasu jej trwania (okresowa, frykcyjna, krótkotrwała, tymczasowa, trwała,
przewlekła);
•
ze względu na jej skutek (całkowita, częściowa);
•
ze względu na uzewnętrznienie jej postaci (ukryta, sytuacyjna, jawna);
•
ze względu na konkretne grupy bezdomnych (więźniów, uliczna, imigrantów i uchodźców,
pensjonariuszy schronisk i noclegowni, potencjalnych, dzikich lokatorów).
Bezdomność w teoriach socjologicznych
Socjologowie już w latach 20. ubiegłego wieku zainteresowali się problemem bezdomności.
Teoretyczne nurty, w ramach których podejmowano problem bezdomności, różniły się
w sposobach konceptualizacji tego problemu społecznego. Strukturalno-funkcjonalne teorie
definiowały bezdomność jako dewiację zagrażającą stabilności sytemu społecznego. Pojawienie
się bezdomności było także pewnym wskaźnikiem, który jak papier lakmusowy, wskazywał na
dysfunkcjonalność systemu lub jego określonych obszarów. Walka z bezdomnością to nie tylko
odpowiednia resocjalizacja, której celem jest zamiana zinternalizowanego przez daną osobę
dewiacyjnego sytemu norm ¡wartości, ale także „leczenie" określonych obszarów sytemu
społecznego. Funkcjonalistycznie zorientowani socjologowie dewiacji (np. A. Cohen) twierdzili,
że bezdomni tworzą jedną z wielu subkultur o odmiennych od społecznie akceptowanych
normach i wartościach, którą nazywał kulturą ludzi zmarginalizowanych. Wadą tego nurtu było
pomijanie mikrospołecznego wymiaru bezdomności, która analizowana była w kontekście dużych
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struktur społecznych. Innym problemem jest zbyt mocne podkreślanie dewiacji zachowań. Teorie
te wzmacniały funkcjonujące w opinie społecznej stereotypy o negatywnych cechach
osobowościowych osób bezdomnych, wręcz wrogości w stosunku do całego społeczeństwa,
popełnianiu przestępstw itp. Mimo iż zwracano uwagę na fakt, że bezdomność jest wynikiem
dysfunkcjonalności sytemu, to bardzo często skupiano się na nieprawidłowości w procesie
socjalizacji i internalizacji dewiacyjnych norm. -Trzeba zauważyć, że ten sposób analiz
bezdomności wciąż dominuje w wielu analizach badawczych, szczególnie związanych z pracą
socjalną.
Nurt interakcjonistyczny nawiązujący do tradycji badań terenowych szkoły chicagowskiej
analizuje zjawisko bezdomności w kontekście społecznych interakcji, w których problem
bezdomności jest definiowany i bezdomnym przypisywane są określone role społeczne. Do
najbardziej znanych teorii tego nurtu należą Howarda S. Beckera teoria naznaczenia społecznego
i Ervinga Goffmana społeczne konstruowanie tożsamości i piętna. Becker uważa, że dewiacja jest
odpowiedzą na reakcje społeczne, a więc rola bezdomnego byłaby odpowiedzią na określone
oczekiwania społeczne, które obsadzają osobę w tej roli. Osoba bezdomna nie jest jednak bierna,
ale podejmuje próby redefinicji, negocjacji roli, którą może, choć nie musi przyjąć jako działający
aktor społeczny. Goffman natomiast analizował instytucje totalne które pozbawiają osoby w nich
przebywające dawnej tożsamości i kształtują nową. Ta część dorobku Goffmana może być
wykorzystana w badaniach schronisk dla bezdomnych. Koncepcja piętna i strategii radzenia sobie
z nim przez osoby naznaczone może być ważna dla badań nad tożsamością społeczną
bezdomnych.
M. Foucault, przedstawiciel poststrukturalizmu zwrócił uwagę na procesy normalizacyjne,
biowładzę i medykalizację dewiacji. Jego teoria stwarza doskonałe narzędzia teoretyczne do
analizy takich zjawisk związanych z bezdomnością jak: relacje władzy w instytucjach,
medykalizacja poprzez stawianie na pierwszym planie choroby (fizycznej i umysłowej) jako
elementu ściśle powiązanego z bezdomnością, strategie normalizujące „powrót bezdomnego do
społeczności”.
W społecznym konstrukcjonizmie bada się dyskursy, w których wyłaniane są definicje
bezdomności, jak nadawany jest jej status problemu społecznego, określa jego przyczynę oraz
sposoby rozwiązywania tego problemu. Przede wszystkim istotna jest tu opinia różnego rodzaju
grup eksperckich oraz instytucji społecznych zajmujących się tym problemem. Analizuje się
miejsce danych grup i aktorów społecznych biorących udział w polu dyskursu, relacje władzy oraz
rywalizujące ze sobą sposoby ujęcia bezdomności.
Teorie kapitału (np. P. Bourdieu, G. Becker) zakładają, że jednostka dysponuje określonym
zasobem dóbr materialnych, symbolicznych i społecznych. Kapitał społeczny zależy od przyjętych
norm społecznych, sieci relacji międzyludzkich i poziomu wzajemnego zaufania. Pozwala on
jednostce umiejscowić się w społeczeństwie. Badając bezdomnych można analizować, jakimi
zasobami oni dysponują. Jeśli dana osoba nie dysponuje kapitałem społecznym, pozbawiona
zostanie wsparcia nieformalnego ze strony przyjaciół, rodziny. Kapitał ten urnożliwa bezdomnemu
potrzymanie więzi społecznych, powstrzymując lub spowalniając jego społeczną marginalizację.
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Kapitał symboliczny (w tym także edukacyjny) ułatwia znalezienie pomocy, interpretację
przepisów prawnych, ale także znalezienie zatrudnienia. Kapitał materialny (np. zagwarantowany
prawem spadkowym), choć rzadki wśród bezdomnych, może ułatwić powrót do normalnego życia
(Ravenhill, 2008).
Teoria ryzyka społecznego (np. U. Becka) zakłada, że bezdomność jest wynikiem braku
umiejętności dostrzeżenia ryzyka, zabezpieczenia się przed nim ¡opracowania skutecznej
strategii przetrwania, np. remont mieszkania, spłacenie długu, zadbanie o dobre relacje rodzinne.
Do czynników, które bierze się pod uwagę ocieniając ryzyko zostania bezdomnym należą: płeć,
wiek, pochodzenie klasowe, zdolności umysłowe, sytuacja rodzinna, droga edukacyjna
i zawodowa, czynniki strukturalne. Analiza czynników ryzyka jest ważnym elementem badań nad
sporządzeniem katalogu przyczyn bezdomności.
Przyczyny bezdomności
Jednoznaczne wskazanie przyczyn lub zespołu przyczyn, które sprawiają, że jednostka zostaje
osobą bezdomną nie jest zadaniem łatwym. Niektórzy autorzy podkreślają, że trudno jest mówić
o jednej przyczynie tego zjawiska. Zwykle jest on skutkiem wielu czynników wzajemnie
oddziałujących na siebie (np. Przymeński, 2001). Większość badaczy uważa, że przyczyny są
złożone i próbują je skatalogować. Przymeński (1997) zgrupował pięć rodzajowych kategorii:
uwarunkowania rodzinne i socjalizacji, ekonomiczno-społeczne, prawno-społeczne, sposoby
życia i stan zdrowia. Ogólnie można je podzielić na dwa rodzaje (Przymeński, 2006):
mikroprzyczyny: uwarunkowane wadliwym procesem socjalizacji, zaburzeniami psychicznymi
oraz makroprzyczyny: transformacja ustrojowa, bezrobocie, wzrost opłat za mieszkania, ubóstwo,
deficyt lokali mieszkaniowych, słaby rozwój budownictwa społecznego, mechanizmy wykluczenia
społecznego dla osób opuszczających zakłady karne i domy dziecka, niedostosowanie sytemu
pomocy społecznej, marginalizacja problemu bezdomności, oparcie pomocy głównie na
działalności organizacji pozarządowych.
Joanna Nowak (2006) dzieli przyczyny na: materialne, instytucjonalne, rodzinne i osobiste.
Anna Duracz-Walczak (1996) wylicza następujące przyczyny bezdomności:
•
społeczne (szeroko rozumiana sytuacja ekonomiczno-społeczna, ubóstwo i bezrobocie,
brak rozbudowanej sieci instytucji wsparcia);
•
patologie społeczne i choroby (alkoholizm, przestępczość, prostytucja, przemoc domowa);
•
psychologiczne (świadomy wybór stylu życia);
•
prawne (eksmisja wg z obowiązującej ustawy z dnia 1 kwietnia 1995r.).
Inni (np. Pawłowska, Jundziłł, 2000) grupują przyczyny w dwóch kategoriach:
•

przyczyny tkwiące w jednostce: odrzucenie obowiązujących norm społecznych, przyjęcie
określonego stylu życia, charakteryzującego się niewygórowanymi potrzebami, niskimi
aspiracjami życiowymi, brakiem więzi emocjonalnych, unikaniem trwałych związków
i pracy zarobkowej. Źródło tych przyczyn tkwi w wadliwym procesie socjalizacji. Do
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przyczyn tkwiących w jednostce zaliczane są także zachowania patologiczne: alkoholizm,
prostytucja, przestępczość narkomania, a także zaburzenia psychiczne;
• przyczyny tkwiące poza jednostką: zła sytuacja ekonomiczna społeczeństwa, brak
mieszkań komunalnych, brak mieszkań dla wychowanków domów dziecka, byłych
więźniów, zbyt mała liczba miejsc w domach pomocy społecznej, eksmisje.
Podobny podział proponuje L. Stankiewicz (2002) dzieląc czynniki na obiektywne i subiektywne.
Do czynników obiektywnych zalicza: postęp technologiczny, procesy globalizacyjne i urbanizację,
gospodarkę wolnorynkową, które wpływają na nasilenie się stopnia i skali ubóstwa oraz wzrost
stopy bezrobocia. Do czynników obiektywnych należą także nieszczęśliwe zdarzenia losowe,
niezależne od woli jednostki, takie jak pożary, klęski żywiołowe. Jan Mazur (2006) dodaje do tego
katalogu przyczyn rozwój cywilizacyjny. Przymeński (2006) wyróżnia także czynniki związane
z ograniczeniem liczby przyjęć do szpitali psychiatrycznych ¡wzrost popularności psychiatrii
środowiskowej. Czynniki subiektywne są wynikiem działań jednostki, jej wolnych wyborów. Są
związane z odrzuceniem uznanych norm społecznych i pojawieniem się zachowań dewiacyjnych,
np. narkomanii, alkoholizmu, przestępczości, agresji, prostytucji. Do czynników subiektywnych
należą także zaburzenia psychiczne i choroby.
Eugeniusz Moczuk (1999) szczegółowo analizuje przyczyny bezdomności wyróżniając
następujące czynniki: sytuację społeczno-eknomiczną kraju, liczbę hoteli robotniczych, miejsc
w zakładach opiekuńczych i resocjalizacyjnych: sytuację prawną (możliwość eksmisji), patologie
społeczne, uwarunkowania socjopsychologiczne (odrzucenie akceptowanego powszechnie
systemu wartości), uwarunkowania osobowościowe (poczucie niższości, osamotnienia). Wymienił
także przyczyny związane z funkcjonowaniem bezdomnego: zakłóconym procesem socjalizacji,
nieumiejętność radzenia sobie w nowej sytuacji ekonomiczno-społecznej, niedostosowanie
społeczne, nadużywanie alkoholu. Inni badacze analizują proces wchodzenia w rolę bezdomnego
jako formę wyizolowania społecznego (Oliwa-Ciesielska, 2004). Jest to proces długotrwały, na
który składają się różnorodne czynniki: brak kwalifikacji zawodowych, niska samoocena,
długotrwałe bezrobocie, eksmisja z domu, zwolnienie z pracy, złe warunki lokalowe i brak
funduszy na remont, degradacja ekonomiczna, nadużywanie alkoholu, zerwanie więzi
społecznych.
Badania pokazują, że analizując przyczyny bezdomności nie mamy do czynienia
z łańcuchem zdarzeń, ale z samonapędzajacą się spiralą wzajemnie wzmacniających się
czynników: biedy, bezrobocia, choroby, uzależnień ¡zachowań patologicznych (Wright, 2005).
Zależności te mają charakter dwustronny np. ubóstwo może prowadzić do bezdomności, ale
także bezdomność może być przyczyną ubóstwa (Fieske, 2001). Podobnie rzecz się ma z innymi
czynnikami. Błędem jest także rozdzielenie przyczyn obiektywnych i subiektywnych. Bezdomność
nie jest ani aktem własnego wyboru, ani wynikiem splotu zewnętrznych sił zupełnie niezależnych
od woli jednostki, ale pewną wypadkową wyborów jednostki i uwarunkowań społecznych (Hall,
2001).
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Badania analizujące przyczyny bezdomności nie doprowadziły do stworzenia jednej listy
najczęściej występujących czynników. Na przykład badania prowadzone w Bydgoszczy pokazały,
że najczęściej pojawiającymi przyczynami bezdomności są: konflikt rodzinny (29%), bezdomność
z wyboru (19%), uzależnienie alkoholowe (16%), utrata źródła utrzymania (10%), rozpad związku
małżeńskiego (10%), niezaradność życiowa (6%), opuszczenie zakładu karnego (6%)
(Brzozowski, 1997). Badania w Elblągu wskazują na eksmisję (43%) i konflikty rodzinne (39%)
(Nowak, 2006), a w Bielsko-Białej i Cieszynie ujawniają, że główną przyczyną pobytu badanych
w schronisku była u kobiet utrata pracy i eksmisja (60%), a u mężczyzn rozwód (38%), utrata
pracy (29%), pobyt w zakładzie karnym (25%) i nadużywanie alkoholu (16%) (Dudziak, 2007).
Cykliczne badania prowadzone w województwie pomorskim pokazują, że najczęściej przyczyną
bezdomności, niezależną od osób bezdomnych, było wymeldowanie (33%) oraz wypędzenie
z mieszkania przez rodzinę, współlokatorów (25%), a także eksmisja (23%). Przyczyny tkwiące
w jednostce to: nadużywanie alkoholu (40%), rozpad związku (33%) i własny wybór życiowy
(28%) (Socjodemograficzny Portret Osób Bezdomnych, 2007).
Inną drogą poszukiwana przyczyn bezdomności są badania jakościowe trajektorii
życiowych osób bezdomnych. Wykorzystuje się w nich metodę biograficzną. Badania takie były
prowadzone w wielu krajach, także w Polsce (por. Chamberlayne i inn. 2002, Ravenhill, 2008;
Lech, 2007). Pokazały one, że bezdomność nie jest zdarzeniem, ale długim procesem, na który
składa się wiele różnych, wzajemne na siebie oddziałujących czynników. Istotne jest, w jakim
wieku osoba po raz pierwszy doświadczyła bezdomności (im starsza osoba, tym droga jest
bardziej skomplikowana), jakie ma wykształcenie, a także inne czynniki: poziom ubóstwa,
choroba, przemoc domowa, zerwanie więzi rodzinnych, nałogi (Ravenhill, 2008). Czynnikami
podwyższającymi ryzyko bezdomności są: negatywne doświadczenia w dzieciństwie, zaburzony
proces socjalizacji, słabe więzi społeczne, występujący w przeszłości stan bezdomności, długi,
depresja, używanie substancji psychoaktywnych, przemoc domowa, związanie się z partnerem
uzależnionym od nałogów lub chorym psychicznie, rozwód. Czynniki zmniejszające ryzyko to:
silne więzi społeczne, pozytywne relacje międzyludzkie, przynależność do wspólnot, stabilne
zatrudnienie, poczucie bezpieczeństwa, wsparcie emocjonalne (Ravenhill, 2008).
Niektórzy badacze zwracają uwagę na fakt, że przyczyny bezdomności mogą różnić się
w zależności od cech demograficznych osoby bezdomnej, np. płci, wieku, wykształcenia. Na
przykład przyczyny bezdomności kobiet są odmienne i najczęściej wiążą się z przemocą domową
męża lub partnera. Są to także kobiety, które spodziewają się potomstwa lub mają małe dzieci
i ze względów rodzinnych nie mogą pozostawać w dotychczasowym miejscu zamieszkania
(np. z powodu konfliktu z rodzicami, teściami) (Brzozowski, 1997). Bezdomność osób starszych
spowodowana jest często nadużywaniem alkoholu oraz chorobami, u młodszych zaś przemocą
domową, opuszczeniem zakładów karnych (Hecht, Coyle, 2001).
Cechy społeczno-demograficzne bezdomnych
Jak już wspomniano we Wstępie, oszacowanie liczby bezdomnych jest niezwykle trudnym
zadaniem, nie tylko z powodu problemów definicyjnych, ale także dlatego, że osoby bezdomne są
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bardzo mobilne i ex definitione nie posiadają stałego miejsca zamieszkania. Dlatego też
wyodrębnienie i charakterystyka demograficzna społeczna określonych grup bezdomnych może
być jedynie przybliżonym obrazem faktycznego zjawiska. Ponadto trzeba pamiętać, że zjawisko
to jest dynamiczne i struktura zbiorowości bezdomnych ulega zmianom w zależności od
czynników makrospołecznych. Badacze zauważają, że w latach 90. XX wieku w Polsce wzrosła
liczba bezdomnych kobiet z dziećmi, rodzin, a4akże osób starszych, co miało związek
z transformacją ustrojową (Lech, 2007).
Ogólnie populacje bezdomnych można scharakteryzować ze względu na następujące
cechy społeczno-demograficzne:
• Płeć
Wśród bezdomnych przeważają mężczyźni. Jest ich czterokrotnie (Piekut-Brodzka, 2000, 2003;
Baranowski, 2010) lub trzykrotnie (Stankiewicz, 2002) więcej niż kobiet. Najczęściej przyczyną ich
bezdomności jest przemoc w rodzinie, alkoholizm partnerów/mężów, odrzucenie przez rodzinę.
Wskazuje się także na istotny czynnik feminizacji biedy (Averitt, 2003). Najczęściej są to matki
z dziećmi, choć zdarzają się także samotne kobiety. Dlatego też bezdomność kobiet jest ściśle
powiązana z bezdomnością dzieci, które razem z nimi przebywają w ośrodkach wsparcia. Kobiety
te różnią się od mężczyzn w sposobach definiowania własnej sytuacji życiowej, planów na
przyszłość i determinacji w wychodzeniu z bezdomności. Posiadanie dziecka jest często
czynnikiem motywującym do podejmowania działań, które mają zmienić ich negatywną sytuacje
życiową (Johnson 1999). Jednakże pracownicy instytucji wsparcia zauważyli, że pojawiają się
także tendencje do instrumentalizacji dziecka, aby osiągnąć korzyści materialne. Przeprowadzone
przez nas badania, których wyniki zaprezentowano w dalszej części książki, pokazują że kobiety
przebywające w schroniskach częściej niż mężczyźni oceniają nowe miejsce zamieszkania
w sposób pozytywny, szukają emocjonalnego wsparcia i starają się budować dobre relacje
z pozostałymi mieszkankami schroniska i personelem. Dlatego też szczególnie korzystnym
środowiskiem społecznym dla tych osób są małe schroniska funkcjonujące na zasadach małych
społeczności rodzin charakteryzujących się odbiurokratyzowaną strukturą. Zauważa się także,
że mimo dużej determinacji, matkom z dziećmi znacznie trudniej jest się usamodzielnić. Jest to
związane z niskim wykształceniem tych kobiet i trudnością ze znalezieniem pracy, która
gwarantowałaby dochody pozwalające na zaspokojenie potrzeb materialnych i zapewnienie opieki
nad dzieckiem na czas nieobecności matki. Często jedynym rozwiązaniem jest podjęcie pracy na
dwóch etatach, co z kolei może prowadzić do zarzutów, że niedostatecznie zajmują się one
dziećmi (Averitt, 2003). Badania pokazują także, że stan bezdomności bardzo żle wpływa na stan
psychiczny i fizyczny dzieci. Często cierpią one na różnorodne zaburzenia emocjonalne, są
agresywne i zapadają na różne choroby (Moris, Strong, 2004).
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Wiek
Wiek bezdomnych jest zróżnicowany ze względu na płeć. Jak już wspomniano, najczęściej
bezdomne kobiety to młode matki z dziećmi, większość z nich nie ukończyła 20 roku życia
(Przymeński, 2001). Wśród mężczyzn przeważają osoby w wieku 30-50 lat, mało jest osób, które
przekroczyły 65 rok życia. Można to wytłumaczyć złym stanem zdrowia bezdomnych, który
prowadzi do przedwczesnych śmierci, a także być może osiągnięciem wieku emerytalnego
i ustabilizowaniem się dochodów. Zauważono, że stale obniża się wiek osób bezdomnych (Mazur,
2006). Badania w Warszawie pokazały, że w 1986 nie zanotowano w schroniskach żadnej osoby
poniżej 30 roku życia, a w 1993 było ich już 13% (Matejek, Moskała, 2000).
Wiek jest istotną zmienną różnicującą sytuację bezdomnych. Badania pokazują, że dla
osób starszych znalezienie się w sytuacji bez dachu nad głową jest przeżyciem bardziej
traumatycznym niż dla osób młodszych, dlatego też znacznie trudniej jest im poradzić sobie
z nową, traumatyczną dla nich sytuacją. Lęk przed znalezieniem się na ulicy sprawia, że osoby
starsze znajdujące się w schroniskach będą lepiej przystosowywały się do wymagań instytucji,
aby nie znaleźć się ponownie w sytuacji bez dachu nad głową (Hetch, Coyle, 2002), ale mają
częściej problemy z nadużywaniem alkoholu, złymi relacjami rodzinnymi. Jednakże częściej niż
młodzi mają ukończoną szkołę, staż i doświadczenie zawodowe. Ich kapitał społeczny (sieć
międzyludzkich relacji) jest większy, dlatego ich droga do bezdomności była powolna, z etapem
bezdomności ukrytej (mieszkanie u rodziny, znajomych). Młodzi bezdomni rzadziej mieli problemy
alkoholowe, ale przede wszystkim problemy rodzinne. Zwykle nie mieli żadnego doświadczenia
zawodowego i słabo rozwiniętą sieć wsparcia nieformalnego. Dlatego też ich wejście w stan
bezdomności miało charakter gwałtowny (Mahs, 2005).
Stan cywilny
Osoby bezdomne to najczęściej kawalerowie/panny oraz osoby rozwiedzeni/rozwiedzone. W tej
ostatniej grupie przyczyną bezdomności często bywa rozpad pożycia małżeńskiego (Stankiewicz.
2000).
Wykształcenie
Uważa się, że bezdomni są grupą słabo wykształconą. Najczęściej są to osoby z wykształceniem
podstawowym ¡zawodowym (Przymeński, 2001), choć należy zauważyć, że coraz częściej
pojawiają się osoby z wykształceniem średnim i wyższym (Muzur, 2006). Podobna sytuacja jest
w całej Europie.
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Stan zdrowia
Osoby bezdomne często skarżą się na różnorodne dolegliwości. Ich zły stan zdrowia jest
spowodowany warunkami życiowymi i stylem życia prowadzonym przed okresem bezdomności,
a także bagatelizowaniem schorzeń, nadużywaniem alkoholu lub innych środków odurzających,
nieprzestrzeganiem zasad higieny. Najczęściej osoby bezdomne chorują na choroby zakaźne,
skórne, gruźlicę, marskość wątroby, choroby układu ruchowego. Wielu z nich cierpi na różnego
rodzaju zaburzenia psychiczne. Badania bezdomnych w Wielkiej Brytanii pokazały, że aż 82%
badanych ma problemy natury psychologicznej, a jedynie 17% konsultowało się z lekarzem. Co
więcej, skłonności samobójcze wśród bezdomnych są 34 razy większe niż przeciętna (Bhui,
Shanahan, 2006). Badania w USA pokazują, że ponad 30% bezdomnych usiłowało popełnić
samobójstwo (Ferguson i Xie, 2008). Ponadto osoby bez dachu nad głową narażone są na akty
przemocy, głównie pobicia. Ze względu na zły stan zdrowia oraz warunki życiowe bezdomni żyją
znacznie krócej niż przeciętna ogółu populacji, umierają z powodu wychłodzenia organizmu
w okresie zimowym. Badania prowadzone w USA pokazują, że przeciętna długość życia
bezdomnego żyjącego na ulicy wynosi 42 lata (średnia ogólnej populacji 74) (Bhui, Shanahan,
2006). Aż dwukrotnie wzrasta u tych osób, szczególnie kobiet, ryzyko bycia hospitalizowanym
(Beijer i Asson, 2009). Bezdomne kobiety, a także bezdomne osoby młode są dodatkowo
narażone na przemoc seksualną (Tyler, 2006).
• Aktywność zawodowa osób bezdomnych
Osoby bezdomne napotykają wiele problemów związanych z podjęciem zatrudnienia. Nie wynika
to jedynie z niskiego poziomu wykształcenia tych osób czy złego stanu zdrowia. Część z nich
pracowała przed okresem bezdomności, posiada więc nie tylko wiedzę zawodową, ale także
i praktykę. Osoby takie powinny więc, teoretycznie, łatwo znaleźć zatrudnienie. Jednakże okazuje
się to w praktyce trudne, ze względu na wysoki poziom bezrobocia, brak zameldowania
i negatywne stereotypy osób bezdomnych. Badania pokazują, że około 60- 80% bezdomnych
pozostaje bez pracy. Najczęściej są to mężczyźni powyżej 24 roku życia. Osobom młodszym
i kobietom łatwiej jest znaleźć pracę. Zjawiskiem negatywnym jest nie tylko skala bezrobocia
wśród bezdomnych, ale także długość pozostawania bez pracy. U ponad 70% bezdomnych
mamy do czynienia z bezrobociem długotrwałym (trwającym ponad 1 rok), które często wiąże się
z ubóstwem, stresem, poczuciem izolacji, obniżeniem samooceny, pogorszeniem stanu zdrowia
i pogłębianiem stanu bierności (Szczepaniak-Wiecha, 2005). W Poznaniu najlepiej na rynku pracy
radzą sobie osoby w wieku 31-40 lat z wykształceniem zawodowym lub średnim. Ponad połowa
z nich dorabia w szarej strefie. Szczególnie trudna jest sytuacja zawodowa bezdomnych kobiet,
u nich bowiem średnia długość pozostawania bez pracy jest dwukrotnie większa niż bezdomnych
mężczyzn (Baranowski, 2010).
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Dochód
Bezdomność i ubóstwo są ze sobą ściśle powiązane. Ze względu na to, że aktywność zawodowa
bezdomnych jest niska, osoby te najczęściej utrzymują się z zasiłków stałych, okresowych, rent
i emerytur. Często otrzymują oni także pomoc rzeczową od instytucji wsparcia, które oferują im
także równego rodzaju usługi, najczęściej posiłki i schronienie (Duracz-Walczak, 2002). Mimo iż
młodsi bezdomni mają większe szanse na znalezienie zatrudnienia, okazuje się, że mogą się oni
znaleźć w znacznie gorszej sytuacji niż bezdomni starsi. Badania nad bezdomnymi w USA
pokazały, że osoby starsze mają dwukrotnie wyższe szanse na posiadanie źródeł dochodów,
takich jak renta czy emerytura (Hecht, Coyle, 2001). Jednakże badania w Poznaniu pokazały,
że miesięczne dochody są bardzo niskie i wahają się między 300-600 zł. (Baranowski, 2010).
Czas trwania w bezdomności
Badania wskazują, że w Polsce okres bezdomności dla około 70% bezdomnych to ponad rok,
najczęściej zaś to okres 1-5 lat (Piekut-Brodzka, 2000). W niektórych badaniach pojawiły się
także osoby, których staż bezdomności przekraczał 7 lat. Wyniki badań prowadzonych w innych
krajach (np. Niemcy, USA) dowodzą, że u 50% osób bezdomność trwa dłużej niż rok (Mahs,
2005), a więc w Polsce jest jeszcze mniej korzystna. Jednakże w Berlinie odsetek ten wynosi aż
60%, gdy w Los Angeles jedynie 30%. Jest to interesujące, jeśli weżmiemy pod uwagę fakt,
że w Berlinie większość bezdomnych korzysta z instytucji wsparcia, a w USA jedynie nieliczni
(Mahs, 2005).
Karalność
Wskazuje się, że prawie 50% bezdomnych dokonuje różnego rodzaju przestępstw, przede
wszystkim kradzieży, ale także zajmują się handlem nielegalnymi substancjami, paserstwem, czy
prostytucją. Połowa z nich łamie prawo, aby w zimie znaleźć się w więzieniu, gdzie zapewniony
jest posiłek i schronienie (Stankiewicz, 2002).
Można zatem stwierdzić, że typowy bezdomny to mężczyzna, kawaler lub rozwiedziony,
w wieku 30-50 lat bezrobotny z wykształceniem podstawowym lub zawodowym, posiadający
ostatnie zameldowanie wmieście liczącym co najmniej 10 000 mieszkańców, pozostający
w stanie bezdomności ponad 1 rok. W przeciwieństwie do innych krajów zachodnich, w bezdomni
w Polsce nie są reprezentantami innych ras czy narodowości. Dla porównania: takich osób wśród
bezdomnych w Berlinie jest około 37%, a w Los Angeles 50-90% (Mahs, 2005). Prowadzone
w różnych miastach badania potwierdzają tę tezę. W Elblągu były to gównie osoby w wieku 31-50
lat (50%), 53% z nich to rozwodnicy z wykształceniem zawodowym (52%) i podstawowym (36%).
Aż 56 % badanych karanych było za różne przestępstwa, a 77% uzależnionych była od alkoholu
(Nowak, 2006). W Bydgoszczy około 20% bezdomnych miała mniej niż 18 lat (Brzozowski, 1997).
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W Bielsku Białej 60% badanych miało wykształcenie zasadnicze zawodowe, a 20%
respondentów staż bezdomności dłuższy niż 5 lat (Dudziak, 2007). Struktura badanych według
wieku była zgodna z czasowymi ustaleniami innych badaczy: ok. 19% bezdomnych było w wieku
do 30 lat, ok. 60% w wieku 31-50 lat iok. 21% powyżej 50 roku życia (Piekut-Brodzka 2003).
W Poznaniu 72% osób to osoby w wieku 41-60 lat. Prawie połowa badanych miała wykształcenie
zawodowe, a 24% podstawowe lub niepełne podstawowe (Baranowski, 2010). W województwie
pomorskim co czwarta osoba bezdomna to kobieta lub dziecko. Mężczyźni w średnim wieku to
około 60% populacji osób bezdomnych, a 20% to osoby młode (Socjodemograficzny Portret Osób
Bezdomnych, 2007).
Kształtowanie tożsamości bezdomnego
Bezdomność jest sytuacją społeczną, która w bardzo silny sposób oddziałuje na sposób
postrzegania własnej osoby. Nie znaczy to jednak, że jest to proces nagły, jest on rozciągnięty
w czasie i związany jest ze stałym redefiniowaniem własnej tożsamości pod wpływem interakcji
społecznych. Można opisać go wyodrębniając etapy przechodzenia wstań bezdomności (rys.1).
Wskazuje się, że pierwszym ogniwem tego procesu jest pojawienie się sytuacji kryzysowej, która
wprowadza stan destabilizacji. W kolejnej fazie jednostka podejmuje nieskuteczne działania
naprawcze. W trzeciej fazie rozwiązanie problemu polega na minimalizacji przykrości i stosowaniu
rozwiązań pozornych. Ostatnia faza prowadzi do utrwalenia tych mechanizmów, a także zaburzeń
emocjonalnych i psychicznych (Oliwa-Cielsielska, 2004).
Rys. 1: Proces przechodzenia w stan bezdomności

Źródło: opracowanie własne

Inni badacze (Hołyst, 1999; Stankiewicz 1999; Wojtczak, 2006) wyróżniają następujące fazy:
•
załamanie się planu życiowego: rozpad rodziny, zerwanie więzów społecznych, izolacja,
utrata pracy, choroba, problemy finansowe, skłonności do nałogów, przestępstwa;
•
syndrom ubóstwa i marginalizacji: popadanie w długi, niedostatek, niedożywienie, brak
poczucia bezpieczeństwa;
•
stawanie się bezdomnym w wymiarze kulturowym, egzystencjalnym i psychologicznym:
akceptacja sytuacji, utrata miejsca zamieszkania, przystosowanie do życia w ubóstwie,
rezygnacja, brak perspektyw, zachowania patologiczne;
•
przystosowanie do bezdomności: przyjęcie roli bezdomnego, nawiązywanie stosunków
społecznych z innymi bezdomnymi, patologie, akceptacja upadku;
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•

bezdomność utrwalona (właściwa): utrwalenie nawyków, ukształtowanie osobowości
bezdomnego, patologie, wypalenie.

Wyróżnione powyżej fazy mogą budzić wątpliwości. Przede wszystkim nie są one wyraźnie
wyodrębnione, nie jest bowiem jasne, w jaki sposób oddzielić je operacyjnie, wyodrębniając
wskaźniki, np. przystosowanie do życia w ubóstwie od akceptacji czy osobowość bezdomnego.
Po drugie, elementy jednej fazy mogą występować w innych, np. akceptacja upadku, co zaciera
granice między fazami i stawia pod znakiem zapytania cały podział. Nie wiadomo także, czy
wszystkie elementy danej fazy muszą wystąpić, aby można było usytuować w niej dana
jednostkę. Wyniki badań przedstawione w tej książce wskazują, że nie u wszystkich badanych
pojawiła się np. rezygnacja. Pomija się także problem negacji tożsamości, stosowania strategii
zdejmowania lub ukrywania piętna, które wskazują na to, że przyjęcie roli bezdomnego nie jest
procesem tak oczywistym, jakby wynikało z wyróżnionych faz. Można przypuszczać, że bezdomni
uważają swój stan za normalny, akceptują go, przyzwyczaili się i zbytnio nie szukają pomocy, nie
próbują poprawić swojej sytuacji życiowej (Nowak, 2006: 74). Jednakże wiele badań pokazuje,
że tożsamość bezdomnego jest tworzona w procesie redefinicji przeszłej tożsamości, obecne
postrzeganego „ja” oraz antycypacji przyszłości. Ocena własnej sytuacji jest kształtowana
zarówno przez odniesienie do tzw. „normalnego życia", ale także grupą porównawczą są inni
bezdomni, zwłaszcza ci, których sytuacja jest znacznie trudniejsza lub ci, którzy przejawiają
zachowania patologiczne (np. kradzieże, picie alkoholu niespożywczego). Obrazy przyszłego „ja",
jakie ujawniają w rozmowach bezdomni są ściśle związane z pracą i własnym domem, co jest
wyrazem ich pragnień powrotu do normalnego życia (por. Boydell, Goering i Morrell-Bellai, 2000).
Tożsamość społeczna kształtowana jest w określonej przestrzeni. Sposób postrzegana
jednostki przez środowisko społeczne jest kluczowym czynnikiem decydującym o sposobach
autodefinicji. W świadomości społecznej osoba bezdomna jest postrzegana w kategoriach
stereotypu. Badania opinii społecznej w woj. pomorskim wskazują, że rozpowszechniony jest
negatywny obraz bezdomnego: osoby bezrobotnej, ubogiej i nadużywającej alkohol (ponad 90%
badanych). Postawa respondentów wobec bezdomnych była obojętna lub negatywna. Może
wynikać to z tego, że większość osób uważa, że bezdomni sami są odpowiedzialni za swój los
i ich sytuacja jest konsekwencją ich świadomego wyboru (Socjodemograficzny Portret Osób
Bezdomnych, 2007). Badania prowadzone przez Nowak (2006) również wykazały, że bezdomny
w opinii społecznej to: osoba zaniedbana (24%), alkoholik i narkoman (19%). Aż 70% badanych
uważa, że bezdomni sami powinni sobie pomóc, ponieważ oni sami są odpowiedzialni za swoje
położenie życiowe. W sondażu przeprowadzonym przez CBOS w 1997 roku tylko 21%
respondentów postrzegało bezdomnych jako osoby skrzywdzone przez los. większość badanych
natomiast nie dostrzegała zewnętrznych czynników, niezależnych od woli bezdomnego. Podobny,
negatywny obraz osób bezdomnych zanotowano w badaniach prowadzonych w innych
państwach. Zauważono jednakże, że zdecydowanie lepszy jest obraz bezdomnych kobiet, które
przedstawiane są jako ofiary złego traktowania czy wręcz przemocy i nie są obwiniane.
Negatywny obraz osoby bezdomnej podtrzymywany jest przed media, szczególnie
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w informacjach o przeznaczonych dla bezdomnych środkach, ponieważ istnieje przekonanie,
że są osoby bardziej zasługujące na wsparcie (Ravenhill, 2008). Ponadto, jak zauważa Z.
Bauman (2006) kontakt z bezdomnym jest nieprzyjemny i wywołuje lęk, bo przypomina on nam
o niepewności naszej egzystencji i jest rzeczywistym dowodem na to, że ideologia społeczeństwa
dobrobytu jest mitem. Dlatego też w dyskursie publicznym najczęściej pokazuje się bezdomność
jako efekt negatywnych cech osobowych jednostek, co odwraca uwagę od dysfunkcjonalnych
cech systemy społecznego, nierówności w dystrybucji dóbr, itp. (Ravenhill, 2008).
Utrwalone negatywne stereotypy bezdomnego sprawiają, że osoby bezdomne
doświadczają stygmatyzacji. Jednakże etykietyzacja nie zawsze jest przyjmowana przez
bezdomnych, szczególnie tych o krótkim stażu bezdomności. Stosowane są różnego rodzaju
techniku ocalania własnej godności czy, mówiąc językiem Goffmana, ratowania twarzy.
Realizowanie tych strategii jest ściśle związane z funkcjonowaniem instytucji wsparcia, których
celem jest minimalizowanie marginalizacji społecznej osób bezdomnych i pomoc
w usamodzielnieniu.
System pomocy osobom bezdomnym
Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej (Dz. U. 2004, nr 64, poz. 593) obowiązek pomocy
osobom bezdomnym spoczywa na gminach, które zobowiązane są do opracowywania gminnych
programów działań, a także udzielenia schronienia, posiłku i ubrania, wypłacania zasiłków
i sprawianie pogrzebów. Gmina zobowiązana jest także zapewnić lokal socjalny osobie
eksmitowanej, jeśli orzeknie tak sąd (w przypadku kobiet w ciąży, niepełnosprawnych, małoletnich
i bezrobotnych). Pomoc ta obejmuje następujące zasadnicze obszary działań:
•
działania o charakterze profilaktycznym (zapobieganie bezdomności, programy
skierowane do osób zagrożonych bezdomnością, np. więźniów, wychowanków domu
dziecka, oczekujących na eksmisję);
•
działania o charakterze osłonowym: konieczność poprawy sytuacji socjalno-bytowej osób
bezdomnych: np. wypłacanie zasiłków, pomoc materialna, udzielanie schronienia,
ubezpieczenie zdrowotne;
•
działania o charakterze aktywizującym: dążenie do usamodzielnienia się bezdomnego
przez np. aktywizację społeczną i zawodową, opracowanie indywidualnych planów
wychodzenia z bezdomności.
Ustawa o pomocy społecznej wskazuje gminę zobowiązaną do udzielenia pomocy. Jest to ta, na
której terenie znajduje się miejsce ostatniego stałego meldunku osoby. Jednakże w sprawach
pilnych pomocy zobowiązana jest udzielić gmina, na terenie której przebywa bezdomny, ale
koszty świadczenia ponosi gmina ostatniego miejsca zameldowania.
W Polsce działa sieć placówek, których zadaniem jest niesienie pomocy osobom
bezdomnym. Placówki pomocy osobom bezdomnym dzielimy na: placówki pomocy stacjonarnej
i placówki pomocy niestacjonarnej. Do placówek stacjonarnych zaliczamy: noclegownie,
schroniska dla bezdomnych, domy dla samotnych matek, hostele, schroniska i domy dla kobiet,
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schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie, domy dla kobiet w ciąży i z małymi dziećmi, domy dla
osób starszych i chorych, mieszkania readaptacyjne dla bezdomnych, wspólnoty. Do placówek
pomocy niestacjonarnej należą: ogrzewalnie, pogotowia interwencji społecznej, jadłodajnie,
punkty pomocy medycznej i rzeczowej, punkty porad, łażnie/pralnie, domy dziennego pobytu,
punkty wydawania żywności. Większość z tych placówek prowadzonych jest przez organizacje
pozarządowe. Wg danym Ministerstwa Pracy i Pomocy Społecznej w 2009 roku (stan na 31
grudnia) w Polsce było 625 placówek noclegowych dysponujących 22.529 miejscami
(http://www.mpips.gov.pl). Najwięcej miejsc noclegowych jest w woj. mazowieckim i śląskim
(ponad 3.000), najmniej w podlaskim (660) i lubuskim (557). W województwie lubelskim było
1.127 miejsc przy zanotowanej liczbie bezdomnych 958.
W 2009 roku w całej Polsce było 5.411 osób objętych Indywidualnym Programem
Wychodzenia z Bezdomności, co daje 18% ogółu populacji bezdomnych. Jest to wynik bardzo
słaby. Najwięcej programów było realizowanych w woj. warszawskim (1.080), co daje 33%
zanotowanej liczby bezdomnych tym województwie i w woj. śląskim (1.362 czyli 46% populacji
w województwie). Najmniej programów zrealizowano w woj. podlaskim (13 czyli 3% populacji
wojewódzkiej) i w woj. świętokrzyskim (34, czyli 6,3% populacji wojewódzkiej). W 2009 roku
w województwie lubelskim realizowano 171 programów (18%). Ważnym wskaźnikiem jest także
liczba osób uczestniczących w aktywnych programach rynku pracy. Najwięcej takich osób było
w woj. mazowieckim (550 czyli 17%), śląskim (450 czyli 15%) i wielkopolskim (445, czyli 25%).
Najmniej w woj. podlaskim (19 czyli 4%) i warmińsko-mazurskim (59, czyli 8%). Na
Lubelszczyżnie takich osób było 129 (13%). Z punktu widzenia skuteczności działań ważne jest,
ile osób objętych programami aktywizującymi się usamodzielniło. W 2009 roku najwięcej takich
osób było w woj. mazowieckim (648 czyli 20%), śląskim (497 czyli 17%). Najmniej w woj.
podlaskim (2 czyli 0,4%) i warmińsko-mazurskim (11, czyli 1,4 %). Na Lubelszczyżnie takich osób
było 129 (13%). Nie można realizować programu usamodzielniania nie dysponując odpowiednią
liczbą mieszkań socjalnych przekazanych przez samorząd gminny osobom bezdomnym. W 2009
roku najwięcej takich mieszkań przekazano w woj. łódzkim (105), wielkopolskim (96) i opolskim
(95), najmniej w podlaskim (10), podkarpackim (17) i lubelskim (31). Zdanych tych wynika,
że efektywność pomocy jest w skali Polski bardzo zróżnicowana.
Osoby bezdomne są jedną z wielu grup, które mogą być objęte wsparciem w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W 2009 realizowano 10 takich programów
(http://www.mpips.gov.pl). Ministerstwo realizuje także program Powrót osób bezdomnych do
społeczności, który jest ulepszoną wersją programu Bezdomność. И/ nowej edycji większy nacisk
położony jest na budowę sytemu wsparcia i usamodzielniania, pozyskiwanie mieszkań, tworzenie
sieci placówek wsparcia, warsztatów zawodowych (na wzór szkół Kofoeda), aktywizację
bezrobotnych oraz tworzenie współpracy lokalnej (organizacji samorządowych i pozarządowych),
tworzenie miejsc pracy. W pierwszej edycji większość środków (70%) wydatkowanych zostało na
infrastrukturę (opłaty, zakup sprzętu, płace dla personelu), a jedynie 30% na pomoc bezpośrednią
(Trupacz, 2007).
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Ważną inicjatywą, która obecnie została zawieszona, jest Krajowy Program Wychodzenia
z Bezdomności ¡Wspierania Budownictwa Socjalnego 2009 - 2015. Podstawą prawną jest
Ustawa z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań
chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z 2006r., Nr 251, poz. 1844). Jak na
razie jednakże możliwości określone w tej ustawie nie przekładają się na realne działania
podmiotów. Innym ważnym projektem jest Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności, który
zawierać będzie wskazania standaryzujące jakość usług świadczonych bezdomnym.
Nie wszyscy bezdomni chcą korzystać z udostępnionych im schronisk i noclegowni.
Istotnym powodem są złe warunki lokalowe tych schronisk, wymogi regulaminowe ograniczające
swobodę (np. poruszania się), a także zbiurokratyzowany charakter stosunków z personelem, ich
niekompetencja i obojętność. Z drugiej jednak strony stworzenie komfortowych warunków bez
bardzo zintensyfikowanego sytemu aktywizacji może prowadzić do gwałtownego zwiększania
liczebności bezdomnych, ponieważ osoby ubogie i bezrobotne, posiadające miejsce
zamieszkania, nie będą poszukiwać sposobów rozwiązywania własnej sytuacji, ale liczyć będą na
pomoc państwa, tak jak to stało się np. w Berlinie (Mahs, 2005, por. Ravenhill, 2008). Z badań
pracowników gmin wynika, że realizowanie programów wychodzenia z bezdomności jest trudne,
ze względu na złą postawę samych bezdomnych, a także brak mieszkań socjalnych i bezrobocie
(Wachowicz, 2005). Dlatego też niezmiernie ważne jest, aby działania na rzecz osób bezdomnych
było oparte nie tylko na solidnych podstawach badań diagnostycznych, ale także na budowaniu
sieci współpracy zarówno między instytucjami publicznymi, pozarządowymi i samymi osobami
bezdomnymi, którzy są ostatecznymi beneficjentami działań.
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Instytucjonalne aspekty bezdomności
na Lubelszczyźnie w świetle danych urzędowych
Metoda badań i dobór próby badawczej
Analiza dokumentów urzędowych
Badanie dokumentów i materiałów jest techniką badawczą służącą do gromadzenia wstępnych,
opisowych, a także ilościowych informacji o badanej instytucji czy zjawisku społecznym. Analiza
dokumentów polega na uporządkowaniu i interpretacji zawartych w nich treści - danych pod
kątem problemu, celu badawczego lub hipotezy roboczej. Charakterystyczną jej cechą jest to,
że dotyczy ona w dużej mierze nie tylko materiału otrzymanego w procesie zainicjowanych
specjalnie badań, lecz także w wyniku działań nie związanych bezpośrednio z podejmowanym
procesem badawczym. Zależy to od rodzaju dokumentu poddanego analizie. Chodzi tu
o dokumenty szeroko rozumiane, obejmujące nie tylko materiały archiwalne w ścisłym znaczeniu
tego słowa, lecz także wytworzone.
Analizy dokumentów urzędowych dokonano w oparciu o następujące kluczowe pytania
badawcze:
•
ilu bezdomnych korzysta z pomocy instytucjonalnej na terenie województwa lubelskiego?;
•
jakie instytucje zajmują się pomocą bezdomnym?;
•
jakie formy pomocy przeważają?;
•
jakimi środkami dysponują instytucje i jak je wykorzystują?.
W celu scharakteryzowania populacji osób bezdomnych zostały wytworzone dane pochodzące
z dokumentów uzyskanych z placówek zapewniających wsparcie osobom bezdomnym na terenie
Województwa Lubelskiego oraz dane pochodzące ze statystki publicznej. Należy zaznaczyć, iż
ten komponent analizy miał w dużym stopniu charakter badań terenowych, ponieważ badacze
kontaktowali się bezpośrednio ze wszystkimi instytucjami w celu uzyskania dostępu do informacji
i danych, co umożliwiło jednocześnie pozyskanie dodatkowych informacji, przydatnych
w późniejszej analizie. Badacze świadomi byli ograniczeń, jakie związane są z analizą
dokumentów urzędowych: arbitralności w kategoryzacji grup, nieznajomość okoliczności zapisu,
selektywny charakter danych a także ich rzetelność (Sułek, 1986).
Dobór próby badawczej
Jedną z kluczowych kwestii przy projektowaniu i realizacji badań jest dobór próby, czyli zbioru
jednostek będących reprezentacją interesującej badacza populacji. Istnieją dwa podstawowe
sposoby doboru: losowy (w oparciu o rachunek prawdopodobieństwa) i nielosowy (dobór według
przekonań badacza, celowy lub kwotowy).
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Dobór nielosowy stosowany jest wówczas, gdy celem badania nie jest wnioskowanie na
podstawie próby o całej populacji, a także w specyficznych sytuacjach badawczych, zwłaszcza
takich jak utrudniony dostęp do badanych, brak wiarygodnego operatu (listy jednostek
składających się na populacje). Istnieją dwa główne sposoby doboru takiej próby, które
uwzględniają w swoich założeniach kwestie reprezentatywności: dobór celowy (arbitralny) oraz
dobór kwotowy. Dobór celowy bazuje na wiedzy badacza o badanej populacji, przy uwzględnieniu
celów badań. Po określeniu typowych cech społeczno-demograficznych zbiorowości istotnych dla
badania i zbudowaniu z nich modelu dobiera się próbę w taki sposób, aby odzwierciedlała ona ten
model. Z kolei dobór kwotowy wychodzi od opisu istotnych cech populacji oraz struktury populacji
ze względu na te cechy. Po wyznaczeniu kwot, czyli udziału wyróżnionych kategorii w próbie,
dokonuje się losowania.
W niniejszym procesie badawczym w działaniu: Analiza dokumentów urzędowych zastosowano
metodę celowego doboru próby.
Podstawowe cechy uwzględnione w doborze próby to:
•
typ instytucji służących pomocą osobom bezdomnym (rządowe i pozarządowe);
•
formy pomocy udzielane osobom bezdomnym (finansowa, rzeczowa, psychologiczna);
•
ilość środków jakimi dysponują wymienione instytucje.
Operatem doboru był wykaz placówek zapewniających wsparcie osobom bezdomnym na terenie
Województwa Lubelskiego (źródło: Wydział Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego) zawierający dane z roku 2009 zamieszczony na stronie internetowej
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, a także informacje uzyskane z ośrodków
pomocy społecznej. Aby dobrać próbę, określono liczbę i typ instytucji pomocowych z badanych
miast województwa lubelskiego. Zwrócono szczególną uwagę, na te instytucje i organizacje, które
otrzymały dofinansowanie na realizację programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Powrót
osób bezdomnych do społeczności w 2008 r. Ponadto wzięto pod uwagę proporcje występowania
bezdomnych w badanych miastach. Po uwzględnieniu powyższych czynników dobrano próbę
w taki sposób, aby odzwierciedlała ona zarówno zróżnicowanie typów instytucji w województwie
lubelskim, jak i proporcje bezdomnych korzystających z pomocy. Dane zostały uzyskane
bezpośrednio z 24 instytucji z terenu województwa lubelskiego, zajmujących się pomocą
bezdomnym.
Do najważniejszych instytucji państwowych działających na terenie województwa
lubelskiego, które gromadzą i przetwarzają dane należą:
•
Główny Urząd Statystyczny (z główną siedzibą w Warszawie, posiada Oddział w Lublinie);
•
Wydział Polityki Społecznej przy Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie;
•
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.
Podstawowym źródłem danych są statystyki Głównego Urzędu Statystycznego, który jest
urzędem administracji rządowej. Zgodnie z Ustawą o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439
z póżn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie programu
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badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 (Dz. U. Nr 221, poz. 1436 z póżn. zm.)
podmioty gospodarcze oraz jednostki organizacyjne mają obowiązek przekazywania
systematycznie i nieodpłatnie informacji i danych statystycznych dotyczących' prowadzonej
działalności. Sprawozdania te są składane w formie specjalnych formularzy. W przypadku
instytucji udzielających wsparcia osobom bezdomnym jest to formularz PS-03 (sprawozdanie
zakładu stacjonarnego pomocy społecznej), który przesyłany jest w formie elektronicznej raz
w roku (do 29 stycznia) do GUS. Formularz ten zawiera m.in. następujące informacje: typ
placówki (dom pomocy społecznej, rodzinny dom pomocy, placówka zapewniająca całodobową
opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
środowiskowy dom samopomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
noclegownia, schronisko lub dom dla bezdomnych), organ prowadzący, liczba miejsc, liczba osób
oczekujących na umieszczenie (stan w dn. 31 XII roku sprawozdawczego), wiek i płeć
mieszkańców, forma odpłatności, suma liczby dni pobytu podopiecznych w okresie roku
sprawozdawczego, stan zatrudnienia osób na pierwszym etacie (bez wolontariuszy). Dane
udostępnione są przez GUS w formie zagregowanie) do określonego poziomu analizy. GUS nie
udostępnia danych jednostkowych (dane osobowe dające się powiązać z konkretną osobą
fizyczną) lub danych indywidualnych dających się powiązać z podmiotem gospodarczym albo
inną osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej (Ustawa
o statystyce publicznej; Dz. U. Nr 88, poz. 439 z póżn. zm.). W przeprowadzonej analizie danych
urzędowych wykorzystano statystyki opracowane przez GUS dla czterech miast województwa
lubelskiego: Białej Podlaskiej, Chełma, Lublina i Zamościa. Dane te zostaną omówione w dalszej
części niniejszej publikacji.
Innym ważnym źródłem danych gromadzonych przez Wydział Polityki Społecznej LUW jest
rejestr placówek instytucji pomocy, a także bilansu potrzeb sporządzony przez samorząd
województwa.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Lublinie jest wojewódzką
samorządową jednostką organizacyjną działającą od 2004 roku. Do priorytetowych zadań
Ośrodka należy opracowywanie i realizacja Strategii Polityki Społecznej Województwa
Lubelskiego. Aktualna Strategia na lata 2005-2013 jest kluczowym dokumentem wyznaczającym
kierunki działań polityki społecznej w skali województwa. ROPS prowadzi także banku danych
o wolnych miejscach w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówek zapewniających
wsparcie osobom bezdomnym na terenie województwa lubelskiego. Jednym z najważniejszych
dokumentów opracowywanych corocznie przez ROPS jest bilans potrzeb z zakresie pomocy
społecznej. Jest on tworzony na postawie informacji uzyskanych z 213 gminnych ośrodków
pomocy społecznej, 20 powiatowych centrów pomocy rodzinie i 4 miast grodzkich na prawach
powiatu (Lublin, Chełm, Zamość, Biała Podlaska). Dokument ten jest podstawowym narzędziem
kreowania polityki społecznej w województwie, określa on wielkość oraz formę potrzeb na różne
formy świadczeń w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej na terenie województwa
lubelskiego. Analiza tego dokumentu ujawnia rozmiar potrzeb określonych przez instytucje
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pomocy społecznej, a więc także i skalę problemów społecznych, z którymi te instytucje się
stykają w codziennym realizowaniu zadań ustawowych instytucji.
Problem bezdomności jest poruszony w bilansie potrzeb, a także Strategii, ale nie
poświęca się mu tak dużo miejsca, jak problemom ubóstwa, bezrobocia czy niepełnosprawności.
Pozyskanie danych dotyczących bezdomności wymagało albo agregacji informacji, bądź
wydobycia z ogólnych danych ilościowych. Są to dane szczególnie ważne, bowiem pozwalają na
przeanalizowanie rozmiaru i dynamiki zjawiska bezdomności w skali całego województwa, a także
dostarczają informacji na temat sieci instytucji wspierających osoby bezdomne.
Placówki wspierające osoby bezdomne
\N dokumentach urzędowych wyróżnia się następujące typy placówek wspierających osoby
bezdomne:
• Placówki zapewniające schronienie. Są to:
■
hostele/domy dla bezdomnych: zapewniające całodobowe schronienie oraz pełne
wyżywienie (w tym jeden ciepły posiłek) oraz kompleksową pomoc opiekuńczowspomagającą lub mieszkanie chronione;
■
schroniska: zapewniające całodobowe schronienie oraz pełne wyżywienie (w tym
jeden ciepły posiłek);
■
noclegownie, w których bezdomni mogą przebywać jedynie w godzinach nocnych
(np. od 18.00 do 7.00). Osoby tam przebywające nie mogą znajdować się pod
wpływem alkoholu. Przebywającym tam osobom zapewnia się dostęp do
sanitariatów, łóżka i pościel. Noclegownie mogą być otwarte cały rok lub jedynie
w określonych miesiącach jesienno-zimowych, zazwyczaj od 1 listopada do 31
marca;
■
ogrzewalnie: wyposażone w krzesła lub ławki, gdzie przenocować mogą osoby
znajdujące się pod wpływem alkoholu czy innych środków psychoaktywnych, ale
niezagrażające bezpieczeństwu innych osób.
•
Placówki wsparcia doraźnego: jadłodajnie, punkty wydawania paczek żywnościowych,
odzieży, punkty pomocy medycznej, pralnie i łaźnie.
Instytucje udzielające pomocy bezdomnym to zarówno ośrodki pomocy społecznej, jak również
różnego typu organizacje pozarządowe. Niektóre z tych organizacji mają podpisane umowy
z gminami, otrzymują dofinansowanie budżetu państwa lub gminy. Ogólnie organizacje
pozarządowe można podzielić na dwa typy:
•

Stowarzyszenia (Ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U.
z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z póżn. zm.). Stowarzyszenie to grupa osób, których łączą
wspólne zainteresowania, które chcą rozwijać lub cel do którego dążą. Stowarzyszenia nie
mają corocznych obowiązków sprawozdawczych wobec organu nadzoru (sprawozdania
merytoryczne), ale mają coroczny obowiązek sprawozdawczy (sprawozdanie finansowe)
wobec Urzędu Skarbowego.
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•

•

Fundacje (Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz.
203). Fundacja powoływana jest przez jedną lub kilka osób dysponujących majątkiem
przeznaczonym na ważny społecznie lub gospodarczo cel. Fundacja ma obowiązek
składania corocznych sprawozdań: sprawozdanie finansowe przesyłane do Urzędu
Skarbowego oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności do ministra, który jest
wskazany w statucie fundacji. Sprawozdanie- takie powinno zawierać m.in. informację
o prowadzonej działalności gospodarczej, informację o wysokości uzyskanych
przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł, wynik finansowy działalności gospodarczej
(jeśli prowadzona), informację o poniesionych kosztach, liczbie osób zatrudnionych.
Sprawozdanie to powinno być udostępnione do publicznej wiadomości.
Organizacje pożytku publicznego (Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Dz. U.
z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) wraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia
8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U.
Nr 50, poz. 529). Organizacją pożytku publicznego może być zarówno fundacja, jak
i stowarzyszenie prowadzące działalność społecznie użyteczną. Organizacje te
sporządzają roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne ze swojej działalności oraz
podają je do publicznej wiadomości. Przywilejem tych organizacji jest możliwość
otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych ¡zwolnienie od: podatku
dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, opłat od czynności
cywilnoprawnych (np. umów), opłat skarbowych i sądowych w odniesieniu do prowadzonej
działalności pożytku publicznego.

Trzeba zaznaczyć, że informacje zawarte w sprawozdaniach merytorycznych tych instytucji są
często bardzo skąpe. Wynika to z braku ujednoliconego formularza sprawozdawczego, a także
niedbałości organizacyjnej czy wręcz chaosie w dokumentowaniu działalności. Zdajemy sobie
także sprawę z jakości danych o liczbie podopiecznych i sposobach ich agregacji (zob. krytyczne
uwagi na ten temat w: Wygnańska, 2006), możliwości kilkukrotnego liczenia tych samych osób.
Dlatego też analizę uzupełniono danymi GUS. Należy podkreślić, że uzyskanie danych było
niekiedy bardzo trudne, ze względu na niedbałość prowadzonych statystyk, a także nieufność,
a nawet niechęć organizacji do ujawniania danych. Tylko niektóre z tych danych można uzyskać
ze stron WWW, dlatego musieliśmy zwracać się bezpośrednio do organizacji. Zdarzały się
sytuacje unikania kontaktu z nami, przesyłania bardzo niepełnych informacji. Mimo to, analiza
nawet tych niepełnych danych może przyczynić się do głębszej diagnozy problemu bezdomności.
W analizie dokumentów wykorzystano dane pochodzące z następujących instytucji:
1.
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział Polityki Społecznej, ul. Spokojna 4,
20-914 Lublin;
2.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Zana 38, 20-601 Lublin;
3.
Urząd Statystyczny w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin;
4.
Straż Miejska w Lublinie, Al. Józefa Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin;
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5.

6.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Grodzka 7, 20-112 Lublin
•
Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Bezdomnych w Lublinie, ul. Młyńska 18,
20-406 Lublin;
Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta, ul. Zielona 3, 20-082 Lublin
•
Schronisko dla Bezdomnych, ul. Dolna Panny Marii 32, 20-010 Lublin;
•
Noclegownia dla Mężczyzn, ul. Dolna Panny Marii 32, 20-010 Lublin;
•
Kuchnia, ul. Zielona 3, 20-082 Lublin;
Stowarzyszenie „Emaus”, Krężnica Jara 498, 20-515 Lublin;
Fundacja SOS Ziemi Lubelskiej, ul. Bronowicka 3, 20-301 Lublin
•
Dom Samotnej Matki, ul. Bronowicka 3, 20-301 Lublin; ul. Romantyczna 1,
20-533 Lublin;
•
Schronisko dla Bezdomnych Kobiet, ul. Bronowicka 3A, 20-301 Lublin;
•
Noclegownia dla Kobiet, ul. Bronowicka 3A, 20-301 Lublin;
Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu
"Nadzieja'', ul. Abramowicka 2F, 20-442 Lublin
•
Schronisko dla bezdomnych mężczyzn ul. Garbarska 17, 20-340 Lublin;
•
Ośrodek wczesnej interwencji dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu
ul. Młyńska 8, 20-406 Lublin;
•
Ośrodek doraźnej interwencji dla mężczyzn uzależnionych od alkoholu w tym
bezdomnych ul. Abramowicka 2F, 20-442 Lublin;
•
Mieszkania adaptacyjne ul. Abramowicka 2F ul. Rynek 14 ul. Młyńska 8;
Regionalne Centrum Wolontariatu w Lublinie, ul. Jezuicka 4/5, 20-113 Lublin;
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Lubelskie, ul. Królewska 17/8,
20-109 Lublin
•
Rzecznik Osoby Bezdomnej, ul. Królewska 17/8, 20-109 Lublin;
•
Placówka dla Kobiet i Matek z Dziećmi, ul. Żeromskiego 4,
24-320 Poniatowa;
Straż Miejska w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 36A, 21-500 Biała Podlaska;
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. 1000-lecia 22, 21-500 Biała Podlaska;
Ośrodek „Misericordia” Caritas, ul. Warszawska 15, 21-500 Biała Podlaska;
Urząd Miasta Chełm, Wydział Spraw Społecznych ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm;
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Kolejowa 8, 22-100 Chełm;
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Chełmskie, ul. Wołyńska 69.
22-100 Chełm;
Lubelskie Centrum Pomocy Bliźniemu “Monar-Markot”, ul. Kąpieliskowa 28.
22-100 Chełm;
Chełmski Ośrodek Wsparcia Bliźniego “Caritas”, ul. Koszarowa 16, 22-100 Chełm;
Centrum Integracji Społecznej, ul. Połaniecka 10, 22-100 Chełm;
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21.
22.
23.
24.

Urząd Miasta ZamośćWydział Promocji, Kultury i Spraw Społecznych, Rynek Wielki 4,
22 - 400 Zamość;
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość;
Schronisko Dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta
Koło w Zamościu, ul. Orlicz Dreszera 2, 22-400 Zamość;
Klub Integracji Społecznej, Świętego Piątka 24, 22-400 Zamość

Problem bezdomności w skali województwa lubelskiego
W tej części analizy omówione zostaną dane dotyczące zjawiska bezdomności w skali całego
województwa lubelskiego. Jak wynika z danych otrzymanych z GUS, ROPS i UW w Lublinie
instytucje zapełniające schronienie osobom bezdomnym mogą być przeznaczone zarówno dla
kobiet i mężczyzn (w tym także kobiet z dziećmi), tylko kobiet (także z dziećmi) lub tylko
mężczyzn. Poniższa tabela (tab.1) przedstawia rozkład instytucji zapewniających schronienie ze
względu na płeć mieszkańców i typ tego schronienia w województwie lubelskim.
Tab.1: Typ oferowanego schronienia dla osób bezdomnych ze względu na płeć w województwie lubelskim
(stan na 10.11.2009 r.)
płeć mieszkańców
kobiety
mężczyźni i kobiety
typ schronienia
mężczyźni
(w tym kobiety
SUMA
(w tym kobiety z dziećmi)
z dziećmi)
hostel/dom dla bezdomnych
schronisko
8
6
4
18
noclegownia
1
6
2
SUMA
15
13
36
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego

Jak wynika ztab. 1, najczęstszą formą instytucji oferujących schronienie jest schronisko dla
bezdomnych. W 10 tego typu placówkach mogą zamieszkiwać kobiety (w tym także kobiety
z dziećmi), bezdomni mężczyźni - dysponują 12 placówkami tego typu. Zdecydowanie gorszą
sytuację mają kobiety szukające doraźnego noclegu w noclegowni (3 placówki), mężczyźni zaś
mogą schronić się 8 placówkach tego typu. Widać wyraźnie, że w województwie lubelskim
brakuje hosteli (mieszkań chronionych). Nie ma także ani jednej ogrzewalni w województwie
lubelskim.
Tab.2: Liczba miejsc dla osób bezdomnych ze względu na płeć w województwie lubelskim (stan na 10.11.2009 r.)
płeć mieszkańców
kobiety mężczyźni i kobiety
SUMA
typ schronienia
mężczyźni (w tym kobiety (w tym kobiety
.....
. . . ..
N
%
z dziećmi)
z dziećmi)
| hostel/dom dla bezdomnych
w tym mieszkania chronione

30
0

22
0

263
52

315
52

27
4,3

[

275

215

155

645

54

181
1193

15
100

schronisko

noclegownia
156
15
10
SUMA
461
252
480
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego
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Na podstawie danych zagregowanych (tab.2) można stwierdzić, że w województwie lubelskim
istnieje rozbudowana sieć wsparcia w postaci schronienia dla osób bezdomnych. Ponad połowę
z oferowanych miejsc stanowią schroniska (54%), a 15 % to noclegownie. Można zatem
stwierdzić, że sieć pomocy doraźnej nie jest silnie rozwinięta. Najbardziej niepokojącą rzeczą jest
znikoma liczba dostępnych mieszkań chronionych (4,3%). Biorąc pod uwagę fakt, że to właśnie
mieszkania chronione są kluczową formą wsparcia dla osób usamodzielniających się, należałoby
zadbać o rozbudowanie tej sieci.
Z punktu wiedzenia organizacji sieci wsparcia dla osób bezdomnych istotna jest nie tylko
liczba miejsc dostępnych form schronienia, ale także ich rozmieszczenie na terenie województwa
lubelskiego.

: opracowanie
na
powiat grodzki i ziemski łącznie

Jak wynika z tab. 3 instytucje wsparcia zapewniające schronienie są zlokalizowane w powiatach,
w których znajdują się duże miasta. Dość dobrze rozwinięta jest także sieć pomocy w powiecie
świdnickim, puławskim (są tam zarówno schroniska, jak i noclegownie). Należy zwrócić uwagę,
że wiele aż 7 z 20 analizowanych powiatów nie oferuje żadnej formy pomocy w formie
schronienia, niektóre zaś zapewniają tylko jedną z form schronienia.
Bezdomnym oferowana jest także pomoc w postaci ośrodków wsparcia doraźnego,
w których mogą otrzymać odzież, jedzenie, skorzystać z sanitariatów czy pomocy medycznej
(tab. 4).
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Tab. 4: Ośrodki wsparcia doraźnego w województwie lubelskim (stan na 10.11.2009 r.)
.. .
. . . Liczba osob, które mogą skorzystać
Liczba podmiotow
Typ instytucji
z pomocy
1680
jadłodajnie, punkty wydawania paczek żywnościowych
13
punkt wydawania odzieży
3
bd
punkt pomocy medycznej
0
0
pralnie i łaźnie
1
bd
SUMA
*16
1680
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego oraz badań własnych

Można zauważyć, że najczęściej doraźną formą pomocy są posiłki. Bez wątpienia jest to
podstawowa potrzeba, dlatego też powinna być zaspokojona w pierwszej kolejności. Punktów
wydawania odzieży jest mało, ale trzeba dodać, że instytucje zapewniające schronienie często
pomagają bezdomnych w zdobyciu odzieży, choć nie zgłaszają tych działań jako punktu
wydawania ubrań. Podobnie jest z łaźniami czy pralniami, w niektórych schroniskach mogą z nich
korzystać osoby, które nie są mieszkańcami danego schroniska.
Jak już zostało powiedziane, szczególnie istotną formą pomocy jest pomoc żywnościowa.
Ważne jest, jak sieć tego typu instytucji wsparcia jest rozmieszczona na terenie woj. lubelskiego
(tab. 5). Jak wynika zdanych w wielu powiatach (11 z 20 analizowanych powiatów) brakuje
instytucji, która pomaga bezdomnym zaspokoić podstawową potrzebę. Tym bardziej jest to
niepokojące, że na terenie tych powiatów przebywają osoby bezdomne (tab. 8).
Tab. 5: Jadłodajnie i punkty wydawania paczek według powiatów (stan na 10.11.2009 r.|
powiaty
liczba instytucji
Powiat bialski*
1
Powiat biłgorajski
1
Powiat chełmski*
1
Powiat hrubieszowski
0
Powiat janowski
0
Powiat krasnostawski
1
Powiat kraśnicki
2
Powiat lubartowski
0
Powiat lubelski*
4
Powiat łęczyński
0
Powiat łukowski
0
Powiat opolski
0
Powiat parczewski
1
Powiat puławski
1
Powiat radzyński
0
Powiat rycki
0
Powiat świdnicki
Powiat tomaszowski
0
Powiat włodawski
0
Powiat zamojski*
1

RAZEM
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego oraz badań własnych
‘powiat grodzki i ziemski łącznie
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Analizując skuteczność instytucjonalnego wsparcia dla osób bezdomnych należy wziąć
pod uwagę nie tylko typ i wielkość infrastruktury, ale także rozmiary zjawiska bezdomności.
Jednakże trzeba tu zauważyć, że nie jest to zadnie proste. Problem oceny rozmiarów zjawiska
bezdomności w województwie lubelskim wynika z:
•
specyfiki zjawiska bezdomności: osoby bezdomne są bardzo mobilne, zmieniają miejsca
pobytu, często nie posiadają stosownych dokumentów, które potwierdzają ich tożsamość,
nie korzystają z instytucji wsparcia lub korzystają jedynie sporadycznie i wybranych przez
siebie formach (np. jedynie z jadłodajni);
•
braku zintegrowanej bazy danych, do której miałyby dostęp wszystkie instytucje wsparcia,
a także obowiązku rejestrowania bezdomnych w tej bazie;
•
ze względu na brak zintegrowanej ewidencji niektórzy bezdomni mogą być wykazywani
w zestawieniach wielokrotnie, co może w znaczny sposób podwyższać liczbę
bezdomnych;
•
niektóre osoby bezdomne, nawet jeśli korzystają z instytucji wsparcia nie są
ewidencjonowani na podstawie dowodu tożsamości (tak jest w przypadku jadłodajni czy
noclegowni). Pracownicy tych instytucji mogą jedynie domniemywać, że mają do czynienia
z osobą faktycznie bezdomną.
Jednakże analiza danych uzyskanych z instytucji pomocy społecznej, uwzględniając sposób
uzyskania tych danych, mogą dać nam pewien obraz rozmiarów i dynamiki zjawiska
bezdomności.

Rys. 1: Liczba osób bezdomnych korzystających z pomocy społecznej w województwie lubelsk
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych R0PS i Wydziału Polityki Społecznej UW w Lublinie

Widać wyraźnie (rys.1), że liczba osób bezdomnych korzystających z pomocy społecznej
zwiększa się systematycznie. W porównaniu do roku 2005 liczba bezdomnych w 2008 wzrosła
o 399 osób. Warto podkreślić, że największy wzrost zaobserwowano w 2008 roku (przybyło 182
bezdomnych w stosunku do roku 2007), natomiast w 2009 wciąż notowano tendencję zwyżkową
Bezdomni mogą korzystać z różnych form pomocy oferowanej przez opiekę społeczną
(np. zasiłki stałe i okresowe), a także z omówionych powyżej form wsparcia. Dane uzyskane
z gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie
wskazują, ile osób skorzystało z podstawowych form wsparcia, jakim jest pożywienie i schronienie
(tab. 6).
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Tab. 6: Liczba osób korzystających z placówek wsparcia w latach 2007-2008 w województwie lubelskim
Rodzaj placówki wsparcia
2007
2008
schroniska i noclegownie
765
900
jadłodajnie
422
939
Żrodło: Opracowanie własne na podstawie: Raporty ROPS w Lublinie Stan pomocy społecznej

Widać wyraźnie, że liczba korzystających z pomocy, wyraźnie wzrasta, szczególnie jeśli chodzi
o wsparcie w formie pożywienia. Należy zatem zadbać o to, aby ta sieć infrastruktury była dobrze
rozbudowana na terenie całego województwa lubelskiego.
Porównując dane z tab. 6 oraz dane uzyskane z Bilansu potrzeb (dokument opracowywany
przez ROPS, tworzony na podstawie informacji o planowanej liczbie osób korzystających
z różnych form wsparcia oferowanych przez ośrodki pomocy społecznej oraz planowanych
kosztach) (tab.7) można zauważyć, że planowane środki przez ośrodki pomocy społecznej na
pomoc osobom bezdomnym są coraz mniejsze, szczególnie jeśli chodzi o zapewnienie
schronienia, choć trzeba dodać, że udział zaplanowanych wydatków na pomoc bezdomnym nie
maleje tak znacznie (a nawet w niektórych latach ma tendencję wzrostową), gdy weźmiemy pod
uwagę udział procentowy zaplanowanych kwot w ogólnym zaplanowanym budżecie na realizację
zadań gminy w zakresie pomocy społecznej. Oznacza to, że generalnie maleje pula środków
przeznaczanych na pomoc społeczną. Sytuacja jest szczególnie niepokojąca, gdy weźmiemy pod
uwagę fakt, że liczba osób bezdomnych w województwie lubelskim stale rośnie.
Tab. 7: Bilans potrzeb w zakresie wsparcia dla osób bezdomnych w województwie lubelskim w latach 2007-2009
2007
2008
2009

jadłodajnie 0,27
390 868
532
0,36
614 795
schroniska,
1493
1,04
355
0,8
1 463 849
noclegownie
672
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ROPS w Lublinie

693

0,33

475 488

416

342

0,9

1 301 800

296

Niezwykle ważne jest prześledzenie stanu pomocy społecznej udzielanej osobom bezdomnym
w poszczególnych powiatach z uwzględnieniem przedziałów czasowych. Istotne dane
zamieszono w tab.8.

41

Tab. 8: Stan pomocy osobom bezdomnym według powiatów

Powiat bialski
36
25
60
0,7
23
13
56
Powiat
34
17
84
0,9
19
3
19
biłgorajski ___________________________________________________ |
Powiat chełmski
11
8
13
0,2
20
17
38
Powiat
42
17
54
1.4
23
11
32
hrubieszowski
Powiat janowski 00
0
0212
Powiat
16
7
19
0,5
19
9
22
krasnostawski
Powiat kraśnicki
47
6
59
1,1
56
13
77
Powiat
19
8
21
0.4
24
10
27
lubartowski
F Powiat lubelski
24
16
~35
0,5
29
17
40
Powiat
9
7
9
0,5
16
12
22
Łęczyński
FPowiat łukowski
19
13
34
0,5
23
21
34
Powiat opolski
29
15
36
1,2
27
14
33
Powiat
15
1
17
0,8
12
6
16
parczewski
"Powiat puławski
97
34
225
2,4
57
12
112

0,4
0.5

26
10

13
3

54
10

0,5
0,3

0,4
0.8

23
23

18
12

47
28

0,5
0.8

0,1
0,6

1110
14

5

14

0.5

1,3
0.6

57
23

15
7

78
28

1,5
0.6

0,7
0.8

35
13

27
11

60
20

0,9~
0,7

0,6
1,2
0,6

32
35
9

27
.18
5

39
49
15

1,0~
1.7
0,2

1.5

73

11

97

2.0'

Powiat
radzyński

22

5

27

0.8

16

6

21

0,6

12

1

12

0.5

Powiat rycki
Powiat świdnicki
Powiat
tomaszowski

28
59
15

24
12
5

53
67
15

1,1
2.3
0.4

43
61
20

38
13
9

85
70
29

1,8
2.5
0.6

41
69
22

37
14
13

93
79
37

2
3.2
0.6

0

7

0,3

12

4

20

0.5

5

30

0,7 '

Powiat 7
włodawski
Powiat zamojski
UM Biała
Podlaska

18
30

14
0

24
30

0.4
2.1

22
24

20
0

25
24

0.5
1,6

22
26

20
0

33
26

0.5
2,1

UM Chełm

49

0

62

1,80

53

0

58

2.1

48

0

50

2.1

UM Lublin
22
282
___ X __7___________________________
UM Zamość
51
51
Miasta na 35
0
425
prawach 7
powiatu

1.80

392

0

486

3.3

504

0

594

5 2|

2,10
1.8

38
507

0
0

38
606

1.7
2.8

59
637

0
0

74
744

3,5
3.7

1

1031

249

1386

1,2

1

263

1 568

1.5
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Analiza danych zawartych wtab. 8 pokazuje, że stan liczebny osób objętych wsparciem na
terenie poszczególnych powiatów woj. lubelskiego podlega dynamicznym zmianom. Są powiaty,
w których liczba bezdomnych objętych wsparciem w 2008 roku znacznie się zmniejszyła
w stosunku do 2006 roku (np. powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, puławski, radzyński). Są to
powiaty, na terenie których istnieją instytucji wsparcia (schroniska i/lub noclegownie). Są także
powiaty, w których liczba bezdomnych systematycznie wzrasta: bialski (grodzki), chełmski
(ziemski), kraśnicki, lubartowski, lubelski (ziemski i grodzki), opolski, rycki, świdnicki,
tomaszowski, włodawski, zamojski (ziemski i grodzki). Jak wynika z danych UW i ROPS (tab. 9)
są powiaty, które mimo wzrostu (niekiedy nieznacznego) nie zapewniają na swoim terenie żadnej
formy wsparcia (powiat lubartowski, łęczyński i włodawski).

Tab. 9: Infrastruktura pomocy osobom bezdomnym w woj. lubelskim według powiatów
powiaty
zapewnienie schronienia
zapewnienie posiłku
tendencja rozwojowa
Powiat bialski
tak
tak
wzrost
Powiat biłgorajski
tak
tak
spadek
Powiat chełmski*
tak
tak
wzrost
Powiat hrubieszowski
tak
spadek
nie
Powiat janowski
nie
nie
stały
Powiat krasnostawski
nie
tak
spadek
Powiat kraśnicki
tak
nie
wzrost
Powiat lubartowski
nie
nie
wzrost
Powiat lubelski*
• tak
tak
wzrost
Powiat łęczyński
nie
nie
wzrost
Powiat łukowski
tak
nie
wzrost
Powiat opolski
tak
nie
wzrost
Powiat parczewski
nie
tak
stały
Powiat puławski
tak
tak
spadek
tak
Powiat radzyński
nie
spadek
Powiat rycki
tak
nie
wzrost
Powiat świdnicki
tak
tak
wzrost
tak
Powiat tomaszowski
nie
wzrost
Powiat włodawski
nie
nie
wzrost
Powiat zamojski
tak
tak
wzrost
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ROPS i UW w Lublinie
'powiat grodzki i ziemski łącznie

Z analizowanych danych wynika, że jedynie niewielka część bezdomnych objęta jest
indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności (rys. 2). W 2009 roku jedynie 13% osób
był objęty takim programem. Jest to bardzo niepokojący wynik. Należy zauważyć,
że zdecydowanie więcej tych programów jest realizowanych przez organizacje pozarządowe
(9%). Przeciętnie w 2009 na jednego bezdomnego przeznaczono 2.627 zł rocznie.
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Rys. 2: Liczba osób bezdomnych objętych indywidualnym programem wychodzenia z bezdomno
w 2009 roku
■ programy realizowane
przez instytucje
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opracowanie własne na podstawie danych z UW w Lublinie

Jeśli chcemy ocenić poziom pomocy społecznej dla osób bezdomnych należy wziąć pod uwagę
nie tylko stan liczebny osób bezdomnych w poszczególnych powiatach, ale także miejsce
ostatniego zameldowania bezdomnych. Podobnie jak w innych krajach europejskich, w 2008 roku
ponad połowa osób bezdomnych (53%) rezydowała w dużych miastach, jednakże są osoby (22%
ogółu bezdomnych), które przebywały na terenach wiejskich. Jeśli porównamy stan z 2008 roku
z danymi dotyczącymi miejsca zamieszkania w 2006 roku widzimy wyraźnie, że coraz większa
liczba bezdomnych migruje do dużych miast. W 2006 roku 39% bezdomnych zamieszkiwało
w miastach, a 26% na wsi. Można to wyjaśnić tym, że w dużych miastach bezdomni spodziewają
się uzyskać wsparcie. Z drugiej strony to właśnie w tych miastach jest najbardziej rozwinięta sieć
wsparcia. Są to więc dwa czynniki wzajemnie się warunkujące. Można zatem przypuszczać,
że w przyszłości będzie stale rosła liczba bezdomnych w dużych miastach. Dlatego też w dalszej
części badań analizowane będą społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności w czterech
największych miastach województwa lubelskiego: Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie i Zamościu.
Instytucjonalny aspekt bezdomności w powiatach grodzkich: Lublinie, Białej Podlaskiej,
Chełmie i Zamościu
W tej części analiz przedstawione i omówione zostaną dane dotyczące zjawiska bezdomności
w czterech powiatach grodzkich: lubelskim, bialsko-podlaskim, chełmskim i zamojskim. Taka
struktura analiz umożliwia zapoznanie się zarówno z problemem bezdomności na terenie całych
powiatów grodzkich, co może przyczynić się do efektywnego kształtowania polityki społecznej na
poziomie tych powiatów jako całości.
Stan liczebny osób bezdomnych (zanotowany przez ROPS) przedstawiony został w tab.
10. Wynika z niej, że w powiatach grodzkich liczebność osób bezdomnych jest zróżnicowana i ma
odmienną dynamikę (rys.3).
Tab. 10: Liczba osób bezdomnych, którym udzielono wsparcia w największych miastach woj. lubelskiego w latach 2006*2008
rok
Biała Podlaska
Chełm
Lublin
Zamość
Ogółem
asto
2006
30
62
282
51
425
2007
24
486
606
2008
26
50
594
74
744
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ROPS w Lublinie
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Rys. 3: Dynamika liczebności osób bezdomnych w powiatach grodzkich w latach 2006-2008
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ROPS w Lublinie

Można zauważyć (rys.3), że największy przyrost liczebności osób bezdomnych zaobserwowano
w Lublinie, lekką tendencję wzrostową w Zamościu, w Białej Podlaskiej waha się w okolicach 27,
natomiast w Chełmie nieznacznie spada. Można więc stwierdzić, że w Lublinie występuje
największe skupisko osób bezdomnych i dynamika zjawiska wskazuje, że ma ono tendencję
wzrostową. Poszukiwanie skutecznych form rozwiązywania problemu bezdomności jest więc
szczególnie ważnym zadaniem stojącym przed władzami Lublina.
Według danych GUS infrastruktura wsparcia dla osób bezdomnych w latach 2007-2008
przedstawiała się następująco (tab. 11):
Tab.11: Liczba miejsc w schronieniach dla osób bezdomnych w latach 2007-2008 w powiatach grodzkich
(w nawiasach podano liczbę oczekujących osób)
2007
2008
Schronisko lub
Schronisko
Dom dla
Dom dla
miasto
noclegownie dom dla
noclegownie lub dom dla
matek
matek
bezdomnych
bezdomnych
bd
bd
Biała Podlaska
0
bd
12(0)
Chełm
115(0)
104(0)
40 (5)
Lublin
90
25(0)
85 (0)
49
76(0)
28 (0)
Zamość
21 (0)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Z danych wynika, że mimo wzrostu liczby bezdomnych w Lublinie (18%) i w Zamościu (48%) (por.
tab.9) liczba miejsc w noclegowniach i schroniskach nie zwiększyła się, a wręcz przeciwnie,
zmniejszyła się zarówno w Zamościu, jak i w Lublinie. Należy także zauważyć, że w Lublinie
zmniejszyła się liczba miejsc w schroniskach, a zwiększyła w noclegowniach. Oznacza to,
że w realizowanej polityce społecznej dominuje nastawienie na wsparcie doraźne, które choć
ważne, nie nastawione jest na cele dalekosiężne, jakim jest usamodzielnienie się osoby
bezdomnej.
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Tab.12: Liczba mieszkańców noclegowni, schronisk lub domów dla bezdomnych według płci w powiatach grodzkich
latach 2007-2008 (stan w dn. 31.12)

schronisko lub dom dla bezdomnych 6
Lublin

9

80
129

86
138

6
5

noc legownia
schronisko lub dom dla bezdomnych
Zamość

0
9
0

25
104
18

25

0

113
18

schronisko lub dom dla bezdomnych
OGÓŁEM

0
15

18
233

18
248

124

129
90

5
0

90
34
21

0
11

21
221

39
21
21
232

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Liczba mieszkańców schronisk, domów i noclegowni nie zmieniła się radykalnie w roku 2008, gdy
porównamy dane z roku 2007. Można powiedzieć, że liczba ta nieznacznie spadła. Byłoby to
zgodne z danymi wynikającymi z tab. 9, jednakże ustalenie, czy liczba bezdomnych
mieszkających spadła, bo ograniczono liczbę miejsc, czy ograniczono liczbę miejsc, ponieważ
zaobserwowano spadkową tendencję liczby mieszkańców, wymaga innego typu badań, których
nie uzyska się z analizy danych urzędowych.
Dane z tab. 12 pokazują bardzo interesujące zjawisko, które podważa często pojawiającą
się w literaturze przedmiotu opinię, że kobiety stanowią około 1/3 liczby ogółu bezdomnych.
Z danych GUS wynika, że w woj. lubelskim mieszkańcy schronisk i noclegowni płci męskiej
stanowią ponad 90% ogółu bezdomnych. Z czego wynika tak duża nadreprezentacja mężczyzn
w uzyskanych danych? Ten stan może być uwarunkowany wieloma czynnikami. Kobiety mogą
rzadziej niż mężczyźni zostać bezdomnymi, a te, które zostają rzadziej korzystają
z instytucjonalnych form pomocy, stąd nie będą odnotowane w statystykach instytucji. Należy tu
dodać, że infrastruktura instytucji oferujących schronienie kobietom jest bardzo słaba, dlatego też
kobiety nie mogą, nawet gdyby chciały, korzystać z tej formy pomocy. Należy tu podkreślić,
że omawiana sytuacja dotyczy kobiet bezdomnych bez dzieci, które nie mogą mieszkać
w domach dla samotnych matek. Sytuacja kobiet z dziećmi przedstawia się odmiennie (tab. 13).
Wg danych GUS 2008 roku kobiety stanowiły 24% ogółu bezdomnych mieszkających w równego
typu schronieniach, w tym kobiety z dziećmi 20%, a kobiety bez dzieci tylko 4%. Mężczyźni
stanowią 76% bezdomnych na terenie badanych miast.
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Tab. 13: Liczba osób przebywających za terenie domów dla matek w powiatach grodzkich w latach 2007-2008
(stanwdn. 31.12)
2007
2008
liczba osób
Chełm
37 ~
Lublin
61
OGÓŁEM
98
Żrodło opracowanie własne na podstawie danych GUS

liczba kobiet
13
36
49
*

liczba osób
23
72
95

liczba kobiet
15
44
59

Domy dla samotnych matek znajdują się na terenie Chełma i Lublina. Dane wskazują, że liczba
kobiet tam przebywających wzrosła, ale dotyczy to jedynie Lublina. Jeśli zestawimy liczbę
bezdomnych kobiet przebywających w domach dla matek, z liczbą kobiet korzystających
z noclegowni i schronisk, to wyraźnie widać, że przeważają kobiety z dziećmi. Wiedza
o rozkładzie płci wśród bezdomnych jest niezmiernie ważna. Płeć bowiem jest istotną zmienną,
którą należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu strategii pomocy osobom bezdomnym. Można
przypuszczać, że kobiety, a szczególnie kobiety z dziećmi, mają odmienne sposoby definiowania
swojej własnej sytuacji życiowej i odmienne strategie planowania przyszłości. Problem ten będzie
badany w dalszej części książki.
Kolejną bardzo istotną zmienną jest wiek bezdomnych przebywających w instytucjach
wsparcia (rys.4).
Rys. 4: Bezdomni w instytucjach udzielających schronienie w powiatach grodzkich woj. lubelskiego
w latach 2007-2008 według wieku (w %) (stan w dn. 31.12)
50
40
30
■ 2007
20
W 2008
10
O
do 18

19-40

41-60

61-74 powyżej 74

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Jak wynika z danych, prawie połowa osób bezdomnych korzystających z różnego typu schronień,
to osoby w wieku 41-60 lat. Jednakże w roku 2008 w porównaniu z rokiem 2007 liczba ich
nieznacznie spadła. Obserwuje się natomiast niewielki wzrost osób powyżej 61 roku życia.
Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej wymaga zabezpieczenia odpowiednich
środków. Środki te mogą pochodzić z różnych źródeł: budżetu gminy/państwa, instytucji
zapewniającej wsparcie czy od samego beneficjenta. Poniższe dane ilustrują źródła finansowania
pobytu osób bezdomnych w instytucjach udzielających wsparcia w formie schronienia (rys.5).
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Rys. 5: Mieszkańcy zakładów pomocy społecznej zapewniających schronienie w powiatach
grodzkich woj. lubelskiego wg odpłatności za pobyt (w %) (stan w dn. 31.12)

przynajmniej w części pełna odpłatność
z dochodow własnych gminy/buzetu
państwa

zwolnieniz
odpłatności

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Na podstawie danych można wywnioskować, że w przypadku ponad połowy beneficjentów
odpłatność za pobyt jest opłacana z budżetu gminy lub państwa i w 2008 liczba tych osób
znacznie wzrosła w porównaniu z rokiem 2007. Maleje odsetek osób zwolnionych z opłat,
jednakże jest on nadal wysoki, jeśli zauważymy, że niecałe 20% ponosi przynajmniej częściową
odpłatność za pobyt z dochodów własnych. Prawdopodobne jest więc, że osoby te nie mają
dochodów lub dochód ten nie jest rejestrowany. Jest to sytuacja bardzo niekorzystna dla
budżetów gmin, a także jest wskaźnikiem bardzo niskiej aktywizacji zawodowej osób
bezdomnych. Porównanie danych dotyczących odpłatności w poszczególnych powiatach
grodzkich pokazuje, że sytuacja w poszczególnych powiatach jest bardzo zróżnicowana (rys. 6
¡7).
Rys. 6: Mieszkańcy instytucji pomocy społecznej zapewniających schronienie w powiatach
grodzkich woj. lubelskiego według odpłatności za pobyt w 2007 (w %)

■ przynajmniej w części z
dochodow własnych
■ pełna odpłatność
gminy/buzetu państwa
■ zwolnieni z odpłatności
Biała
Podlaska

Chełm

Lublin

Zamość

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Najwięcej mieszkańców zwolnionych z opłatności zamieszkuje w instytucjach na terenie Białej
Podlaskiej (83%). Najczęściej opłaty za schronienie finansowane są przez budżet gminy lub
państwa w Zamościu (aż 83%), także w Lublinie ta forma odpłatności jest dominująca (62%).
Oznacza to duże obciążenie dla budżetu tych gmin. Warto zwrócić uwagę na fakt, że bardzo
słabo przedstawia się poziom partycypacji bezdomnych w ponoszeniu kosztów pobytu Jedynie
Chełm odnosi na typ polu pewne sukcesy, bo prawie co drugi mieszkaniec (40%) przynajmniej
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częściowo opłaca swój pobyt w palcówce. Z jednej strony świadczy to o skutecznej aktywizacji
bezdomnych, z których duża część podejmuje legalne zatrudnienie, z drugiej jednak strony
zastanawiające jest, dlaczego osoby te, mimo dochodów, decydują się na pobyt w tych
instytucjach. Bardzo niepokojący jest fakt, że Lublin tak słabo motywuje bezdomnych do
partycypacji w kosztach pobytu, bo tylko 3% z mieszkańców przynamniej częściowo opłaca swój
pobyt. W porównaniu z innymi powiatami grodzkimi woj. lubelskiego wynik ten jest
drastycznie niski.
Jeśli porównamy powyższe dane zdanymi za rok 2008 (rys.7) widać, że omówione
rozkłady procentowe uległy zmianie na niekorzyść dla budżetów gmin. Znacznie zmniejszyła się
liczba mieszkańców, którzy byli zwolnieni z opłat, natomiast wzrosła liczba tych, którzy opłacani
są przez gminy/budżet. Nie udało się w roku 2008 zwiększyć udziału mieszkańców
w finansowaniu kosztów ich pobytu i nadal pozostawały one na bardzo niskim poziomie w Lublinie
(5%) i Zamościu (10%). Zdecydowanie lepiej przedstawiała się sytuacja w Chełmie (43%).
Rys. 7: Mieszkańcy instytucji pomocy społecznej zapewniających schronienie w powiatach
grodzkich woj. lubelskiego według odpłatności za pobyt w 2008 (w %)*

■ przynajmniej w części z
dochodow własnych
■ pełna odpłatność
gmmy/bużetu państwa
■ zwolnieni z odpłatności

‘brak danych dla Białej Podlaskiej
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Analiza sumy liczby dni pobytu mieszkańców w okresie roku sprawozdawczego przypadających
na osobę przebywającą w instytucji udzielających schronienie może dać nam pewien obraz
średniej ilości czasu spędzanej przez daną osobę w placówce (rys.8). Należy do obliczonej
średniej podchodzić ostrożnie (dane statystyczne nie mówią o ogólnej liczbie osób
przebywających, ale o osobach przebywających w dn. 31.XII).
Rys.8: Średnia liczba dni spędzonych przez mieszkańca w placówce udzielającej schronienie
według powiatów grodzkich w latach 2007-2008

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Za wyjątkiem Białej Podlaskiej przeciętny czas spędzany w badanych placówkach to około 300
dni. Liczba ta jest bardzo podobna zarówno dla schronisk, jak i noclegowni, nieco wyższa dla
domów dla samotnych matek (w 2008) (rys. 9).
Rys.9: Średnia liczba dni spędzonych przez mieszkańca w placówce udzielającej schronienie
w powiatach grodzkich w latach 2007-2008 według typu placówek
400

dom dla matek schronisko lub dom noclegownia
dla bezdomnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Istotne są także dane dotyczące ilości osób zatrudnionych w placówkach udzielających wsparcia
w postaci schronienia. Liczby te mogą wskazywać, czy bezdomni mogą liczyć na wystarczającą
opiekę (rys. 15). W 2007 roku w placówkach udzielających schronienia bezdomnych w powiatach
grodzkich zatrudnionych było 45 pracowników i 30 wolontariuszy. W 2008 roku liczba ta
nieznacznie spadła (odpowiednie 43 i 35 osób). Może mieć to związek z nieznacznym spadkiem
liczby osób mieszkających w omawianych placówkach. Niepokojąca jest ogólnie mała liczba
wolontariuszy. Oznacza to bowiem malejące zainteresowanie problemami ludzi bezdomnych
wśród ogółu społeczeństwa lub słabe propagowanie idei wolontariatu przez zainteresowane
placówki. Jeśli przeanalizujemy liczbę bezdomnych przypadającą na jedną osobę zatrudnioną
i wolontariusza, w 2007 roku na jednego pracownika zatrudnionego w placówkach przypadało
średnio 7,7 bezdomnych, a na jednego wolontariusza - 11,5. W 2008 średnia liczba bezdomnych
przypadająca na jednego zatrudnionego niemal nie zmieniła się (7,6), widoczna jest natomiast
różnica w zaangażowaniu wolontariuszy: 13 bezdomnych przypada na jednego wolontariusza.
Uzyskane dane mogą być jednym ze wskaźników jakości pomocy udzielanej bezdomnych. Może
to wpływać na jakość świadczonych usług, zwłaszcza, że wolontariusze są osobami mocno
angażującymi się w problemy życiowe podopiecznych, często obdarzani większym zaufaniem niż
etatowi pracownicy instytucji. Wyraźna jest także różnica w wielkości średniej w poszczególnych
miastach. W najlepszej sytuacji jest Zamość (średnio 3,6 bezdomnych na jednego pracownika
w 2007 i 4,2 w 2008 roku). W Białej Podlaskiej proporcja ta wynosi 6:1. W Chełmie w 2008 na
jednego pracownika przypadało 9 bezdomnych. W Lublinie natomiast liczba bezdomnych
zwiększyła się z 6,7 (2007) na 7,7 w 2008. Można zatem sformułować hipotezę, że mniejsze
miasta powiatowe mogą oferować swoim bezdomnym usługi nieco lepszej jakości. Hipoteza ta
wymaga zbadania. Biorąc pod uwagę natomiast typ instytucji, to okazuje się, że w 2008 najwięcej
osób bezdomnych na jednego pracownika przypada w domach dla samotnych matek (około
1:12), a najmniej w schroniskach (około 1:6). Nie jest to zjawisko pozytywne, ponieważ
szczególnie w tych placówkach niezbędna jest fachowa pomoc, zarówno dla matek, jak i dla
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dzieci. Natomiast domy samotnej matki są w najlepszej sytuacji, jeśli chodzi o liczbę
wolontariuszy (1:7), których jest bardzo mało zarówno w noclegowniach, jak i w schroniskach
(około 1:24). Ponieważ zwykle wolontariuszami są młodzi ludzie, np. studenci psychologii czy
pedagogiki, którzy chcą w ten sposób zdobyć praktyczne doświadczenia zawodowe, można
wytłumaczyć ich nadreprezentację w domach dla samotnych matek.

Instytucje wsparcia w Lublinie
W Lublinie - podobnie jak w innych dużych miastach Polski - występuje największe skupienie
osób bezdomnych w regionie. Analizując dynamikę tego zjawiska (rys. 10) widzimy, że liczba
bezdomnych w Lublinie stale rośnie. W 2009 roku zanotowano prawie dwukrotny wzrost liczby
osób bezdomnych w porównaniu do roku 2007.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ROPS

Tak dynamiczny wzrost liczby osób bezdomnych można wyjaśniać uwarunkowaniami
ekonomicznymi (nasilanie się problemów ubóstwa, wysoki poziom bezrobocia, wzrost kosztów
eksploatacji mieszkań), ale być może także faktem, że w Lublinie występuje najlepiej rozwinięta
sieć wsparcia zarówno ze strony MOPR (prowadzi dzienny ośrodek pobytu dla osób
bezdomnych), jak ze strony różnych organizacji pozarządowych, które oferują różnorodne formy
pomocy: schronienie, posiłki, pomoc rzeczową wsparcie psychologiczne itp. Analiza form
działania tych instytucji, cech charakterystycznych beneficjentów umożliwi nie tylko
zdiagnozowanie różnorodnych wymiarów zjawiska bezdomności na terenie Lublina, ale także
pozwoli na ocenę jakości systemu wsparcia, wskazania niedoborów czy dysfunkcji, jak również
umożliwi projektowanie polityki społecznej w zakresie pomocy osobom bezdomnych
w przyszłych latach.
Struktura wieku osób bezdomnych korzystających z pomocy społecznej przedstawiona
została na rys.11.
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Rys. 11: Mieszkańcy instytucji pomocy społecznej dla bezdomnych w Lublinie według (W
wieku
(stan w dn. 31.12.)
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Jak wynika z danych najwięcej osób bezdomnych (39% w 2008) to osoby w wieku średnim (41-60
lat), jednakże co 5 bezdomny jest poniżej 18 roku życia. Widać, że liczba niepełnoletnich
bezdomnych w 2008 roku wzrosła w porównaniu do 2007 roku. Jest to zjawisko bardzo
niekorzystne, ze względu na duże prawdopodobieństwo reprodukcji społecznej, kształtowania
niewłaściwych postaw bierności i wyuczonej bezradności.
Na terenie Lublina funkcjonują następujące instytucje udzielające wsparcia osobom
bezdomnym:
•
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;
•
Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie;
•
Stowarzyszenie Emaus (ośrodek usytuowany blisko Lublina);
•
Fundacja S.O.S Ziemi Lubelskiej;
•
Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu
"Nadzieja";
•
Centrum Wolontariatu;
•
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Lubelskie;
•
pomocy interwencyjnej (pomoc w znalezieniu ciepłego schronienia w okresie zimowym):
Policja, Straż Miejska. Jak wynika zdanych Straży Miejskiej wiatach 2007-2008
funkcjonariusze Straży interweniowali blisko 600 razy (a więc przeciętnie 300 razy rocznie,
co daje średnio dwie interwencje dziennie w miesiącach zimowych (listopad-marzec). •
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie jest wyodrębnioną jednostką budżetową
w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Ośrodek realizuje zadania pomocy
społecznej należące do zadań własnych i zleconych gminy i powiatu określonych ustawami oraz
zadania pomocy społecznej przyjęte do realizacji na podstawie zawartych porozumień z organami
administracji rządowej lub jednostkami samorządu terytorialnego. Ośrodek jest jednostką
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wielobranżową wykonującą zadania publiczne wynikające w szczególności z ustaw: o pomocy
społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz
zaliczce alimentacyjnej.
Stan liczebny osób bezdomnych objętych pomocą MOPR w Lublinie przedstawiony został
w tab. 14.
Tab. 14: Osoby bezdomne korzystające z pomocy MOPR w Lublinie w okresie 2007-2009
l-VI 2009
2007
2008
Pleć
n
Kobiety
57
18,2
34
Mężczyźni
257
81,8
275
206
Razem
314
100
332
100
240
100
: dane MOPR w Lublinie

Jak wynika z danych wśród populacji bezdomnych objętych pomocą MOPR w Lublinie
zdecydowanie dominują mężczyźni. Stanowili oni odpowiednio w roku 2007 81,8%, 2008 82,8% a
w pierwszym półroczu 2009 roku 85,8% wszystkich bezdomnych. Na podstawie uzyskanych
danych można stwierdzić, że powoli i systematycznie wzrasta liczba bezdomnych mężczyzn.
Wzrost jest niewielki lecz zauważalny. Warto podkreślić, iż w I półroczu 2009 roku objęto opieką
już 206 mężczyzn. Daje to podstawę do prognozowania, że rok 2009 będzie kolejnym, w którym
odnotowany zostanie wzrost liczby mężczyzn bezdomnych. W odniesieniu do bezdomnych kobiet
sytuacja wygląda zgoła inaczej. Ich liczba wiatach 2007-2008 nie zmieniła się. Stanowiły
odpowiednio w roku 2007 18,2% a w roku 2008 17,2% wszystkich bezdomnych zaś w I półroczu
2009 odnotowano spadek wskaźnika, który wyniósł 14,2%.
Struktura wieku osób bezdomnych korzystających z pomocy MOPR w Lublinie
przedstawiona została na rys.12.
Rys. 12: Wiek osób bezdomnych korzystających z pomocy MOPR w Lublinie (w %)
w latach 2007-2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPR w Lublinie

Najliczniejsze grupy bezdomnych, w analizowanych latach, to osoby w wieku 46-55 lat oraz 56-66
lat. Stanowiły one odpowiednio wiatach 2007 (30,9% i 29,3% ogółu bezdomnych), 2008 (31%
¡31%), a w I półroczu 2009 roku (34,6% i 30%). Mniejszy procent stanowiły osoby bezdomne
w wieku 36-45 lat odpowiednio 19,4% w2007r., 20,8% w2008r., 15,4% w I półroczu 2009r.
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Pozostałe kategorie wiekowe 26-35 lat oraz 66 i więcej wykazują względnie stały, niski poziom.
Niepokoić może fakt odnotowania w 2009 roku wzrostu wskaźnika osób bezdomnych
w przedziale 18-25 lat do 5,4% z 3,6% w roku 2008 i 3,8% w 2007.

Rys. 13: Wykształcenie osób bezdomnych korzystających z pomocy MOPR w Lublinie (w%) w la
2007-2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPR w Lublinie

Analizując poziom wykształcenia osób bezdomnych (rys. 13) zauważa się, iż najczęściej
posiadają oni wykształcenie podstawowe i zawodowe. W roku 2007 osoby z wykształceniem
podstawowym stanowiły 33,7% ogółu, w 2008 32,5% a w 2009 20%. Osoby bezdomne
legitymujące się wykształceniem zawodowym stanowiły odpowiednio 30,2%, 24,1% i 37,9%.
Zastanawiać może fakt, iż w 2009 roku odnotowano duży wzrost bezdomnych posiadających
wykształcenie zawodowe przy jednoczesnym względnie stałym poziomie pozostałych kategorii.
Równie ciekawym zjawiskiem jest kategoria „brak danych” oscylująca w granicach 14-18%. Tak
duża luka w zbieranych danych jest zjawiskiem budzącym niepokój szczególnie, że wskaźniki tej
kategorii stale rosną. Warto postawić pytanie z czego wynika fakt, że w roku 2009 blisko 1/5 osób
bezdomnych nie została zakwalifikowana przez pracowników socjalnych do żadnej z kategorii
wykształcenia?.
Rozpatrując sytuację rodzinną osób bezdomnych korzystających z pomocy MOPR
w Lublinie w latach 2007-2009 można stwierdzić, iż odsetek bezdomnych określających się jako
osoby samotne jest wyraźnie wyższy niż osób w rodzinie. Najwyższy wskaźnik osób samotnych
odnotowano w 2007 roku 277 (88,2%), w roku 2008 268 (80,7%) a w pierwszym półroczu 2009
198 (82,5%). Natomiast osoby w rodzinie stanowiły odpowiednio 37 (11,8%), 64 (19.3%) i 42
(17,5%).
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie świadczy pomoc finansową (świadczenia pieniężne),
usługową (usługi opiekuńcze), rzeczową i w naturze oraz poradnictwo specjalistyczne i pracę
socjalną rozumianą jako działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we
wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie
odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
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Tab. 15: Formy pomocy oferowane przez MOPR w Lublinie w latach 2007-2009
razem
zasiłki celowe
zasiłek
zasiłek stały
posiłek
praca socjalna (bez pracy
i pomoc
okresowy
' socjalnej)
rzeczowa

N%N%N%N%N%n%
2007
D008

51
55

16,2
16.6

59
38

18,8
11,4

76
90

24,2
27J

2009
34
14,2
44
18,3
69
28,7 "
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPR w Lublinie

102
132

32,5
39,7

314
332

100
100

288
315

91,7
94,9
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24,2

240

100

205

85,4^

Z zaprezentowanych danych (tab. 15) wynika, iż każda osoba bezdomna zgłaszająca się do
MOPR w Lublinie w latach 2007-2009 została objęta pomocą socjalną Formą pomocy cieszącą
się największą popularnością były posiłki, które spożywało w roku 2007 32,5% osób bezdomnych,
w 2008 blisko 40%, a w 2009 blisko %. Podobnie sytuacja wyglądała z zasiłkami celowymi
i pomocą rzeczową. Nieco mniejszej liczbie bezdomnym przydzielono zasiłki okresowe i zasiłki
stałe. Ciekawym zjawiskiem jest niewielki kilkuprocentowy odsetek bezdomnych zgłaszających
się do MOPR w Lublinie nie korzystających z żadnej z form pomocy. Prawdopodobnie są to
osoby incydentalnie zgłaszające się do MOPR i nie zgłaszające żadnych potrzeb lub też osoby
nietrzeźwe.
Ważne jest także spojrzenie na bezdomność od strony kosztów, które ponosi państwo na
każdym szczeblu jego organizacji. Obok działań i zaangażowania profesjonalnej kadry to właśnie
wielkość przeznaczanych środków decyduje o skuteczności realizowanej polityki społecznej
w obszarze bezdomności.
MOPR w Lublinie pomoc dla osób bezdomnych w latach 2007-2009 finansował ze środków
zleconych ¡własnych gminy. Warto wspomnieć, iż od 2008 roku do kontraktów socjalnych,
w których stroną były osoby bezdomne ordynowano nowe formy wsparcia a mianowicie ze
środków EFS w ramach projektu systemowego Człowiek inwestycją w społeczeństwo instrumenty aktywizacji społecznej. Celem projektu było zapewnienie klientom Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, którzy są w wieku aktywności zawodowej, nie pracują
i korzystają z pomocy społecznej, udzielenie wsparcia w kierunku reintegracji ze społeczeństwem
i rynkiem pracy poprzez równoczesny rozwój form aktywnej integracji i upowszechnianie pracy
socjalnej. W ramach tegoż projektu zawarto m.in. 120 kontraktów socjalnych w tym 3 z osobami
bezdomnymi.

Rok

Tab. 16: Struktura wydatków na świadczenia dla osób bezdomnych w latach 2007-2009
Zadania zlecone Zadania własne
EFS

2007 363 681 . 98zł
310 843,46zł
2008
408 287.30zł
321 863,57zł
2009
175 064.30zł
246 294,33zł
Źródło opracowanie własne na podstawie danych Z MOPR w Lublinie

Ó
15 000,00zł
10 OOO.OOzł

Razem
674 525,44zł
745 150,87zł
431 358.63zł

Wydatki MOPR w Lublinie na świadczenia dla osób bezdomnych na przestrzeni lat 2007-2009 są
zróżnicowane (tab. 16). Szczególnie pozytywnie wyróżnia się rok 2008 z łączną sumą 745.150,
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87zł przeznaczoną na pomoc bezdomnym. Należy zaznaczyć, iż był to rok, w którym realizowano
wcześniej wspomniany już projekt systemowy Człowiek inwestycją w społeczeństwo i pozyskano
z niego 15.000zł. Niepokoić może fakt zmniejszenia się w roku 2009 w stosunku do roku 2008
środków na zadania zlecone o 233.223 zł. Również fundusze przeznaczone na zadania własne
w roku 2009 w stosunku do lat ubiegłych uległy znacznemu zmniejszeniu. Należy pamiętać,
że w omawianym okresie liczba bezdomnych stale wzrasta.
W strukturach Filii Nr 5 MOPR w Lublinie funkcjonuje Dzienny Ośrodek Wsparcia dla
Bezdomnych. Zadaniem placówki jest nawiązywanie pierwszego kontaktu z osobami
bezdomnymi oraz zapewnienie im schronienia. Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Bezdomnych
posiada 25 miejsc i czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 18.00. W okresie od
I do VI 2009r. z jego usług skorzystało 212 osób. Należy zaznaczyć, iż liczba osób otrzymujących
wsparcie z ramienia Ośrodka jest zmienna i zależy od pory roku. W okresie jesienno-zimowym
z pomocy korzysta średnio około 30-50 osób. Oferta Ośrodka obejmuje udzielanie świadczeń
pieniężnych (zasiłek okresowy, zasiłek stały, zasiłek celowy na pokrycie części lub całości
kosztów zakupu żywności, leków i leczenia), wsparcie niepieniężne (schronienie, usługi
sanitarnohigieniczne, możliwość skorzystania z zaplecza kuchennego i przygotowania posiłków,
zajęcia świetlicowe, zaopatrzenie w ubranie, pracę socjalną, składkę na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne). Przyznawane wsparcie finansowe ukierunkowane jest na zabezpieczenie
podstawowych potrzeb życiowych osób bezdomnych, natomiast działania podejmowane
w ramach prowadzonej pracy socjalnej zmierzają do zminimalizowania występujących trudności
życiowych. W ramach tych działań Ośrodek oferuje udział bezdomnym w programie
terapeutycznym dla osób uzależnionych od alkoholu, jak również objęćie indywidualnym
programem wychodzenia z bezdomności. W okresie od mc I do IX 2009 roku w Dziennym
Ośrodku Wsparcia dla Bezdomnych prowadzono 2 indywidualne programy wychodzenia
z bezdomności. Jeden z nich zakończył się pozytywnie drugi negatywnie.
Celem zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
bezdomnych uzależnionych od alkoholu w Ośrodku prowadzony jest program interwencyjnomotywacyjny Twoja szansa na trzeźwość. Realizowany jest on przez psychologa-terapeutę
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Założeniem programu jest profilaktyka alkoholowa, pomoc w wyjściu z choroby alkoholowej
i bezdomności jako syndromu uzależnienia. Motywowanie ich do podjęcia terapii w placówce
leczenia odwykowego.
Ponadto warto wspomnieć, iż MOPR w Lublinie nawiązując współpracę ze
Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu przystąpił do realizacji projektu Wolontariat w Ośrodkach
Pomocy Społecznej. Pomoc wolontariuszy stanowi uzupełnienie wsparcia ‘ realizowanego
w ramach działań ustawowych. Z uwagi na fakt, iż wolontariusz samodzielnie podejmuje decyzję
odnośnie miejsca świadczenia pracy do chwili obecnej w Dziennym Ośrodku Wsparcia dla
Bezdomnych żadna z osób nie zadeklarowała woli świadczenia wolontariatu na rzecz osób
bezdomnych.
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Bractwo Miłosierdzia im. Sw. Brata Alberta
Stowarzyszenie Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta jest katolicką niezależną organizacją
dobroczynną. Ma status organizacji pożytku publicznego. Celem głównym Bractwa jest
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych (a także ubogich): zarówno przez
pracę z bezdomnymi, pomocy w powrocie do społeczeństwa i na rynek pracy, jak również
w środowisku, na rzecz zmiany wizerunku osób bezdomnych w społeczeństwie. Stowarzyszenie,
zainicjowane przez ks. Jana Mazura, istnieje od 1983 roku, początkowo jako Koło Towarzystwa
Pomocy im. Brata Alberta, a od 1991 r. pod obecną nazwą. W Lublinie działa od 1988 roku, kiedy
to uruchomiono w Lublinie kuchnię przy ul. Zielonej, w której wydawane są bezpłatne posiłki, a
w 1992 schronisko dla bezdomnych mężczyzn. W 2010 roku utworzono w Bystrzejowicach
Trzecich (gmina Piaski) Ośrodek Aktywizacji Społecznej ¡Zawodowej, w którym prowadzone są
warsztaty ¡szkolenia osób bezdomnych w ramach programów resocjalizacyjnych. W 2010
w Lublinie otworzono także Centrum Ekonomii Społecznej. Bractwo realizuje także różnego
rodzaju projekty, m.in. projekt Wokulski, program Z Dolnej do normalności, Złapać szansę.
W stołówce dla ubogich wydawane są gorące posiłki. Koszt jednego posiłku to około 2,50
zł. W 2007 roku średnio wydawano około 300 posiłków dziennie, a w 2008 liczba ta wzrosła do
360, aby w 2009 znów powrócić do 300 posiłków dziennie. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby
w wieku średnim i starsze, o 23% wzrosła liczba kobiet korzystających z bezpłatnych posiłków.
Nie oznacza to jednakże, że wszystkie osoby korzystające z posiłków to osoby bezdomne.
Prowadzone przez Bractwo schronisko działa cały rok, noclegownia w okresie zimowym.
Schronisko dysponuje 35 miejscami noclegowymi, zapewnia trzy posiłki dziennie, środki
czystości, dostęp do sanitariatów, odzieży i obuwia, porady i informacji, odpoczynek, pomoc
prawną, psychologiczną, resocjalizacyjną (np. motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego)
i duszpasterską. Prowadzone są tam działania pedagogiczne i aktywizujące. Noclegownia czynna
jest w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia. Zapewnia jednorazowo schronienie 30 osobom.
Z danych Bractwa za rok 2007 i 2008 wynika, że liczba osób przebywających w tych latach
w schronisku i w noclegowni była mniej więcej stała (około 60 osób w schronisku i 99
w noclegowni). Wzrosła natomiast niemal dwukrotnie (z 25 do 41) liczba osób przyjętych
z interwencji, czyli na jedną dobę do schroniska. Natomiast w 2009 zwiększyła się liczba osób
przyjętych do noclegowni (129 osób). Średnio na dobę w schronisku mieszkało około 40 osób.
Najwięcej przyjęć interwencyjnych było w miesiącach zimowych, najmniej natomiast w miesiącach
wakacyjnych. Podobna sytuacja była w przypadku noclegowni, która była przepełniona
w miesiącach zimowych. Średnio rocznie przyjmowano około 60 nowych osób wciągu roku.
Zdecydowanie największa grupa mieszkańców (około 70%) była w wieku od 41 do 60 roku życia,
a zatem do Bractwa zgłaszają się osoby powyżej średniej wieku bezdomnych przebywających na
terenie Lublina. W 2008 roku 11% mieszkańców to osoby w wieku do 40 roku życia (odpowiednio
dla Lublina ok. 30%), a 14% powyżej 60 roku życia. Najmłodsza osoba miała 20 lat, a najstarsza
77 lat. W 2009 roku zaobserwowano ważną zmianę: ponad dwukrotnie wzrósł (do 24%
w noclegowni, średnio 17%) odsetek osób do 40 roku życia, a nieznacznie zmalał (do 12%) osób
powyżej 60 roku życia.
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Bractwo świadczyło także pomoc rzeczową. Wydawane były paczki żywnościowe oraz
okolicznościowe na Boże Narodzenie i Wielkanoc. W 2008 roku 1.400 paczek, a w 730, a więc
prawie o połowę mniej. W 2009 z kolei wzrosła liczba wydanych paczek do 1.750.
Stowarzyszenie dysponuje także mieszkaniem adaptacyjnym, w którym mogą mieszkać osoby
opuszczające schronisko przez okres co najmniej pół roku. W mieszkaniu może mieszkać 5 osób,
kontrakty podpisywane są na pół roku z możliwością przedłużenia do max. 4 lat. W 2007
zamieszkiwało tam 3 osoby, w 2008 - 2 osoby, a w 2009 4 osoby. Świadczone są także porady prawne oraz udzielane są potrzebne informacje, ważne dla
usamodzielnienia się osoby bezdomnej, np. pomoc w uzyskaniu dokumentów, nadanie NIP,
rejestracja w urzędzie pracy, uzyskanie prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, złożenie wniosku
do Urzędu Miejskiego Wydziału Spraw Społecznych z prośbą o przyznanie lokalu socjalnego itp.
W ramach tego zadania udzielono bezdomnym następujące formy pomocy (tab. 17):
Tab. 17: Liczba osób, którym udzielono wsparcia w ramach poradnictwa przez Bractwo im. św. Brata Alberta
w latach 2007* 2008
Forma pomocy
2007
2008
2009

N
złożenie wniosku o dowód osobisty
wystąpienie o nadanie numeru NIP
rejestrowanie się w urzędzie pracy
złożenie wniosku na komisję lekarską
kompletowanie dokumentów do domu
pomocy społecznej
terapia w ośrodkach uzależnień
uzyskanie orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności

%

H

%

N

%

22
12
64
9
2

14
7
39
5
11

5
3
46
5

4
3
41
5
1

11
17
62
12
5

7
11
40
8
3

46
9

28
6

35
16

32
14

39
9

25
6

111

100%

155

100*

SUMA
164
100%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Bractwa im. św Brata Alberta

Analiza danych pokazuje, że najczęstszą formą pomocy była pomoc w rejestracji w urzędzie
pracy oraz terapia w ośrodkach uzależnień.
W ramach osłony socjalnej świadczono także pomoc doraźną dla osób z zewnątrz, np.
wydanie jednorazowego posiłku, udostępnienie łaźni, pralni, wydanie odzieży, prowiantu, sprzętu
domowego, itp. Liczba udzielonej pomocy doraźnej w 2008 i w 2009 zmniejszyła się
w porównaniu do 2007 (tab. 18). Może to wynikać z mniejszej liczby osób potrzebujących tego
typu form wsparcia.
Tab. 18: Liczba udzielonej doraźnej pomocy przez Bractwo im. św. Brata Alberta w latach 2007-2009
rodzaj pomocy
2007
2008
2009
wydanie posiłku dla osób z zewnątrz
61
20
43
wydanie artykułów żywnościowych dla osób z zewnątrz
197
161
188
pomoc rzeczowa dla osób z zewnątrz
43
29
76
udostępnianie łaźni i pralni dla osób z zewnątrz
119
48
31
SUMA
420
258
338
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Bractwa im. św. Brata Alberta
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Odrębną kwestią było udzielenie pomocy, dzięki której bezdomni powróciliby na rynek pracy.
Analiza danych pokazuje, że część podopiecznych była objęta różnymi formami aktywizacji
zawodowej. Najczęściej osoby te podejmowały dorywcze prace, np. sprzątanie posesji, zbieranie
surowców wtórnych (średnio 20 osób rocznie). Tylko niewielka część podopiecznych podjęła
legalne zatrudnienie (średnio 6 osób rocznie). Jeśli porównamy liczbę znacznie wyższy odsetek
osób zarejestrowanych w urzędzie pracy (tab. 21) wyraźnie widać, żęta forma poszukiwania
pracy w przypadku osób bezdomnych nie jest skuteczna. Mało osób zdecydowało się na
realizację programu wychodzenia z bezdomności (średnio 7 osób rocznie), a jeszcze mniej miało
szansę na podjęcie zatrudnienia w ramach prac socjalnych i prac społecznie użytecznych
(średnio 4 osoby rocznie). Dane wskazują, że wśród bezdomnych wciąż obserwuje się bardzo
niski poziom aktywizacji zawodowej. Można to wytłumaczyć tym, że wśród podopiecznych
Bractwa jest bardzo dużo osób niepełnosprawnych. Dane z 2007 roku pokazują, że wśród
mieszkańców schroniska tylko 26% osób nie miały orzeczonej niepełnosprawności, a aż 62% ma
orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym. W 2008 liczba osób sprawnych wzrosła
do 35%, zmniejszyła się też liczba osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności (45%), choć wciąż jest to poziom bardzo wysoki. Wzrosła także liczba osób
z lekkim i znacznym stopniem niepełnosprawności (z 5% w 2007 do 7% w 2008).
W sprawozdaniach z 2009 roku Bractwo wprowadziło podział na mieszkańców schronisk
i noclegowni. Okazuje się, że 55% mieszkańców schroniska ma orzeczony stopień
niepełnosprawności/niezdolności do pracy i aż 91% to osoby ze stopniem umiarkowanym.
W noclegowni 19% osób miało orzeczenie i także przeważały osoby niepełnosprawne w stopniu
umiarkowanym (75% korzystających z noclegowni). Można przypuszczać, że stan zdrowia
przebywających w noclegowniach jest znacznie lepszy lub że osoby te z jakiś względów nie
ubiegają się o uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Analizując źródła dochodów mieszkańców schroniska można zauważyć, że w latach 20072009 najwięcej osób korzystało z zasiłków stałych (rys. 14). Spora grupa bezdomnych w ogóle nie
miała żadnych dochodów lub pobierała rentę chorobową. Pozytywnym zjawiskiem jest
zmniejszenie się odsetka osób pobierających zasiłek stały (36%) ¡wzrost liczby osób
korzystających z programów aktywizujących (świadczenia z tytułu odbywania przygotowania
zawodowego w miejscu pracy, indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub prac
społecznie użytecznych). Warto podkreślić, że wśród osób korzystających z noclegowni tylko
około 20% posiadało jakiekolwiek źródło dochodu i najczęściej był to zasiłek stały. Można zatem
stwierdzić, że konieczne jest zintensyfikowanie pracy socjalnej, szczególnie aktywizacji
zawodowej, właśnie z tą grupą bezdomnych, która pozbawiona jest środków do życia.
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Rys. 14: Liczba mieszkańców schroniska Bractwa im. Św. Brata Alberta według źródeł dochodu
w latach 2007-2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Bractwa im. św. Brata Alberta

Celem organizacji powołanych do pomocy osobom bezdomnym jest resocjalizacja podopiecznych
i przeciwdziałanie utrwalaniu się zachowań dewiacyjnych. Nie jest to zadanie łatwe, bo instytucje
te nie mają uprawnień, aby zmusić bezdomnego do pozostania w schronisku czy noclegowni.
Okazuje się to dużym problemem. Jak wynika z danych Bractwa, 88 osób w 2007, 100 w 2008,
a 118 w 2009 opuściło miejsce schronienia. Ponad połowa z nich (51% w 2007 i 53% w 2008)
wyprowadziło się bez powiadamiania lub zostało usunięte ze względu na łamanie regulaminu.
W 2009 takich osób (w sprawozdaniach obie te grupy są liczone łącznie) było nieco mniej (37%).
Zaledwie 6% w 2007 i 4% w 2008 i 2009 wyprowadziły się na stancję lub do mieszkania.
Bractwo zatrudnia 14 osób i 123 wolontariuszy (w 2009 roku). Na jednego zatrudnionego
przypadało około 17 bezdomnych, a więc znacznie powyżej średniej obliczonej dla powiatów
grodzkich i Lublina. Jednakże jeśli obliczymy tą średnią jedynie dla mieszkańców schroniska
uzyskany wynik (4 osoby) jest poniżej średniej z powiatów grodzkich i Lubina. Można zatem
przypuszczać, że instytucja ta zapewnia wysokiej jakości opiekę. Należy także zauważyć,
że Bractwo angażuje bardzo dużą liczbę wolontariuszy, którzy mogą wspierać lub zastępować
etatowych pracowników Bractwa.
Działalność Bractwa finansowana jest z różnych źródeł. Rys. 15 przedstawia strukturę
źródeł finansowania działalności Bractwa wiatach 2007-2009. Około połowa funduszy na
działalność Bractwa pochodzi z dotacji, następnie z darowizn (42% w 2007 i 30% w 2008 i 39%
w 2009). Coraz więcej środków gromadzonych jest ze zbiórek i wpłat 1%, co oznacza,
że instytucja ta cieszy się coraz większym zaufaniem społecznym.
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Rys. 15: Źródła finansowania działalności Bractwa im. Św. Brata Alberta wg źródeł dochodu
w latach 2007-2009 (w%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Bractwa im. św. Brata Alberta

Bractwo w 2007 roku 77% wpływów wydało na cele statutowe, a 23% pochłonęły koszty
administracyjne (w tym wynagrodzenia). W 2008 znacznie ograniczono wydatki administracyjne
(17%), a zatem wzrosły środki przeznaczone na realizacje celów statutowych (83%). W 2009 roku
sytuacja nieco uległa zmianie, gdyż 80% przeznaczono na cele statutowe, a 17% to koszty
administracyjne.
Stowarzyszenie „Emaus”
Stowarzyszenie powstało w 1995 roku jako pierwsza wspólnota Emaus w Polsce, należąca do
międzynarodowego Ruchu Emaus zapoczątkowanego we Francji. Od 2004 ma status organizacji
pożytku publicznego. Do celów statutowych organizacji należy m.in.: działania skierowane do
osób wykluczonych ze społeczeństwa z racji ich ubóstwa, bezdomności, niepełnosprawności,
podtrzymywanie kontaktu z innymi wspólnotami tego typu, organizacja letnich obozów pracy.
Stowarzyszenie nie prowadzi schroniska, ale tworzy wspólnotę życia, w której jej członkowie mają
obowiązek pracy na utrzymanie siebie i wspólnoty. We wspólnocie obowiązują następujące
zasady:
•
zasada braterstwa (wzajemne wspieranie się w działaniach);
•
zasada samowystarczalności (osiąganie niezależności finansowej, odbudowanie poczucia
godności), solidarności (niesienie pomocy innym potrzebującym);
•
praca jako prawo i obowiązek;
•
zasada dobra wspólnego.
Inne formy działania Stowarzyszenia to: wydawanie zimowych niedzielnych posiłków (200
posiłków), prowadzenie sklepu z tanią odzieżą meblami i innym wyposażeniem domu, zbieranie
przedmiotów i przywracaniu im wartości użytkowej, prowadzenie zbiórek używanej odzieży, mebli,
sprzętu AGD itp., naprawa zepsutych rzeczy uzyskanych w trakcie zbiórek, prowadzenie
gospodarstwa rolnego 3 hektarowego (1 osoba), wytwarzanie mebli w przedsiębiorstwie
społecznym (od 2007): 7 osób, pomoc rzeczowa: zaopatrywanie najuboższych w odzież, meble
i inne artykuły. Stowarzyszenie uczestniczy w programach/projektach: Program Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006, Moje życie, moja praca, Razem można więcej.
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Wspólnota zapewnia schronienie dla 24-36 osób. Średnio w 2007 i 2008 roku we
wspólnocie zamieszkiwało 29 osób, a w 2009 roku 33 osoby. Najwięcej osób (max. 36) pojawiało
się w okresie jesienno-zimowym, najmniej natomiast (min. 24 w okresie letnim). We wspólnocie
mogą przebywać zarówno mężczyźni, kobiety i dzieci. W 2008 roku mężczyźni stanowili większą
część mieszkańców wspólnoty (62%), podobnie jak w 2009 (67%). Dane te są zbieżne z danymi
dotyczącymi powiatów grodzkich, choć należy zauważyć, że we Wspólnocie, jest większa liczba
kobiet niż ta, która podawana jest w statystykach zbiorczych GUS dla powiatów grodzkich. Być
może charakter organizacji, budowanie wspólnotowości i więzi społecznych zachęca kobiety do
przebywania w tego typu instytucjach.
Rozkład wieku mieszkańców Wspólnoty (rys. 16) odbiegał nieco od rozkładu wiekowego
ogółu bezdomnych przebywających na terenie Lublina (rys. 4). Można zaobserwować, że we
Wspólnocie jest znacznie mniej osób w przedziale wiekowym powyżej 60 roku życia, a więc
dominują osoby w wieku średnim. Jeśli porównamy dane ze strukturą wiekową mieszkańców
schronisk i noclegowni prowadzonych przez Bractwo im. św. Alberta, widzimy, że osoby
mieszkające we Wspólnocie są znacznie młodsze. Być może wynika to ze specyfiki wspólnoty,
która funkcjonuje według innych zasad, np. obowiązku pracy na rzecz Wspólnoty.
Rys.16: Mieszkańcy wspólnoty Emaus wg wieku w latach 2007- 2009 (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Emaus

W funkcjonowaniu instytucji tego typu ważne jest, jaka jest rotacja mieszkańców, jak długo
instytucja zapewnia wsparcie (rys. 17).
Rys. 17: Okres pobytu mieszkańców we wspólnocie Emaus w latach 2007-2009 (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Emaus

62

Z danych wynika, że w 2008 roku do Wspólnoty napłynęło dużo nowych członków
(zwiększenie osób z krótkim stażem pobytu), aby w 2009 wrócić do stanu z 2007 roku. Warto też
zauważyć, że ponad połowa mieszkańców w 2007 i 2008, a w 2009 roku aż 75% przebywa we
Wspólnocie ponad rok. Jest to czas wystarczający, aby stworzyć między mieszkańcami trwałe
więzi. Należy pamiętać, że ten typ pomocy (wspólnota ludzi pracujących) nie wymusza naciskami
regulaminowymi (ograniczanie okresu pobytu) skrócenia pobytu w schronieniu bez osiągnięcia
dojrzałości do samodzielnego życia.
Wspólnota rocznie przyjmuje około 20 nowych osób (w 2009 przybyło 16 takich osób).
Zdecydowana większość z nich przybywa do wspólnoty z innych schronisk, oddziałów
odwykowych lub innych specjalistycznych placówek opiekuńczych. Niemal co czwarta osoba
przybywa bezpośrednio z domu rodzinnego. Pozostałe osoby (nie przekraczające 10% w każdej
z kategorii) przychodzi z placówek opiekuńczo-wychowawczych, własnego lub wynajętego
mieszkania czy szpitala psychiatrycznego. Tak duża liczba osób przychodzących z innych
schronisk wskazuje na niekorzystne zjawisko utrwalania się bezdomności czy pewnego stylu
życia polegającego na wędrowaniu bezdomnych z jednego schroniska do drugiego.
Większość osób przebywających we Wspólnocie jest narodowości polskiej, choć zdarzają
się też osoby narodowości ormiańskiej (2 osoby), niemieckiej (1 osoba) i węgierskiej (1 osoba).
Poziom wykształcenia mieszkańców jest niski. Ponad 1/3 osób (38% w 2009) ma
wykształcenie podstawowe/niepełne podstawowe/specjalne. Prawie tyle samo osób ukończyło
szkoły zawodowe (31%). Tylko około 1/3 ma wykształcenie średnie lub wyższe. Niski poziom
wykształcenia jest jedną z przeszkód usamodzielnienia się.
Istotnym czynnikiem wpływającym na utrwalanie stanu bezdomności jest stan cywilny
jednostki. Prawie połowa mieszkańców to osoby samotne (42% w 2009 roku), mniejszą grupę
stanowią osoby rozwiedzione (31%) oraz pozostające w związku małżeńskim (23%). Dane te
pokazuję, że prawidłowo funkcjonująca rodzina pełni funkcję zabezpieczającą, natomiast osoby,
które nie założyły rodziny, nie mają wsparcia i w sytuacjach kryzysowych są zagrożeni
bezdomnością. Możliwe jest także, że pewne predyspozycje psychiczne czy postawy dewiacyjne
zaburzyły trajektorią życiową bezdomnych, utrudniając im założenie rodziny. Może to też mieć
związek z problemami zdrowotnymi, jakich doświadczają osoby bezdomne. Tylko co piąty
bezdomny nie ma problemów zdrowotnych, co druga osoba jest osobą uzależnioną, a co piąta
(2009) jest niepełnosprawna umysłowo. Osób z niepełnosprawnością fizyczną jest zaledwie 5%.
Mieszkańcy Wspólnoty różnią się pod tym względem zasadniczo od mieszkańców schronień
prowadzonych przez Bractwo im. Św. Brata Alberta, z których większość to osoby
niepełnosprawne.
Przeciętnie co czwarty mieszkaniec opuszcza wspólnotę. Niemal połowa z nich w wyniku
decyzji dyrektora (46%), a co trzecia osoba z własnej woli.
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Rys. 18: Okres pobytu we wspólnocie przed jej opuszczeniem w 2007-2009 (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Emaus

Analizując czas pobytu osób bezdomnych we Wspólnocie przed jej opuszczeniem (rys. 18)
widzimy, że nie ma tu regularności. Można zauważyć jedynie tendencje malejącą u osób, które
zamieszkiwały we Wspólnocie ponad 2 lata. Aby wskazać prawidłowości należałoby
przeanalizować większą ilość danych.
W Stowarzyszeniu zatrudnionych jest 9 osób (7,5 etatu), w tym 2, 5 etatu (2008) pracuje
w administracji, pozostali zaś są pracownikami fizycznymi lub pracują w sklepie. Pracownicy ci
rekrutują się z osób bezdomnych.
Analiza struktury przychodów (rys. 19) pokazuje, że Stowarzyszenie utrzymuje się przede
wszystkim ze sprzedaży towarów używanych, które pochodzą z darowizn, a dotacje stanowią
jedynie 2,5-3 % wpływów. Tylko 6% (2007) i 9% w 2009 stanowią darowizny pieniężne. Można
zatem stwierdzić, że stowarzyszenie jest w stanie samodzielnie gromadzić zasoby, aby
realizować cele statutowe, a więc jest samowystarczalne.
Rys. 19: Struktura przychodów Stowarzyszenia w 2007-2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Emaus

Stowarzyszenie w 2007 roku wydało 79% wpływów na cele statutowe, a 21% pochłonęły koszty
administracyjne. W 2008 znacznie ograniczono wydatki administracyjne (do 17%). a zatem
wzrosły środki przeznaczone na realizacje celów statutowych (83%).
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Fundacja S.O.S Ziemi Lubelskiej
Fundacja SOS Ziemi Lubelskiej jest organizacją pozarządową posiadająca status organizacji
pożytku publicznego od 2004 roku. Celem statutowym Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej jest
działalność charytatywna i pomoc humanitarna, a w szczególności pomoc bezdomnym kobietom
i ich dzieciom, samotnym matkom, ofiarom przemocy domowej. Prowadzi noclegownię
i schronisko dla bezdomnych kobiet, także matek- z dziećmi oraz Specjalistyczny Ośrodek
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w którym zatrudnieni są: psycholog, pedagoga,
pracownik socjalny, lekarz i prawnik.
Noclegownia dla kobiet czynna jest od 18.30 do 6.00. Mieszkanki noclegowni otrzymują
środki higieny osobistej i posiłek regeneracyjny w chwili przyjścia i przed opuszczeniem ośrodka.
W soboty, niedziele oraz święta i w dni, gdy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej -10°C
kobiety mogą pozostać w noclegowni przez cały dzień. Dostępnych jest 15 miejsc. W sumie
w 2007 roku z noclegowni skorzystało 67 kobiet. Średnio jedna osoba nocowała w noclegowni 34
razy. W 2008 roku przebywało w noclegowni 45 osób (39 kobiet i 6 dzieci), średnio pobyt trwał 59
dni. W2009 noclegu udzielono 54 kobietom, średni pobyt wyniósł 71 dni. Zdanych tych wynika,
że wzrasta liczba kobiet korzystających z noclegowni oraz czas ich pobytu w placówce.
W Domu Samotnej Matki zapewnia się całodobową opiekę, bezpieczne warunki życia,
otrzymywały środki czystości i niezbędne leki. Może w nim zamieszkać około 70 osób. W 2007
roku w Domu zamieszkiwało 76 osób (31 kobiet i 45 dzieci). W 2008 roku odnotowano 152 osób
(46 kobiet oraz 106 dzieci), w tym 11 rodzinom (11 kobiet i 38 dzieci) cudzoziemskim. W sumie
liczba osób przebywających w placówce w 2008 roku wzrosła dwukrotnie. Należy dodać,
że zdecydowanie wzrosła liczba dzieci zamieszkujących w ośrodku. W 2007 roku dzieci stanowiły
59% mieszkańców placówki, a w 2008 70% mieszkańców. W 2009 liczba mieszkańców spadła do
127 (41 kobiet i 86 dzieci). Odnotowano 10 rodzin (10 kobiet ¡27 dzieci) cudzoziemskich ze
statusem pobytu tolerowanego.
W schronisku dla bezdomnych kobiet udziela się niezbędnej pomocy socjalnej,
psychologicznej i prawnej, zapewnia całodobową opiekę i bezpieczne warunki życia, środki
czystości i niezbędne leki. Odbywają się warsztaty aktywizacji zawodowej. Motywuje się do
podjęcia leczenia w ośrodkach odwykowych. W 2007 roku w schronisku przebywało 20 kobiet, a
w 2008 liczba mieszkanek spadła do 17 osób, a w 2009 było 18 osób. Natomiast
w Specjalistycznym Ośrodku dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przebywało 51 (20 kobiet i 31
dzieci), a w 2008 liczba ta wzrosła do 77 osób. Należy zauważyć, że wzrósł odsetek dzieci
objętych pomocą z 61% w 2007 do 65 w 2008. W 2009 roku zamieszkiwało 70 osób, w tym 26
kobiet i 44 dzieci. W 2009 roku w ramach Punktu Charytatywnego rozdzielono ponad 6 400 kg
odzieży, obuwia, pościeli i innych artykułów. Z pomocy korzysta rocznie około 1500 rodzin.
W sumie w 2007 roku Fundacja udzieliła pomocy 214 osobom bezdomnym (w tym
dzieciom), w 2008 z pomocy skorzystało 291 osób, a kolejnym roku - 269. Odsetek osób
korzystających w 2008 z noclegowni i schroniska spadł w porównaniu z rokiem 2007, ale
w kolejnym roku odnotowano nieznaczny wzrost liczby mieszkańców. Specjalistyczny Ośrodek
odnotował niewielki wzrost odsetka osób objętych wsparciem, natomiast w 2008 roku bardzo
65

gwałtownie wzrosła liczba samotnych matek szukających schronienia i w kolejnym roku jedynie
nieznacznie spadła.
W 2008 roku Fundacja zatrudnionych było 19 osób ( w tym 10 osób w Specjalistycznym
Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie). W sumie na jednego pracownika w 2007 roku
(nie licząc pracowników ze Specjalistycznego Ośrodka i ich klientów) przypadało 24 bezdomnych
(w tym dzieci), w 2008 - 32 bezdomnych, a w 2009 średnio 30 osób. Jest to zdecydowanie
powyżej średniej w powiatach grodzkich.
Struktura dochodów Fundacji przedstawia się następująco (rys. 20). Zdecydowana
większość dochodów Fundacji pochodzi z umów z MOPR i innymi instytucjami (nie są
wymienione w sprawozdaniu finansowym): w 2007 to 98% a w 2008 97%. Tylko 2 % w 2007 i 3%
w 2008 stanowiły darowizny rzeczowe i pieniężne. W 2009 roku darowizny pieniężne wzrosły do
7%, spadł natomiast procentowy udział dotacji.
Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu
"Nadzieja"
Stowarzyszenie istnieje od 1992 roku, a od 2004 posiada status organizacji pożytku publicznego.
Zajmuje się przede wszystkim różnorodną pomocą osobom chorym uzależnionym od alkoholu,
jednakże ze względu na to, że bezdomność często jest związana z chorobą alkoholową, od
1998r. stowarzyszenie zajmuje się osobami bezdomnymi. Prowadzony przez "Nadzieję" Lubelski
Ośrodek Wychodzenia z Bezdomności obejmuje: całoroczną noclegownię przy ul. Młyńskiej 8,
dwie sezonowe noclegownie (łącznie na 54 osoby), schronisko dla bezdomnych mężczyzn przy
ul. Garbarskiej 17 oraz hostel dla trzeźwiejących alkoholików przy ul. Abramowickiej 2F.
Noclegownie są otwarte dla każdej osoby bezdomnej poszukującej schronienia. Każdy
z podopiecznych ma możliwość realizacji Indywidualnego Programu Wychodzenia
z Bezdomności, aktywizacji społeczno-zawodowej, znalezienia schronienia w hostelu lub
schronisku. Dla osób kończących pozytywnie Indywidualny Program Wychodzenia
z Bezdomności są miejsca w mieszkaniach adaptacyjnych. Stowarzyszenie udziela pomocy
w formie poradnictwa, opieki medycznej, terapeutycznej, prawnej i socjalnej. Mieszkańcom
zapewniony jest posiłek (śniadania, kolacje, posiłki interwencyjne), dostęp do urządzeń
higieniczno-sanitarnych, w uzasadnionych przypadkach w odzież.
Mimo iż Stowarzyszenie jest organizacja pożytku publicznego nie składa szczegółowych
sprawozdań merytorycznych, mimo wielu próśb nie otrzymaliśmy informacji dotyczących cech
demograficzno-społecznych podopiecznych. Dlatego też analiza tych cech nie jest możliwa.
Jedyne dane, jakie dotrzymaliśmy pochodzą z MOPR, które powierza realizację określonych zdań
Stowarzyszeniu. Zdanych tych, zebranych za okres sprawozdawczy 1.04.2009 do 31.12.2009
wynika, że z całorocznej noclegowni skorzystało 164 osoby, noclegowni sezonowej 72 osoby oraz
ze schroniska dla bezdomnych mężczyzn 60 osób. W sumie z miejsca w placówkach skorzystało
296 bezdomnych. Większość z nich to osoby w przedziale wieku 23-79 lat, prawie połowa z nich
(43%) ma orzeczoną niepełnosprawność, nie odnotowano jakiego stopnia. Najczęściej osoby te
są zarejestrowane w urzędzie pracy, bez prawa do zasiłku, w dużej części z problemami
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alkoholowymi. 31 osób (10%) pobierało zasiłki stałe wyrównawcze z MOPR, 6 osób (2%) rentę
z KRUS lub ZUS.
W 2008 roku Stowarzyszenie zatrudniało 13 osób, wynagrodzenie ich pochłania 18% ogółu
wydatków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie
m.in. działalność usługowa z zagospodarowaniem terenów zieleni, wykonywanie robót
budowlanych, sprzątanie i czyszczenie obiektów. Jak .wynika z analizy danych, głównym źródłem
przychodów Stowarzyszenia są dotacje (86% w 2007 i 83% w 2008). W 2007 roku wpłaty celowe
stanowiły 5% przychodów, a w 2008 tylko 3%, dodatkowe 2% pochodzi z darowizn
żywnościowych.
Regionalne Centrum Wolontariatu w Lublinie
Regionalne Centrum Wolontariatu w Lublinie powstało w 1999 roku. Działa w różnych obszarach
pracy socjalnej. W ramach pomocy osobom bezdomnym realizowany jest, wspólnie z Centrum
Duszpasterstwa Młodzieży, program Gorący Patrol, związany ze streetworkingiem. Idea powstała
w 2002 roku, gdy okazało się, że w czasie dużych mrozów zdarzały się częste zamarznięcia osób
bezdomnych. Stworzono uliczny patrol, który kontrolował ulice Lublina w miejscach spotkań
bezdomnych, rozdawał gorące napoje, robiono opatrunki i rozdawano ciepłą odzież. W okresie
jesienno-zimowym w okolicach Dworca PKP w Lublinie, a także w innych miejscach (np. ogródki
działkowe, pustostany, meliny, parki, lokale mieszkalne itp.) wolontariusze (4-5 osób) rozdają
wgodz. 19.00-19.30 posiłki (kanapki, gorące napoje). Liczba wolontariuszy pracujących
z bezdomnymi to około 35 osób. Z posiłków korzysta w okresie jesienno-zimowym około 15-25
osób. Są to najczęściej mężczyźni w wieku 40-50 lat, choć wolontariusze zaobserwowali coraz
więcej osób młodszych w wieku 20-30 lat. Przede wszystkim są to osoby z wykształceniem
podstawowym i zawodowym, choć zdarzają się sporadycznie osoby z wykształceniem wyższym.
Większość z nich to osoby, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze lub zakłady karne.
Zjawisko to świadczy o braku zintegrowanej pomocy osobom opuszczającym te placówki.
Działania podejmowane przez wolontariuszy nie polegają wyłącznie na przekazywaniu
jedzenia, ale także na pracy pedagogicznej: nakłanianie bezdomnych do zgłoszenia się do
noclegowni, pójścia na odwyk. W siedzibie Centrum uruchomiono Biuro czynne wgodz. 9-10
w pn i pt, w którym bezdomni mogą zgłosić się po różnego rodzaju porady, np. pomoc w pisaniu
pism urzędowych, wypełnianiu dokumentów, szukaniu mieszkania albo pracy. Z pomocy korzysta
około 40 osób rocznie.
Wolontariusze nawiązali także współpracę z MOPR w Lublinie (Dzienny Ośrodek Wsparcia
dla Bezdomnych), w którym pomagają bezdomnym w załatwianiu spraw urzędowych, spędzali
z nimi czas wolny. Organizowane są także wspólne ogniska, spotkania z duszpasterstwem,
spotkania świąteczne, rajdy piesze, pielgrzymki. Wolontariusze dbają o groby bezdomnych na
Majdanku, odwiedzają bezdomnych w szpitalach, uczestniczą w cyklu szkoleń i spotkań, m.in.
z terapeutą od spraw uzależnień, pośredniczą w kontaktach między bezdomnym a jego rodziną.
Dzięki temu zdobywają wiedzę i umiejętności, które mogą okazać się w przyszłości bardzo
potrzebne w pracy zawodowej. Gorący Patrol prowadzi również działania zmierzające do zmiany
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wizerunku osoby bezdomnej w społeczeństwie, np. organizując spotkania informacyjne
z młodzieżą.
Program finansowany jest ze środków własnych, zbiórek i darowizn, oraz dotacji
z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Lubelskie
Organizacja katolicka powstała w 1981 roku pod nazwą: Towarzystwo Pomocy im. Adama
Chmielowskiego, w 1989 przyjęło nazwę Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta, a w roku 1995
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Od 2009 jest organizacją pożytku publicznego.
W Lublinie mieści się oddział Towarzystwa, siedzibą główną organizacji jest Wrocław. Obecnie
Koło zrzesza 45 członków oraz wolontariuszy.
Celem głównym organizacji jest prowadzenie działań na rzecz osób bezdomnych lub
zagrożonych bezdomnością. Cele te realizowane są przez prowadzenie domów pobytu
całodobowego, noclegowni, kuchni, hospicjów itp., udzielanie wsparcia duchowego, różnorodnej
pomocy socjalnej, medycznej, prawnej. Do celów statutowych należą również działania
aktywizujące osoby bezdomne zawodowo i społecznie, przeciwdziała szerzącym się
uzależnieniom (alkoholizm, narkomania).
Koło Lubelskie od 1999 roku prowadzi Placówkę dla Kobiet i Matek z Dziećmi
w Poniatowej, w której udzielane jest schronienie kobietom i matkom z dziećmi. Podopiecznym
zapewnione jest wsparcie psychiczne, duchowe, terapeutyczne, medyczne i rzeczowe. Udzielane
są także porady prawne. Osobom zamieszkałym zagwarantowane jest całodobowe wyżywienie
(podopieczne same sobie je przygotowują oraz pełnią równego rodzaju dyżury porządkowe),
a także środki higieny i odzież. Mieszkanki domów to kobiety wyrzucone z domu, uciekające
przed przemocą domową, starsze kobiety odrzucone przez rodzinę, często niepełnosprawne,
niekiedy z chorobą alkoholową. Wiek mieszkanek jest zróżnicowany, w kwietniu 2010 najmłodsza
miała 18 lat, najstarsza około 80. W sumie w Domu mieszka 26 osób (17 kobiet ¡9 dzieci).
Zarówno w roku 2008, jak i 2008 podpisano trzy Indywidualne Programy Wychodzenia
z Bezdomności. Około 50% mieszkanek częściowo partycypuje w kosztach utrzymania. Pracę
legalną wykonują 2 osoby. Koło prowadzi różnego rodzaju działania aktywizujące, organizując
szkolenia, które mogą umożliwić podopiecznym znalezienie zatrudnienia. W 2007r.
przeprowadzono kurs florystyczny a w 2008r. zorganizowano kurs gastronomiczny, w którym
uczestniczyło 25 osób. W 2010 roku jedna z mieszkanek całkowicie się usamodzielniła.
Przy Kole działa Rzecznik Osoby Bezdomnej. Projekt jest realizowany w ramach Funduszu
Norweskiego. W całym kraju działa 20 takich Rzeczników. Do Rzecznika mogą się zgłaszać dwa
razy w tygodniu bezdomni, którzy poszukują równego rodzaju porady i wsparcia, szczególnie
porad prawnych w sprawie braku zameldowania, dokumentów, zasiłków, świadczeń socjalnych,
ubezpieczeń zdrowotnych, leczenia odwykowego, zadłużenia, poszukiwania pracy, rozwodów
i spraw alimentacyjnych. W 2009 średnio miesięcznie zgłaszało się około 4 osób, należy
zauważyć, że nie wszystkie te osoby były bezdomne, niektóre miały problemy z rozwiązaniem
spraw prawnych, ale były zbyt ubogie, aby za taką poradę zapłacić.
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Sytuacja finansowa Koła nie jest zadowalająca. Koło utrzymuje się jedynie w niewielkim
stopniu z dotacji państwowych z ROPS. Sytuację ratuje jedynie pomoc rzeczowa firm oraz zbiórki,
choć nie wystarcza to na remonty budynku i jego otoczenia. Urząd Miejski w Poniatowej nie
podejmuje działań wspomagających. W 2009r. Towarzystwo starało się o środki finansowe
z POKL, ale mimo pozytywnej oceny z uwagi na brak środków finansowych nie uzyskano dotacji.
W 2010 roku otrzymano dotacje w wysokości 24%. dochodów, 28% wpływów to opłaty za
schronisko, 21% to darowizny pieniężne ( 1% z tytułu OPP: 1,2%) ¡darowizny rzeczowe 9,25%.
Koło współpracuje z partnerską organizacją pozarządową Wspólna Droga, a także
z Kościołem, organizacjami, także katolickimi oraz samorządem terytorialnym i ośrodkami
pomocy społecznej.
Instytucje wsparcia w Białej Podlaskiej
Na terenie Białej Podlaskiej liczba osób bezdomnych od kilku lat pozostaje mniej więcej na tym
samym poziomie. Wg danych ROPS w 2006 roku było 30 osób, w 2007, w 2008 - 26 osób.
Przeważały osoby w wieku 41-60 lat. Niestety brak danych z kolejnych lat nie pozwala na
analizę trendu.
Na terenie Białej Podlaskiej nie ma rozbudowanej sieci pomocy osobom bezdomnym.
W mieście nie ma ani schroniska, ani domu dla samotnych matek. Bezdomni mają do dyspozycji
noclegownię mieszczącą się w świeżo wyremontowanym budynku przy ul Kąpielowej 11,
prowadzoną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jak wynika zdanych MOPS
noclegownia dysponuje 10 miejscami (plus dwa miejsca dostawki), jednakże miejsca te nie są
przez bezdomnych wykorzystywane, przeciętnie przebywa w nich 4-6 osób dziennie, nawet
w okresie zimowym. Noclegownia czynna jest w godz. 17-6 rano, w ciągu dnia mieszkańcy musza
ją opuścić, a budynek jest zamykany. Osoby, które chcą nocować w noclegowni muszą mieć
zgodę MOPS. Do noclegowni przyjmowane są osoby niebędące pod wpływem alkoholu, dlatego
też większość bezdomnych woli przebywać na terenie budynku PKP, który otwarty jest całą dobę.
Niestety, jest to bardzo uciążliwe dla osób korzystających z usług PKP. Straż Miejska nie usuwa
tych osób z budynku, bo nie wiadomo co z nimi zrobić, szczególnie gdy są pod wpływem
alkoholu. Na terenie Białej Podlaskiej nie ma Izby Wytrzeźwień. Jak wynika z danych Straży
Miejskiej w Białej Podlaskiej, w latach 2007-2009 podjęto 51 interwencji związanych z osobami
bezdomnymi (co daje nam średnio 17 interwencji rocznie). Nie jest to liczba duża, ale na pewno
pobyt nietrzeźwych, brudnych i chorych bezdomnych w miejscach publicznych jest problemem
w Białej Podlaskiej, o czym donosi miejscowa prasa).
Wg danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej w 2007 roku
udzielono pomocy 24 osobom bezdomnym, w tym jednej kobiecie. 10 osobom opłacono pobyt
w noclegowni prowadzonej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej wysokości 13.999 zł. Z 9
osobami podpisano indywidualny program wychodzenia z bezdomności.
W 2008 roku MOPS rozwiązał umowę z PKPS i utworzył własną noclegownię, którą
wyremontował (kwota remontu wynosiła 57.037 zł). W noclegowni może mieszkać około 25 osób.
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Z noclegu skorzystało 14 osób, w tym 6 mieszkańców noclegowni to osoby przebywające tam
około 3-4 lat. Część klientów MOPS nie chce korzystać z noclegowni, ani jedna osoba nie
korzystała ze świetlicy MOPS otworzonej w mrozy. Cześć z tych osób woli przebywać na dworcu
PKP lub u rodziny lub znajomych. W sumie MOPS udzielił pomocy 26 osobom bezdomnym (25
mężczyznom i jednej kobiecie). Zdecydowana większość osób to osoby po 50 roku życia,
z wykształceniem podstawowym lub zawodowym. W 2009 roku pomocą objęto 24 osoby (23
mężczyzn, 1 kobieta) i ponad połowę z nich (14 osób) objęto Indywidualnym Programem
Wychodzenia z Bezdomności. A więc liczba osób korzystających z takich programów w Białej
Podlaskiej wzrosła.
Inną formą instytucjonalnego wsparcia udzielanego osobom bezdomnym na terenie Białej
Podlaskiej są gorące posiłki, wydawane są przez Ośrodek „Misericordia” Caritas. Ośrodek ten,
istniejący od 2003 roku, to organizacja pozarządowa typu wyznaniowego posiadająca status
organizacji pożytku publicznego. Jest jednostką Caritas Diecezji Siedleckiej, a organem
zarządzającym dyrektor i jego zastępca. Do zadań statutowych Ośrodka należy m.in.: działalność
charytatywno-opiekuńcza na rzecz potrzebujących (np. samotnych, niepełnosprawnych,
uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych itp.) i osób niepełnosprawnych. Środki na te cele są
pozyskiwane z dotacji ¡subwencji, darowizn, spadków, odpisów 1% podatku, ofiar ¡zbiórek,
zagranicznej pomocy humanitarnej. Do form działalności Ośrodka należy Środowiskowy Dom
Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Warsztat Terapii Zajęciowej: rehabilitacja
społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych Centrum Charytatywne z kuchnią i jadłodajnią
dla osób potrzebujących wsparcia.
Centrum Charytatywne istnieje od 2007 roku. W ramach działania Centrum wydawane są
w dni powszednie (wgodz. 11.30-13.00) bezpłatne posiłki, na podstawie skierowania
wydawanego przez MOPS, choć możliwe jest także uzyskanie posiłku bez takiego skierowania,
gdy zaistnieje nagła potrzeba. Z tej formy pomocy korzysta ok. 150 osób dziennie. Oprócz tego
w Centrum tym można uzyskać pomoc rzeczową, np. odzież, artykuły spożywcze oraz z okazji
świąt przygotowywane są paczki okolicznościowe. Centrum współpracuje z MOPS, ale także
z instytucjami, sieciami handlowymi, które udzielają wsparcia rzeczowego. Organizowane są
także zbiórki w ramach Szkolnego Koła Caritas np. Podziel się posiłkiem, świąteczne zbiórki
żywności. Centrum zatrudnia 5 osób oraz angażuje wolontariuszy z Zakładu Karnego w Białej
Podlaskiej.
Z danych uzyskanych z Ośrodka wynika, że w 2008 roku z posiłków korzystało 7-9
bezdomnych (średni miesięczna 7,6), mniej osób zgłaszało się w miesiącach letnich. Porównując
dane z MOPR można stwierdzić, że w 2008 roku z posiłków korzystał co trzeci bezdomny.
Instytucje wsparcia w Chełmie
Podobnie jak w innych miastach Polski także w Chełmie zjawisko bezdomności jest najbardziej
widoczne w okresie jesienno-zimowym. Pomoc bezdomnym zapewniają instytucje i organizacje
zarówno samorządowe, jak i pozarządowe. Na terenie Chełma liczba bezdomnych od kilku lat
utrzymuje się na tym samym poziomie. Według danych GUS w 2007 i 2008 roku było po 99 osób.
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Analiza zmian w poszczególnych kategoriach wiekowych pokazuje, że gwałtownie wzrosła liczba
bezdomnych w przedziale wiekowym 61-74 lata, choć podobnie, jak w Białej Podlaskiej nadal
dominującą grupą wiekową są osoby w wieku średnim (rys. 20). Trzeba zauważyć, że ten
gwałtowny wzrost osób po 60. roku życia, a więc w wieku przedemerytalnym i emerytalnym
prawdopodobnie jest czynnikiem utrudniającym realizację programów wychodzenia
z bezdomności.
Obecnie na terenie Miasta Chełm funkcjonują 2 schroniska dla osób bezdomnych:
Schronisko im. św. Brata Alberta prowadzone przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata
Alberta z 60 miejscami z możliwością zwiększenia do 70 w okresie zimowym oraz Lubelskie
Centrum Pomocy Bliźniemu Mona -Markot w Chełmie dysponujące 150 miejscami
z możliwością zwiększenia do 200 w okresie zimowym.
Ponadto w miejscowości Pokrówka (gmina Chełm) istnieje dom dla bezdomnych
prowadzony przez Ośrodek Wsparcia Bliźniego „Caritas”.
Rys. 20: Mieszkańcy zakładów pomocy społecznej dla bezdomnych w Chełmie według wieku (w %)
(stan w dn. 31/12.)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie jest jednostką budżetową prowadzącą gospodarkę
finansową na podstawie ustawy o finansach publicznych działającą na podstawie ustawy
o pomocy społecznej oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach dotyczących zadań
ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie. Siedzibą Ośrodka jest
miasto Chełm. Do zadań Ośrodka należy m.in. pomoc osobom bezdomnym. Jest ona zależna od
możliwości finansowych gminy. Wysokość, rodzaj, okres wypłacania zasiłków oraz dodatkowa
pomoc jest uwarunkowana także informacjami zawartymi w wywiadzie środowiskowym, który jest
przeprowadzany przez pracownika socjalnego z każdym bezdomnym zgłaszającym się do
MOPR. W założeniach udzielana pomoc ma doprowadzić do usamodzielnienia się bezdomnych i
w miarę możliwości integracji ze środowiskiem. Z informacji uzyskanych od pracowników
socjalnych wynika, iż bezdomni zgłaszający się do MOPR najczęściej otrzymują pomoc
w naturze, mimo, że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy
przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych. Z tego rodzaju zasiłku mogą korzystać osoby lub
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rodziny, które nie posiadają dochodów na zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych. Jest on
przyznawany jednorazowo na zaspokojenie określonej potrzeby. Ponadto zgodnie żart. 17
ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku1 osobie bezdomnej należy się także
tymczasowe miejsce noclegowe, odzież, posiłek itp. Pomoc ta może mieć charakter doraźny lub
okresowy. Poza tym bezdomny może zostać objęty indywidualnym programem wychodzenia
z bezdomności. Program zakłada m.in. wspieranie osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej
problemów życiowych, w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych, oraz pomoc w uzyskaniu
zatrudnienia. W ramach programu osoba bezdomna, stosownie do swoich potrzeb, może uzyskać
wszelkie środki pomocy, jakimi dysponuje ośrodek. Należy zaznaczyć, iż każdy bezdomny objęty
indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności ma opłacaną przez ośrodek składkę na
ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia. Z informacji uzyskanych od pracowników socjalnych MOPR
w Chełmie wynika, iż ośrodek przywiązuje duże znaczenie do realizacji tych programów,
świadcząc realną i wymierną pomoc bezdomnym.
Miejski Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Chełmie pokrywał w analizowanych
latach 2007-2009 koszty schronienia i gorącego posiłku zróżnicowanej liczbie osób bezdomnych
(tab.19.).

: opracowanie własne na podstawie danych MOPR w Chełmie

Wśród populacji bezdomnych klientów MOPR zdecydowanie dominują mężczyźni (rys.21).
Stanowili oni odpowiednio w roku 2007 86%, 2008 92,8% a 2009 roku 100% wszystkich
bezdomnych. Warto zaznaczyć, iż kobiety bezdomne oraz ich dzieci stanowiły niewielki odsetek
bezdomnych, podopiecznych MOPR • w Chełmie. Z informacji uzyskanych od pracownika
socjalnego wynika, iż w sytuacji zgłoszenia się do MOPR kobiet z dziećmi są one traktowane
priorytetowo. Najczęściej są to kobiety, które ze względu na przemoc domową odchodzą od
swoich mężów bądź konkubentów i w pierwszej kolejności szukają pomocy i informacji właśnie
w MOPR. Skuteczność pomocy w przypadku tej grupy bezdomnych jest imponująca. W roku
2009 w MOPR nie odnotowano już ani jednego przypadku bezdomności wśród kobiet i dzieci.

1

Dz. U 2004, nr 64, poz.593.
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Rys.21: Struktura bezdomnych według płci w latach 2007-2009 (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MOPR w Chełmie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie od 2008 roku realizuje program unijny Razem
wśród ludzi którego przewidywane zakończenie to rok 2013. Celem projektu jest aktywna
integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych
oraz dyskryminowanych na rynku pracy. Projekt swoimi działaniami obejmuje otoczenie osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, przez co rozumie się osoby mieszkające we wspólnym
gospodarstwie domowym i sąsiedztwie. Projekt systemowy pt. Razem wśród ludzi realizowany
jest metodą kontraktu socjalnego i pracy w środowisku lokalnym w formie programu aktywności
lokalnej. Zdanych uzyskanych z Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm wynika,
że w projekcie uczestniczyło ogółem 77 osób z tego: 8 osób bezdomnych, 7 uzależnionych oraz
15 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych kontynuujących
naukę.
Warto zauważyć, iż w 2008 r. pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Chełmie zawarli z 7 osobami bezdomnymi indywidualny program wychodzenia z bezdomności.
Podejmowali działania profilaktyczne w zakresie występowania zjawiska bezdomności tj.:
kierowali pisma do zarządców lokali, Zakładu Energetycznego, Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej z prośbą o rozłożenie
na raty powstałych zadłużeń - 171 rodzin, oraz w 10 przypadkach negocjowali wstrzymanie
eksmisji, zmotywowali 136 rodzin do podjęcia działań w kierunku ubiegania się o dodatek
mieszkaniowy. Ponadto Ośrodek partycypował w realizacji opłat mieszkaniowych dla 54 rodzin.
Schronisko im. Brata Alberta
Schronisko prowadzone jest przez Towarzystwo im. św. Brata Alberta jest katolicką, niezależną
organizacją dobroczynną. Statutowym celem działalności Towarzystwa Pomocy im. św. Brata
Alberta jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim, w tym niepełnosprawnym, w duchu
Patrona św. Brata Alberta.
W Schronisku im. Brata Alberta w Chełmie liczba osób bezdomnych od kilku lat pozostaje
mniej więcej na tym samym poziomie (rys.22). W analizowanym okresie (stan na 31.XII 2009)
wahała się od 54 do 59 osób. Wg danych Schroniska przekazywanych do GUS stan na dzień
31.XII w 2007 roku było ich 55, w 2008 54, w 2009 59. Przeważały osoby w wieku 41-60 lat (rys.
23) z wykształceniem zawodowym (rys.24).
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Rys. 22: Liczba bezdomnych przebywających w Schronisku im. Brata Alberta w Chełmie w latach
2007-2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Schroniska im. Brata Alberta w Chełmie

Rys. 23: Wiek mieszkańców Schroniska im. Brata Alberta w Chełmie w latach 2007-2009

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Schroniska im. Brata Alberta w Chełmie

Rys. 24: Wykształcenie mieszkańców Schroniska im. Brata Alberta w Chełmie w latach 2007-20

74

Z uzyskanych danych można wywnioskować, że blisko połowa beneficjentów przynajmniej
w części finansuje pobyt z własnych dochodów. W przypadku pozostałych osób należność za
pobyt jest opłacana z budżetu gminy lub państwa. Wskaźnik ten w analizowanych latach
nieznacznie się zmieniał osiągając wartości graniczne od 52 do 54%. Tak więc mieszkańców
schroniska można podzielić na dwie, niemalże jednakowe grupy: osiągających dochody
i finansujących w części swój pobyt i tych, którzy nie^ wykazują żadnych dochodów a ich pobyt
opłacany jest z budżetu gminy. Jest to sytuacja bardzo niekorzystna zarówno dla schroniska
(wskaźnik bardzo niskiej aktywizacji zawodowej bezdomnych), jak i dla budżetu gminy. Warto
podkreślić, iż warunki mieszkaniowe, wyżywienie, środki higieny zapewniane przez schronisko są
jednakowe dla wszystkich podopiecznych. Wydaje się konieczne wprowadzenie pewnego
zróżnicowania tych warunków w zależności od indywidualnego zaangażowania bezdomnego
w poprawę swojego losu.
Tab. 20. Liczba osób, którym udzielono pomocy w Schronisku im. św. Brata Alberta w Chełmie latach 2007- 2008
2007
2008
2009
Forma pomocy
N
złożenie wniosku o dowód osobisty
53
74,6
19
42,8
stała praca
uzyskanie renty, emerytury, zasiłku
stałego
pobyt szpitalny
30
pobyt w sanatorium
terapia w ośrodkach uzależnień
SUMA
71
100
68
100
63
100
Źródło opracowanie własne na podstawie danych Schroniska im. św. Brata Alberta w Chełmie

Analiza powyższych danych (tab.20) wskazuje, z jakimi problemami osoby bezdomne zwracają
się o pomoc do instytucji pomocowych. Okazuje się, że w 2007 roku w największym odsetku
bezdomni prosili o pomoc w uzyskaniu dowodu osobistego. W roku 2008 ponad 40%
bezdomnych wymagało leczenia szpitalnego. Rok 2009 to ponowny wzrost o pomoc w uzyskaniu
dowodu tożsamości. Zastanawia mały odsetek bezdomnych uczestniczących w terapii uzależnień
oraz otrzymujących pomoc przy uzyskaniu stałej pracy.
Lubelskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar -Markot w Chełmie
Lubelskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot jest organizacją pozarządową powstałą
w 1999 roku działającą na polu pomocy społecznej na rzecz osób bezdomnych,
niepełnosprawnych, chorych, uzależnionych oraz więźniów i byłych więźniów. Udzielając pomocy,
Lubelskie Centrum Pomocy Bliźniemu w Chełmie w pierwszym rzędzie zapewnia doraźną opiekę
przez zabezpieczenie noclegu, odzieży, wyżywienia.
Ośrodek świadczy pomoc osobom bezdomnym w zakresie:
•
udostępnienia miejsc noclegowych w liczbie 150;
•
udzielania całodobowego schronienia i wyżywienia;

75

•
•
•
•
•

pomocy rzeczowej najuboższym;
aktywizacji zawodowej podopiecznych schroniska, zatrudnienie stałe, okresowe, praca na
rzecz ośrodka i środowiska;
pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, osobistych oraz załatwianiu
kontaktów z urzędami i instytucjami państwowymi;
pomocy osobom opuszczającym zakłady karne;
wydawania paczek żywnościowych, jednego gorącego posiłku dla najuboższych
mieszkańców naszego miasta kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz
pomoc rodzinom najuboższym.

Do Ośrodka osoby bezdomne kierowane są przez MOPR, PCPR, Policję, Kościół, Zakład Karny,
Straż Pożarną Straż Miejską lub zgłaszają się osobiście. Z reguły osoby te wykazują skłonności
do nadużywania alkoholu i ciężko adoptują się w nowym środowisku.
Wszystkie osoby zatrudnione w Lubelskim Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot
pełnią swoje funkcje jako wolontariusze (w 2009 roku ich liczba wynosiła 6). Podopieczni ośrodka
korzystają z państwowej przychodni zdrowia. Ośrodek nie zatrudnia lekarza ani psychologa.
Placówka utrzymuje się z wpłat podopiecznych, jak również obciąża za pobyt Miejskie jak
i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Mieszkańcy Lubelskiego Centrum Pomocy Bliźniemu
Monar - Markot w Chełmie jako jedyni od kilku lat opiekują się chełmską szopką noworoczną co
niewątpliwie integruje ich z lokalną społecznością.
Podopieczni Ośrodka to najczęściej mężczyźni w wieku od 18 do 84 lat. Z reguły bez
stałego miejsca zamieszkania. Około 15% posiada emerytury, renty lub zasiłki z pomocy
społecznej, pozostali nie uzyskują żadnego dochodu.

Rys. 25: Dynamika zmian liczebności podopiecznych Lubelskiego Centrum Pomocy Bliźniem
Monar -Markot w latach 2007-2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lubelskiego Centrum Pomocy Bliźniemu Monar -Markot

Z powyższych danych wynika, że miedzy rokiem 2007 a 2008 zmalał udział kobiet w ogólnej
liczbie mieszkańców schroniska (ryc. 25). W roku 2009 z pomocy korzystała tylko 1 bezdomna
kobieta. Należy pozytywnie ocenić starania kierownictwa i wolontariuszy Schroniska, których
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struktury podopiecznych w tym okresie. Uzyskane dane dotyczą jedynie roku 2008 i w oparciu
o nie dokonano poniższej analizy.
W roku 2008 w domu dla bezdomnych w miejscowości Pokrówka (gmina Chełm)
i przebywało 25 osób w tym 15 kobiet, 8 dzieci ¡2 mężczyzn. Struktura bezdomnych świadczy
। o tym, iż jest to jednostka, w której pomocy szukają głównie matki z dziećmi. W Chełmie nie ma
domu dla samotnych matek ani też schroniska dla kobiet. Schronisko im. Brata Alberta to
placówka wyłącznie dla mężczyzn, natomiast warunki lokalowe panujące w schronisku Monaru
nie są odpowiednie dla małych dzieci (ciepła woda jedynie w wyznaczonych godzinach). Dlatego
kobiety z dziećmi kierowane są do domu dla bezdomnych prowadzonego przez Chełmski
Ośrodek Wsparcia Bliźniego „Caritas". Brak szczegółowych danych dotyczących wieku,
wykształcenia, stanu cywilnego, źródeł dochodów oraz miejsca ostatniego zamieszkania
uniemożliwiają dalszą analizę.

I

Centrum Integracji Społecznej
Centrum Integracji społecznej z siedzibą w Chełmie zostało powołane przez Prezydenta Miasta
Chełm i działa od sierpnia 2006 roku na zasadach gospodarstwa pomocniczego Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie. Na terenie Chełma występuje wyraźny brak placówek, które
realizowałyby zadania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej, a także przyczyniałyby się
do ograniczenia zjawisk patologicznych. Nie jest to zjawisko charakterystyczne jedynie dla
opisywanego miasta. Przeciwnie, podobna sytuacja występuje również w innych analizowanych
miastach, Zamościu i Białej Podlaskiej.
CIS jest jednostką organizacyjną realizującą reintegrację zawodową i społeczną.
Nadrzędnym celem Centrum jest usamodzielnienie osób wykluczonych społecznie,
wyprowadzenie ich poza system pomocy społecznej przez doprowadzenie do samodzielnego
powrotu na rynek pracy. Kompleksowe działania kierowane przez CIS zmierzają do zapewnienia
uczestnikom pomocy w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego przy zastosowaniu oddziaływań
. profilaktycznych, aktywizacji zawodowej oraz wsparcia w rozwoju osobistym.
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Aby zostać uczestnikiem zajęć w Centrum należy osobiście lub przez przedstawiciela
ustawowego złożyć wniosek. Podlega on zaopiniowaniu przez pracownika socjalnego Ośrodka
Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby kierowanej do
uczestnictwa w Centrum po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. W przypadku
osób uzależnionych warunkiem przyjęcia do Centrum jest zakończenie programu psychoterapii
w zakładzie lecznictwa odwykowego lub programu terapeutycznego w zakładzie opieki
zdrowotnej. Ostateczne przyjęcie do Centrum następuje po podpisaniu indywidualnego programu
zatrudnienia socjalnego.
Oferta CIS wydaje się być bardzo atrakcyjna. Zapewnia ono swoim uczestnikom: zajęcia
w dni powszednie przez 7 godzin dziennie, nieodpłatnie jeden posiłek dziennie, wypłatę
comiesięcznego świadczenia integracyjnego oraz ubezpieczenie społeczne i zawodowe. CIS
oprócz zajęć obligatoryjnych, sukcesywnie organizuje spotkania integracyjne dla swoich
beneficjentów. Wspólne zajęcia, spędzanie wspólnego czasu integruje wszystkich uczestników.
Dla niektórych jest to jedyna okazja, by wyjść z domu, nawiązać bliższe relacje z innymi osobami
zagrożonymi lub już wykluczonymi społecznie. Okres próbny w Centrum trwa 1 miesiąc. W tym
czasie uczestnik otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych.
Po pomyślnym zakończeniu okresu próby, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek
Kierownika Centrum kwalifikuje uczestnika do zajęć w Centrum. Okres uczestnictwa
w działaniach CIS może trwać do 11 miesięcy. Jeżeli analiza stanu realizacji programu uzasadnia
potrzebę przedłużenia okresu uczestnictwa w zajęciach Centrum, na wniosek lub po zasięgnięciu
opinii pracownika socjalnego Centrum, może przedłużyć okres uczestnictwa o kolejne 6 miesięcy.
W okresie uczestnictwa w zajęciach CIS uczestnikom przysługuje świadczenie integracyjne
w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych.
Tab.21: Uczestnicy programu reintegracji społecznej i zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
w latach 2007-2009
Struktura uczestników
2007
2008
2009
Uczestnicy zajęć ogółem
64
50
65
Osoby bezdomne zameldowane
N
%
N
%
N
%
(przebywające w schronisku)
16 ' •
25
9
18
5.............. 7,7
Osoby nieposiadające zameldowania
1
1,6
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CIS w Chełmie
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Analiza danych zawartych w tabeli 21 pokazuje, że stan liczebny osób objętych wsparciem przez
CIS w poszczególnych latach podlega dynamicznym zmianom. W analizowanym okresie rok 2007
był tym, w którym bezdomni stanowili aż 25% wszystkich uczestników zajęć w Centrum.
W kolejnym odnotowano już spadek zainteresowania zajęciami rzędu 7%. Rok-2009 to dalsza
redukcja uczestników zajęć w CIS rekrutujących się spośród osób bezdomnych o kolejne 10,3%
w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Dlaczego pomimo tak atrakcyjnej oferty zainteresowanie działaniami CIS wśród
bezdomnych tak raptownie maleje? Z rozmów przeprowadzonych z pracownikami Centrum
wynika, iż wymogi stawiane wszystkim podopiecznym CIS, a więc i bezdomnym, wydają się być
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dla nich zbyt wysokie. W indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, który podpisuje
każdy z uczestników CIS, są określone warunki, które muszą być spełnione przez uczestnika
przez cały okres obowiązywania programu. Należą do nich m.in. codzienne uczestnictwo
w zajęciach potwierdzone podpisem na liście obecności, niespożywanie alkoholu w trakcie zajęć,
zachowanie abstynencji alkoholowej w trakcie obowiązywania programu. Wydaje się,
że w przypadku bezdomnych potrzebny jest znacznie dłuższy okres próbny, podczas którego
pracownicy socjalni mieliby więcej czasu na realną ocenę możliwości bezdomnego a także na
pracę socjalną, która wydaje się wstępnym i absolutnie koniecznym warunkiem do dalszej
reintegracji społecznej i zawodowej bezdomnych. Idea integracji wszystkich grup zagrożonych
wykluczeniem bądź już wykluczonych, która przyświeca CIS jest jak najbardziej słuszna, jednakże
analiza danych wskazuje, iż nie można traktować wszystkich grup wykluczonych jednakowo.
Wydaje się konieczne opracowanie indywidualnego podejścia do bezdomnych nie radzących
sobie z wymogami stawianymi przez CIS.
Instytucje wsparcia w Zamościu
Podobnie, jak w innych miastach, zjawisko bezdomności w Zamościu jest zauważalne i zajmuje
poczesne miejsce w Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Zamość w latach
2004-2006 oraz kierunkach na 2007-2013. Zdanych GUS (rys.26) wynika, że występuje
niewielka tendencja zwyżkowa dotycząca osób zamieszkujących zakłady pomocy społecznej dla
bezdomnych. Co prawda dane pokazują zaledwie dwuletni okres, więc trudno w tym przypadku
mówić o jakichkolwiek tendencjach długookresowych. Z dokonanej analizy wynika, iż bezdomni
w Zamościu rekrutują się w zdecydowanej większości ze średnich i starszych grup wiekowych.
Rys. 26: Mieszkańcy zakładów pomocy społecznej dla bezdomnych w Zamościu według wieku
w latach 2007-2008 (w %) (stan w dn. 31.12)

■ 2007
«2008

19-40

41-60

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie jest samorządową jednostką państwową podlegającą
Prezydentowi Miasta Zamość, której zadaniem jest koordynacja systemu pomocy społecznej
w mieście poprzez realizację zadań gminy i powiatu. MCPR w Zamościu realizuje swoje zadania
w odniesieniu do bezdomnych za pośrednictwem odpowiednich struktur organizacyjnych: działu
pomocy środowiskowej oraz wieloosobowego stanowiska pracy ds. placówek opiekuńczo79

wychowawczych, rodzin zastępczych, domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia. Liczba
pracowników socjalnych zajmujących się m.in. osobami bezdomnymi wynosi 26 osób.
W analizowanym okresie liczba osób bezdomnych korzystających z pomocy MCPR
w Zamościu była zróżnicowana (rys.27).

Rys. 27: Osoby bezdomne korzystające z pomocy MCPR w Zamościu w latach 2007-l-VI 200

W kolejnych latach widoczna jest tendencja rosnąca dotycząca liczby osób bezdomnych klientów
MCPR w Zamościu. Co prawda, dane pokazują krótki okres i trudno mówić o tendencjach
długookresowych, jednak niepokojący jest fakt, że zwiększa się z roku na rok liczba bezdomnych
zgłaszających się do w/w placówki. Największy wzrost w porównaniu z rokiem 2007 (o 36 osób)
odnotowano w 2008 roku. Natomiast w pierwszym półroczu 2009 roku liczba klientów wynosiła
już 78 osób.
Podstawę gospodarki finansowej MCPR w analizowanym okresie 2007-2009 stanowiły
plany jednostkowe dochodów ¡wydatków budżetowych opracowane na podstawie układu
wykonawczego budżetu miasta Zamościa.
Tab. 22: Plan wydatków realizowanych bezpośrednio z budżetu Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
w latach 2007-2009
2007
2008
2009
Schronisko im. Św Brata Alberta
74.114 zl
80.749 zl
93 160zł
w Zamościu
Kuchnia Społeczna^____________________ 318.061 zC
Prace społecznie użyteczne
7.406 zł
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MCPR

312.497 zł
3.384 zł

339 144 zł
7.351 zł

Jak wynika z tab. 22 dotacje MCPR dla Schroniska im. Św. Brata Alberta w latach 2007-2009
systematycznie rosły. W roku 2008 w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 6.635zł ale już
w roku 2009 w porównaniu z rokiem 2008 aż o 12.411 zł.
Można zauważyć, że największe koszty generuje finansowanie Kuchni Społecznej MCPR
działającej przy Schronisku im. Św. Brata Alberta. W planie wydatków realizowanych
bezpośrednio z budżetu Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w latach 2007-2009
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budzić mogą niepokój środki finansowe przeznaczone na prace społecznie użyteczne. Ich skala
z roku na rok maleje. Wprawdzie w roku 2009 zanotowano wzrost w porównaniu z rokiem 2008
ale już zestawiając rok 2009 i 2007 odnotowujemy spadek w 2009 rzędu 55zł. Zgodnie z ustawą
z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U.
Nr 69, poz.415 zpóżn. zm.) prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez
bezrobotnych bez prawa do zasiłku na podstawie skierowania przez starostę, organizowane
przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach
statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.
Rys. 28: Liczba ofert prac społecznie użytecznych w latach 2007-2009

W roku 2007 z prac społecznie użytecznych skorzystało 48 osób (rys.28). Następne lata
przyniosły sześciokrotny spadek liczby oferowanych miejsc.
Ciekawie prezentują się dane uzyskane z zasobów Wydziału Promocji, Kultury i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Zamość dotyczące nietrzeźwych osób bezdomnych zatrzymanych na
terenie Zamościa (tab.23).

Rok

Tab. 23: Zatrzymane nietrzeźwe osoby bezdomne z terenu Zamościa
Liczba osób bezdomnych wobec których było
Liczba osób bezdomnych zatrzymanych do
prowadzone postępowanie o zobowiązaniu do
wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień
leczenia odwykowego*

Źródło: Opracowania własne na podstawie danych Wydziału Promocji, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zamość

Z zestawienia wynika, iż liczba nietrzeźwych bezdomnych stale rośnie. Liczba bezdomnych
zatrzymanych i odwiezionych do Izby Wytrzeźwień jest prawie dwukrotnie większa niż liczba osób
bezdomnych zgłaszających się do MCPR w Zamościu. W kontekście powyższych ustaleń
niepokoić może tak znikoma liczba osób bezdomnych wobec, których zostało prowadzone
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postępowanie o zobowiązaniu do leczenia odwykowego. W latach 2007-2008 nie odnotowano
żadnego takiego przypadku dopiero rok 2009 przyniósł zmianę sytuacji. Należy mieć nadzieję, iż
sytuacja leczenia odwykowego bezdomnych alkoholików w kolejnych latach ulegnie zmianie na
lepsze.
Należy także dodać, iż MCPR w Zamościu prowadzi również działania mające na celu
przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Aktywne formy pomocy i wsparcia dla klientów
MCPR w Zamościu w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu to:
•
Klub Integracji Społecznej;
•
Prace społecznie użyteczne;
•
Spółdzielnia Socjalna.
Schronisko im. Św. Brata Alberta
Zamojskie Koło Towarzystwa im. Św. Brata Alberta powstało w maju 1990r. W tym samym roku
zostało założone Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn. Schronisko jest domem czasowego
pobytu dla bezdomnych tej samej płci, pozbawionych środków do życia, wzorowanym na
przytuliskach św. Brata Alberta. W założeniach pobyt bezdomnych w schronisku powinien pomóc
każdemu mieszkańcowi w odnalezieniu jego miejsca w społeczeństwie i zdobyciu pełnej
niezależności. Prawo do korzystania ze schroniska mają osoby z terenu całego kraju, kierowane
przez towarzystwa kościelne, szpitale, zakłady karne, organy porządkowe, osoby prawne. Liczba
mieszkańców jest ograniczona możliwościami domu. Na jednego opiekuna przypada 10-15
bezdomnych mieszkańców schroniska. Maksymalny czas pobytu w schronisku wynosi 3
miesiące. W szczególnych przypadkach Zarząd Koła na wniosek kierownika schroniska może
przedłużyć pobyt w schronisku na następne 3 miesiące, czy dłuższy okres, biorąc pod uwagę
charakter prowadzonego schroniska. Pobyt w schronisku jest częściowo odpłatny. Wysokość
odpłatności wynosi 75% otrzymanego miesięcznego zasiłku socjalnego. Zarząd Koła może
zwolnić od odpłatności w całości lub częściowo. Osoby zdrowe nie posiadające świadczeń
pieniężnych zobowiązane są do pracy na rzecz schroniska w wymiarze 6-8 godzin dziennie.
Zjawisko bezdomności w Zamościu jest problemem szczególnie dotkliwym w okresie
zimowym i dotyczy głównie mężczyzn. Na terenie Zamościa liczba osób bezdomnych od kilku lat
pozostaje mniej więcej na tym samym poziomie z lekką tendencją rosnącą (rys. 29). Wg danych
Schroniska im. Brata Alberta w 2007 roku było 17 osób, w 2008 21 a w 2009 23 osoby.
Przeważały osoby w wieku 51-70 lat.
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Rys. 29: Liczba bezdomnych przebywających w Schronisku im. Brata Alberta w Zamościu
w latach 2007-2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Schroniska im. Brata Alberta w Zamościu

Na terenie Zamościa brak rozbudowanej sieci pomocy osobom bezdomnym. Mają oni do
dyspozycji jedno schronisko. Jak wynika zdanych schroniska dysponuje ono 24 łóżkami.
Jednakże jak wskazują dane (ryc.29) w każdym roku liczba bezdomnych znacznie przewyższa
liczbę dostępnych miejsc. Sytuacja bezdomnych w Zamościu wydaje się być bardzo trudna.
W rekordowym roku 2008 liczba mieszkańców schroniska była ponad dwukrotnie wyższa niż
liczba posiadanych łóżek. Istnieje więc pilna potrzeba zwiększenia ilości posiadanych miejsc.
Z rozmowy przeprowadzonej z kierownikiem schroniska wynika, iż plany zwiększenia bazy
lokalowej istnieją i prawdopodobnie zostaną zrealizowane wiatach 2009/2010. Napawa
optymizmem fakt corocznego zwiększania w planach wydatków MCPR w Zamościu nakładów
finansowych przeznaczanych na funkcjonowanie schroniska.
Warto odnotować, iż Schronisko im. Brata Alberta oprócz statutowej działalności w postaci
zapewnienia schronienia i wyżywienia udziela również pomocy doraźnej osobom spoza
schroniska. Pomoc ta to m.in.: wydawanie obiadów, żywności, odzieży, udostępnianie kąpieli,
realizacja recept i inne. Liczba osób korzystających z tej formy pomocy jest dość duża.
W rekordowym 2008 roku skorzystało z niej aż 728 osób (tab. 24).
Tab. 24: Liczba osób korzystających z pomocy doraźnej świadczonej przez schronisko im. Brata Alberta w Zamościu w
latach 2007-2009
_____________________________________ 2007
2008
2009
Pomoc doraźna udzielana
268
728
592
osobom spoza schroniska
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Schroniska im. Brata Alberta w Zamościu

Z danych uzyskanych ze Schroniska im. Brata Alberta wynika, iż wśród bezdomnych
mieszkańców dominują rozwiedzieni i samotni mężczyźni powyżej 50. roku życia. Wykształcenie
bezdomnych zamieszkujących Schronisko im. Brata Alberta w Zamościu jest zróżnicowane
(rys.30). Jednakże można zauważyć, iż w analizowanych latach liczebności poszczególnych
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kategorii nie ulegają znaczącym zmianom. Występuje niewielka tendencja zwyżkowa wśród
bezdomnych z wykształceniem zawodowym. Odwrotna sytuacja występuje wśród mieszkańców
Schroniska legitymujących się wykształceniem średnim. Bezdomni z wykształceniem
podstawowym stanowią trzecią co do liczebności grupę osób.

Rys. 30: Wykształcenie bezdomnych mieszkańców Schroniska im. Brata Alberta w Zamościu

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Schroniska im. Brata Alberta w Zamościu

Analiza form pomocy udzielanych przez Schronisko pokazuje, z jakimi problemami podopieczni
zmagają się najczęściej. Okazuje się, że największy odsetek bezdomnych prosi o pomoc
w uzyskaniu dowodu osobistego. Około 1/3 bezdomnych wymaga leczenia szpitalnego.

Rys. 31: Mieszkańcy Schroniska im. Sw. Brata Alberta wg źródeł dochodu w latach 2007-2009 (w

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Schroniska im. Brata Alberta w Zamościu

Większość bezdomnych to osoby bez środków do samodzielnej egzystencji i perspektyw na
dalsze życie (rys.31). Wiatach 2007-2009 najwięcej mieszkańców Schroniska czerpało dochód
z renty oraz zasiłku stałego. Niepokoi tak mała liczba bezdomnych pobierających wynagrodzenie
za pracę. Zbyt mała oferta prac społecznie użytecznych działa demoralizująco na osoby, które
z czasem tracą chęć do jakiejkolwiek pracy i zaczynają żyć na granicy minimum egzystencji
z zasiłków celowych.
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Innym ciekawym aspektem analizowanego zjawiska jest praca bezdomnych na czarno.
Nieoficjalnie mówi się, iż zdecydowana większość mieszkańców Schroniska preferuje taką formę
zatrudnienia. Korzyści są wymierne dla obu stron. Pracodawca oszczędza na kosztach
zatrudnienia a bezdomny nie musi wykazywać uzyskanych dochodów i w całości przeznacza je
na własne potrzeby.
Za pobyt bezdomnych spoza terenu miasta Ząmościa odpłatność ponosił gmina, w której
bezdomny posiadał ostatnie zameldowanie na pobyt stały. Ściągalność należności z tego tytułu
w 2007 roku wynosiła 100 %, tj. 5.412,76 zł, w roku 2008 2009 występuje brak danych
w statystykach zarówno Schroniska jak i MCPR.
Klub Integracji Społecznej
Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz.1143,
z póżn. zmian.) jest realizowana przez zapewnienie osobom wymienionym w art. 1 ust. 2 ustawy
uczestnictwa w centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej i zatrudnienia
wspieranego. Funkcjonujący na terenie Miasta Zamość Klub Integracji Społecznej jest
prowadzony przez Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu. Jest ono organizacją, która
wyłoniła się w odpowiedzi na problemy środowiska zamojskiego, wytyczając kierunki działania
w obszarach polityki społecznej, w tym w dziedzinie ekonomii społecznej. Odbiorcami działań
i usług Stowarzyszenia są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub wykluczone,
bezdomne, z dysfunkcjami, etc. Jedną z form działalności jest wspieranie spółdzielni socjalnej.
Funkcjonowanie KIS przyczyniło • się głównie do zmotywowania i aktywizacji beneficjentów,
zmiany wizerunku osób wykluczonych, w tym osób bezdomnych, integracji społeczno-zawodowej
osób zagrożonych wykluczeniem. Partnerami KIS przy realizacji w/w zadań byli: Miejskie Centrum
Pomocy Rodzinie w Zamościu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu.
Tab. 25: Dotacje dla Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu w latach 2007-2009
2007
2008
2009
18.630 zł oraz 36.000 zł na
28 377 zł oraz 45 000 zł. na
realizację.Programu Aktywności
realizację Programu Aktywności
Środki finansowe
Lokalnej w ramach Projektu
Lokalnej w ramach Projektu
26.239 zł
przeznaczone z MCPR
Systemowego - Program
Systemowego - Program Operacyjny
Operacyjny Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki
jdło: opracowanie własne na podstawie danych MCPR w Zamościu

Działalność Klubu w latach 2007-2009 była dofinansowana ze środków budżetu miasta w ramach
umowy, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania konkursowego. Jak wynika zdanych
zamieszczonych w tab. 25 wysokość dotacji MCPR w Zamościu wykazuje tendencję zwyżkową.
Klub realizował działania z zakresu reintegracji społeczno -zawodowej na rzecz aktywizacji
i wsparcia osób i rodzin dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym
z uwzględnieniem osób bezdomnych z terenu miasta Zamość.
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Tab. 26: Działania podejmowane przez KIS w latach 2007-2009
2007
2008

2009

Liczba spotkań w roku
*
_________________________________________________________________ 1
Liczba uczestników
21
27
spotkań (projektów) _____________________________ .________________ ___ ______ ____
- 3 osoby podjęły zatrudnienie
(w tym 1 osoba bezdomna jako
wolontariusz a 1 stałą pracę
- 5 osób podjęło pracę
zarobkową)
(w tym 3
-1 osoba odbyła staż,
7 bezdomnych podpisało
w Stowarzyszeniu),
- 4 osoby odbyły przygotowanie
Indywidualny Program
- 5 osób podjęło i odbyło
zawodowe,
Wychodzenia z Bezdomności
staż dla dorosłych,
-12 osób skierowano na prace
- 2 beneficjentów ukończyło
-18 osób skierowano do
społecznie użyteczne (w tym 3
Rezultaty działań KIS kursy zawodowe w Centrum
wykonywania spraw
osoby bezdomne)
Kształcenia Praktycznego,
społecznie użytecznych,
- 2 zdobyły nowe umiejętności
-13 ukończyło kurs
- 8 osób ukończyło kurs
zawodowe
komputerowy i otrzymało
obsługi komputera
- 6 bezdomnym opracowano
stosowne zaświadczenia.
z Internetem. i
Indywidualne Programy
Wychodzenia z Bezdomności
-12 bezdomnym opracowano
Indywidualny Plan Działań
‘brak danych
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MCPR w Zamościu

W 2007 roku Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu w partnerstwie z Miejskim Centrum
Pomocy Rodzinie, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta i Powiatowym Urzędem Pracy
podjęło realizację projektu Krok do nowego życia, dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej. Projekt skierowany był do osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym z terenu miasta Zamościa. Działaniami objęto 15 osób. Efektem było podpisanie
z siedmioma uczestnikami Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności. Ponadto 2
beneficjentów ukończyło kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Praktycznego, natomiast 13
ukończyło kurs komputerowy i otrzymało stosowne zaświadczenia (tab.26).
Podsumowanie
Analiza dokumentów urzędowych pozwoliła na sformułowanie wniosków i rekomendacji
dotyczących społecznych i instytucjonalnych aspektów bezdomności w województwie lubelskim.
Część z nich odnosi się do kwestii instytucji oraz ich zasobów inne do sposobu gromadzenia
i przetwarzania gromadzonych przez nie danych. W tym miejscu badacze ograniczą się do
przedstawienia odpowiedzi na postawione wcześniej pytania badawcze.
Ilu bezdomnych korzysta z pomocy instytucjonalnej na terenie województwa
lubelskiego?
Istniejące na poziomie województwa dokumenty uwzględniające liczbę i strukturę społeczną osób
bezdomnych nie zawsze pokrywają się ze statystykami prowadzonymi przez instytucje
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bezpośrednio zaangażowane w pomoc bezdomnym (noclegownie, schroniska). Nieścisłości
najczęściej dotyczą liczby bezdomnych, liczby udzielonej pomocy, ich cech demograficznospołecznych. Liczba osób korzystających z pomocy instytucjonalnej w woj. lubelskim w zależności
od analizowanego źródła waha się w okolicach 1700 osób w 2009. Należy dodać, że liczba ta
stale rośnie i od 2005 roku wzrosła o około 500 osób. Należy dodać, że przyrost ten dotyczy
przede wszystkim największych miast województwa lubelskiego, a szczególnie Lublina. Z danych
GUS wynika, że w badanych powiatach grodzkich w woj. lubelskim mieszkańcy schronisk
i noclegowni płci męskiej stanowią ponad 76% ogółu bezdomnych. Najczęściej wiek bezdomnych
mieści się w przedziale 41-60 lat, jednakże co 20 osoba jest dzieckiem. Bezdomni są osobami
słabo wykształconymi, najczęściej na poziomie podstawowym lub zawodowym. Najczęściej są to
osoby samotne, które nie mogą liczyć na wsparcie rodziny.
•

Jakie instytucje zajmują się pomocą bezdomnym?

Operatem doboru próby był wykaz placówek zapewniających wsparcie osobom bezdomnym na
terenie Województwa Lubelskiego pozyskany z Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego zawierający dane z roku 2009. W związku z tym, że bezdomność to problem
przede wszystkim miast (ponad połowa bezdomnych mieszka na terenie miast), skupiono się na
instytucjach wsparcia działających na terenie powiatów grodzkich: lubelskiego, bialsko
podlaskiego, chełmskiego i zamojskiego. Analiza wykazała, iż niektóre instytucje wymienione
w wykazie już nie funkcjonują, a inne nie zostały tam zamieszczone. Ogólnie można powiedzieć,
że większość organizacji świadczących pomoc to różnego typu organizacje pozarządowe, które
często realizują zadania zlecone im przez ośrodki pomocy społecznej. Duża część z nich to
organizacje wyznaniowe.
•

Jakie formy pomocy przeważają?

Analiza dokumentów wykazała, że najczęściej udzielaną formą pomocy jest pomoc doraźna
w postaci posiłków i odzieży, a także miejsca w schronisku. Zdecydowanie mniej jest noclegowni,
a mieszkania chronione występują w śladowej ilości. Na terenie województwa lubelskiego nie ma
ani jednej ogrzewalni. Można zauważyć, że niektóre powiaty nie oferują żadnej formy schronienia
bezdomnym, mimo iż na ich terenie przebywają bezdomni. Warto także zauważyć,
że zdecydowanie trudniejszą sytuację mają bezdomne kobiety ze względu na małą liczbę
schronisk i noclegowni dla kobiet. Wyraźnie widać, że wśród bezdomnych kobiet przeważają
kobiety z dziećmi. Jedynie niewielka część z bezdomnych objęta jest Indywidualnym Programem
Wychodzenia z Bezdomności. W 2009 jedynie 13% osób był objęty takim programem. Należy
zauważyć, że zdecydowanie więcej tych programów jest realizowanych przez organizacje
pozarządowe (9%). Aż 87% bezdomnych nie jest objętych programem. Bardzo mało osób
bezdomnych znajduje legalne zatrudnienie, także zbyt mało jest możliwości podejmowania przez
nich prac interwencyjnych lub zatrudnienia socjalnego. Można zauważyć, że wielu z nich to osoby
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z orzeczoną niepełnosprawnością i być może w ten sposób poszukują oni środków utrzymania
licząc na rentę. Ponad połowa z nich pobiera różnego rodzaju zasiłki (stałe, okresowe lub
celowe).
•

Jakimi środkami dysponują instytucje i jak je wykorzystują?

Można zauważyć, że planowane środki przez ośrodki pomocy społecznej na pomoc osobom
bezdomnym są coraz mniejsze, szczególnie jeśli chodzi o zapewnienie schronienia. Dla instytucji
zapewniających pomoc bardzo ważne jest zdobycie środków na utrzymanie placówki. Trzeba
zauważyć, że tylko około 20% bezdomnych częściowo partycypuje w kosztach, natomiast
pozostałym pobyt opłacany jest z budżetu gminy lub z zasobów instytucji prowadzącej placówkę.
Jest to zjawisko bardzo niepokojące. Analiza struktury zatrudnienia w instytucjach pokazała,
że liczba zatrudnionych na etatach w latach 2007-2008 nieznacznie spadła, natomiast bardzo
zmalała liczba wolontariuszy.
Środki, jakimi dysponują instytucje, można stwierdzić, że przede wszystkim pochodzą one
z budżetu wojewody lub gminy. Nawet jeśli wsparcia udzielają instytucje pozarządowe, to głównie
utrzymują się z dotacji gmin czy funduszy unijnych. Jednakże trzeba zauważyć, że są organizacje
pozarządowe, które realizują strategię aktywizacji zawodowej bezdomnych i zachęcają ich do
podejmowania prac i usług, które przynoszą pożytek nie tylko danej instytucji czy placówce, ale
także całemu społeczeństwu.
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Paweł Rydzewski

Sytuacja życiowa osób bezdomnych
Przedmiot i metoda badań
Pytania badawcze
Celem badań, których wyniki zostały przedstawione poniżej, jest udzielenie odpowiedzi na
następujące pytania badawcze:
•
Jakie są cechy społeczno - demograficzne osób bezdomnych?
•
Jakie są najczęstsze przyczyny bezdomności?
•
Jaki jest zakres marginalizacji bezdomnych?
•
W oparciu o jakie cechy jest tworzony system statusów w grupach bezdomnych?
•
Jakie są cechy rodzin pochodzenia bezdomnych i jaka jest skala kontaktów bezdomnych
z rodzinami?
•
Jaki jest zakres problemów zdrowotnych osób bezdomnych?
•
W jakim stopniu wśród bezdomnych występują uzależnienia i będące ich skutkiem
konflikty z prawem?
•
Jaka jest aktywność zawodowa osób bezdomnych i jakie są główne źródła ich dochodów?
•
Jaka jest skala podejmowania prób wyjścia z bezdomności i - jeżeli tak - jakie są
najważniejsze przyczyny niepowodzeń w tym zakresie?
•
Jaki jest stopień wykorzystania przez bezdomnych pomocy oferowanej im przez instytucje
do tego powołane i jak bezdomni tę pomoc oceniają?
Metoda badania i narzędzie badawcze
Badania przeprowadzono metodą kwestionariuszową techniką badawczą był indywidualny
wywiad bezpośredni, przebiegający z wykorzystaniem standaryzowanego kwestionariusza
wywiadu jako narzędzia badawczego.
Kwestionariusz wywiadu składał się z 63 pytań (130 zmiennych). Do kwestionariusza
dołączona została ankieta dla ankietera, składająca się z 7 pytań (wzór narzędzia badawczego
znajduje się w aneksie). Innym materiałem pomocniczym do wywiadu były karty odpowiedzi.
Budując kwestionariusz autor skorzystał z kilku pytań zawartych w kwestionariuszu Polskiego
Generalnego Sondażu Społecznego, za zgodą tejże instytucji. Są to pytania nr: 23, 31, 32, 33 i 34
oraz pytania z ankiety dla ankietera.
Rozumienie pytań kwestionariuszowych była najczęściej dobre (73,2%) lub dostateczne
(25,2%). Jedynie 8 respondentów (1,6%) słabo rozumiało pytania kwestionariuszowe, co jak na
specyfikę badanej grupy jest wynikiem bardzo dobrym (tab. 1).
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Źródło: opracowanie własne

W opinii ankieterów dla 84,9% badanych w kwestionariuszu nie było pytań trudnych. Niektóre
pytania sprawiały problem dla 15,1% (75 osób) (tab.2).

Źródło: opracowanie własne

Okazuje się, że najczęściej pytaniem trudnym było pytanie (nr 21) o cechy charakteryzujące
przywódców grup bezdomnych. Być może dlatego, iż nie wszyscy bezdomni mieli za sobą
doświadczenie życia grupowego (tab.3).
Tab. 3 Numery pytań trudnych
Częstosc
9

Korzystanie z form pomocy instytucjonalnej (pyt. 5)
Obserwacje życia grupowego bezdomnych (pyt. 21)
| Dotegliwośd zdrowotoe (pyl 32)
Źródło: opracowanie własne

26
7

Procent
1.8
•

5,2
1,4

Metoda doboru próby i charakterystyka zbiorowości próbnej
W badaniach zastosowano celowy dobór próby, ze względu na brak możliwości realizacji doboru
losowego (nieistniejący z oczywistych powodów operat losowy osób bezdomnych).
Próba badawcza składa się z 500 osób bezdomnych, z którymi przeprowadzono wywiady
na terenie Lublina (339 osób), Chełma (67 osób), Zamościa (66 osób) i Białej Podlaskiej (28
osób). Badania przeprowadzono w miastach zlokalizowanych w różnych częściach
Lubelszczyzny. W miastach - ponieważ bezdomność to przede wszystkim problem miejski,
aczkolwiek w przypadku tak specyficznej kategorii respondentów trudno mówić o trwałym
powiązaniu z miejscem „zamieszkania". Jest to zbiorowość mobilna, przemieszczająca się:
bardzo często zdarza się, że bezdomni wiecie przebywający na terenie gmin, w okresie
zimowym, poszukując wsparcia, udają się do miast.
Pierwotnie zakładano zbadanie 300 osób w Lublinie i 200 osób w trzech pozostałych
miastach (po ok. 66-67 osób w każdym z nich), (tab. 4). O ile udało się to zrealizować w Chełmie
¡Zamościu, to w Białej Podlaskiej pojawił się problem z dotarciem do zakładanej liczby
respondentów (w sumie zrealizowano tylko 28 wywiadów). Na prośbę autora niniejszego
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rozdziału, jedna z działających na tym terenie ankieterek sporządziła notatkę wyjaśniającą
1
sytuację.

Źródło: opracowanie własne

Wywiady najczęściej przeprowadzano w schroniskach dla bezdomnych (36,4%). Poza tym - na
dworcach autobusowych lub kolejowych (19,6%), ulicach, parkach lub działkach (11,6%),
noclegowniach (6%), domach opieki społecznej (0,8%) i innych miejscach (25,6%) (tab.5 ). Ta
ostatnia kategoria była bardzo zróżnicowana (jadłodajnie, bary, ośrodki pobytu dziennego, klatki
schodowe, itp.). To znaczne zróżnicowanie miejsc realizacji badań (mimo, iż prowadzono je
w zimie) z pewnością zwiększyło reprezentatywność próby.

Żrodło opracowanie własne

Łącznie zbadano 430 mężczyzn i 67 kobiet (w trzech przypadkach pytanie o płeć pozostawione
zostało bez odpowiedzi) (tab. 6). Według danych GUS z lat 2007 i 2008 dla czterech badanych
miast, opartych na statystykach klientów noclegowni i schronisk dla bezdomnych, odsetek kobiet
w grupach bezdomnych wyniósł 5,4%. W omawianych badaniach był wyższy ¡wyniósł 13,5%.
Dane GUS trudno uznać za podstawę do wnioskowania o poziomie reprezentatywności próby ze
Na terenie Białej Podlaskiej znajduje się jedna noclegownia. Mieści się ona przy ulicy Kąpielowej 11 i posiada
10 miejsc noclegowych, których liczba w okresie zimowym może wzrosnąć do 13. Jednak niewielu spośród
7 skierowanych tam bezdomnych korzysta z jej pomocy. Noclegowania ta funkcjonuje od 17.11.2008 r. ¡została
utworzona bezpośrednio po zamknięciu obiektu mieszczącego się przy ulicy Narutowicza 55. Większość bezdomnych
mieszkających na terenie Białej Podlaskiej nocuje na działkach lub w pustostanach. Osoby o złym stanie zdrowia lub
orzeczonej niepełnosprawności kierowane są do schronisk. Od początku roku 2010 6 osób z terenów bialskich
umieszczono w schronisku dla bezdomnych w Hrubieszowie. W okresie zimowym występuje poważny problem
z dotarciem do osób bezdomnych. Oprócz noclegowni można je spotkać na dworcu PKP, gdzie w miesiącach
zimowych przebywa przeciętnie od 1 do 4 osób dziennie. Cztery osoby bezdomne korzystają z pomocy Caritasu,
mieszczącego się przy ulicy Warszawskiej 15. Przychodzą one tam systematycznie na wykupiony przez MOPS posiłek.
Szacuje się, iż na terenie Białej Podlaskiej od 2008 roku przebywa około 24 bezdomnych.
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względu na płeć, gdyż ograniczone są one tylko do dwóch typów instytucji. Tak czy inaczej, fakt
większej liczebności kobiet w przebadanej próbie trzeba ocenić pozytywnie z perspektywy analizy
danych.

Źródło: opracowanie własne

Średnia wieku w badanej próbie to 47,8 lat. Najmłodszy respondent miał 19 lat, najstarszy - 84
lata. Przeciętny staż bezdomności wynosi 7,3 lat. Pozostałe cechy próby zostały omówione
w następnym podrozdziale.
Jaki stopień reprezentatywności charakteryzuje omawianą próbę? Precyzyjnie na to
pytanie nie można odpowiedzieć, ze względu na brak wiarygodnych danych o populacji osób
bezdomnych na terenie Lubelszczyzny. Biorąc pod uwagę: (1) wielkość próby, (2) zróżnicowanie
terytorialne, (3) zróżnicowanie miejsc, w których prowadzono wywiady - można szacować,
że stopień reprezentatywności może być duży. Ale to tylko szacunki.
Metody analizy danych
Jak wiadomo, bardziej zaawansowane metody analizy danych, oparte na wnioskowaniu
statystycznym są możliwe tylko w przypadku prób losowych. Przy wykorzystaniu prób celowych
pozostają analizy oparte na opisie statystycznym (głównie tabele dwuzmiennowe, ale bez testów
statystycznych), co nie wyklucza analiz wielozmiennowych, o ile nie wymagają wnioskowania
statystycznego.
Poza statystykami opisowymi, w analizie podstawowej wykorzystano przede wszystkim
tabele dwuzmiennowe oraz analizy średnich. Jako uzupełnienie - eksplorację.
Z analiz wielozmiennowych zastosowano skalowanie wielowymiarowe, analizę
korespondencji i indeksy.
Skalowanie wielowymiarowe należy do metod niezupełnej analizy skupień (cluster
analysis). Ideą analizy skupień jest dzielenie zbioru obiektów w klasy bez istniejącego wcześniej
kryterium zewnętrznego. Kryterium klasyfikacyjne, czyli reguła pozwalająca przypisać obiekty do
poszczególnych grup jest tworzone w trakcie analizy na podstawie uwzględnionych cech. Analiza
skupień wyodrębnia grupy obiektów według zasady podobieństwa. Grupy obiektów (skupienia) są
tworzone przez obiekty, które są bardziej podobne do obiektów współtworzących dane skupienie
niż do obiektów innych skupień. Kryterium klasyfikacyjnym jest matematycznie zdefiniowane
podobieństwo. Innymi słowy - im bliżej siebie (na wykresie) położone są obiekty lub cechy - tym
96
••

bardziej są do siebie podobne lub tym częściej współwystępują.2 Warunkiem stosowania
skalowania wielowymiarowego jest przynajmniej interwałowy poziom pomiaru zmiennych. Dlatego
też wprowadzenie do analizy oryginalnych zmiennych nie było możliwe. Aby ominąć to
ograniczenie wykorzystano zmienne, które zostały wcześniej poddane transformacji w wyniku
przeprowadzenia regresji dla danych jakościowych.
Analiza korespondencji (ANACOR) pozwala ukazać relację między dwiema zmiennymi
nominalnymi (lub znominalizowanymi) w postaci graficznej, w przestrzeni wielowymiarowej.3
Wyniki graficzne analizy korespondencji można interpretować podobnie jak wyniki skalowania
wielowymiarowego: odległość w przestrzeni jest funkcją współwystępowania. Natomiast
w odróżnieniu od skalowania wielowymiarowego, w którym skupienia tworzone są przez obiekty
lub cechy - w analizie korespondencji występują wartości zmiennych. Liczba zmiennych jest
ograniczona do dwóch.
Analiza wielozmiennowa jest też możliwa dzięki zespoleniu kilku zmiennych i utworzeniu
4
nowej zmiennej - indeksu. Indeksy budowane są najczęściej wówczas, gdy badane zjawisko jest
wieloaspektowe, w związku z czym należy posłużyć się większą liczbą zmiennych, badających
rozmaite aspekty tego zjawiska. Ostatecznie jednak zależy nam na uzyskaniu jakiejś miary
zbiorczej, jednej zmiennej w syntetyczny sposób ujmującej różne aspekty badanego zjawiska.
W omawianych badaniach utworzono trzy indeksy: indeks wykluczenia, indeks problemów
zdrowotnych, indeks korzystania z pomocy instytucji.
Procedura budowy indeksu wykluczenia była następująca: (1) selekcja zmiennych (pytania
od 38 do 44), (2) kodowanie zmiennych: w pytaniach 38 i 40 pozostawiono oryginalne kodowanie
(1-tak, 2-nie), w pytaniach pozostałych kodowano: 1 i 2 na 1, 3 i 4 na 2, (3) analiza rzetelności
projektowanego indeksu (omówiona niżej), (4) sumowanie wyników dla wszystkich 7 pytań
i uśrednienie przez liczbę pytań, (5) kategoryzacja i rekodowanie indeksu według schematu: 11,33 na 1,1,34-1,66 na 2,1,67-1,99 na 3,4 na 2., (6) nadanie etykiet wartościom nowej zmiennej:
1 - wykluczenie niewielkie, 2 - wykluczenie umiarkowane, 3 - wykluczenie duże, 4 - wykluczenie
bardzo duże.
Dla przykładu: wykluczenie bardzo duże będzie charakteryzowało tych bezdomnych, którzy
nie posiadają telefonu komórkowego, nie mają karty kredytowej ani konta w banku, rzadko,
bardzo rzadko lub wcale nie korzystają z Internetu, rzadko, bardzo rzadko lub wcale nie chodzą
do kina, rzadko, bardzo rzadko lub wcale nie czytają gazet ani czasopism, rzadko, bardzo rzadko
lub wcale nie bywają na ogólnodostępnych koncertach, rzadko, bardzo rzadko lub wcale nie
bywają na ogólnodostępnych wystawach.

2

Por. T. Marek, Cz. Noworol, Zarys analizy skupień (niehierarchiczne i hierarchiczne techniki skupiania),
w: J. Brzeziński (red.), Wielozmiennowe modele statystyczne w badaniach psychologicznych, Warszawa - Poznań
1987, s.185-187 oraz M. Zakrzewska, O miarach podobieństwa obiektów i cech przydatnych w psychologicznych
zastosowaniach analizy skupień, w: tamże, s.206-210.
3 Por. M.Norusis, SPSS/PC+ Categories, Chicago 1990, s. B-31 i nast.
4 „Łączenie dwóch lub więcej zmiennych czy wskaźników w jedną złożoną miarę nazywa się budowaniem indeksu’, za:
Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001, Zysk, s. 471.
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Projektowany indeks wymagał zbadania rzetelności. Typowym sposobem postępowania
w takich przypadkach jest obliczenie współczynnika alfa Cronbacha (przyjmuje wartości od 0 do
1; alfa równa 1 oznacza maksymalną rzetelność indeksu). Dla projektowanego indeksu alfa
Cronbacha wyniosła 0,552, co nie jest wartością wysoką, ale zadowalającą.
Statystyki pozycji indeksu pozwalają oszacować wartość współczynnika alfa Cronbacha
przy usuwaniu każdej z nich (tab.7 ).Umożliwia to modyfikację składu indeksu, gdyby po
usunięciu jakiejś zmiennej alfa wyraźnie wzrosła. W tym przypadku taka sytuacja nie nastąpiła,
wobec czego indeks jako całość można zaakceptować.

: opracowanie własne

Procedura budowy indeksu problemów zdrowotnych przebiegała podobnie: (1) selekcja
zmiennych (pytania od 32a do 32g), (2) kodowanie zmiennych: wartości 1 i 2 (problemy
zdrowotne wcale nie występowały lub pojawiały się nie częściej niż raz na kilka miesięcy)
kodowano jako 1; wszystkie pozostałe wartości, poza „trudno powiedzieć" kodowano jako 2, (3)
analiza rzetelności projektowanego indeksu (omówiona niżej), (4) sumowanie wyników dla
wszystkich 7 pytań i uśrednienie przez liczbę pytań; w efekcie nowa zmienna przybiera wartości
od 1 do 2, gdzie 1 oznacza minimalne problemy zdrowotne, 2 - duże problemy zdrowotne.
Alfa Cronbacha dla indeksu problemów zdrowotnych wynosi 0,646 i jest to poziom
zadowalający. Usunięcie którejkolwiek zmiennej z indeksu nie podniosłoby wartości alfa (tab. 8).
Tab.8: Indeks problemów zdrowotnych. Statystyki pozycji
Wariancja skali po
Korelacja pozycji Alfa Cronbacha po
usunięciu pozycji
usunięciu pozycji I
ГРУ« 32a_____________________________________ 2.075
,398
,597 i
Pyt-32b
2.155
,459
,579
Pyt 32c
Г py< 32d______________________________ 2.145
Pyt 32e

2.275

,280

,635

2.318

.453
,369

.580
,608

,273
,306

” .641
,626

Pyt 32f
2,219
Pyt32fl_____________________________ 2,483
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Ostatnim zbudowanych indeksów był indeks korzystania z pomocy instytucji. Procedura
tworzenia tego indeksu była następująca: (1) selekcja zmiennych (pytania 5a do 5f, każde
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w trzech zakresach; łącznie indeks początkowo liczył 18 zmiennych, (2) kodowanie zmiennych:
wartości 1 jako 1, wartości 2 oraz systemowe braki danych kodowano jako 2, (3) analiza
rzetelności projektowanego indeksu (omówiona niżej), (4) sumowanie wyników dla wszystkich
pytań i uśrednienie przez liczbę pytań; w efekcie wartość 1 oznaczała korzystanie ze wszystkich
możliwych form pomocy oferowanych przez trzy wymienione w pytaniu instytucje, zaś 2
- oznaczało całkowitą rezygnację z pomocy instytucjonalnej.
Alfa Cronbacha wyniosła 0,718, co można uznać za wartość stosunkowo wysoką. Analiza
pozycji indeksu wymusiła jednak pewne zmiany.
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Okazało się bowiem, iż usunięcie niektórych punktów indeksu podniesie jego rzetelność.
Dotyczyło to pyt. 5a_1 i 5b_1 (tab. 9). Po ich usunięciu z indeksu, alfa Cronbacha wzrosła
do 0,759.
Wszystkie analizy przeprowadzono z wykorzystaniem programu SPSS 18.
Organizacja i przebieg badań
Proces badawczy, którego rezultaty przedstawione zostały w niniejszym opracowaniu rozpoczął
się od przygotowania narzędzia badawczego (wcześniejsze fazy procesu badawczego zostały
zrealizowane już dużo wcześniej, na etapie przygotowywania wniosku o sfinansowanie projektu
badawczego). Następnie przeprowadzono badania pilotażowe na próbie 15 osób bezdomnych,
a wnioski z pilotażu posłużyły do wprowadzenia pewnych niewielkich modyfikacji
w kwestionariuszu. Właściwe badania terenowe zostały przeprowadzone w styczniu, lutym
i marcu 2010 roku, przez grupę 15 ankieterów, studentów socjologii WSPA w Lublinie. Badania
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terenowe zostały poprzedzone szkoleniem ankieterów, z których każdy otrzymał dodatkowo
instrukcję dla ankieterów w formie pisemnej. Ankieterzy otrzymali też listę instytucji wspierających
bezdomnych na terenie Lublina, Chełma, Zamościa i Białej Podlaskiej. Były to głównie adresy
schronisk i noclegowni. Ankieterów zobowiązano do przeprowadzania wywiadów nie tylko na
terenie lub w pobliżu organizacji ich wspierających, ale także - w miarę możliwości - poza tymi
instytucjami, na dworcach autobusowych i kolejowych, na ulicach, itp. Do wyselekcjonowanych
instytucji wcześniej wysłano listy zapowiednie. Ponadto ankieterzy byli wyposażeni w imienne
identyfikatory oraz posiadali stosowne imienne upoważnienia do prowadzenia badań.
Z ankieterami regularnie spotykał się koordynator badań terenowych (którym był autor
niniejszego opracowania), utrzymywany był też stały kontakt mailowy (w tym celu, na czas
trwania badań, na serwerze uczelni założono dla każdego ankietera konto pocztowe). Po
zakończeniu badań w celach kontrolnych, koordynator skontaktował się telefonicznie z kilkoma
przypadkowo wybranymi instytucjami pytając, czy na ich terenie były prowadzone badania.
Przeciętny czas realizacji wywiadu wynosił 30 minut (najkrótszy wywiad trwał 10 minut,
najdłuższy 90 minut). Zdecydowana większość badanych była nastawiona przyjaźnie
i zainteresowana wywiadem (67,8%). 27,8% badanych współpracowało, lecz nie było
zainteresowanych badaniem, tylko 4,3% było zniecierpliwionych lub niechętnych, a tylko jeden
respondent (0,2%) był nastawiony wrogo (tab. 10).
Tab.10: Postawa wobec wywiadu
Częstość
Przyjazny i zainteresowany wywiadem
332
Współpracujący, lecz niezbyt zainteresowany
136
Zniecierpliwiony lub niechętny
21
Nastawiony wrogo
1
Ogółem
: opracowanie własne

490

Procent
67,8
27,8
4.3
,2
100.0

W większości w czasie wywiadu nie było osób trzecich (70%), w 29% przypadków w czasie
badań były osoby trzecie, lecz nie wtrącały się do rozmowy. Tylko w 5 przypadkach (1%) osoby
trzecie wtrącały się do rozmowy (tab. 11). Obecności osób trzecich nie dało się często uniknąć,
zwłaszcza gdy badania prowadzone były w noclegowniach lub schroniskach.
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W ocenie ankieterów, kwestionariusz funkcjonował w badaniach dobrze, pomimo wcześniejszych
obaw, iż może jest nieco za trudny dla tej specyficznej kategorii respondentów. W badaniach
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zastosowano karty odpowiedzi, mimo iż na podstawie badań pilotażowych przewidywano pewne
problemy z tym związane. Ostatecznie decyzję co do użycia kart odpowiedzi w konkretnych
wywiadach pozostawiono ankieterom, pozwalając im na rezygnację z użycia kart w przypadkach,
które uznają za stosowne.
Współpraca z instytucjami wspierającymi bezdomnych (noclegownie, schroniska, itp.)
w większości przypadków przebiegała pomyślnie, z jednym wyjątkiem w Lublinie.
Ankieterzy w zdecydowanej większości bardzo dobrze wywiązali się ze swoich zadań,
o czym można było się przekonać zapoznając się z wypełnionymi kwestionariuszami podczas
kodowania. W pojedynczych przypadkach pojawiły się niczym nieuzasadnione braki danych
w pytaniach o cechy społeczno - demograficzne respondentów oraz w ankiecie dla ankietera.
Klucz kodowy, kodowanie danych oraz bazę danych stworzyła jedna osoba. Na podstawie
zakresu wykorzystania części otwartych pytań półzamkniętych, koordynator badań ilościowych
podjął decyzję o ich zamknięciu. Respondenci rzadko uzupełniali listę alternatyw w pytaniach tego
typu o własne odpowiedzi - i co istotne - uzupełnienia te nie układały się we wzory, które
mogłyby posłużyć przy kodowaniu do dopisania nowych punktów do listy już istniejących
alternatyw, ze względu na duże zróżnicowanie odpowiedzi.
Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty przeprowadzonych badań można z dużym
prawdopodobieństwem przyjąć, iż uzyskano materiał empiryczny wysokiej jakości.
Cechy społeczno-demograficzne bezdomnych
Wśród bezdomnych przeważają mężczyźni (85,5%). Średni wiek bezdomnych to 47,7 lat.
Rozkład wieku jest zbliżony do rozkładu normalnego, z niewielkim przesunięciem w kierunku
roczników starszych (rys. 1). Wykres skrzynkowy5 ukazuje rozkład wieku oddzielnie dla kobiet
i mężczyzn, z zaznaczeniem tzw. przypadków skrajnych (mężczyzna w wieku 84 lat). Średni wiek
bezdomnych kobiet jest niższy (44,5 lat) niż średni wiek bezdomnych mężczyzn (48,2 lat) (rys. 2).
Rys.1: Wiek bezdomnych
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Wykres skrzynkowy jest użyteczny przy przedstawianiu rozkładu zmiennej ilościowej ¡wskazywaniu wartości
odstających. Na wykresie uwidocznione są cztery ćwiartki rozkładu oraz średnia. Liczby przy symbolach.
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Wśród bezdomnych przeważają osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (46,2%).
Rzadziej - wykształceniem średnim (25,8%) i podstawowym (22,2%). Bezdomni
w wykształceniem wyższym stanowią 5,8%.
Kobiety częściej niż mężczyźni mają wykształcenie podstawowe (odpowiednio: 26,9%
¡21,4%) ¡zawodowe (50,7% ¡45,5%), natomiast rzadziej - wykształcenie średnie (19,4%
i 26,8%) oraz wyższe (3% i 6,3%). Bezdomne kobiety mają więc częściej wykształcenie niższe niż
bezdomni mężczyźni.
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Rys.3: Staż bezdomności

Średni staż bezdomności wynosi przeciętnie 7,3 roku (7,6 w przypadku mężczyzn, 5,2
w przypadku kobiet). Wykresy skrzynkowe ujawniają liczne przypadki skrajne, szczególnie wśród
bezdomnych mężczyzn (21 przypadków bezdomności dłuższej niż 18 lat) (rys. 4).
Rys.4: Staż bezdomności według płci. Wykres skrzynkowy

Pleć
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Tab.13: Kategorie stażu bezdomności według płci
Płeć
Mężczyzna Kobieta
28
134
41,8%
31,2%
19
28,4%
21,9%
12
68
17,9%
15,8%

n
n
n

10-12
13-

n
14,7%
71
16,5%
430
100,0%

n

Ogółem

6,0%
6.0%
67~
100,0%

Ogółem
162
32,6%
113
22,7%
80
16,1%
67
13,5%
75
15,1%
497
100,0%
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Najczęstszy staż bezdomności to przedział od kilku miesięcy do 3 lat (32,6%). Stosunkowo częsty
staż to także przedział od 4 do 6 lat (22,7%). Łącznie, ponad połowa bezdomnych charakteryzuje
się stażem krótszym niż 7 lat. W kolejnych przedziałach stażu (7-9 lat, 10-12 lat oraz 13 lat
i dłużej) odsetek bezdomnych waha się w granicach od 13,5% do 16,1%.
Bezdomność jest procesem, który przebiega w czasie. Irena Pospiszyl wyróżnia
następujące fazy rozwoju bezdomności (Pospiszyl 2008):
•
załamanie się programu życiowego, wynikające z zerwania trwałych więzi społecznych
w związku z rozpadem rodziny, utratą pracy i środków do życia, chorobą lub kalectwem,
itp.;
•
ubóstwo, będące skutkiem braku pomysłu na zmianę swojego położenia. Jednostka
wchodzi w - początkowo okazjonalne - kontakty z ludźmi z marginesu społecznego;
•
akceptacja świadomości bycia bezdomnych - przejawiająca się pogodzeniem się
z istniejącym stanem rzeczy. Jednostka opanowuje podstawowe elementy bycia
bezdomnych: zdobywa wiedzę o jadłodajniach, noclegowniach, itp. Zaczyna tworzyć nowe
nawyki, zbliża się do innych osób w podobnej sytuacji. „Zwykłe" społeczeństwo staje się
czymś odległym;
•

•

przystosowanie do bezdomności, polegające na utrwalenie nawyków osoby bezdomnej.
Pojawia się włóczęgostwo, nadużywanie alkoholu, brak dbałości o higienę osobistą.
Dochodzi do akceptacji własnego upadku;
tożsamość bezdomnego - wytworzona w wyniku integracji wewnętrznej ze statusem
bezdomnego. Na tym etapie jednostka nie potrafi o własnych siłach zmienić swojego
życia.

Wymienione fazy rozwoju bezdomności
W rzeczywistości losy ludzkie są bardziej
poszczególnych etapów jest zróżnicowana.

trzeba oczywiście traktować jako model,
złożone. Przede wszystkim, długość trwania
Jednak w wielu przypadkach da się odczytać
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w biografiach bezdomnych prawidłowości opisane przez powyższy schemat. Pozostaje kwestią
otwartą jaki jest stopień skorelowania etapów rozwoju bezdomności z długością bycia
bezdomnym i w jakim stopniu przebieg i długość trwania poszczególnych etapów jest
modyfikowana przez najważniejsze cechy społeczno - demograficzne, takie jak płeć, wiek,
poziom wykształcenia.

Wśród bezdomnych dominują osoby w średnim wieku: blisko 1/3 ma 46-55 lat. Stosunkowo liczni
są też bezdomni starsi (ponad 56 lat), stanowiący 27,8%. Rzadziej są to osoby w wieku 36-45 lat
(21,4%) i w wieku do 35 lat (17,7%). W niższych kategoriach wieku przeważają kobiety,
w wyższych - mężczyźni: łącznie, w wieku do 45 lat znajduje się 51,5% bezdomnych kobiet
i 37,2% mężczyzn, natomiast w przedziale wieku 46 lat lub więcej znajduje się 48,5% kobiet
i 62,8% mężczyzn.
Tab.15: Stan cywilny według płci
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Bezdomni to najczęściej osoby rozwiedzione (35,7%) oraz kawalerowie i panny (33,5%),
rzadziej - pozostający w związkach małżeńskich (14,5%), w separacji (7,7%) oraz wdowy lub
wdowcy (7,7%). W kohabitacji (konkubinacie) żyje 1% bezdomnych. Bezdomne kobiety to
częściej niż mężczyźni osoby owdowiałe (odpowiednio: 11,9% i 7%), natomiast bezdomni
mężczyźni są częściej osobami rozwiedzionymi (odpowiednio: 36,8% i 28,4%) i nieco częściej
osobami pozostającymi w związkach małżeńskich (odpowiednio: 14,9% i 11,9%).
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Większość (60,8%) bezdomnych posiada dzieci, w tym jedno dziecko - 18,5%, dwoje dzieci 22,9%, troje lub więcej dzieci - 19,3%. Częściej dzieci mają kobiety niż mężczyźni (odpowiednio:
70,1% ¡59,3%), jednak troje lub więcej dzieci nieznacznie częściej mają mężczyźni (19,5%
i 17,9%). Średnia liczba dzieci posiadanych przez osoby bezdomne to 1,34.

7-9
10-12
13Ogółem

Tab.17: Kategorie stażu bezdomności według poziomu wykształcenia
Poziom wykształcenia
Podstawowe
Zawodowe Sri
n
78
32,7%
33.9%
28,1%
n
25
48
22,7%
20.9%
26,6%
n
17
34
24

Wyższe
12
41.4%
20,7%
5

Ogółem
162
32,6%
113
22,7%
80

%
n
%
n

15.5%
13
.11,8%
19

14.8%
37
16,1%
33

18.8%
13
10.2%
21

17,2%
5
17,2%
1

16.1%
68
13.7%
74

%
n

17.3%
110

14,3%
230

16.4%
128

3,4%
29

14.9%
497

%

100.0%

100.0%

100,0%

100.6%

100.0%
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Istnieje związek między poziomem wykształcenia i stażem bezdomności. Obserwując skrajne
przedziały stażu (najkrótszy i najdłuższy) można zauważyć, iż wśród bezdomnych o stażu do 3 lat
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częściej znajdują się osoby z wykształceniem wyższym (41,4%) niż z pozostałymi typami
wykształcenia (ok. 28-34%), natomiast w przypadku najdłuższego stażu (13 lat lub dłużej), osób
z wykształceniem wyższym było tylko 3,4% (jedna osoba) w porównaniu z ok. 14 - 17% osób nie
posiadających wyższego wykształcenia.
Tab.18: Stosunek do religii według płci

n

Wierzący

n

Obojętny religijnie

n

Niewierzący

n

TRUDNO POWIEDZIEĆ
Ogółem

Płeć
Mężczyzna Kobieta
46
278
68,7%
64,8%
102
14
20,9%
23,8%

n

6,3%
22
5,1%
429
100,0%

Ogółem
324
65,3%
116
23,4%
32

7,5%
24
67
100,0%

~4,8%
496
100,0%
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Najczęściej (65,3%) bezdomni deklarują się jako osoby wierzące, 23,4% - jako obojętne religijnie,
6,5% - jako niewierzące. Różnice między kobietami i mężczyznami w tym zakresie są niewielkie.
Podsumowanie: Typowym bezdomnym jest mężczyzna, w średnim lub starszym wieku,
z wykształceniem zawodowym (często także podstawowym lub średnim), o stażu bezdomności
ok. 7-8 lat, kawaler lub rozwiedziony. Kobiety stanowią jedynie ok. 1/6 zbiorowości bezdomnych.
Typowa bezdomna kobieta to osoba w średnim wieku lub młodsza, mająca wykształcenie
zawodowe lub podstawowe, o stażu bezdomności ok. 5 lat, panna lub rozwiedziona.
Przyczyny i skutki bezdomności
Przyczyny bezdomności
Pojęcie „przyczyna bezdomności" ma potencjalnie bardzo szeroki zakres. Przyczyną tego, iż ktoś
stał się osobą bezdomną może być (i bardzo często jest) fakt pozbawienia z takich lub innych
przyczyn - mieszkania lub domu. Cóż w tej sytuacji należy uznać za przyczynę bezdomności?
Stratę mieszkania lub domu, czy czynnik, który tę stratę spowodował (ale np. w przypadku
wychowanków domów dziecka - mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją: nie można mówić
o stracie czegoś, czego się nie posiadało)? Postawione tu pytania mają charakter głównie
retoryczny, a to dlatego, iż w trakcie wywiadów z bezdomnymi poznajemy w gruncie rzeczy nie
(jakieś obiektywne) „przyczyny bezdomności”, ale opinie bezdomnych o tychże „przyczynach”.
Odwołanie się do komponentu subiektywnego (nieuniknione w tej sytuacji) skazuje nas na
konieczność zaakceptowania tego, w jaki sposób bezdomni percypują zaistniałą sytuację w dodatku retrospektywnie, często z perspektywy długiego czasu.
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Pytanie kwestionariuszowe o przyczyny bezdomności uwzględniało powyższe refleksje
i zawierało zarówno „przyczyny" w bezpośredni sposób powodujące utratę mieszkania lub domu
(wyrzucenie z mieszkania, wymeldowanie lub eksmisja, pozostawienie mieszkania z własnej
woli), jak też „przyczyny”, które doprowadziły do tego stanu rzeczy (np. zadłużenie, które
pozbawiło środków umożliwiających utrzymanie mieszkania), zarówno związane
z odpowiedzialnością osobistą (np. alkoholizm), jak też wynikające z sytuacji, na którą przyszły
bezdomny miał prawdopodobnie niewielki wpływ (np. bezrobocie).
Wśród najważniejszych przyczyn bezdomności, wymienianych na pierwszym miejscu,
najczęściej podawany jest alkoholizm (20,2%). W dalszej kolejności - bezrobocie (13,6%),
wyrzucenie z mieszkania (13,4%), rozpad małżeństwa lub związku partnerskiego (11,1%),
wymeldowanie lub eksmisja (9,9%), zadłużenie (7,3%), pozostawienie mieszkania z własnej woli
(5,9%), opuszczenie zakładu karnego (5,1%), ucieczka przed przemocą w rodzinie (3%) i własny
wybór (2,8%). Bardzo rzadko wymieniane są: niepełnosprawność (1%), narkomania (0,6%)
i choroba psychiczna (0,2%).
Opinie bezdomnych na temat przyczyn sytuacji, w której się znaleźli można pogrupować,
tworząc typologię przyczyn bezdomności. W efekcie dochodzimy do pięciu typów:
mieszkaniowego (31,9%), finansowego (28,4%), uzależnień (22,8%), rodzinnego (15,5%)
¡zdrowotnego (1,3%).6 W tym ujęciu uzależnienia jako przyczyna bezdomności znajdują się na
trzecim miejscu według częstości wskazań, natomiast pierwsze miejsce zajmują sprawy
mieszkaniowe.
Analizując powiązania między typem przyczyn bezdomności wskazanym na pierwszym
i drugim miejscu, można stwierdzić, iż występowanie typu uzależnień wiąże się z typem
zdrowotnym, typu mieszkaniowego z typem rodzinnym i w dalszej kolejności też z typem
finansowym (rys. 5).

6

Na typ rodzinny składają się następujące przyczyny: rozpad małżeństwa lub związku partnerskiego, pozostawienie
mieszkania rodzinie z własnej woli i ucieczka przed przemocą w rodzinie; typ mieszkaniowy: wyrzucenie z mieszkania,
wymeldowanie łub eksmisja; typ zdrowotny: niepełnosprawność, choroba psychiczna; uzależnienia: alkoholizm
narkomania: finansowy: zadłużenie, bezrobocie, opuszczenie zakładu karnego.
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Rys.5: Typy najważniejszych i drugich z kolei przyczyn bezdomności. Analiza korespondencji
Typy n®iważniejszych przyczyn
bezdomności
Typy przyczyn bezdomności na
drugim miejscu

Źródło: opracowanie własne

Analizując łącznie przyczyny podawane zarówno jako najważniejsze, jak też te wymienione na
drugim i na trzecim miejscu dochodzimy do podobnych wniosków. Zbieżność częstości wskazań
pozwala na pogrupowanie wymienianych przyczyn w trzy najliczniejsze kategorie: (1) zespół
„alkoholizm - bezrobocie" (po ok. 32-33% wskazań), (2) zespół „wyrzucenie z mieszkania
- rozpad małżeństwa lub związku partnerskiego” (po ok. 27-28%), (3) zespół „eksmisja
- zadłużenie" (po ok. 22-23%) (tab. 19).

Źródło: opracowanie własne

' Tabela zawierająca odpowiedzi na pytania z możliwością odpowiedzi wielokrotnych, wykorzystująca procedurę
.wielokrotne odpowiedzi” w programie SPSS.
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Wśród odpowiedzialnych za swoją bezdomność, bezdomni najczęściej podają samych
siebie (45,6%). Rzadziej - najbliższą rodzinę (26,3%) i społeczeństwo, państwo lub rząd (14,1%).
Znacznie rzadziej wskazują byłego pracodawcę lub zwierzchnika w pracy (6,6%), sporadycznie
wymieniają znajomych, kolegów lub sąsiadów (2,8%).
Jeżeli powiązać typy najważniejszych przyczyn bezdomności z opiniami na temat
odpowiedzialności za bezdomność, to okazuje się, że z typem mieszkaniowym i rodzinnym wiąże
się wskazanie rodziny jako czynnika odpowiedzialnego za bezdomność, z typem finansowym
wiąże się odpowiedzialność społeczeństwa i pracodawcy, z typem zdrowotnym wiąże się
odpowiedzialność znajomych, kolegów, sąsiadów - ale przede wszystkim samego bezdomnego,
natomiast z typem uzależnień łączy się odpowiedzialność samego bezdomnego (rys.6).

Rys.6: Odpowiedzialność za bezdomność i typy najważniejszych przyczyn bezdomności. Anal

Alkoholizm - najważniejszą przyczynę bezdomności - częściej podają mężczyźni (20,8%) niż
kobiety (16,7%). Również mężczyźni częściej kobiety wskazują bezrobocie (odpowiednio: 14,5%
¡7,6%), rozpad małżeństwa lub związku partnerskiego (odpowiednio: 11,7% i 7,6%) oraz
wymeldowanie lub eksmisję (odpowiednio: 10,3% i 7,6%). Natomiast kobiety częściej, niż
mężczyźni wymieniają: wyrzucenie z mieszkania (odpowiednio: 19,7% i 12,4%), ucieczkę przed
przemocą w rodzinie (odpowiednio: 13,6% i 1,4%) i zadłużenie (odpowiednio: 12,1% i 6,5%) (tab.
20 ). O ile dla mężczyzn najczęstszą, główną przyczyną bezdomności jest alkoholizm, to dla
kobiet - wyrzucenie z mieszkania.
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Tab.20: Najważniejsza przyczyna bezdomności według płci
Płeć
Mężczyzna

Kobieta

Ogółem

Wyrzucenie z mieszkania
Ucieczka przed przemocą w rodzinie

10,3%

7,6%

49
9,9%

6,1%

4,5%

5,9%

6,5%

12,1%

14,5%
25
5,8%
89
20,8%

7,6%

7,3%
67
13,6%

16,7%

5,1%
100
20,2%

,7%

,0%

,6%

,2%
50

.0%

,2%
55
11,1%

N

Wymeldowanie lub eksmisja

N

Pozostawienie mieszkania rodzinie z własnej woli

N

Zadłużenie

N

Bezrobocie

N

Opuszczenie zakładu karnego

N

Alkoholizm

,0%

N

Narkomania

N

Choroba psychiczna

N

Rozpad małżeństwa lub związku partnerskiego

7,6%

Niepełnosprawność
N

WŁASNY WYBÓR
INNA ODPOWIEDŹ

N

Ogółem

1,2%
13

5,4%
428
100,0%

,0%

1,0%
14

1,5%

2,8%
29
5,9%
494

9,1%
100,0%

100,0%

Źródło opracowanie własne

Analizując problem z perspektywy typów przyczyn bezdomności, okazuje się, że kobiety częściej
niż mężczyźni wskazują na typ mieszkaniowy (odpowiednio: 35,6% i 31,4%) i rodzinny
(odpowiednio: 23,7% i 14,3%), natomiast mężczyźni częściej niż kobiety wskazują na typ
finansowy (odpowiednio: 29,3% i 22%) i uzależnienia (odpowiednio: 23,5% i 18,6%) (tab. 21).

m

Tab.21: Typy najważniejszych przyczyn bezdomności według pici
Płeć
Mężczyzna
123
N
31,4%

Mieszkaniowe

N

Rodzinne

N

Finansowe

N

Uzależnienia

N

Ogółem
>■!»—■■■■n —

14,3%
115
29,3%
92
23,5%

N

Zdrowotne

liy

56

1,5%
392
100,0%

Kobieta
21
35,6%
14
13
22,0%
18,6%
0
.0%
100,0%

Ogółem
144
31,9%
70
15,5%
128
28.4%
103
22?8%
1,3%
451
100,0%

— MlII Ml ■■■■! ■ I

Źródło: opracowanie własne

Mieszkaniowy typ przyczyn bezdomności jest najczęściej wskazywany przez osoby najmłodsze,
w wieku do 35 lat (43,6%), typ finansowy - jest najczęściej wskazywany przez osoby w wieku
średnim, liczące 46-55 lat (34,7%), typ uzależnienia - jest najczęściej wskazywany przez osoby
w wieku od 36 do 55 lat (26,5%). Częstość wskazań typu rodzinnego nie zmienia się znaczącą
wraz z wiekiem, jedynie osoby w wieku 46-55 lat nieco rzadziej podają ten typ przyczyn
bezdomności niż pozostali (tab.22 ).

: opracowanie

Typ uzależnień rzadziej wskazują bezdomni posiadający wykształcenie wyższe niż bezdomni nie
mający wyższego wykształcenia (odpowiednio: 14,3% i ok.22-24%). Podobnie - bezdomni
posiadający wykształcenie wyższe rzadziej niż pozostali wskazują rodzinny typ przyczyn
bezdomności (odpowiednio: 3,6% i ok. 14-20%). Natomiast znacznie częściej osoby
z wykształceniem wyższym wskazują finansowy typ przyczyn bezdomności (odpowiednio: 50%
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i ok. 23-30%). Wskazania typu mieszkaniowego nie różnicują się znacząco według poziomu
wykształcenia (tab.23).

Zrodło: opracowanie własne

Typy wskazywanych przyczyn bezdomności związane są ze stażem bezdomności: typ uzależnień
wskazywany jest najczęściej przez bezdomnych o najdłuższym stażu (33,8%) oraz o stażu 7-9 lat
(30,1%), typ finansowy - przez bezdomnych o stażu 4-6 lat (39,8%), typ mieszkaniowy - przez
bezdomnych o stażu najkrótszym (38,5%) (tab. 24).

Źródło: opracowanie własne

Mężczyźni częściej niż kobiety obarczają odpowiedzialnością za bezdomność samych siebie
(odpowiednio: 47,8% i 31,3%) oraz społeczeństwo, państwo lub rząd (odpowiednio: 14,9% i 6%).
Natomiast kobiety częściej niż mężczyźni odpowiedzialnością za bezdomność obarczają
najbliższą rodzinę (odpowiednio: 38,8% i 24,5%), byłego pracodawcę lub zwierzchnika w pracy
(odpowiednio: 10,4% i 6,1%) (tab.25).
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Tab.25: Odpowiedzialność za bezdomność według płci

N

Sam bezdomny

N

Najbliższa rodzina

N

Znajomi, koledzy (koleżanki) lub sąsiedzi

/

Płeć
—-------------------------------------- Ogółem
Mężczyzna Kobieta
226
21
205
31,3%
45,6%
47,8%
131
105
38,8%
26,4%
24,5%
3
13
10
2,6%
4,5%
2,3%

N

Były pracodawca lub zwierzchnik w pracy

6,1%

6,0%
67

6,7%
70
14.1%
23
4,6%
496

100,0%

100,0%

10,4%

N

Społeczeństwo, państwo lub rząd

N

INNA ODPOWIEDŹ
Ogółem

14,9%
19
4,4%
429
100,0%

9,0%

Źródło: opracowanie własne

Bezdomni z wykształceniem wyższym znacznie częściej niż inni bezdomni wskazywali byłego
pracodawcę lub zwierzchnika w pracy jako na osobę odpowiedzialną za ich obecną sytuację
(odpowiednio: 20,7% i ok.2-7%), rzadziej natomiast obarczali odpowiedzialnością samych siebie
(odpowiednio: 31% i ok.44-49%). Natomiast bezdomni z wykształceniem podstawowym częściej
niż inni wskazywali najbliższą rodzinę jako odpowiedzialną za ich sytuację (odpowiednio: 32,7%
i ok. 24-28%) (tab.26).
¡s

Tab.26: Odpowiedzialność za bezdomność według poziomu wykształcenia
Poziom wykształcenia
Podstawowe Zawodowe Średnie Wyższe
101
61
Sam bezdomny
49,1%
43,9%
48,0%
N
55
Najbliższa rodzina
32,7%
23,9%
25,2%
N
Znajomi, koledzy (koleżanki) lub
sąsiedzi
1,8%
Były pracodawca lub zwierzchnik
w pracy
Społeczeństwo, państwo lub rząd

Ogółem

31,0%
8
27.6%

225
45,4%
131
26.4%

6.9%

14
2,8%

13,8%

70
14,1%

N
1,8%
12
10,9%

N
4U

INNA ODPOWIEDŹ

Ogółem

N
N

110
100,0%

7,4%
41
17,8%
12
5,2%
230
100,0%

6,3%
13
10,2%
5.5%
127

.0%

100,0%

100,0%

23
4.6%
496
100,0%

Źródło: opracowanie własne

Im starsi bezdomni, tym częściej są przekonani, iż oni sami są odpowiedzialni za swoją sytuację
(od 39,5% w przypadku najmłodszej kategorii wiekowej, poprzez 41,3% ¡47,5% w średnich
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kategoriach wiekowych, do 50,7% w najstarszej kategorii wiekowej). Wraz z wiekiem rośnie też
przekonanie, że to społeczeństwo, państwo lub rząd odpowiada za ich bezdomność (od ok. 7%
w młodszych kategoriach wieku do ok. 15-21% w kategoriach starszych). Im młodsi bezdomni,
tym częściej są przekonani, że to najbliższa rodzina ponosi odpowiedzialność na ich stan (od
18,7%, 19,8% w starszych kategoriach wiekowych do 33,7% w kategorii wiekowej 36-45 lat
i 39,5% w najmłodszej kategorii wiekowej) (tab.27).
Tab.27: Odpowiedzialność za bezdomność według kategorii wieku
Kategorie wieku
46-55
36-45
N
34
43
77
Sam bezdomny
%
39,5%
41,3%
47,5%
N
39
35
32
Najbliższa rodzina
%
45,3%
33,7%
19,8%
N
4
3
2
Znajomi, koledzy (koleżanki) lub sąsiedzi
%
47%
2,9%
1,2%
N
1
11
10
Były pracodawca lub zwierzchnik w pracy
%
1.2%
10,6%
6.2%
N
6
7
34
Społeczeństwo, państwo lub rząd
%
7,0%
' 6,7%
21.0%
N2
5
7
INNA ODPOWIEDŹ
%
2,3%
4,8%
4,3%
N 86
104
162
Ogółem
%
100,0%
100,0%
100,0%

Ogółem
68
50,7%
25
18,7%
4
3,0%
8
6.0%
20
14 9%
9
6,7%
134
100,0%

222
45,7%
131
27,0%
13
2,7%
30
6,2%
67
13.8%
23
4,7%
486
100,0%

Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie: Najczęstszą przyczyną bezdomności mężczyzn jest alkoholizm, a także
bezrobocie i wyrzucenie z mieszkania, natomiast najczęstszą przyczyną bezdomności kobiet jest
wyrzucenie z mieszkania, a także alkoholizm i ucieczka przed przemocą w rodzinie. W opinii
bezdomnych mężczyzn, za ich sytuację przede wszystkim odpowiedzialni są oni sami lub ich
najbliższa rodzina, natomiast w opinii bezdomnych kobiet, za ich stan odpowiedzialna jest przede
wszystkim najbliższa rodzina oraz one same. Jeżeli zastosować typologię przyczyn bezdomności,
to kolejność jest następująca: typ mieszkaniowy, typ finansowy i typ uzależnień (łącznie ponad
80% wszystkich przypadków).
Marginalizacja i wykluczenie
Często pojęcia marginalizacja i wykluczenie używane się zamiennie lub też łączy się je np.
w następującej, przykładowej definicji: marginalizacja to wykluczenie z udziału w życiu
społecznym jednostek lub grup społecznych. Trzeba jednak podkreślić, że w większości
współczesnych społeczeństw marginalizacja nie polega na braku uprawnień, ale przede
wszystkim na niemożności korzystania z nich (Szacka 2008). Marginalizacja oznacza więc proces
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prowadzący do uniemożliwienia grupom lub jednostkom dostępu do ważnych pozycji w sferze
8
gospodarczej, politycznej, religijnej.
Według Centre for Analysis of Social Exclusion (programu badawczego realizowanego
przez London School of Economics and Political Science), z wykluczeniem mamy do czynienia
nie tylko w sferze ekonomicznej i politycznej, ale także kulturowej. Natomiast - jeżeli w sferze
ekonomicznej - to także w jakimś stopniu technologicznej.
W badaniach posłużono się następującymi wskaźnikami marginalizacji:
•
sfera technologiczna: brak telefonu komórkowego, brak dostępu (lub bardzo rzadki dostęp)
do Internetu;
•
sfera ekonomiczna: brak karty kredytowej lub konta w banku;
•
sfera kulturowa: niekorzystanie lub bardzo rzadkie korzystanie z ogólnodostępnych
koncertów i wystaw, niechodzenie (lub bardzo rzadkie chodzenie) do kina;
•
sfera społeczna i polityczna: nieczytanie lub bardzo rzadkie czytanie gazet i czasopism.
Nie można też zapominać, że brak własnego domu lub mieszkania jest jednym z najważniejszych
elementów wykluczenia, niezależnie od wpływu innych czynników.
Telefon komórkowy posiada 49,7% bezdomnych, kartę kredytową lub konto w banku 28,9%. Z Internetu korzysta 11,8% bezdomnych, do kina chodzi 2,2%, w ogólnodostępnych
koncertach uczestniczy 19,1%, korzysta z ogólnodostępnych wystaw 8,1%. Jedynie czytelnictwo
gazet lub czasopism jest na stosunkowo dobrym poziomie: czyta je często lub bardzo często
79,5% (tab. 28).
Tab. 28: Wskaźniki wykluczenia9
Odpowiedzi
N
177
42
103

Posiadanie telefonu komórkowego
Częstość korzystania z Internetu
Posiadanie konta lub karty kredytowej
Chodzenie do kina
Czytelnictwo gazet / czasopism
Udział w ogólnodostępnych koncertach
Korzystanie z ogólnodostępnych wystaw
Źródło: opracowanie własne

283
68
29

Procent
24,9%
14,5%
1,1%
39,9%
9.6%
4,1%

W rozdziale metodologicznym opisana została procedura konstruowania indeksu wykluczenia i na
jego podstawie tworzenia kategorii wykluczenia. Wykluczenie bardzo duże dotyczy 28,3%
bezdomnych, duże - 51,6%, umiarkowane - 17,8%, niewielkie - 2,2% bezdomnych. Wykluczenie
bardzo duże dotyka częściej mężczyzn niż kobiety (odpowiednio: 29,7% i 19,7%), natomiast
kobiety nieco częściej niż mężczyzn cechuje wykluczenie duże, umiarkowane lub małe (tab. 29).
8

Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa 2004, PWN, s. 183.
'* Tabela zawierająca odpowiedzi na pytania z możliwością odpowiedzi wielokrotnych, wykorzystująca procedurę
„wielokrotne odpowiedzi" w programie SPSS. Zliczane były odpowiedzi „tak" oraz „często" lub „bardzo często".
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%

Źródło: opracowanie własne

Wykluczenie bardzo duże rośnie wraz z wiekiem: od 7% w najmłodszej kategorii wiekowej,
poprzez ok. 28-32% w kategoriach średnich do 35,8% w najstarszej kategorii wieku. Wykluczenie
umiarkowane natomiast jest częstsze w młodszych kategoriach wiekowych (34,9% w kategorii od
35 lat, 20,6% - w przedziale wieku 36-45 lat, 9,9% w wieku 46-55 lat i 14,2% w najstarszej grupie
wiekowej) (tab.30 ). Ten typ wykluczenia trzeba traktować jako „najlżejszy” ze względu na bardzo
niewielkie liczebności w kategorii wykluczenia określonej mianem „niewielkie”, praktycznie
uniemożliwiające sensowną analizę dwuzmiennową.

Niewielkie
Umiarkowane
Duże
Bardzo duże
Ogółem

Tab. 30: Kategorie wykluczenia według kategorii wieku
Kategorie wieku
46-55
36-45
N
1,2%
5.8%
,0%
N
21
16
30
9,9%
20,6%
92
N 45
52
56,8%
%
' 52,3%
51,0%
29
52
N
28,4%
32,1%
7,0%
102
162
N
86
100,0%
%
100,0%
100,0%

Ogółem

19
14,2%
63
47,0%
48
35,8%
134
100,0%

2,3%
86
17,8%
252
52,1%
135"
27,9%
484
100,0%

Źródło: opracowanie własne

Częstość wykluczenia bardzo dużego maleje wraz ze wzrostem wykształcenia: od 35,8% wśród
bezdomnych z wykształceniem podstawowym i 30% wśród bezdomnych z wykształceniem
zawodowym, do 21,4% wśród bezdomnych w wykształceniem średnim i 13,8% wśród
bezdomnych z wykształceniem wyższym. Natomiast częstość wykluczenia umiarkowanego
i niewielkiego (łącznie) rośnie wraz z poziomem wykształcenia: od 17,4% w grupie osób
z wykształceniem podstawowym, do 44,4% w grupie osób z wykształceniem wyższym (tab.31).
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Tab.31: Kategorie wykluczenia według poziomu wykształcenia
Poziom wykształcenia
Średnie
Zawodowe
Podstawowe
Niewielkie
Umiarkowane
Duże
Bardzo duże
Ogółem

Wyższe

Ogółem

N
N
N
N
N

,9%
18
16,5%
51
46,8%
39
35,8%
109
100,0%

,4%
31
13,5%
~129
56,1%
69
30,0%
230
100,0%

4,0%
30
23,8%

13,8%

50,8%

31,0%
12
41,4%

21,4%
126
100,0%

13,8%
29
100,0%

2,2%
88
17?8%
256
51.8%
139
28,1%
494
100,0%

Źródło: opracowanie własne

Wykluczenie bardzo duże najczęściej występuje wśród bezdomnych o najdłuższym stażu (37,8%
w porównaniu z ok. 25-29% w pozostałych kategoriach stażu bezdomności). Natomiast
wykluczenie umiarkowane i niewielkie (łącznie) częściej pojawia się w kategorii stażu do 9 lat (ok.
21-25%) niż w kategorii stażu 10 i więcej (ok. 12-17%) (tab.32 ).

'rodło: opracowanie własne

Istnieje związek między kategorią wykluczenia i chęcią wyjścia ze stanu bezdomności. Bardzo
duże wykluczenie znacznie częściej pojawia się w grupie osób, które chcą pozostać bezdomne,
niż wśród osób, które chcą (jak najszybciej lub nieco później) wyjść z bezdomności (odpowiednio:
64,9% i ok. 24-29%). Wykluczenie umiarkowane lub niewielkie (łącznie) występuje najczęściej
wśród osób, które jak najszybciej chciałyby wyjść z bezdomności (25,2%), znacznie rzadziej
osoby które chciałyby wyjść z bezdomności, ale dopiero za jakiś czas (9,3%) i bardzo rzadko
wśród osób, które chcą pozostać bezdomnymi (2,7%) (tab. 33).

118

N
%

Niewielkie

Umiarkowane -—
%
N
Duże
%
Bardzo duże
N

Ogółem

%
: opracowanie własne

Tab.33: Kategorie wykluczenia według chęci wyjścia z bezdomności
Chęć wyjścia z bezdomności
Chciałby wyjść ze
Chciałby jak
Chciałby
stanu bezdomności,
najszybciej wyjść ze
pozostać osobą
ale jeszcze nie
bezdomną
stanu bezdomności
teraz
10
0
2,8%
,0%
0
81
22,4%
9,3%
,0%
184
46
12
32,4%
51,0%
61,3%
24
22
86
23,8%
361
100,0%

29,3%
100,0%

64,9%
37
100,0%

TRUDNO

Ogółem

pow|EDZ|EĆ

0
,0%
0
,0%
13
56,5%
10
43,5%
100,0%

2,2%
88
17,7%
255
51,4%
142
28,6%
496
100,0%

Wykluczenie bardzo duże częściej cechuje osoby, które nie podejmowały prób wyjścia
z bezdomności niż osoby, które takie próby podejmowały (odpowiednio: 37,6% i 22,5%).
Natomiast wykluczenie umiarkowane lub niewielkie (łącznie) częściej cechuje osoby, które
podejmowały próby wyjścia z bezdomności niż te, które takich prób nie podejmowały
(odpowiednio: 24,5% i 13,6%) (tab. 34).

Niewielkie
Umiarkowane
Duże
Bardzo duże
Ogółem

Tab.34: Kategorie wykluczenia według podejmowania prób wyjścia z bezdomności
Czy podejmowane były próby wyjścia z bezdomności?
Tak
Nie
N
1,7%
2,9%
66
N
22
10,7%
22,8%
153
N
100
52,9%
48,8%
77
N
65
22,5%
37,6%
N
289
205
100,0%
100,0%

Ogółem

2,2%
88
17?8%
253
51,2%
142
494
100,0%

: opracowanie własne

ykluczenie bardzo duże najczęściej pojawia się wśród bezdomnych pozostających w relacjach
leżeńskich (41,2%), często - wśród samotnych bezdomnych (29%), nieco rzadziej - wśród
¡zdomnych żyjących w grupach (21,3%), najrzadziej - w przypadku bezdomnych żyjących
związkach nieformalnych (13,2%). Jednak w tych dwóch ostatnich przypadkach ma miejsce
irdzo częste wykluczenie duże (ok. 63-66% w porównaniu zok. 46-47% w przypadku
izdomnych prowadzących samotny tryb życia lub bezdomnych pozostających w relacjach
leżeńskich). Wykluczenie umiarkowane lub niewielkie (łącznie) częściej cechuje bezdomnych
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samotnych lub żyjących w związkach nieformalnych (ok. 21-25%) niż bezdomnych żyjących
w związkach koleżeńskich lub w grupach (ok. 11-16%) (tab. 35).

rodło: opracowanie własne

Jak to już było zasygnalizowane wcześniej - sam brak mieszkania i konieczność przebywania
i nocowania poza domem, którego się nie posiada należy traktować jako element marginalizacji
i wykluczenia. Gdzie więc nocują bezdomni - w miesiącach ciepłych i w miesiącach zimnych?
W miesiącach ciepłych bezdomni najczęściej nocują w placówkach dla bezdomnych
(schroniskach, noclegowniach) (36,2%), także stosunkowo często w barakach, altanach na
działkach (21,5%). Znacznie rzadziej - w domach przeznaczonych do rozbiórki lub pustostanach
(7,8%) i na klatkach schodowych, strychach lub piwnicach w domach zamieszkanych (7,8%),
w parkach lub na ulicach (6,6%) oraz na dworcach, w wagonach lub na bocznicach kolejowych
(5,4%). 14,5% nocuje w różnych, innych miejscach niż wymienione (tab.36 ).
W miesiącach ciepłych, bezdomni o najdłuższym stażu (średnia 7,8 lat) najczęściej nocują
w placówkach dla bezdomnych, natomiast bezdomni o najkrótszym stażu (średnia 5 lat) - na
dworcach kolejowych, w wagonach lub na bocznicach. Bezdomni młodsi (średnia 47 lat)
najczęściej nocują w placówkach dla bezdomnych (schroniskach, noclegowniach) i na klatkach
schodowych, strychach lub piwnicach w domach zamieszkanych. Bezdomni starsi (średnia 50-51
lat) najczęściej nocują w domach przeznaczonych do rozbiórki lub pustostanach, na dworcach,
w wagonach lub na bocznicach kolejowych oraz w parkach lub na ulicach (tab36.).
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Tab.36: Noclegi w miesiącach ciepłych według stażu bezdomności i wieku
Staż bezdomności
Placówki dla bezdomnych
(np. schroniska, noclegownie)

Baraki, altany na działkach

Domy przeznaczone do rozbiórki lub
pustostany
Klatki schodowe, strychy lub piwnice
w domach zamieszkanych

Dworce, wagony lub bocznice kolejowe

Parki lub ulice

INNA ODPOWIEDŹ

Ogółem

Średnia
N
Odchylenie standardowe
Średnia
N
Odchylenie standardowe
Średnia
N
Odchylenie standardowe
Średnia
N
Odchylenie standardowe
Średnia
N
Odchylenie standardowe
Średnia
N
Odchylenie standardowe
N
Odchylenie standardowe
Średnia
N
Odchylenie standardowe

180
5,86315
107
5,82476
7,64

Wiek
47,50
178
12,80504
48.84
104
11,41092
51,13

6,86520

8,67559
47,39

5,01953

9,50829
50,40

3,96926

8,77021
50,93

6,09443

8,13569
42,94
71
12,56172
47,76
484
11,69419

7,09525
497
6,00552

Źródło: opracowanie własne

W miesiącach zimnych bezdomni przede wszystkim nocują w placówkach dla bezdomnych
(schroniskach, noclegowniach) (74%), rzadko - na dworcach, w wagonach lub na bocznicach
kolejowych (9%), bardzo rzadko w domach przeznaczonych do rozbiórki lub pustostanach (4,6%),
w parkach lub na ulicach (4,2%) oraz w barakach, altanach na działkach (3,8%). 4,4% nocuje
w różnych, innych miejscach niż wymienione (tab. 37).
Bezdomni o długim stażu, w miesiącach zimnych nocują w parkach lub na ulicach (średnia
10,5 lat), natomiast bezdomni z najkrótszym stażem (średnia 5-5,5 lat) najczęściej nocują
w placówkach dla bezdomnych lub w pustostanach i domach przeznaczonych do rozbiórki. Nie
zauważono wyraźnego związku między wiekiem i wyborem miejsca noclegu w miesiącach
zimnych. Jedynie nieco starsi bezdomni (średnia 51 lat) częściej niż pozostali nocują
w pustostanach i domach przeznaczonych do rozbiórki (tab.37).
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Tab.37: Noclegi w miesiącach zimnych według stażu bezdomności i wieku
Staż bezdomności
Placówki dla bezdomnych
(np. schroniska, noclegownie)

Baraki, altany na działkach

Domy przeznaczone do rozbiórki lub
pustostany

Dworce, wagony lub bocznice kolejowe
— ■ - ..................................... ■ ■——■■■■■ ■ ■■■■■■■« ■!■! !—■■■■■ ■ ■■■-—■ —III—■ ■■■■■■■ ■

Średnia
N
Odchylenie standardowe
Średnia
N
Odchylenie standardowe
Średnia
N
Odchylenie standardowe
Średnia

________ N________
Odchylenie standardowe
Średnia

370
5,53853
7,73
19
6,13589

5,44248
7,57
~45
7,11110
10.47

Parki lub ulice

INNA ODPOWIEDŹ

Ogółem

Odchylenie standardowe
Średnia
N
Odchylenie standardowe
Średnia
N
Odchylenie standardowe

10,55282
5,90
5,28168
7,30
500
6,00003

Wiek
361
12,07259
47,47
19
9,81704
50,77
22
7,90980
47,81
43
11,44606
46.76
21
11,26901
45,52
21
12,10628
47,74
487
11,72546

Źródło: opracowanie własne

Jak wiadomo, bezdomność jest bardzo silnie skorelowana z ubóstwem. Bezdomni najczęściej
zdobywają pożywienie korzystając z pomocy organizacji, które wydają żywność lub talony na
posiłek (41,7%). Często też zdobywają żywność w stołówkach lub barach (22%) lub kupują
żywność w sklepach lub na bazarach (20,2%). Stosunkowo rzadko szukają żywności na
śmietnikach (7,2%) lub dożywiają się u rodziny, sąsiadów lub znajomych (6,6%) (tab. 38).
Bezdomni z długim stażem (średnia 9 lat) oraz starsi (średnia 51 lat) częściej szukają
żywności na śmietnikach, natomiast bezdomni o stosunkowo krótkim stażu (średnia 6,5 roku)
oraz młodsi (średnia 44,5 roku) częściej dożywiają się u rodziny, znajomych lub sąsiadów.
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Tab.38:Sposób zdobywania pożywienia według stażu bezdomności i wieku
Staż bezdomności
7,41
Średnia
Zdobywa żywność w stołówkach lub
N
110
barach
5,49959
Odchylenie standardowe
7,73
Średnia
Kupuje żywność w sklepach lub na
101
bazarach
5,54056
Odchylenie standardowe
6,80
średnia
Korzysta z pomocy organizacji, które
N
208
wydają żywność lub talony na posiłek
Odchylenie standardowe
6,19970
Średnia
6,51
Dożywia się u rodziny, sąsiadów lub
Ń
znajomych
4,98824
Odchylenie standardowe
Szuka żywności na śmietnikach

INNA ODPOWIEDŹ

Ogółem

Średnia
N
Odchylenie standardowe
N
Odchylenie standardowe
Średnia

N
Odchylenie standardowe

7,74735

7,16050
7,30 ”
499
6,00557

Wiek
48,06
109
11,70808
46,30
101
12,48899
47,96
200
1U5688
44,56
~32~
13,08271
~ 51,17
9,50429
52,50
~ió~
11,85327
47,73
486~
11,73595

: opracowanie własne

Podsumowanie: Marginalizacja bezdomnych jest najczęściej duża lub bardzo duża i rośnie wraz
z wiekiem. Najczęściej dotyka bezdomnych o najdłuższym stażu i najniższym poziomie
wykształcenia, jak również tych bezdomnych, którzy nie podejmowali prób wyjścia
z bezdomności.
Problemy zdrowotne
Przyjmijmy, że określona dolegliwość, która pojawia się mniej więcej raz w tygodniu lub częściej
będzie nazywana „częstością ostrzegawczą”
Bóle głowy o częstości ostrzegawczej dotyczą 54,5% bezdomnych. Dolegliwości
żołądkowe o częstości ostrzegawczej pojawiają się u 26,5% osób. 38,9% bezdomnych
doświadcza bólu kręgosłupa, zaś 27,8% doświadcza bólu brzucha o częstości ostrzegawczej. Tej
samej częstości bóle serca lub ucisk w klatce piersiowej występuje u 19,6% bezdomnych,
natomiast 11,9% doświadcza równie często uczucia kołatania lub zamierania serca. Najczęstszą
dolegliwością nękającą bezdomnych jest bezsenność, na którą cierpi 63,8% bezdomnych. Aż
19,1% bezdomnych ma problemy ze snem codziennie lub prawie codziennie (tab. 39).10

Szczegółowe tabele ukazujące częstości poszczególnych problemów zdrowotnych znajdują się w aneksie.
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Tab. 39: Objawy chorobowe raz w tygodniu lub częściej11
Odpowiedzi
N
206
Tób
147
105
74
241

Bóle głowy
Mdłości lub dolegliwości żołądkowe
Bóle kręgosłupa
Ból brzucha
Bóle serca lub ucisk w klatce piersiowej
Bezsenność
Uczucie kołatania lub zamierania serca
rodło: opracowanie własne
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Procent
22,4%
10 9%
16,0%
11,4%
8,1 %
26,3%
4,9%

W kolejnej analizie posłużymy się indeksem problemów zdrowotnych, którego procedura budowy
została opisana w części metodologicznej.
Analiza średnich pokazuje, że większe problemy zdrowotne mają bezdomne kobiety niż
bezdomni mężczyźni, skala problemów zdrowotnych rośnie wraz z wiekiem, większe problemy ze
zdrowiem mają bezdomni z wykształceniem podstawowym i wyższym niż z wykształceniem
zawodowym i średnim, zaś największe kłopoty ze zdrowiem mają bezdomni ze stażem od 4 do 9
lat (tab.1-4 w aneksie)
Część (22,6%) bezdomnych było hospitalizowanych wciągu ostatniego roku. Najczęściej
dotyczy to osób ze stażem bezdomności od 4 do 6 lat (28,3%) oraz ze stażem od 10 do 12 lat
(26,1%). (tab. 44).Częstość hospitalizacji rośnie wraz z wiekiem: od 12,8% w kategorii wiekowej
do 35 lat, poprzez ok. 24% w wieku od 36 do 55 lat, aż do 26,7% w wieku 56 lat lub starszym
(tab.45 ). Nieco częściej hospitalizowani są mężczyźni (23,1%) niż kobiety (20,9%) (tab. 46) oraz
osoby z wykształceniem podstawowym (28,4%) i średnim (25%) niż zawodowym (19,6%)
i wyższym (17,2%) (tab.5-8 w aneksie).
Blisko co piąty (19,6%) bezdomny to osoba niezdolna do wykonywania pracy zawodowej
lub codziennych obowiązków w związku z chorobą lub obrażeniami ciała. Podobnie jak
w przypadku hospitalizacji, najczęściej grupą dotkniętą chorobami były osoby o stażu
bezdomności od 4 do 6 lat (23,9%) i od 10 do 12 lat (21,7%). Chorują najczęściej bezdomni
w wieku 56 lat lub starszym (27,4%), ale również w wieku od 36 do 45 lat (22,3%). Najrzadziej
chorują najmłodsi bezdomni, w wieku do 35 lat (12,8%). Mężczyźni nieznacznie częściej zapadają
na zdrowiu niż kobiety (odpowiednio: 20% i 17,9%). Podobnie jak w przypadku hospitalizacji,
chorują nieco częściej bezdomni z wykształceniem średnim (24,2%) lub podstawowym (22,9%)
niż bezdomni w wykształceniem zawodowym (15,7%) lub wyższym (20,7%) (tab. 9-12
w aneksie).
Co czwarty (25,5%) bezdomny nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego. Częściej problem
ten występuje w młodszych kategoriach wiekowych - do 55 lat (ok. 28-30%), niż wśród starszych
bezdomnych, w wieku powyżej 55 lat (17%) (tab. 40).

11

Tabela wykorzystująca procedurę „wielokrotne odpowiedzi" w programie SPSS. Zliczane były odpowiedzi ..mniej
więcej raz w tygodniu", „kilka razy w tygodniu" oraz „codziennie lub prawie codziennie".
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Tab.40: Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego według kategorii wieku
Kategorie wieku
Ogółem
56-35
36-45
46-55
N
61
63
105
93
322
"%
70,9%
61,2%
64,8%
68,9%“
66,3%
N
24
31
46
23
124
%
27,9%
30,1%
28,4%
17,0%
25,5%
N
1
9
11
19
40
"%
T2%
’ 8.7%
6,8%
14,1%
8Z%”
N_________86 103
162
135
486
100,0%
100,0%
%
100,0%
100.0%
100,0%

Źródło: opracowanie własne

Mimo niekorzystnego stanu zdrowia jedynie 20% bezdomnych ma przyznaną grupę inwalidzką
lub stopień niepełnosprawności. Indeks problemów zdrowotnych jest wyższy w tej kategorii
bezdomnych, niż wśród osób nie posiadających orzeczenia o niepełnosprawności (tab. 41).

Źródło: opracowanie własne

Pierwszy stopień niepełnosprawności ma 2% bezdomnych, drugi - 8,4%, trzeci - 7,1%. Jest
oczywiste, że największe problemy zdrowotne mają bezdomni z pierwszym stopniem
niepełnosprawności, nieco mniejsze - z drugi stopniem, jeszcze mniejsze - ze stopniem trzecim
(tab.42 ).Ta ostatnia grupa niepełnosprawnych bezdomnych nie różni się pod względem
problemów zdrowotnych od bezdomnych nie mających orzeczenia o niepełnosprawności.
Tab.42: Indeks problemów zdrowotnych według posiadanego stopnia niepełnosprawności
Średnia
N
Odchylenie
indeksu
standardowe
Pierwsza grupa inwalidzka / znaczny stopień niepełnosprawności
1,4444
9
,32297
Druga grupa inwalidzka / umiarkowany stopień niepełnosprawności
1,3526
47
,27277
Trzecia grupa inwalidzka Z lekki stopień niepełnosprawności
Q NIE DOTYCZY - NIE JEST NIEPEŁNOSPRAWNY

1,2545
1,2614

| NIE WIE_________________________________________________________ 1,4286 1.
Ogółem
1,2763

32
305

,29195
,22723~

394

,24313

Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie: Bezdomni często cierpią na różnego rodzaju dolegliwości zdrowotne. Niemal
połowa bezdomnych uskarża się na bezsenność i bóle głowy. Skala problemów zdrowotnych
rośnie wraz z wiekiem. Są też one częstsze wśród bezdomnych kobiet. Prawie 1/4 bezdomnych

125

było hospitalizowanych w ostatnim roku, zaś ok. 1/5 bezdomnych było niezdolnych do
wykonywania pracy zawodowej lub codziennych obowiązków w związku z chorobą lub
obrażeniami ciała a 1/5 bezdomnych ma przyznaną grupę inwalidzką lub stopień
niepełnosprawności.
Uzależnienia i konflikty z prawem
Aczkolwiek niechętnie się do tego przyznają bezdomni często są uzależnieni od alkoholu, co
z kolei prowadzi do konfliktów z prawem.
Do picia alkoholu przyznaje się zaledwie 22,7% bezdomnych, co jest z pewnością
wielkością bardzo zaniżoną zważywszy choćby na fakt, iż w badaniach Polskiego Generalnego
12
Sondażu Społecznego z 2002 roku picie alkoholu zadeklarowało 65,1% dorosłych Polaków, co
i tak wydaje się wartością zaniżoną
Gdy chodzi o inne uzależnienia, to papierosy pali 73,9%, a narkotyki bierze 3,8%
bezdomnych (najczęściej kilka razy w tygodniu lub raz na kilka miesięcy).
Alkohol najczęściej spożywany jest kilka razy w miesiącu (29,9%) lub kilka razy w tygodniu
(29,7%). Do picia codziennego lub częstszego przyznaje się 15,4% bezdomnych. Grupa ta jest
prawdopodobnie tożsama z grupą bezdomnych alkoholików. Częściej znajdujemy w niej
mężczyzn (16,1%) niż kobiety (8,3%), które najczęściej piją raz na kilka miesięcy lub rzadziej
(38,9% w porównaniu z 21,6% wśród mężczyzn) (tab. 43).

: opracowanie własne

Częstość picia intensywnego (kilka razy w tygodniu lub częściej) maleje wraz z wiekiem: od
52,6% w najmłodszej kategorii wiekowej, poprzez ok. 44-47% wśród bezdomnych w wieku od 36
do 55 lat, do 39,8% w grupie najstarszych bezdomnych. Odpowiednio rośnie wraz z wiekiem picie
rzadkie (nie częściej niż raz na kilka miesięcy) - od 12,3% wśród najmłodszych bezdomnych,
przez ok. 23% w średnich grupach wiekowych, do 30,1% w grupie najstarszej (tab. 44).
12

Sondaż PGSS przeprowadzony został na losowej, reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 2473 respondentów
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Tab.44: Częstość spożycia alkoholu według kategorii wieku
,
Kategorie wieku

Codziennie lub kilka razy dziennie
Kilka razy w tygodniu

N
~%
“%

Raz na kilka miesięcy lub rzadziej

.N
Ogółem

17

12,3%

200%

N 23

Kilka razy w miesiącu

INNA ODPOWIEDŹ

3Ś 36-45
7

40,4%
20
35,1%

N
%
N7
1%

12,3%
Q

1%

N 57
%

,0%

Ogółem

46^55
19
13,6%

5614
15j%

15,2%
111

23

42

23

27"i %
25
29,4%
20
23,5%
&

30,0%
44
31,4%
32
22,9%
g

24,7%
24
25,8%
28
30J%
4

,0%
2,1%
85
140
100’0% WÓj)%".................. 100,0%

57

4,3%
93
100,0%

29,6%
113
30,1%
’ 87
23,2%
7
1,9%
375
100,0%

Ź rodło: opracowanie własne

Picie intensywne związane jest ze stażem bezdomności: najczęściej ma miejsce wśród
bezdomnych o stażu dłuższym niż 10 lat (ok. 51-52%). Najrzadziej piją intensywnie bezdomni
o stażu od 7 do 9 lat (tab. 45).

Źródło: opracowanie własne

Częstość spożycia alkoholu maleje wraz z poziomem wykształcenia. Codziennie lub kilka razy
dziennie pije 19,2% bezdomnych z wykształceniem podstawowym, 13,5% - z zawodowym, 16,8%
- ze średnim i 5% bezdomnych z wykształceniem wyższym. Raz na kilka miesięcy lub rzadziej
pije 21,8% bezdomnych z wykształceniem podstawowym, 19,5% - z zawodowym, 27,7% - ze
średnim i 40% - z wykształceniem wyższym (tab.46).
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Tab.46: Częstość spożycia alkoholu według poziomu wykształcenia
Poziom wykształcenia
Średnie
Zawodowe
Podstawowe

Wyższe

Ogółem

Codziennie lub kilka razy dziennie
Kilka razy w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
W

Raz na kilka miesięcy lub rzadziej
INNA ODPOWIEDŹ
Ogółem

%
N
%
N
%

24,4%
26
33,3%
17
2T,8%"

N
%
N 78

1
t3%

%“

35,1%
57
30,8%
36
19,5%
2

25,7%
26
25,7%
28
27,7%
4

25,0%
6
30,0%
8
40,0%
0

29,9%
115
29,9%
89
23,2%
7

1/1%

4,0%

,0%

1,8%

185
“ ~iod,o%

101

100,0%

100,0%

20

384

100.0%

100.0%

Źródło: opracowanie własne

Bezdomni najczęściej piją piwo (37,5%), rzadziej wino (28,6%) i wódkę (26,8%). Piwo częściej
piją mężczyźni niż kobiety (odpowiednio: 38,5% i 27,8%), natomiast kobiety częściej niż
mężczyźni piją wino (odpowiednio: 41,7% i 27,3%) oraz wódkę (odpowiednio: 30,6% i 26,4%).
Warto jednak zwrócić uwagę na kategorię „inna odpowiedź”, stosunkowo częsta w przypadku
mężczyzn (7,8%), obejmującą odpowiedzi np.: „wszystko co się da”, „wszystkie rodzaje alkoholu”,
itp. (tab.47).
Tab.47: Struktura spożycia alkoholu według płci

N

Piwo

N

Wino

N

Wódkę

Płeć
—---------- — ----------- ----------- Ogółem
Męzczyzna Kobieta
134
144
10
38,5%
27,8%
37,5%
15
110
27,3%
41,7%
28,6%
103
26,4%
30,6%
26,8%

N

INNA ODPOWIEDŹ

N

Ogółem

7,8%
348
100.0%

,0%

7,0%

100,0%

100,0%

Źródło: opracowanie własne

Piwo piją częściej bezdomni najmłodsi (63,2%) niż starsi (ok.30-38%), natomiast wino oraz wódkę
- częściej bezdomni starsi (powyżej 36 lat) (tab.48).
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Źrodło: opracowanie własne

Bezdomni posiadający wyższe wykształcenie znacznie częściej niż pozostali piją wódkę
(55% w porównaniu z ok. 24-30%), najrzadziej natomiast piją wino (10% w porównaniu z 22-35%)
(tab.49).

: opracowanie własne

Do szpitala w następstwie spożycia alkoholu trafia 8,8% bezdomnych, w tym najczęściej są to
przypadki jednorazowe (5,5%) lub dwukrotne (2,4%). Do izby wytrzeźwień trafia łącznie 18,1%
bezdomnych. Najczęściej są to pobyty jednorazowe (7,8%), dwukrotne (4,4%) oraz czterokrotne
(2%). Kłopoty (najczęściej od jednego do pięciu razy) z policją lub strażą miejską w następstwie
spożycia alkoholu ma 32,6% bezdomnych.
Bezdomni trafiający do szpitala z powodu spożycia alkoholu doświadczają tego przeciętnie
ok. 2 razy w roku, trafiający do izby wytrzeźwień - znajdują się tam przeciętnie ok. 3 razy w roku,
zaś bezdomni mający kłopoty z policją lub strażą miejską z powodu picia alkoholu, doświadczają
tego średnio niemal 4 razy w roku (tab. 50). Trzeba jednak pamiętać, iż dane te dotyczą nie
wszystkich bezdomnych, ale tylko tych, którym przytrafiły się wymienione skutki spożycia
alkoholu.
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Tab

Konsekwencje spożycia alkoholu. Średnia dla ostatnich 12 miesięcy
N

Pacjent szpitala w następstwie spożycia alkoholu
Klient izby wytrzeźwień w następstwie spożycia alkoholu
Kłopoty z policją lub strażą miejską w następstwie spożycia alkoholu

162

Średnia
2,79
3,69

rodło: opracowanie własne

Jeżeli zsumować zdrowotne (pobyt w szpitalu) oraz prawne (pobyt w izbie wytrzeźwień lub
problemy z policją lub strażą miejską) skutki spożywania alkoholu, to okazuje się, że bezdomni
mężczyźni doświadczają tego typu skutków dwa razy częściej niż kobiety; osoby w wieku od 36
do 55 lat częściej niż osoby zarówno młodsze, jak i starsze. Gdy chodzi o poziom wykształcenia,
to liczba omawianych skutków picia alkoholu w przypadku bezdomnych z wykształceniem
wyższym jest blisko ośmiokrotnie niższa niż w przypadku bezdomnych z wykształceniem
podstawowym i blisko siedmiokrotnie niższa niż w przypadku wykształcenia zawodowego lub
średniego. Liczba zdrowotnych lub prawnych skutków picia alkoholu rośnie wraz ze stażem
bezdomności (tab. 13-16 w aneksie).
Podsumowanie: Do picia alkoholu przyznaje się mniej niż 1/4 bezdomnych (już nawet potoczna
obserwacja nie potwierdza tak zaniżonej liczby). Z tych, którzy przyznają się do picia alkoholu,
blisko 1/3 pije kilka razy w miesiącu, a co szósty bezdomny pije codziennie lub częściej. W tej
ostatniej grupie, pijących szczególnie intensywnie, jest znacznie więcej mężczyzn niż kobiet.
Częstość spożycia alkoholu maleje wraz z poziomem wykształcenia. Alkohol powoduje zarówno
problemy zdrowotne, jak też konflikty z prawem. Liczba zdrowotnych lub prawnych skutków picia
alkoholu rośnie wraz ze stażem bezdomności. Bezdomni mężczyźni doświadczają tego typu
skutków dwa razy częściej niż kobiety. Z innych uzależnień, papierosy pali blisko 3/4
bezdomnych. Natomiast narkotyki bierze niewielu bezdomnych.
Sytuacja rodzinna, społeczna i zawodowa bezdomnych
Cechy rodziny pochodzenia i obecne kontakty z rodziną
Ta część analiz zawiera głównie charakterystykę rodzin pochodzenia osób bezdomnych,
natomiast dane dotyczące rodzin prokreacji - obejmują jedynie informacje o częstości
utrzymywanych kontaktów.
Większość (63,3%) bezdomnych ma rodzinę (pochodzenia lub prokreacji), 28,4% obecnie
nie ma rodziny, ale miało ją w przeszłości, a jedynie 7,3% nie ma rodziny i nigdy jej nie miało.
Nieco częściej rodzinę mają kobiety niż mężczyźni (odpowiednio: 68,7% i 62,4%) (tab.51).
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: opracowanie własne

Zgodnie z przewidywaniami, wraz z wiekiem maleje częstość posiadania rodziny. Rodzinę
obecnie posiada 72,9% osób młodych, w wieku do 35 lat, ok. 65% osób w wieku średnim (36-55
lat) i 55,6% osób starszych, w wieku powyżej 55 lat. Wraz z wiekiem rośnie natomiast częstość
posiadania rodziny w przeszłości, ale już nie obecnie - od 21,2% wśród najmłodszych
bezdomnych, do 34,8% wśród najstarszych. Wraz z wiekiem maleje także częstość posiadania
rodziny nawet w przeszłości: od 5,9% w najmłodszej kategorii wiekowej, do 8,9% w kategorii
najstarszej (tab.52).

Źródło: opracowanie własne

Większość (60,8%) bezdomnych posiada dzieci: jedno dziecko 25,4%, dwoje - 26,9%, troje lub
więcej - 17,9%. Bezdzietni są częściej mężczyźni (40,7%) niż kobiety (29,9%) (tab.53).
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Tab.53: Liczba posiadanych dzieci według płci
Płeć
Mężczyzna Kobieta
20
175
29,9%
40,7%

N

Nie ma dzieci

75
17,4%

Jedno dziecko

25,4%
18
26,9%
12
17,9%
67
100,0%

N

Dwoje dzieci

22,3%
N

Troje lub więcej dzieci

19,5%
430
100,0%

N

Ogółem

Ogółem
195
39,2%
92
18,5%
114
22,9%
19.3%
497
100,0%

Źródło: opracowanie własne

Aż 31,6% bezdomnych nie utrzymuje kontaktów z dziećmi: częściej dotyczy to mężczyzn (34,2%)
niż kobiet (18,4%). Czasem (20,6%) kontakty te są bardzo rzadkie lub przypadkowe (mężczyźni
22,1% a kobietyl 3,2%). Łącznie, te dwie kategorie (brak lub bardzo rzadkie kontakty) stanowią
52,2%. Bezdomne kobiety znacznie częściej niż bezdomni mężczyźni utrzymują częste, regularne
kontakty z dziećmi (odpowiednio: 50% i 24,7%) (tab.54).
Tab.54: Częstość kontaktów z dzieckiem / dziećmi według płci
---------------------------------------- Ogółem
Mężczyzna Kobieta
47
19
66
247%
50,0%
28,9%
43
18,4%
18,9%
18,9%
42
47
22,1%
13,2%
20,6%
65
7
72
płeć

N

Częste, regularne

N

Sporadyczne, okazjonalne

N

Bardzo rzadkie, przypadkowe

N

Nie utrzymuje kontaktów

%34,2%18,4%
N
190
%
100,0%

Ogółem

38
100,0%

31,6%
228
100.0%

: opracowanie własne

Spośród zamężnych / żonatych bezdomnych, aż.60,1% nie utrzymuje kontaktów z mężem lub
żoną, przy czym częściej postępują tak kobiety (82,4%) niż mężczyźni (57,4%). Kontakty częste,
regularne utrzymuje tylko 7,6%. Kontakty bardzo rzadkie lub sporadyczne, okazjonalne utrzymuje
łącznie 32,3% bezdomnych - znacznie częściej mężczyźni (35,5%) niż kobiety (5,9%) (tab. 55).
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Tab.55: Częstość kontaktów z żoną / mężem według płci

Łącznie 22,2% bezdomnych posiadających żyjących rodziców (lub rodzica), utrzymuje z nimi
częste i regularne kontakty (nieco częściej kobiety niż mężczyźni: 27,6% i 21,1%). Kontakty
sporadyczne lub bardzo rzadkie, łącznie utrzymuje 45% bezdomnych (częściej mężczyźni niż
kobiety: 47,8% i 31%). Wcale nie utrzymuje kontaktów w rodzicami 32,7% bezdomnych - częściej
kobiety (41,4%) niż mężczyźni (31%) (tab.56).

Źródło: opracowanie własne

Częste kontakty z rodzeństwem utrzymuje 21,2% bezdomnych (nieco częściej mężczyźni),
natomiast kontakty sporadyczne, bardzo rzadkie - łącznie utrzymuje 42,8%. Wcale kontaktów
z rodzeństwem nie utrzymuje 36% bezdomnych - częściej kobiety (41%) niż mężczyźni (35,1%)
(tab. 57).
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Niewielu bezdomnych posiada jeszcze dziadka lub babcię, dlatego też analizy na tak małych
liczebnościach obarczone są dużym ryzykiem. Niemniej - najczęściej bezdomni nie utrzymują
wcale kontaktów ze swoimi dziadkami lub babciami (59,2%), sporadyczne lub bardzo rzadkie
kontakty dotyczą łącznie 22,4%, zaś kontakty częste, regularne są udziałem jedynie 18,4%
bezdomnych. Z dalszą rodziną częste kontakty utrzymuje tylko 3,5% bezdomnych, kontakty
sporadyczne lub bardzo rzadkie - utrzymuje łącznie 31% bezdomnych, żadnych kontaktów
z dalszą rodziną nie utrzymuje 65,5% (tab. 58 i 59).
Tab.58: Częstość kontaktów z babcią / dziadkiem według płci
Płeć
Mężczyzna • Kobieta Ogótem
N

Częste, regularne
Sporadyczne, okazjonalne

14,3%

28,6%

18,4%

8,6%

14,3%

10,2%

14,3%
22
62,9%
35
100,0%

7,1%

12,2%

50,0%
14

59,2%
49
100,0%

N

Bardzo rzadkie, przypadkowe

N

Nie utrzymuje kontaktów

N

Ogółem
Źródło: opracowanie własne
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100,0%

Tab.59: Częstość kontaktów z dalszą rodziną według płci

N

Częste, regularne

%
N

Sporadyczne, okazjonalne

%
N

Bardzo rzadkie, przypadkowe

%
N

Nie utrzymuje kontaktów

N
%

Ogółem

Płeć
Mężczyzna Kobieta
8
1

Ogółem
9

"X8%
~23
10,8%

2,3%
5
11,6%

3,5%
28
11,0%

40
18,9%
"141
66,5%
212
100,0%

11
25,6%
26
60,5%
43
100,0%

51
20,0%
167
65,5%
255
100.0%

: opracowanie własne

Ojcowie bezdomnych najczęściej posiadają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,7%)
i podstawowe (23,4%), rzadziej - średnie (14,6%) i rzadko wyższe (8,5%) (tab. 60).

Dochody rodzin pochodzenie bezdomnych najczęściej były przeciętne (47,7%), często jednak
wyższe niż przeciętne (21,6%) ale też często - niższe niż przeciętne (19,8%) (tab.61).

: opracowanie własne

Aż 40,3% ojców i 11,6% matek osób bezdomnych nadużywało alkoholu. Dotyczyło to też 5%
rodzeństwa bezdomnych. 9% ojców, 1,5% matek i 5,5% rodzeństwa bezdomnych zostało
skazanych prawomocnym wyrokiem sądu.
W 28,5% przypadków, w rodzinnych domach bezdomnych dochodziło do aktów przemocy
między członkami najbliższej rodziny, w tym w 13% co najmniej kilka razy w miesiącu (tab.62).
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Źródło: opracowanie własne

Istnieje wyraźna zależność między nadużywaniem alkoholu przez ojców i częstością picia
alkoholu przez bezdomnych. Nadużywanie alkoholu (picie codziennie lub kilka razy dziennie) ma
miejsce częściej wówczas, gdy również ojciec nadużywał alkoholu (19,6%), niż wtedy gdy tego
nie robił (10,6%). Natomiast picie raz na kilka miesięcy lub rzadziej ma miejsce częściej gdy
ojciec nie nadużywał alkoholu (28%), niż wtedy, gdy pił nadmiernie (18,9%) (tab. 63).
Tab.63: Częstość spożycia alkoholu według nadużywania alkoholu przez ojca
Nadużywanie alkoholu przez
ojca
Tak
Nie
N
22
Codziennie lub kilka razy dziennie
19,6%
10,6%
N
45
60
Kilka razy w tygodniu
31?5%
29,0%
N
41
64
Kilka razy w miesiącu
30,9%
N
58
Raz na kilka miesięcy lub rzadziej
18,9%
28,0%
N
INNA ODPOWIEDŹ
1,4%
1,4%
N
143
207
Ogółem
100,0%
100,0%
ródło: opracowanie własne

Ogółem
50
14,3%
105
30,0%
105
30,0%
85
24,3%
1.4%
350
100,0%

W nagłej potrzebie bezdomni mogliby liczyć mimo wszystko najczęściej na kogoś z rodziny
(34,3%) oraz na siebie (28,4%). Rzadziej - na kogoś spośród znajomych lub kolegów / koleżanek
(14,7%) a także na osoby obce (np. wolontariuszy, pracowników instytucji) (10,3%) (rys. 7).

Rys.7: Osoby, na które bezdomny może liczyć w nagłej potrzebie
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Na kogo mógłby bezdomny liczyc w nagłej potrzebie?
40-

Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie: Najczęściej bezdomni mają rodziny, chociaż wraz z wiekiem częstość
posiadania rodziny maleje. Większość bezdomnych ma też własne dzieci, ale ok. 1/3 mężczyzn
i ok. 1/5 kobiet nie utrzymuje z nimi kontaktu. Zdecydowana większość bezdomnych mężatek nie
utrzymuje kontaktu z byłym mężem. Jest to zrozumiałe zważywszy, iż najczęstszą przyczyną
bezdomności kobiet jest wyrzucenie z mieszkania, a także ich alkoholizm.
Bezdomni bardzo często wychowywali się w rodzinach patologicznych. Blisko połowa
pochodzi z rodzin, w których ojciec lub matka nadużywali alkoholu, a (w przybliżeniu) co dziesiąty
bezdomny pochodzi z rodziny, w której ktoś z najbliższych został skazany prawomocnym
wyrokiem sądu. W ponad 1/4 rodzin bezdomnych dochodziło do aktów przemocy fizycznej.
Okazało się również, że nadużywanie alkoholu przez bezdomnych oraz duża częstość picia wiąże
się z nadużywaniem alkoholu przez ich ojców.
Indywidualny ¡grupowy aspekt bezdomności. Tworzenie i funkcjonowanie systemu
statusów
13
Przez status społeczny najczęściej rozumie się pozycję danej osoby w strukturze społecznej.
Status jest bezpośrednio powiązany z tym, kim jest dana osoba w grupie (Olechnicki, Załęcki
2008). Statusy społeczne są elementami stratyfikacji społecznej, która jest w dużym stopniu
układem hierarchicznym grupy (Szmatka 2008). Statusy społeczne są pochodną relacji
interpersonalnych i nie istnieją poza grupami społecznymi, tak więc aby móc mówić o tworzeniu
i funkcjonowaniu sytemu statusów, konieczne jest przyjęcie założenia, iż bezdomni są członkami
grup społecznych (w tym przypadku interesują nas tylko grupy tworzone przez bezdomnych),
14
a nie są osobami żyjącymi samotnie, poza grupami.
13

Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa 2004, PWN, s. 357.
14 W socjologii utrzymują się dwa stanowiska dotyczące tego, jaka jest minimalna, konieczna liczba członków, aby
można było mówić o grupie społecznej. Dyskusja ta sprowadza się do kwestii: dwie, czy też minimum trzy osoby są
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Jednak bezdomni najczęściej prowadzą samotny tryb życia (54,6%), choć stosunkowo
często tworzą relacje koleżeńskie (19,8%) lub - dość rzadko - żyją w związkach nieformalnych
(7,7%). Niemniej pewna liczba bezdomnych żyje w grupach (17,3%) co umożliwia badanie
systemu statusów społecznych.
Samotny tryb życia znacznie częściej prowadzą mężczyźni (58,5%) niż kobiety (29,9%).
Kobiety dużo częściej niż mężczyźni żyją w grupie (odpowiednio: 31,3% i 15,2%) lub związkach
nieformalnych (odpowiednio: 19,4% i 5,8%) (tab.64).

opracowanie własne

Wiek w znaczący sposób nie wpływa na częstość samotnego trybu życia: starsze roczniki tylko
nieznacznie częściej żyją samotnie niż roczniki młodsze. Związki nieformalne najczęściej tworzą
bezdomni w wieku 36-55 lat (8,6%-11,7% w porównaniu ze starszymi - 4,4% i młodszymi - 7%).
Starsze roczniki częściej niż młodsze żyją w związkach koleżeńskich (21 %-25,2% w wieku do 45
lat, porównaniu z 21 %-25,2% w wieku powyżej 45 lat). Natomiast wraz z wiekiem maleje częstość
życia w grupach: o ile w najmłodszej kategorii wiekowej odsetek bezdomnych żyjących w grupie
jest stosunkowo wysoki (24,4%), to wraz z wiekiem maleje - początkowo nieznacznie (22,3%
w wieku 36-45 lat), a następnie wyraźnie (spadek do 15,4% w wieku 46-55 i 12,6% w wieku 56 lat
lub starszym) (tab.65).

Tab.65: Tryb życia według kategorii wieku
Kategorie wieku
5
36-45
46-55
Najczęściej prowadzi samotny tryb życia
N
45
54
88

Ogółem
78
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niezbędnym składnikiem grupy społecznej? Wprawdzie istnieje wiele rodzajów dwuosobowych grup (np grupy
małżeńskie, grupy przyjacielskie), ale dopiero przy liczbie trzech osób występuje wielość stosunków interpersonalnych
w postaci interakcji między członkami grupy (por. J.Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne. Lublin 1993. TN
KUL, s. 79). Taki też pogląd przyjęto w niniejszym opracowaniu.
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: opracowanie własne

Samotny tryb życia nieco częściej prowadzą osoby posiadające wykształcenie średnie lub wyższe
niż bezdomni z wykształceniem zawodowym lub podstawowym (odpowiednio: 59,4%-58,6%
i 53,5%-50,5%). Związki nieformalne częściej tworzą osoby z wykształceniem podstawowym
(11%) lub wyższym (10,3%) niż bezdomni z wykształceniem średnim (4,7%) lub zawodowym
(7,4%). Relacje koleżeńskie najczęściej tworzą osoby z wykształceniem wyższym (24,1%), choć
bezdomni z wykształceniem zawodowym ustępują im pod tym względem w niewielkim stopniu
(21,3%). Im wyższy poziom wykształcenia, tym rzadziej bezdomni decydują się na życie w grupie
(od 19,3% w grupie osób z wykształceniem podstawowym do 6,9% w grupie osób
z wykształceniem wyższym) (tab.66).

Źródło: opracowanie własne

Częstość prowadzenia samotnego trybu życia rośnie wraz ze stażem bezdomności (od 48,1%
przy stażu do 3 lat, przez 51,3%-56,8% przy stażu od 4 do 6 lat i od 7 do 9 lat - aż do 63,2%61,3% przy stażu 10-12 lat ¡dłuższym). W związkach nieformalnych żyją najczęściej bezdomni
o najkrótszym stażu (10,5%), najrzadziej - o stażu od 7 do 12 lat (3,7%-4,4%). W parach
koleżeńskich również częściej żyją bezdomni stosunkowo o krótkim stażu (24,1%-22,1% przy
stażu do 6 lat), w porównaniu z osobami o dłuższym stażu bezdomności (od 11,1% przy stażu 7-9
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lat i 16,2% przy stażu 10-12 lat, do 18,7% przy stażu najdłuższym). W grupie żyją najczęściej
bezdomni o stażu 7-9 lat (25,9%), najrzadziej - o stażu najdłuższym (12%) (tab.67).
Tab.67: Tryb życia według kategorii stażu bezdomności
Kategorie stażu bezdomności
10-12
43
46
N
78
Najczęściej prowadzi samotny tryb
życia
Żyje z partnerem / partnerką
Ma kolegę / koleżankę
Zwykle żyje w grupie kilku osób

%
N 17

48,1%

51,3%
9

%
N 39

10,5%

8,0%
25
22,1%
21
18,6%

24,1%
N
16,7%
N1
%
,6%
N 162
100,0%

INNA ODPOWIEDŹ
Ogółem

,0%
113
100,0%

56,8%
3

63,2%
3
4,4%

1346

Ogółem
271

61,3%
6
8,0%
14

54,3%

98

11,1%

16,2%

18,7%

21
25,9%

19,6%
89

16,2%

12,0%
0
,0%

17,8%

81
100,0%

,0%
68
100,0%

100,0%

,6%
499
100,0%

Źródło: opracowanie własne

Przeciętna wielkość grupy bezdomnych to 7,8 osób. Na tak wysoką średnią niewątpliwie mają
wpływ przypadki skrajne: grupy liczące 40, a nawet 50 lub więcej osób. Można poddać
w wątpliwość wiarygodność tych informacji, być może bezdomni w tych przypadkach posłużyli się
swoistą rozszerzającą definicją grupy, np. obejmującą wszystkie osoby mieszkające przez
dłuższy czas w schronisku. Eksploracja tej zmiennej (rys. 9) doprowadza do stwierdzenia istnienia
w zbiorze danych 7 przypadków skrajnych (liczba osób większa lub równa 15). Jeżeli te przypadki
pominąć, średnia wielkość grupy bezdomnych wyniesie 5,8 osób, przy medianie równej 5.
Rys.8: Wielkość grup bezdomnych

Źródło: opracowanie własne

Rys.9: Wielkość grup bezdomnych. Wykres skrzynkowy
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370
O
35
62
O

Welkość grupy bezdomnych

Źródło: opracowanie własne

Grupy bezdomnych bardzo często są stabilne: w ciągu roku nie zaszły zmiany w składzie 54,7%
grup. Jeżeli już dochodziło do zmiany składu grupy, to częściej grupy się powiększały (22%) niż
zmniejszały (15,1%).
Bezdomni do swojej grupy należą najczęściej kilka miesięcy (52,9%), jednak często
znacznie dłużej - kilka lat (37,9%). Według bezdomnych, tylko w 31,4% grup znajduje się lider lub
kilku liderów. Tak niewielka liczba wydaje się mało prawdopodobna, wziąwszy pod uwagę
uniwersalne tendencje do wyłaniania przywódców w grupach społecznych. Prawdopodobnie
liczba ta raczej wyraża stan świadomości bezdomnych w tym zakresie. Zdecydowanie najczęściej
(79,3%) bezdomni członkowie grup określają własną pozycję w grupie jako „zwykły członek
grupy”. Jedynie 12,6% bezdomnych członków grup uważa się za liderów.
Skalowanie wielowymiarowe pokazuje, iż status jednostki w grupie bezdomnych (lider,
zwykły członek grupy, ousider) zależy przede wszystkim od stażu bezdomności oraz od wieku,
w mniejszym stopniu do płci, a w znikomym od wykształcenia i stanu cywilnego (rys. 10).
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Rys.10: Pozycja w grupie według cech społeczno - demograficznych. Skalowanie wielowymiaro

Wymiar 1

Źródło: opracowanie własne

Średni staż bezdomności w przypadku liderów jest nieco krótszy (6,4 lat) niż staż zwykłych
członków grupy (6,7 lat) ¡znacznie krótszy niż staż outsiderów (14,5 lat). Także średni wiek
liderów jest niższy (38 lat) niż średni wiek zwykłych członków grupy (45 lat) i średni wiek
outsiderów (52 lata) (tab.68).
Tab.68: Ocena własnej pozycji w grupie według stażu bezdomności i wieku
Ocena własnej pozycji w grupie
Staż bezdomności
Średnia
Przewodzi grupie
N
Odchylenie standardowe
4,24906
Średnia
Należy do zwykłych członków grupy
N
69
Odchylenie standardowe
5.68358
Średnia
14,50
Jest osobą, z której zdaniem inni
N
bardzo rzadko się liczą
Odchylenie standardowe
20,72840
Średnia ■
10,00
INNA ODPOWIEDŹ
N
Odchylenie standardowe
Średnia
Ogółem

2,64575
87

Odchylenie standardowe

6,76998

Wiek
38 J 8
9,95809
45,28
67
11,90722
52,50
7,89515
48.66
17,00980
44,82
_85_
11,89956

Źródło: opracowanie własne

Liderami grup bezdomnych są częściej mężczyźni (15,2%) niż kobiety (5,3%), które niemal
z reguły (94,7%) są zwykłymi członkami grup (tab.69).
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Można więc stwierdzić, że przeciętny lider grupy bezdomnych to stosunkowo młody
mężczyzna o relatywnie niewielkim stażu bezdomności.

: opracowanie własne

W badaniach wypowiedzi bezdomnych dotyczące grup uczestnictwa, uzupełniono relacjami
opartymi na obserwacjach i opiniach. Wprawdzie (co zrozumiałe) bardzo często wśród
odpowiedzi pojawiała się odpowiedź typu „trudno powiedzieć”, jednak odpowiedzi merytorycznie
istotne są dostatecznie liczne, aby analiza uzyskanych informacji była uzasadniona.
Zdaniem bezdomnych przywódcami grup bezdomnych są częściej osoby starsze (44,4%)
niż młodsze (21,1%), pijące duże ilości alkoholu (31,9%) niż pijące niewiele alkoholu (23,9%),
mężczyźni (66,1%) niż kobiety (4,3%). Najwięcej problemów nastręczało bezdomnym określenie
wykształcenia przywódców (60,3% odpowiedzi „trudno powiedzieć”). Wskazania na lepiej
wykształconych i gorzej wykształconych rozłożyły się niemal tak samo (po ok. 20%). Wart zwrócić
uwagę, iż opinie osób będących członkami grup są bardziej jednoznaczne niż opinie bezdomnych
nieżyjących w grupach (np. przywódców starszych wskazało 58,1% członków grup ¡41,5% osób
nie żyjących w grupie; przywódców pijących duże ilości alkoholu wskazało 30,7% członków grup
i 22,4% bezdomnych nie żyjących w grupie; przywódców - mężczyzn wskazało 72,7% członków
grup i 64,7% osób nie żyjących w grupie) (tab. 17-20 w aneksie).
Podsumowanie: Im młodszy wiek bezdomnych, tym częściej żyjąoni w grupach społecznych. Im
dłuższy staż bezdomności, tym częściej bezdomni żyją samotnie. Przeciętna grupa bezdomnych
liczy 5-6 osób. Pozycja bezdomnych w grupach zależy przede wszystkim od stażu bezdomności
oraz od wieku, w mniejszym stopniu do płci, a w znikomym od wykształcenia i stanu cywilnego.
Typowym liderem grupy bezdomnych jest stosunkowo młody mężczyzna o relatywnie niewielkim
stażu bezdomności. Natomiast w opiniach bezdomnych przywódcami grup bezdomnych są
częściej starsi mężczyźni, pijący duże ilości alkoholu.
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Aktywność zawodowa i źródła dochodów
Najczęstszymi źródłami dochodu bezdomnych są prace dorywcze lub sezonowe (30,6%) oraz
zasiłki z pomocy społecznej (28,1%). Dla 13,4% bezdomnych podstawowym źródłem dochodu
jest emerytura lub renta, a dla 10,3% - żebranie. Rzadko podstawą dochodu jest praca stała
(4,3%), zasiłek dla bezrobotnych (5,9%), świadczenia z ZUS (2,2%). Dla kobiet częściej niż dla
mężczyzn źródłem dochodu jest żebranie (odpowiednio: 13,4% i 9,8%), zasiłek dla bezrobotnych
(odpowiednio: 7,5% i 5,6%) i alimenty (4,5% i 0%). Natomiast dla mężczyzn częściej niż dla
kobiet podstawą dochodu jest zasiłek z pomocy społecznej (odpowiednio: 29,7% i 17,9%)
(tab.70).
Tab.70: Podstawowe źródło dochodu według płci

N

Praca stała

N

Praca dorywcza, sezonowa

N

Zasiłek z pomocy społecznej

N

Zasiłek dla bezrobotnych

Płeć
Mężczyzna Kobieta
19
4,4%
3,0%
132
19
28,4%
30.9%
127
12
29,7%
17,9%
24
5,6%
7,5%

Ogółem
21
43%
151
30,6%
139
28.1%
29
5,9%

N

Świadczenia z ZUS

1,9%

4.5%

2,2%

,0%
58
13.6%
42
9.8%

4.5%

.6%
66
13.4%
51

N

Alimenty

N

Emerytura lub renta

N

Żebranie

11,9%
13.4%

N

INNA ODPOWIEDŹ

N

Ogółem

4.0%
427
100.0%

9,0%
67
100,0%

10,3%
23
4,7%
494
100,0%

Źródło: opracowanie własne

Praca stała jest częściej głównym źródłem dochodu dla najmłodszej kategorii wiekowej (do 35 lat)
(9,3%) niż dla bezdomnych w wieku od 36 do 45 lat (6,7%), a zwłaszcza niż dla starszych
bezdomnych (powyżej 46 lat) (1-2%). Praca dorywcza, sezonowa jest tym częstszym głównym
źródłem dochodu, im młodszy jest wiek bezdomnych (od 17,9% wśród najstarszych bezdomnych,
poprzez ok. 32-35% w kategorii wiekowej 36 - 55 lat, do 44,2% wśród osób do 35 lat). Zasiłek
z pomocy społecznej jest częstszym głównym źródłem dochodu dla osób w wieku 46-55 lat
(33,1%), a także w wieku 56 lat lub starszym (28,4%) niż dla osób młodszych (ok. 23-27%) (tab
71).
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Źródło: opracowanie własne

Praca stała jest częściej głównym źródłem dochodu dla bezdomnych z wyższym wykształceniem
(10,3%) niż dla pozostałych bezdomnych (ok. 2-5%). Natomiast praca dorywcza, sezonowa jest
częściej podstawowym źródłem dochodu dla bezdomnych z wykształceniem zawodowym (34,8%)
niż dla pozostałych (ok.24-28%). Zasiłek z pomocy społecznej jest najważniejszym źródłem
dochodu częściej dla osób z wykształceniem podstawowym (34,6%) niż dla innych bezdomnych
(ok. 24-28%). Znaczenie emerytury lub renty jako podstawowego źródła dochodu rośnie wraz
z poziomem wykształcenia (od 9,3% wśród osób z wykształceniem podstawowym, do 24,1%
wśród osób z wykształceniem wyższym) (tab.72 ).
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Tab.72: Podstawowe źródło dochodu według poziomu wykształcenia
Poziom wykształcenia
Zawodowe Średnie
Podstawowe
N
4
11
3
Praca stała
%
3,7%
4,8%
2,3%
80
35
N
30
Praca dorywcza, sezonowa
34,8%
27,3%
%
28,0%
........ -ą~l —

Zasiłek z pomocy społecznej
Zasiłek dla bezrobotnych
Świadczenia z ZUS
Alimenty
Emerytura lub renta
Żebranie

lir r-"-"-

--------------- Ogółem
Wyższe
3
10,3%
7
24,1%

21
4,3%
152
30,8%

N
%
N

37
34,6%
5

61
26,5%
13

34
26.6%
10

7
24,1%
1

139
28,1%
29

%

4,7%

5,7%

7,8%

3,4%

5,9%

2.3%
0
,0%
23
18,0%
14
10.9%

3.4%
0
,0%
7
24,1%
1
3.4%

2,2%
3
,6%
66
13,4%
50
10,1%

N________ 4________ 3 3 1 11
%
3,7%
1,3%
N
1
2
~%
?9%
,9%
N
10
26
“%
9,3%
11,3%
N
9
26
%
8,4%
11,3%

INNA ODPOWIEDŹ
Ogółem

-■ -1 —ri. '■ -J- ■ ' ■ — W. w»--

4.7%
N
%

107
100,0%

230
100,0%

128
100,0%

6,9%
29
100.0%

494
100,0%

Źródło: opracowanie własne

Aktualnie lub ostatnio wykonywanym zawodem lub zajęciem najczęściej była praca w charakterze
robotnika niewykwalifikowanego (34,2%). Na drugim miejscu według częstości wykonywanego
zawodu lub zajęcia znalazło się zatrudnienie w usługach (25,4%), na miejscu trzecim - praca
w charakterze robotnika wykwalifikowanego (19,7%). Kolejne miejsca zajmują: zatrudnienie
w rolnictwie lub ogrodnictwie (7,3%) i praca biurowa (5%). Dalsze miejsca to już zajęcia takie jak:
zbieranie złomu lub innych odpadków (4,3%) i żebranie (0,7%)
Rys.11: Zawód lub zajęcie bezdomnych

Źródło: opracowanie własne
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Przeanalizowano również związek między głównym źródłem dochodu i liczbą zdrowotnych
lub prawnych konsekwencji picia alkoholu. Bezdomni cechujący się najwyższymi wskaźnikami
w zakresie zdrowotnych lub prawnych konsekwencji picia alkoholu najczęściej utrzymują się
dzięki żebraniu. Na drugim miejscu znalazło się korzystanie z zasiłku z pomocy społecznej.
Bezdomni o najniższych wskaźnikach w zakresie zdrowotnych lub prawnych konsekwencji picia
alkoholu najczęściej utrzymują się dzięki alimentom, stałej pracy lub świadczeniom z ZUS
(tab.73).

śdło: opracowanie własne

Bezdomnych zapytano także o przyczynę niepodejmowania pracy zarobkowej (jeżeli taka
sytuacja miała miejsce). Większość (55,5%) stwierdziła, iż jest to spowodowane brakiem ofert
pracy, 21% tłumaczy to złym stanem zdrowia, natomiast pozostali (11,7%) uważają, że nie opłaca
się pracować.
Podsumowanie: Najczęstszymi źródłami dochodu bezdomnych są prace dorywcze lub
sezonowe oraz zasiłki z pomocy społecznej. Praca dorywcza, sezonowa jest tym częstszym
głównym źródłem dochodu, im młodszy jest wiek bezdomnych. Niepodejmowanie pracy
zawodowej bezdomni najczęściej tłumaczą brakiem ofert pracy oraz złym stanem zdrowia.
Wychodzenie z bezdomności
Próby wyjścia z bezdomności i przyczyny niepowodzeń
Najczęściej (73,4%) bezdomni chcieliby z bezdomności wyjść jak najszybciej. Jednak 14,5%
bezdomnych chciałoby wyjść z bezdomności, ale jeszcze nie teraz, dopiero za jakiś czas a 7,5%
bezdomnych chciałoby pozostać w bezdomności. Kobiety częściej niż mężczyźni chciałyby jak
najszybciej wyjść z bezdomności (odpowiednio: 82,1% i 72%), natomiast mężczyźni częściej niż
kobiety woleliby pozostać w tym stanie (odpowiednio: 8,4% i 1,5%) (tab.74).
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Tab.74: Chęć wyjścia z bezdomności według płci

Gdyby to było możliwe, chciałby jak najszybciej wyjść ze stanu
bezdomności
Chciałby wyjść ze stanu bezdomności, ale jeszcze nie teraz
Chciałby pozostać osobą bezdomną
TRUDNO POWIEDZIEĆ
Ogółem

Płeć
-----------------------------—-------- Ogółem
Mężczyzna Kobieta
309
55
364
72X)%
82,1%
73,4%
63
9
72
14,7%
13,4%
14,5%

N
%
N
%
N
%
N

36
8,4%
21

1
L5%
2

%
N 429
”%

4,9%

3,0%
67
100,0%

10Ó.Ó%

37___
7,5%
23
4,6%
496
100,0%

ródło: opracowanie własne

Osoby z wykształceniem wyższym częściej chciałyby wyjść z bezdomności niż pozostali
(odpowiednio: 82,8% i ok. 71-75%). Pozostać bezdomnymi częściej chcą osoby z wykształceniem
podstawowym niż bezdomni z wykształceniem ponadpodstawowym (odpowiednio: 11% iok. 67%) (tab.75).
Tab.75: Chęć wyjścia z bezdomności według poziomu wykształcenia
Poziom wykształcenia
„.
------------------------------------------------------------------------ -------------------------- T----------------- ---------------- Ogółem
Podstawowe Zawodowe
Średnie
Wyższe
24
364
N
81
163
Gdyby to było możliwe, chciałby jak
najszybciej wyjść ze stanu
74,3%
70,9%
82,8%
73,4%
75,0%
bezdomności
N
13
19
73
Chciałby wyjść ze stanu
bezdomności, ale jeszcze nie teraz
11.9%
16,5%
10,3%
14.7%
14,8%
N
12
15
2
37
Chciałby pozostać osobą bezdomną
6,5%
11,0%
6.3%
6,9%
7.5%
N
14
22
TRUDNO POWIEDZIEĆ
2,8%
6,1%
4.4%
,0%
N
109
230
128
29
496
Ogółem
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Źródło: opracowanie własne
I.i.
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Tylko 59,1% bezdomnych podejmowało próbę wyjścia z bezdomności. Częściej czyniły to kobiety
niż mężczyźni (odpowiednio: 68,7% i 57,6%) (tab.76).

Tak
Nie
Ogółem

Tab76: Podejmowanie prób wyjścia z bezdomności według płci
Płeć
Mężczyzna Kobieta
N
246
46 .
57,6%
68,7%
181
21
42,4%
31,3%
N
427
67
100,0%

Źródło: opracowanie własne
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100,0%

•*

Ogółem
292
59,1%
202
40,9%
494
100,0%

Próby wyjścia z bezdomności podejmowały najczęściej osoby z wykształceniem wyższym
(72,4%), rzadziej - z wykształceniem podstawowym (60,6%) i zawodowym (60,9%), najrzadziej z wykształceniem średnim (51,6%) (tab. 77).

odło: opracowanie własne

Próby wyjścia z bezdomności podejmowali bezdomni o bardzo podobnym stażu bezdomności
(średnia 7-7,5 lat) i wieku (średnia 47 lat) (tab. 78).

: opracowanie własne

Bezdomni, którzy nie chcą wyjść z bezdomności cechują się dłuższym stażem bezdomności
(średnia 9,5 roku) oraz starszym wiekiem (średnia 56 lat), niż bezdomni, którzy chcieliby wyjść ze
stanu bezdomności, ale jeszcze nie teraz (średnia stażu 8,5 roku, wieku 48 lat) oraz niż ci
bezdomni, którzy chcieliby jak najszybciej wyjść z bezdomności (średnia stażu 7 lat, wieku 47 lat)
(tab.79).
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Tab.79: Chęć wyjścia z bezdomności według stażu bezdomności i wieku
Staż bezdomności
6,9615
Średnia
Gdyby to było możliwe, chciałby jak najszybciej wyjść
ze stanu bezdomności

Chciałby wyjść ze stanu bezdomności, ale jeszcze nie
teraz

Chciałby pozostać osobą bezdomną

TRUDNO POWIEDZIEĆ

Ogółem

Wiek
46.6487
353
11,94048

N
Odchylenie
standardowe
Średnia

5,94730

Odchylenie
standardowe
Średnia
N
Odchylenie
standardowe
Średnia

5,88943

48,1918
73
10,90828

9,5135
37
6.76848

56,0811
37
10,02879

5,2609
23
4,66337

50,0435

7,3006
499
6,00484

47,7593
486
11,73354

8,4800

Odchylenie
standardowe
Średnia
N
Odchylenie
standardowe

7,58874

Źródło: opracowanie własne

Bezdomni, którzy nie chcą zmienić swojego dotychczasowego sposobu życia, najczęściej
stwierdzają, że przyzwyczaili się do swojej sytuacji i jest im z tym dobrze (33,8%) oraz - że
musiałyby zostać spełnione określone warunki, aby chcieli powrócić do tzw. normalnego życia
(30,8%). Rzadziej (26,9%) - że byłoby im trudno powrócić do tzw. normalnego życia. Znacznie
częściej motyw przyzwyczajenia się do bezdomności i akceptacji tego stanu pojawia się wśród
bezdomnych mężczyzn niż wśród kobiet (odpowiednio: 36,1% i 9,1%). Natomiast kobiety częściej
niż mężczyźni stwierdzają, że byłoby im trudno powrócić do tzw. normalnego życia (odpowiednio:
36,4% i 26,1%) oraz - że musiałyby zostać spełnione określone warunki, aby chciał powrócić do
tzw. normalnego życia (odpowiednio: 45,5% i 29,4%) (tab.80).
Tab.80: Przyczyny braku chęci wyjścia z bezdomności według płci
________ Płeć_________
Ogółem
Mężczyzna Kobieta
43
1
44
Przyzwyczaił się do bezdomności i jest mu z tym dobrze
%_________ 36,1%
9,1%
33.8%“
___ N __________ 31
4
35
Byłoby mu trudno powrócić do tzw. normalnego życia
%_________ 26J%
36,4%
26,9%~
Musiałyby zostać spełnione określone warunki, aby chciał powrócić
___ N _________ 35____________. 5
40 ~J
do tzw. normalnego życia
___ %
29.4%
45.5%
30.8%~
N
10
1
11
INNA ODPOWIEDŹ
%
_ N 119 11

Ogółem

%
Źródło: opracowanie własne
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8,4%
100,0%

9,1%
100.0%

8,5%
130
100.0%

Przyzwyczajenie do bezdomności jest częstszą przyczyną braku chęci do wyjścia z tego
stanu w przypadku osób z wykształceniem podstawowym i zawodowym (ok. 37%) niż osób
z wykształceniem średnim i wyższym (ok. 20-23%). Trudność powrotu to tzw. normalnego życia
jest częstszą przyczyną braku chęci wyjścia z bezdomności w przypadku osób z wykształceniem
średnim (41,9%) niż pozostałych (ok. 20-24%). Chęć powrotu do tzw. normalnego życia, ale na
określonych warunkach jest częściej deklarowana przez osoby z wykształceniem wyższym (40%)
oraz podstawowym ¡zawodowym (ok. 31-33%) niż przez osoby z wykształceniem średnim
(25,8%) (tab. 81).
Tab.81: Przyczyny braku chęci wyjścia z bezdomności według poziomu wykształcenia
Poziom wykształcenia
_*
ł
"• ■ “ “
-""
Podstawowe Zawodowe Średnie Wyższe
N
Przyzwyczaił się do bezdomności
10
i jest mu z tym dobrze
37,0%
37,3%
22,6%
20,0%
N
16
Byłoby mu trudno powrócić do tzw.
13
normalnego życia
22,2%
23,9%
41,9%
20,0%
Musiałyby zostać spełnione
N
21
określone warunki, aby chciał
31,3%
25,8%
40,0%
powrócić do tzw. normalnego życia
INNA ODPOWIEDŹ
Ogółem

N
%
N
%

2
7,4%
27
100,0%

5
7,5%
67
100,0%

3
9,7%
31
100,0%

1
20,0%
5
100,0%

O o ół e m
43
33,1%
36
27,7%
40
30,8%
11
85%
130
100,0%

Źródło: opracowanie własne

Bezdomni, którzy przyzwyczaili się do bezdomności oraz bezdomni, którym trudno byłoby
powrócić do tzw. normalnego życia charakteryzują się nieco dłuższym stażem bezdomności
(średnie: 8,5 lat i 9 lat), niż bezdomni, którzy uważają iż musiałyby zostać spełnione określone
warunki, aby chcieli powrócić do tzw. normalnego życia (średnia 7 lat). Wiek w tym wypadku nie
jest czynnikiem różnicującym (tab.82).
Tab.82: Przyczyny braku chęci wyjścia z bezdomności według stażu bezdomności i wieku
Przyczyny braku chęci wyjścia z bezdomności
Staż bezdomności
(w latach)
Przyzwyczaił się do bezdomności i jest mu z tym
8,4545
dobrze
N
Odchylenie standardowe
5,42798
Byłoby mu trudno powrócić do tzw. normalnego
Średnia
8,9722
życia
N
Odchylenie standardowe
6,77595
Musiałyby zostać spełnione określone warunki,
Średnia
7,4286
aby chciał powrócić do tzw. normalnego życia
N
42
Odchylenie standardowe
6.39032
7,6364
INNA ODPOWIEDŹ
Średnia
N
5,98787
Odchylenie standardowe
Ogółem
Średnia
8.2030
N
133
Odchylenie standardowe
6,12961
Źródło: opracowanie własne
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Wiek
50,5682
44
10,86363
50,5556
10,55447
50,3000
40
11.04350
54,2727
8,12516
50,7939
131
10,57480

Analiza korespondencji ukazuje związek między chęcią wyjścia z bezdomności i typami
przyczyn bezdomności. Z typem mieszkaniowym i finansowym związana jest chęć jak
najszybszego wyjścia z bezdomności, z typem uzależnień - wyjście bezdomności dopiero za jakiś
czas, z typem rodzinnym - chęć pozostania w bezdomności (rys. 12).
Rys.12: Typy najważniejszych przyczyn bezdomności i chęć wyjścia z bezdomności. Analiza

Tryb życia wpływa na chęć wyjścia z bezdomności. Osoby żyjące w grupie częściej niż
prowadzące inny tryb życia, chciałyby wyjść z bezdomności, ale jeszcze nie teraz (odpowiednio:
22,5% i 13,5%) lub chciałyby pozostać bezdomnymi (odpowiednio: 10,1% i 6,9%). Rzadziej też
osoby żyjące w grupie chciałyby wyjść z bezdomności jak najszybciej (odpowiednio: 62,9%
i 74,9%) (tab. 83).
Tab.83: Chęć wyjścia z bezdomności według trybu życia

Gdyby to było możliwe, chciałby jak najszybciej wyjść ze stanu
bezdomności

N
N

Chciałby wyjść ze stanu bezdomności, ale jeszcze nie teraz

Tryb życia
W grupie Nie w grupie
56
305
62,9%
74,9%
20
55
22,5%
13,5%

N

Chciałby pozostać osobą bezdomną

10,1%
N

TRUDNO POWIEDZIEĆ
Ogółem
Źródło: opracowanie własne
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6,9%
19

%
N

4,5%
89

%

100,0%

407
100,0%

Ogółem
361
72,8%
75
15,1%
37
7.5%
23
4,6%
496
100,0%

W celu wyjścia z bezdomności 72,6% bezdomnych poszukuje pracy, 18,2% szuka partnera
/ partnerki z mieszkaniem, 37,5% szuka pomocy u znajomych lub przyjaciół, 14% uczestniczy
w programie wychodzenia z bezdomności, 33% podejmuje starania o przyznanie lokalu
socjalnego, 16,1% szuka innej formy pomocy ze strony instytucji (tab.84).
Tab. 84: Działania mające na celu wyjście z bezdomności15
Odpowiedzi
N
Procent
Poszukiwanie pracy
207
37,9%
Poszukiwanie partnera(ki) z mieszkaniem
52_________ _____ 9,5%
Szukanie pomocy u rodziny lub przyjaciół
107
19,6%
40
7,3%
Uczestnictwo w programie wychodzenia z bezdomności
Starania o lokal socjalny
94
17,2%
Szukanie innej formy pomocy ze strony instytucji
46
8,4%
opracowanie własne

Do najważniejszych form pomocy udzielanych bezdomnym należy zaliczyć indywidualny program
wychodzenia z bezdomności, który jest opracowywany wspólnie przez bezdomnego i pracownika
socjalnego. Jednak jego realizacja wymaga aktywnego współdziałania ze strony bezdomnego
w rozwiązywaniu własnych problemów życiowych. Natomiast ze strony pracownika socjalnego
bezdomny może oczekiwać pomocy m.in. wleczeniu uzależnień, uzyskaniu zatrudnienia,
uzyskaniu konsultacji prawnej i psychologicznej. Osoba bezdomna objęta programem uzyskuje
także ubezpieczenie zdrowotne. Realizacja indywidualnego programu wychodzenia
z bezdomności może być jednak przerwana, jeśli bezdomny w sposób uporczywy narusza reguły
programu lub gdy opuści miejsce jego realizacji bez zgłoszenia tego pracownikowi socjalnemu.
Badania ukazały, iż jedynie 8% bezdomnych brało udział we wspomnianym programie.
Ponieważ najczęstszym działaniem podejmowanym przez bezdomnych w celu wyjścia
z bezdomności jest poszukiwanie pracy, dalsze analizy koncentrują się na tym zagadnieniu.
Mężczyźni częściej niż kobiety szukają pracy w celu wyjścia z bezdomności
(odpowiednio: 73,1% i 60,9%) (tab. 85).
Tab.85: Działania podejmowane w celu wyjścia z bezdomności • poszukiwanie pracy według płci
Płeć
Mężczyzna
Kobieta
N
179
28
Tak
73,1%
60,9%
N
66
18
Nie
26,9%
39,1%
N
245
46
Ogółem
100,0%
100,0%
Źródło: opracowanie własne

15

Tabela wykorzystująca procedurę „wielokrotne odpowiedzi" w programie SPSS. Zliczane były odpowiedzi „tak”.
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207
71,1%
84
28,9%
291
100,0%

Tym częstsze szukanie pracy w celu wyjścia z bezdomności, im wyższy poziom
wykształcenia: postępuje tak 85,7% osób z wykształceniem wyższym, 75,4% - z wykształceniem
średnim, 71,9% - z wykształceniem zawodowym, 60,6% - z wykształceniem podstawowym (tab.
86).
Tab.86: Działania podejmowane w celu wyjścia z bezdomności • poszukiwanie pracy według poziomu wykształcenia
' Poziom wykształcenia
_ ..
_________________________________ _____________—
— --------- ;--------------------------- Ogółem
Podstawowe Zawodowe Średnie Wyższe
207
18
49
100
40
N
Tak
85,7%
71,1%
75,4%
71,9%
60,6%
T

Nie
Ogółem

N
39,4%
66
100,0%

N

28,1%
139
100,0%

16
24.6%
65
100,0%

14,3%
21
100,0%

28,9%
291
100,0%

Źródło: opracowanie własne

Niepowodzenie prób wyjścia z bezdomności, sami bezdomni tłumaczą przede wszystkim tym, iż
nie dopisuje im szczęście wżyciu (41,5%), a także - iż na przeszkodzie stanęła zła wola innych
ludzi (25,3%), zabrakło im sił, aby próbować dalej mimo niepowodzeń (20,3%) lub zadziałały inne
przyczyny (13%).
Podsumowanie: Blisko 3/4 bezdomnych chciałoby jak najszybciej wyjść z bezdomności. Częściej
tego pragną kobiety oraz osoby z wykształceniem wyższym. Niemniej, tylko nieco ponad połowa
bezdomnych podejmowała próby wyjścia z bezdomności; również częściej czyniły to kobiety
i osoby z wykształceniem wyższym. Chęć jak najszybszej zmiany swojej sytuacji wiąże się
z mieszkaniowym ¡finansowym typem przyczyn bezdomności, zaś chęć dalszego życia
w obecnych warunkach, wiąże się z typem rodzinnym przyczyn bezdomności. W celu powrotu do
normalnego życia, bezdomni najczęściej (blisko 3/4) podejmują pracę zawodową. Tę formę
częściej preferują mężczyźni, jej częstość rośnie również wraz z poziomem wykształcenia.
Ci bezdomni, którzy nie chcą zmienić swojej sytuacji życiowej, to najczęściej osoby
o długim stażu bezdomności i starszym wieku.
Wykorzystan/e / ocena pomocy instytucjonalnej .
Bezdomni mogą korzystać z pomocy wielu instytucji i organizacji - zarówno rządowych, jak też
pozarządowych i wyznaniowych. Na terenie Lubelszczyzny instytucjami wspierającymi
bezdomnych są Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, Bractwa
Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta, Stowarzyszenie Emaus, Fundacja S.O.S. Ziemi Lubelskiej
i inne. Jednym z celów badań było określenie zakresu, w jakim bezdomni korzystają z oferowanej
im pomocy instytucjonalnej.
Bezdomni deklarują, że z pomocy OPS korzystają w następującym zakresie: noclegi 46%, posiłki - 43,2%, odzież - 21,2%, wsparcie finansowe - 37,8%, pomoc przy wychodzeniu
z nałogów - 7,2%, pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych - 15,6%. Znacznie rzadziej
154
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korzystają z pomocy organizacji pozarządowych: noclegi - 19,4%, posiłki - 22,2%, odzież - 18%,
wsparcie finansowe - 4,6%, pomoc przy wychodzeniu z nałogów - 7%, pomoc przy załatwianiu
spraw urzędowych - 8%. Dodatkowym źródłem pomocy dla bezdomnych, w których bezdomni
korzystają z: noclegów - 5,4%, posiłków - 21%, odzieży - 14,6%, wsparcia finansowego - 5,2%,
pomocy przy wychodzeniu z nałogów - 2,8%, pomocy przy załatwianiu spraw urzędowych - 2%.
Na podstawie wypowiedzi bezdomnych zbudowany został indeks korzystania z pomocy
instytucji. Okazało się, że z różnych form pomocy instytucji w większym zakresie korzystają
kobiety niż mężczyźni oraz osoby o najkrótszym stażu bezdomności; w najmniejszym zakresiebezdomni o stażu od 10 do 12 lat. Z pomocy instytucjonalnej w większym zakresie korzystają
osoby z wykształceniem podstawowym, zawodowym i średnim - niż z wykształceniem wyższym
(tab. 21-23 w aneksie).
Z pomocy instytucjonalnej w największym zakresie korzystają osoby bezdomne, których
podstawowym źródłem dochodów są alimenty, zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek z pomocy
społecznej. W nieco mniejszym stopniu z pomocy instytucjonalnej bezdomni, których
najważniejszym źródłem dochodów jest praca dorywcza lub żebranie, zaś w najmniejszym
stopniu z pomocy tej korzystają bezdomni, których głównym źródłem dochodów jest stała praca,
świadczenia z ZUS lub emerytura / renta (tab.87).

Źródło: opracowanie własne

Z pomocy instytucji w większym zakresie korzystają bezdomni żyjący w grupach, jak również
w związkach koleżeńskich, niż prowadzący samotny tryb życia lub żyjący w związkach
nieformalnych (tab.88).
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Tab.88: Indeks korzystania z pomocy instytucji według trybu życia
Tfybżycia

średnia

Najczęściej prowadzi samotny tryb życia
Żyje z partnerem / partnerką

2,0369
2,3684

N

271
38

Odchylenie
standardowe
2,36614
2,16134

Ma kolegę / koleżankę, z którym I którą spędza większość
3,2245
98
2,98287
czasu_____________________________________
Zwykle żyje w grupie kilku osób
3,4607
89
2,60269
“INNA ODPOWIEDŹ ___________________________________________ 13333_______________ 3_____________ .57735
Ogółem
2,5451
499
2,58965
Źródło: opracowanie własne

Analizowano również, na ile uzyskiwana pomoc spełnia oczekiwania bezdomnych. Dwie piąte
(40,5%) bezdomnych korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej uważa, że instytucja
ta spełnia większość ich oczekiwań, 25,9% uważa, że OPS spełnia wszystkie oczekiwania, 22,6%
- spełnia tylko niektóre oczekiwania, zaś 6,4% - uważa, że OPS nie spełnia ich żadnych
oczekiwań (tab.89).
Tab.89: Ocena pomocy udzielanej przez lokalny OPS
Częstość
Spełnia wszystkie oczekiwania
101
Spełnia większość oczekiwań
158
Spełnia tylko nieliczne oczekiwania
88
Nie spełnia żadnych oczekiwań
25
TRUDNO POWIEDZIEĆ
18
Ogółem
390
Źródło: opracowanie własne

Procent
25.9
40,5
22,6
6,4
4,6
100,0

Spośród bezdomnych, którzy twierdzą, że OPS spełnia tylko nieliczne oczekiwania lub nie spełnia
ich żadnych oczekiwań, 34,5% uważa, że jest to spowodowane zbyt skomplikowanym procesem
załatwiania spraw w OSP, 29,2% - że jest to wynik nieudolności lub braku dobrej woli
pracowników OPS, 23% - że jest to skutek braku odpowiednich środków, którymi mógłby
dysponować OPS, zaś 10,6% - że jest to efekt podziału posiadanych przez OSP środków
(tab.90).
Tab.90: Opinie o przyczynach niespełniania oczekiwań przez lokalny OPS
Częstość
Brak odpowiednich środków, którymi mógłby dysponować OPS
Podział posiadanych przez OPS środków
12
Zbyt skomplikowany proces załatwiania spraw w OPS
Nieudolność lub brak dobrej woli pracowników OPS
INNA ODPOWIEDŹ
Ogółem
113
Źródło: opracowanie własne
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Procent
10,6

100,0

Częściej niż co czwarty (27,5%) bezdomny złożył wniosek o przydział mieszkania
komunalnego lub socjalnego. Nieznacznie częściej działanie to podjęły kobiety niż mężczyźni
(odpowiednio: 29,9% i 27,3%). Częściej wniosek taki składały osoby o najkrótszym stażu
bezdomności (34,5%), zwłaszcza w porównaniu z osobami o stażu najdłuższym (17,3%) oraz
osoby w wieku od 36 do 45 lat (33%), zwłaszcza w porównaniu z najmłodszymi (23,3%).
Stosunkowo często wniosek o przydział mieszkania socjalnego składali też najstarsi bezdomni
(28,4%) (tab.24-26 w aneksie).
Podsumowanie: Bezdomni często korzystają z pomocy instytucjonalnej, np. blisko połowa
korzysta z noclegów i posiłków organizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Z pomocy
instytucji częściej korzystają kobiety oraz osoby o najkrótszym stażu bezdomności, jak również ci
bezdomni, których głównym źródłem dochodów są alimenty, zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek
z pomocy społecznej. Z pomocy instytucji w większym zakresie korzystają bezdomni żyjący
w grupach. Ponad 1/4 bezdomnych złożyła wniosek o przydział mieszkania komunalnego lub
socjalnego.
Podsumowanie
Opierając się na opiniach samych bezdomnych, dochodzimy do wniosku, że przyczyny
bezdomności są zróżnicowane (aż pięć powodów bezdomności uzyskało co najmniej 10%
częstość wskazań). Najczęstszą przyczyną bezdomności wśród mężczyzn i drugą z kolei
przyczyną bezdomności kobiet jest alkoholizm. Jeżeli jednak wykorzystać deklarowane przez
bezdomnych przyczyny bezdomności, to okazuje się, że najczęstszym wyróżniającym się
w badaniach typem przyczyn jest typ mieszkaniowy (blisko 1/3 wszystkich przypadków), a typ
uzależnień jest dopiero na trzecim miejscu w kolejności wskazań (także za typem finansowym).
Niewątpliwie jednak: problemy mieszkaniowe, finansowe i alkoholowe stanowią „wielką trójkę"
przyczyn bezdomności (ponad 4/5 wszystkich wskazań).
Na podstawie opracowanego na użytek projektu wskaźnika wykluczenia, stwierdzamy
wysoki poziom marginalizacji bezdomnych. Szczególnie wysoka marginalizacja dotyka
bezdomnych o długim stażu, starszym wieku i niskim poziomie wykształcenia. Wiąże się to także
zbrakłem podejmowania prób wyjścia z bezdomności. Trudno jednak w tym przypadku
jednoznacznie ustalić zależność przyczynowo - skutkową: czy są to osoby tak bardzo i trwale
usunięte na margines życia społecznego, iż już nawet nie próbują doń wracać, czy też brak chęci
wyjścia z bezdomności, daleko posunięte przyzwyczajenie do swojej sytuacji (może nawet
identyfikacja z rolą bezdomnego - ale to wymaga bardziej szczegółowych badań) jest przyczyną
odsunięcia się margines życia społecznego. Obydwie sytuacje są możliwe, chociaż bardziej
prawdopodobna wydaje się alternatywa pierwsza. Wymaga to jednak dalszych badań.
Wysoką pozycję w grupie bezdomnych zajmują osoby o stosunkowo najlepiej
zachowanych więziach ze światem zewnętrznym. Osoby młodsze i o krótkim stażu bezdomności
są jakby na granicy dwóch światów: świata bezdomnych i świata „normalnego”. Są to też osoby
o najniższym stopniu marginalizacji. I to są atuty, które dają im wysoki status społeczny
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w grupach bezdomnych. Paradoksalnie więc - wysoki status w grupie bezdomnych zajmują
osoby, które najbardziej różnią się od typowych bezdomnych, a najbardziej przypominają
„zwykłych” ludzi. Patrząc na to z innej perspektywy: grupą odniesienia normatywnego dla
bezdomnych nie są oni sami, lecz „normalne społeczeństwo, które w jakimś sensie opuścili.
Jeżeli tak, to należy założyć, iż akceptują oni powszechnie uznane w społeczeństwie normy
i wartości, pomimo stania na uboczu życia społecznego.
Bezdomni często pochodzą z rodzin patologicznych (nadużywanie alkoholu, konflikty
z prawem, akty przemocy w rodzinie). Blisko połowa bezdomnych wychowała się w rodzinach,
w których ojciec lub matka nadużywali alkoholu. Połowa bezdomnych mężczyzn pijących kilka
razy w tygodniu lub częściej pochodzi z rodzin, w których ojciec nadużywał alkoholu (dotyczy to
także ok. 40% pijących nadmiernie kobiet). Można więc w tym mówić o intergeneracyjnej
transmisji problemów alkoholowych wśród bezdomnych. Duża częstość spożycia alkoholu nie jest
wprawdzie tożsama z uzależnieniem od alkoholu, ale przyjmując pewien margines błędu można
założyć, iż taka korelacja istnieje.
Aż 2/3 bezdomnych posiada aktualnie rodzinę (biorąc pod uwagę zarówno rodzinę
pochodzenia, jak też rodzinę prokreacji), jednak w związku małżeńskim aktualnie znajduje się
tylko 1/6. Bezdomni najczęściej nie utrzymują kontaktów ze swoimi małżonkami. Warto zwrócić
uwagę, że w nagłej potrzebie ponad 1/3 bezdomnych mogłaby liczyć głównie na pomoc członków
rodziny. Jednak nie jest to dużo, gdyż tylko co drugi bezdomny posiadający rodzinę może liczyć
na jej pomoc. Szczególnie smutne jest, iż prawie 2/3 bezdomnych posiada dzieci, ale tylko 1/3
utrzymuje z nimi kontakty.
Nie dziwi fakt, iż bezdomni często cierpią na różnego rodzaju dolegliwości zdrowotne:
niehigieniczny tryb życia, żywność często „zdobywana", a nie kupowana, utrudniony dostęp do
opieki medycznej (1/4 bezdomnych nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego), nadużywanie
alkoholu, palenie papierosów (pali 3/4 bezdomnych) walnie przyczyniają się do ogólnie złego
stanu zdrowia. Nie można też zapominać, iż 1/5 bezdomnych ma orzeczony stopień
niepełnosprawności. Efektem są częste hospitalizacje: w ciągu roku prawie 1/4 bezdomnych staje
się pacjentami szpitali. Spośród dolegliwości, bezdomni najczęściej skarżą się na bezsenność
i bóle głowy (dotyczy to prawie połowy bezdomnych). Częstość odczuwania dolegliwości rośnie
wraz z wiekiem, natomiast nie ma liniowej zależności od stażu bezdomności.
Jak to już było zasygnalizowane wcześniej, mniej niż 1/4 bezdomnych przyznaje się do
picia alkoholu. Gdyby deklaracje bezdomnych przyjąć za prawdę, konsumowaliby oni rzadziej
alkohol niż tzw. przeciętny Polak. A przecież nawet potoczna obserwacja nie potwierdza tak
optymistycznych deklaracji. Skąd więc takie opinie? Nie można odrzucić hipotezy, że bezdomni
chcą się rozstać z przyklejaną im etykietą osób niezmiernie pijących i/lub alkoholików. Jednak
biorąc pod uwagę, że blisko połowa wywiadów przeprowadzona została na terenie instytucji
(schroniska dla bezdomnych, noclegownie, itp.), bardziej prawdopodobne wydaje się. iż część
bezdomnych nie przyznawała się do rzeczywistego spożycia być może rozumiejąc pytanie
kwestionariuszowe („Czy zdarza się Panu(i) pić alkohol?") jako odnoszące się bardzo ściśle do
teraźniejszości, tzn. czy zdarza się pić alkohol w czasie korzystania z pomocy danej instytucji (co
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jest zabronione). Przeciętnym bezdomnym pijącym intensywnie jest stosunkowo młody lub
w średnim wieku mężczyzna, o niskim poziomie wykształcenia i dłuższym niż przeciętny stażu
bezdomności.
Warto też zwrócić uwagę na uzależnienie od nikotyny: papierosy pali blisko 3/4
bezdomnych, podczas gdy według badań PGSS z 2002 roku na próbie ogólnopolskiej, pali
niewiele ponad 1/3 dorosłych Polaków.
Najczęstszymi źródłami dochodu bezdomnych są prace dorywcze lub sezonowe (prawie
1/3 przypadków) oraz zasiłki z pomocy społecznej (ponad 1/4 przypadków). Bardzo rzadko jest to
praca stała (zaledwie ok. 4%), a jeżeli już jest podejmowana to częściej przez osoby młodsze
i lepiej wykształcone. Warto zwrócić uwagę, iż co dziesiąty bezdomny żebrze (wśród kobiet niemal co szósta osoba). Ogólnie biorąc, mniej więcej połowa bezdomnych utrzymuje się dzięki
własnej aktywności, a druga połowa - dzięki zasiłkom i świadczeniom. Niewątpliwie, przy obecnej
sytuacji na rynku pracy Lubelszczyzny, szanse bezdomnych na znalezienie stałej pracy
zawodowej są nikłe, a przecież jest to jeden z najistotniejszych elementów wychodzenia
z bezdomności.
Obserwatorowi zewnętrznemu wydaje się oczywiste, że wszyscy bezdomni chcieliby wyjść
z bezdomności jak najszybciej, tylko warunki zewnętrzne tego nie umożliwiają. W gruncie rzeczy
sytuacja jest bardziej złożona. Wprawdzie prawie 3/4 bezdomnych rzeczywiście chciałoby wyjść
z bezdomności jak najszybciej, jednak tylko nieco ponad połowa bezdomnych podejmuje
jakiekolwiek próby aby to osiągnąć. Co więcej, prawie 1/4 bezdomnych wcale nie pragnie jak
najszybszego powrotu do normalnego życia, w tym - aż 7,5% chce pozostać bezdomnymi.
Prawdopodobnie są to osoby, które ze względu na długi staż bezdomności (średnia - 10 lat),
przyzwyczaiły się do obecnego trybu życia lub po prostu nie widzą żadnej szansy zmiany swojej
sytuacji i pogodziły się już z tym. Wydaje się, że ta kategoria bezdomnych powinna być
przedmiotem specjalnej troski, w tym także - interwencji psychologicznej.
Rozmiary wykorzystania pomocy instytucjonalnej przez bezdomnych są znaczne. Blisko
połowa korzysta z noclegów i posiłków organizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej,
ponad 1/3 otrzymuje z OPS wsparcie finansowe, 1/5 - odzież, itd. Liczące się wsparcie otrzymują
też bezdomni ze strony organizacji pozarządowych i wyznaniowych.
Interesujące, że z pomocy instytucji w większym zakresie korzystają bezdomni żyjący
w grupach, jak również w związkach koleżeńskich, niż prowadzący samotny tryb życia lub żyjący
w związkach nieformalnych. Być może w grupach jest szybszy obieg informacji ¡wymiana
doświadczeń, ale również większe poczucie bezpieczeństwa i świadomość wsparcia
społecznego. Ocena działalności Ośrodków Pomocy Społecznej jest ogólnie biorąc pozytywna: aż
1/4 bezdomnych uważa, że OPS spełniają wszystkie ich oczekiwania, zaś prawie połowa - iż
większość oczekiwań.
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Tożsamość społeczna osób bezdomnych
X

Metoda badań i dobór próby badawczej
W badaniach wykorzystano metodę indywidualnego wywiadu pogłębionego wypracowaną na
gruncie badań jakościowych. Umożliwia ona uchwycenie sposobów rozumienia świata badanych
osób, konstruowanego z perspektywy badanych i odkrywanie nadawanych przez nich znaczeń
przypisywanych własnym doświadczeniom. Nawiązując do tradycji szkoły chicagowskiej wywiady
te miały także na celu dopuszczenie do głosu wykluczonych, umożliwienie im swobodnej
wypowiedzi na temat własnej sytuacji życiowej.
Jednakże sposoby postrzegania świata nie są jedynie procesem psychicznym. Nie
oznacza to zatem, że badamy wyłącznie pewne mentalne reprezentacje, ale możemy
przypuszczać, że przekładają się one na rzeczywiste doświadczenia badanych osób. Analiza
sposobów definiowania siebie, swojego miejsca w świecie dawniej i obecnie, obrazu przyszłości,
a także ocena funkcjonowania instytucji wsparcia pozwalają ujawnić główne problemy, z jakimi
zmagają się osoby bezdomne. Badania jakościowe pozwalają nam dotrzeć do świata znaczeń
badanych, który zazwyczaj nie jest ujawniany w badaniach ilościowych.
Ze względu na cel badań wybrano metodę wywiadu pogłębionego, który umożliwia
poznanie indywidualnych punktów widzenia na określone problemy badawcze. Opracowano
scenariusz wywiadu, który obejmował następujące grupy problemów: autoidentyfikacja, relacje
społeczne, dom i rodzina, praca, instytucje pomocy, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, sens
życia. Wywiady przeprowadzono w dużej części w schroniskach i noclegowniach, rzadziej na
ulicy i dworcach. Każdy z badanych był poinformowany o anonimowości badań, proszono także
o zgodę na nagrywanie wywiadu. Nikt z badanych nie odmówił udziału w badaniach. Atmosfera
wywiadów była swobodna, choć zdarzały się momenty trudne, ze względu na intymność
poruszanych spraw. Zdarzało się, że rozmówcy ujawnili bardzo intensywnie przeżycia smutku
w trakcie wywiadu, prowadzący w żaden sposób nie próbowali przekroczyć granic prywatności
i nie drążyli tematu, gdy rozmówca wyraźnie dał do rozumienia, że nie chce o tym rozmawiać.
W trakcie wywiadu zrobiono także zdjęcia przedmiotów mających znaczenie dla bezdomnego
(zob. Aneks C). Pracownicy schronisk zezwalali na badania, choć w jednym przypadku zdarzyło
się, że pracownik chciał być obecny przy wywiadzie. Jednakże po kilku minutach zrezygnował
z obserwacji przebiegu rozmowy.
Metodologiczne założenia badawcze oparte są na teorii ugruntowanej Anselma Straussa
i Barney’a Glasera. Ze względu na ograniczony czas badań i z góry narzuconą liczbę
respondentów uzyskano pewien stopień nasycenia jedynie w jednej ogólnej kategorii osób
bezdomnych, choć starano się aby próba badawcza była maksymalnie różnorodna pod względem
płci i wieku. Wywiady poddane zostały transkrypcji, następnie zakodowane przy użyciu programu
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Atlas.ti. Dane grupowano ze względu na ich znaczenie dla problemu badawczego. Dla
zwiększenia rzetelności analizy badania kodowało niezależnie dwóch badaczy.
Sformułowane zostały następujące pytania badawcze:
•
Jak osoby bezdomne postrzegają swoje miejsce w świecie dawniej i obecnie?
•
Jakie czynniki wpłynęły na drogę życiową bezdomnych?
•
Jaki jest obraz ich przyszłości?
•
Jak oceniają instytucje pomocy społecznej?
Zgodnie z założeniami metodologicznymi badaniami objęto osoby bezdomne z terenu
województwa lubelskiego. Ze względu na specyfikę badanej populacji próba badawcza została
dobrana w sposób celowy. Większość badanych osób to typ bezdomnych „instytucjonalnych”
(Baranowski, 2010), przebywających w schroniskach, noclegowniach itp. Jest to uzasadnione
tym, że w projekcie badawczym interesowała nas opinia bezdomnych na temat funkcjonowania
instytucji wsparcia, a zatem chodziło o osoby, które mają takie doświadczenia.
Próba badawcza składa się z 20 osób bezdomnych, z którymi przeprowadzono wywiady
na terenie Lublina (6 osób), Zamościa (5 osób) i Białej Podlaskiej (2 osoby) i Chełma (7 osób).
Wybór Lublina wynika z faktu pełnienia funkcji stolicy województwa. Pozostałe trzy ośrodki zostały
dobrane ze względu na fizyczną i komunikacyjną odległość od stolicy regionu.
Łącznie zbadano 14 mężczyzn i 6 kobiety. Proporcje kobiet i mężczyzn w poszczególnych
miastach były zróżnicowane.

: opracowanie własne

Średnia wieku w badanej próbie to 45,8 lat. Najmłodszy respondent miał 20 lat, najstarszy
- 65. Pięciu badanych miało staż bezdomności mniej niż 12 miesięcy, siedmiu 1-5 lat, a osiem
osób powyżej 5 lat. Jedna z osób przebywała w schronisku aż 12 lat.
W próbie znalazło się najwięcej osób z wykształceniem zawodowym (40%). Znacznie
mniej z wykształceniem średnim (20%), podstawowym (15%) i gimnazjalnym (10%), (5% brak
danych).
Autoidentyfikacja bezdomnych
W badaniach koncepcji siebie osób bezdomnych zainspirowano się techniką TST Manfreda
Kuhna i Thomasa McPartlanda. Poproszono badanych, aby odpowiedzieli na pytanie „kim jestem”
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bez prób narzucania rozmówcom przez badanego jakichkolwiek kategorii. Zakładano, że te
kategorie, które są dla badanych najważniejsze pojawią się jako pierwsze. Analizy wyników
pokazują, że dla większości badanych kategoria bezdomności dominuje nad innymi kategoriami,
które mogą być użyte do zdefiniowania siebie (hipertrofia tożsamości). Aż 12 badanych uważa się
za osobę bezdomną. W ich przypadku nastąpiło więc scalenie roli i osoby: jednostka zostaje
obsadzona w roli i ją przyjmuje (Goffman, 2005). Można także zauważyć, że źródła takiej
autoidentyfikacji nie wynikają jedynie z kategoryzacje jaką nadają badanym inne osoby, z którymi
bezdomny się styka, ale także z innych czynników, takich jak:
•
miejsce: bezdomnym jest się ponieważ przebywa się w schronisku dla bezdomnych;
•
brak środków utrzymania, brak mieszkania;
•
brak stałego zameldowania;
•
niemożność powrócenia do własnego domu.
Niektórzy z respondentów dodatkowo do samoidentyfikacji używali kategorii, które miały
jednoznacznie negatywną konotację. Ten proces samodegradacji nie był częsty i dotyczył bardzo
zróżnicowanej grupy badanych: zarówno osób przebywających na ulicy, jak i mieszkańców
schronisk. Osoby te miały staż bezdomności od 3-5 lat. Z wypowiedzi wynika, że bycie
bezdomnym odbierało rozmówcom status nie tylko „porządnego obywatela”, ale wręcz
pozbawiało ich człowieczeństwa. Osoby te zauważały, że nie żyją już „jak inni ludzie" czy nawet
„jak ludzie", że egzystują na marginesach życia społecznego. Osoby te próbowały ukryć przed
innymi ludźmi piętno swojego statusu społecznego, aby zachować twarz.
Nie wszystkie z badanych osób uważały się za bezdomne, osoby te dzielą się wyraźnie na
dwie grupy. Pierwsza z nich to osoby, które przebywają w schronisku, ale traktują to miejsce jako
miejsce pobytu czasowego. W żaden sposób nie są związani z mieszkańcami i pracownikami
instytucji udzielającej noclegu. W przypadkach takich osób praca socjalna z nimi jest szczególnie
trudna. Często przyjmują oni postawę roszczeniową, znają swoje uprawnienia i nie chcą
uczestniczyć w budowaniu pewnej wspólnoty mieszkańców. Są to osoby, które nadużywają
alkoholu, ale także w tej grupie znajduje się nowy typ bezdomnego: osoba młoda, która pracuje
nielegalnie i traktuje schronisko jak „najtańszy w mieście hotel":
Wca/e nie jestem bezdomnym. Ja się nie uważam. ...ja tak, taka sprawa wyszła, koleżka do kieliszka mi
umarł, jak żeśmy pili 9 września tamtego roku, po 3-4 flaszki dziennie. No i umarł mi gdzieś ze 3 tygodnie
temu. Musiałem na schronisko przyjść, dlatego bo stancji nie załatwię. Ciepło się zrobi, ja znikam stąd, ja
tu nie będę mieszkał. M55
Drugą grupą stanowią osoby, które są zadowolone ze swojego pobytu w schronisku. Mogą to być
osoby długotrwale przebywające w schronisku, które zżyły się ze swoim miejscem pobytu na tyle,
że stał się dla nich domem. Są to także osoby, które przez pewien czas przebywały w trudnych
warunkach na ulicy i obecnie, porównując swoje przeszłe położenie z obecnym, uważają, że nie
są „prawdziwymi bezdomnymi". W tej grupie znalazły się także młode matki, którym bardzo zależy
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na stworzeniu domowej atmosfery dla swoich dzieci. Brak poczucia inności, niskiego statusu
społecznego jest związane z tworzeniem więzi społecznych między mieszkańcami schroniska.
Poczucie bycia „jak domu” sprawia, że osoby te nie czują się zmarginalizowane, ale znajdują
wspólnotę wsparcia. Grupą odniesienia stają się inni mieszkańcy schroniska, a nie świat poza
nim:

Na początku myślałam, że tu trafiają osoby z jakichś biednych, patologicznych rodzin, atu trafiają
naprawdę normalne osoby, z normalnymi problemami, nie jakieś tam straszliwe rzeczy, co się dzieją. Nie
czuje się w jakiś sposób dyskryminowana, to jest to, że normalnie czuję się jak w domu. Nie czuję się, ja
w jakiejś noclegowni. K20
Badani, mimo poczucia przynależności do kategorii ludzi bezdomnych, a nawet oceniania własnej
osoby w sposób bardzo negatywny, nie mieli wyraźnego poczucia inności od pozostałych
członków społeczeństwa. Co prawda przyznawali, że istnieje podzielany społecznie stereotyp
bezdomnego: osoby brudnej i pozostającej pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających, to jednak oni sami bardzo dbali o swój wizerunek zewnętrzny, który pozwala im
ukryć prawdziwą tożsamość. Osoby te wyraźnie dystansowały się od takiego sposobu
postrzegania bezdomności, która stawia ich w niekorzystnym świetle. Podobne spostrzeżenia
zanotowano w badaniach bezdomnych w Londynie (Averitt, 2003). Dbanie o wygląd zewnętrzny
jest strategią, dzięki której upodabniają się do innych, „normalnych" członków społeczeństwa,
ukrywając piętno bezdomności, a także sposobem dystansowania się od „ludzi ulicy", którzy są
uosobieniem patologicznej, negatywnej bezdomności:

Jeśli pokazuje się w telewizji, że to są bezdomni, oni na tych ogródkach działkowych, że to są pijaki (...)
widać, niektóre osoby, wie pani ...Po samym stylu zachowania, po ubiorze, taka wizualizacja. Jeżeli stąd
się wychodzi z tego budynku, to trzeba jakoś wyjść w miarę, żeby wygląd był taki zewnętrzny, stąd właśn
osoby wychodzą przeważnie schludnie ubrani, są w miarę, wie pani, oprani, bo każdy to jednak dba o to
A jeżeli ktoś idzie już taki cały zaniedbany, jeszcze do tego zapijaczony, od razu widać ... M58
Mimo świadomości, że bezdomność jest stygmatyzowana, respondenci opowiadali, że sami nie
doznali wyraźnych przejawów dyskryminacji. Może się to wydawać dość zaskakujące, ale
bezdomni generalnie nie skarżyli się na złe traktowanie ich przez innych ludzi, a nawet chętnie
opowiadali o pozytywnych zachowaniach wobec ich osoby, zarówno w sytuacjach codziennych
interakcji, jak również w kontekstach instytucjonalnych. Być może prezentowanie siebie w czasie
wywiadu jako „normalną, zwykłą osobę" było jedną ze strategii podtrzymania pozytywnego
wizerunku własnej osoby. Z całej 20-osobowej grupy badanych 4 osoby wspominały
o negatywnych, w ich ocenie, reakcjach społecznych. Niektórzy ambiwalentnie, a nawet
negatywnie oceniali chęć pomocy bezdomnym przez innych ludzi, ponieważ narusza to ich
poczucie godności. Nie chcieli oni, aby utożsamiano ich z hańbiącą etykietą żebraka. Nieliczni
wspominali o nieprzyjemnym „gapieniu się" osób, a także o wyzwiskach (bezdomny żyjący na
dworcu kolejowym). Warto zwrócić uwagę na to, że bezdomni są świadomi negatywnych
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stereotypów, dlatego tez odczuwają dyskomfort w sytuacjach, w których muszą ujawnić swoją
tożsamość. Najczęstszą reakcją bezdomnych jest ukrywanie piętna, strategiczne zarządzanie
piętnem, np. upodobnianie się wyglądem do „normalsów”, unikanie sytuacji, w których może dość
do napiętnowania (np. ujawniania dowodu tożsamości), ale także neutralizacja negatywnych
reakcji przez ich bagatelizowanie.
Definicja domu
Dom jest miejscem, którego bezdomny ex definitione nie posiada. Analiza wyobrażeń domu, jakie
mają rozmówcy pozwala na dotarcie do semantycznej siatki znaczeń, jakie przypisują temu
pojęciu badani, a także ustalenie, czego właściwie dotyczy ich deprywacja jako bezdomnych.
Kategoria domu łączona była z następującymi pojęciami:
•
rodzina: osoby bliskie, wspierające;
•
miejsce, w którym mieszka lub zamieszkałaby rodzina;
•
schronienie: badani utożsamiali dom z miejscem, w którym człowiek może czuć się
pewnie, bezpiecznie;
•
miejsce prywatne, gdzie można się czuć swobodnie;
•
wyznacznik statusu;
•
własność materialna.
Dla największej grupy badanych dom to przede wszystkim rodzina lub miejsce, w którym mieszka
rodzina. Osoby te zatem nie były bezdomne wyłącznie dlatego, że nie posiadały pomieszczenia
mieszkalnego, ale przede wszystkim dlatego, że ich więzi rodzinne zostały zerwane lub w istotny
sposób nadwątlone. Ci, badani którzy utożsamiali dom z bezpieczeństwem, azylem, także czuli
się w schroniskach osobami bezdomnymi, właśnie ze względu na zbyt wąską sferę prywatności,
jaką dają instytucje. Niektórzy z badanych przyznawali, że domem jest dla nich schronisko, ale
część z nich ujmowała ten dom w bardzo wąskim rozumieniu tego słowa, a więc jako miejsce do
mieszkania. Można było zauważyć, żęto wąskie rozumienie domu kontrastuje z jego szerokim
rozumieniem, w którym obejmuje on nie tylko miejsce, ale także osoby. Niekiedy bezdomni,
szczególnie kobiety wyrażały opinię, że dla nich schronisko jest domem tymczasowym lub
wspólnotą, w przypadku gdy instytucja wsparcia wybierała taką formę organizacji życia
mieszkańców. Poniższa wypowiedź bezdomnej kobiety wskazuje, na wysiłki, jakie podejmują
bezdomni, aby stworzyć wspólnotę „na zasadzie domu ’:
Dom to jest i tutaj dom, to jest takie coś, takie ciepło, zrozumienie, taki azyl gdzie się wróci, można z kimś
porozmawiać, można pomóc innemu człowiekowi, dla mnie to jest dom. To jest dom i rodzina, która może
składać się, jesteśmy ludźmi dla siebie obcymi, każdy z innego środowiska, innego pochodzenia, w różnym
wieku, ale jest to dom. Tworzymy rodzinę i na takiej zasadzie razem sprzątamy, robimy, gotujemy,
pieczemy, idziemy razem do ogródka i tak razem na zasadzie domu, że każdy ma swój obowiązek,
porozmawiamy, spędzanie razem czasu, żeby to było tak rodzinnie. K40
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Bezdomni często zrywają kontakt z rodziną. Badania pokazują, że kontakt jest zerwany
w przypadku 40% (Dudziak, 2007). Podobne wyniki otrzymaliśmy w przeprowadzonych
wywiadach. Więzi rodzinne bezdomnych nie we wszystkich przypadkach są zerwane. Niektórzy
z badanych nadal utrzymują przyjazne kontakty ze swoim współmałżonkiem (lub byłym
współmałżonkiem) czy partnerem. Inni dopuszczają możliwość odbudowania więzi. Jednakże
w wielu przypadkach (7 osób) negatywne zdarzenia z przeszłości doprowadziły do zerwania
więzi, utraty kontaktu, a nawet stosunków jawnej wrogości. Inni próbowali nawiązać nowe bliskie
kontakty z nowymi partnerami. Były to osoby z najbliższego otoczenia bezdomnych, osoby
przebywające w tym samym ośrodku wsparcia, w tej samej sytuacji życiowej. Badani deklarowali
chęć budowy nowego związku i ułożenia sobie życia z nowym partnerem. W ten sposób ich
potrzeba miłości i akceptacji była zaspokojona. Problemem, który utrudniał im tworzenie nowych
intymnych relacji był brak rodzinnych domów dla bezdomnych i wyraźny podział placówek na
tych, które przeznaczone są wyłącznie dla kobiet (lub kobiet z dziećmi) i wyłącznie dla mężczyzn.
Kilka osób zdecydowanie odrzucało możliwość wejścia w nowe związki, uważali się za osoby
niegotowe, zbyt zmęczone czy zniechęcone, a także zbyt stare na nowe, bliskie kontakty.
Więzi z rodzicami były jeszcze słabsze. Większość badanych to osoby w starszym wieku
i ich rodzice nie żyją. Młodsze osoby miały na tyle negatywne wspomnienia z dzieciństwa,
że wciąż odczuwają żal za to, co ich w życiu spotkało. Nieco więcej osób próbuje podtrzymać
swoje kontakty z dziećmi (7 osób). Czasem kontakty te są utrudnione ze względu na negatywne
nastawienie opiekuna dziecka, jednakże badani twierdzili, że chcą utrzymać więzi z dziećmi.
Słaby kontakt lub brak w ogóle kontaktu odnotowano jedynie w 2 przypadkach. Niektórzy badani
twierdzili, że utrzymują także dobre relacje z rodzeństwem, o ile nie doszło wcześniej do
konfliktów, przeważnie dotyczących podziału spadkowego. Kontakty te, choć sporadyczne są
często pomocne. Zdarzało się jednak, że bezdomny odczuwał skrępowanie czy dyskomfort
z powodu sytuacji, w jakiej się znalazł i nie dążył do pogłębiania relacji rodzinnych.
Jedno z pytań wywiadu dotyczyło cennych rzeczy, np. pamiątek czy innych przedmiotów,
które dla respondentów mają wartość nie tyle materialną, co symboliczną. Do rzeczy, które
bezdomni uznali za ważne należą (zob. Aneks C):
•
dokumenty: Mam tylko dowód i to co jest mi najpotrzebniejsze. M53;
•
umiejętności (np. robienia orgiami);
•
srebrna obrączka od przyjaciela: Kupiłam i X. zobaczył i mówił „ o! obrączkę kupiłaś, no ile
dałaś?" mówię „trzydzieści złoty". Wyją te trzydzieści złoty i oddał mi, mówi „to masz jako
ode mnie". K55;
•
kosmyk włosów dziecka: po dziecku mam pierwsze obcięte włosy i opaskę ze szpitala
z nazwiskiem i tyle, nawet pępowiny jego nie zostawiłam. Bardzo chciałabym pokazać to
mojemu M. jak wyjdzie [z zakładu karnego] K20;
•
różaniec: Pamiątkę to ja mam jedną, może to nie gra roli ta pamiątka, ale myślę dużo mi
pomogło, różaniec mam, taka pamiątka. M65
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Ponad połowa badanych nie potrafiła wskazać żadnej rzeczy, która miałaby dla nich istotną
wartość:
Nie mam takiej rzeczy. Miałem matki zdjęcia, ojca nie miałem, gdzieś się zapodziało to, bo to jeden wyrok,
drugi. Trzymałem, trzymałem, aż wreszcie, jak zdjęcie zniknęło, to i matka umarła. M55
Ocena obecnej sytuacji życiowej
Respondenci pytani o ewentualne zmiany, jakie wprowadziliby do swojego obecnego życia,
wyrażali chęć zmiany pewnych elementów sytuacji. Przede wszystkim bardzo pragną posiadać
jakieś własne mieszkanie, dzięki któremu pozbyliby się statusu bezdomnego. Warunkiem
koniecznym jest znalezienie pracy, która, podobnie jak mieszkanie, jest najczęściej wymienianym
czynnikiem, którego zmiana jest pożądana. Niektórzy bardzo chcieliby być osobami zdrowymi,
ponieważ mieliby wtedy większą szansę na znalezienie pracy. Duża część bezdomnych to osoby
z orzeczoną niepełnosprawnością lub takie, których stan zdrowia nie pozawala na wykonywanie
ciężkiej pracy fizycznej. Byli też tacy rozmówcy, którzy nie widzieli potrzeby zmiany czegokolwiek
w swoim obecnym życiu. Były to osoby ze zróżnicowanym stażem bezdomności. Swoje aktualne
położenie życiowe oceniali jako zadowalające. Cieszyli się z tego, że udało im się wyrwać
z uzależnienia, inni znajdowali źródło zadowolenia w statusie mieszkańca schroniska, w którym
zagwarantowano zaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych.
Badani bezdomni nie uważali się za osoby pozbawione radości życia, jak wykazują to
niektóre badania dotyczące depresji i skłonności samobójczych wśród bezdomnych (Bhui,
Shanahan, 2006). Tylko dwie osoby przyznały, że nie odczuwają w ogóle chwil radości.
Pozostałym osobom przyjemność sprawiały im czynności dnia codziennego, związane
z codzienną egzystencją. Mimo iż badani nie potrafili wskazać czynnika, który nadałby ich życiu
sens, ale jest nich pragnienie życia i niesprecyzowane poczucie jego sensowności, które można
odnaleźć np. w zwykłych czynnościach życiowych: No cieszy mnie każdy dzień następny, przede
wszystkim. Każdą minutą trzeba się cieszyć, bo to życie jest krótkie. M52. Duża grupa badanych
czerpała radość z kontaktów z innymi ludźmi, często także szczególnie z osobami bliskimi,
ważnymi. Warto zwrócić uwagę, że kontakty te dotyczą przede wszystkim osób niebędących
bezdomnymi. Być może, że są one źródłem satysfakcji, ponieważ podtrzymują kontakt z życiem
zewnętrznym, z życiem, które w przeszłości bezdomnych stanowiło część ich własnej biografii.

Radość to bycie w rodzinie, że mogę spędzić każdy dzień jakieś wolne czy tam święta. Z mamą, no u brata
byłam w święta także to jest największą moją radością K23
Kolejnym, bardzo ważnym źródłem radości jest praca. Osoby te wykonywały często społeczne
drobne prace na rzecz schroniska, ale także podejmowały prace zarobkowe, najczęściej w szarej
strefie. Badani nie tylko doceniali finansowe korzyści związane z pracą, ale także niematerialny,
społeczny aspekt pracy. Dzięki niej czuli się społecznie użyteczni, co jest szczególnie ważne dla
bezdomnych, którzy powszechnie są uznawani za grupę zmarginalizowaną, grupę korzystającą
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z dobrodziejstw socjalnych, niejako żyjącą „na koszt społeczny". Praca jest nie tylko źródłem
dochodów, ale przede wszystkim pozwala odzyskać utracone poczucie wartości (Brzozowski,
1997). Może więc być sposobem na odbudowanie szacunku do własnej osoby, powstrzymaniem
procesu samo degradacji „ja”, źródłem spełnienia i satysfakcji. Im bardziej naruszone są więzi
społeczne bezdomnego ze zwykłymi ludźmi, tym większą wartością dla bezdomnych jest praca
(Boydell i inn. 2000). Podobną funkcję spełniały dla jednego z badanych działania na rzecz innych
osób: *•

Człowiek jest w ogóle wartościowy, że człowiek jakąś samą w sobie, jakąś wartość przedstawia, coś koł
siebie potrafi zrobi M48.
Tylko trzy osoby z badanej grupy uważały, że ich życie nie ma żadnego sensu. Zwątpienie ich
może wynikać z bardzo negatywnych doświadczeń, jakie nagromadziły się w ich osobistym,
przede wszystkim rodzinnym życiu. Jeden z nich przez ponad rok przebywał na ulicy, drugi jest
takim bezdomnym od 5 lat:

Życie jest bezsensowne chociaż jestem katolikiem, uważam, że ludzie są jak roboty. Są przeznaczeni do
pewnej roboty i potem bateria wysiada...M62
Główne zasady życiowe
Niekiedy wskazuje się, że bezdomni tworzą subkulturę, której normy i wartości są odmienne od
tych, które przyjmowane są przez ogół społeczeństwa. Uzyskane wyniki nie potwierdziły tej tezy.
Pytani o zasady życiowe, jakimi kierują się w życiu, bezdomni wskazywali wiele takich zasad,
które zasadniczo sprowadzają się do zasad ujętych w Dekalogu:
•
nie czynić krzywdy innym: No to zasada jest taka, to powinien każdy się kierować, żeby nie
szkodzić innym, no i w miarę samemu jakoś tak wychodzić to. ale nie szkodzić innym, żeby nikt
proszę pani przeze mnie nie płakał. M58
•
być uczciwym, nie kraść, nie kłamać: Ważne to jest tak: nie kraść, nie kłamać i nie oszukiwać.
Te trzy zasady. A i jeszcze jest jedna. Wspomagać ubogich. M62
•
miłować bliźniego: Takie miałam przykazane przez świętej pamięci dziadka, to zawsze mi
powtarzał, że trzeba kochać ludzi, bo. życie jest takie krótkie i trzeba kochać ludzi. K40

Inni badani tworzyli swoje własne reguły postępowania jako reguły wiodące, porządkujące ich
działania. Te reguły normatywne sprowadzały się do następujących obszarów działania:
•
unikanie złego towarzystwa lub ludzi uznanych przez badanego za niewłaściwych. Przede
wszystkich chodzi to o osoby, które będą namawiać i współuczestniczyć w spożywaniu
alkoholu. Badani znali swoją słabość i obawiali się, że nie zdołają się przeciwstawić presji
grupy. Dlatego też właściwą strategią jest unikanie: Jak idę gdzieś, to ja nie szukam kolegów
żadnych. Sam sobie idę na spacer pochodzę, sprawy pozałatwiam. Nie szukam kolegów, bo
wtedy, jak coś nie wypali, jak spotkam jakiegoś kolegę, no to już nic nie załatwię. Dalej się napiję
i to tak się ciągnie, ciągnie, ciągnie. M55
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Cztery z badanych osób (w tym jedna mieszkająca na dworcu) twierdziły, że nie kierują się
wżyciu żadnymi ważnymi zasadami lub takich zasad nie potrafiły wymienić. Wybierają oni
strategie mimetycznego dostosowania się do otoczenia. Jeszcze inny zauważa, że nie jest już
w stanie odróżniać zło od dobra:

Ja to bardziej to taki, jak sito, kurde, wie Pani. Przepuszczam, o tak. Było, o, macham ręką. No tak jakby się
człowiek zasad trzymał, takie prawdziwe dom stworzył, to by co niektórych odepchnął. Oj co będę Pani
mówił. Tym otoczenie, kim. czym jestem. Właśnie, kurde, staram się być taką owalną osobą. M48

►

Pamięć autobiograficzna bezdomnych
Ogólna ocena przeszłości
\N kolejnej części badania poproszono bezdomnych o retrospektywną opowieść o własnej
przeszłości. Termin „pamięć biograficzna" odnosi się do wyobrażeń jednostki na temat własnej
indywidualnej o niepowtarzalnej przeszłości. Nie jest ona dokładnym zapisem faktycznego biegu
zdarzeń, ale rekonstrukcją, którą można zakomunikować innym (Każmierska, 2008). Wybrana
metodologia badań nie zakładała prowadzenia wywiadów narracyjnych, ale pytania dotyczące
przeszłości respondentów były zadawane w sposób na tyle swobodny, aby rozmówca w trakcie
wywiadu mógł wybrać te elementy z przeszłości, które wydalały mu się istotne. Celem analizy jest
wskazanie punktów w trajektorii życia osób bezdomnych, które w ich opinii były punktami
zwrotnymi, wpłynęły w istotny sposób na obecny stan, w jakim się znajdują. Ogólnie bezdomni
w różny sposób oceniali swoją przeszłość. Pewna grupa badanych pozytywnie waloryzowała
swoją przeszłość. Były to osoby które przed okresem bezdomności miały dobrą pozycję
finansową i statusową. Teraźniejszość jawi im się jako stan degradacji:
0; Mnie to troszeczkę prawdę mówiąc, wie pani, udało wżyciu, no i także z pracy byłem zawsze

zadowolony, mimo że to nie była wcale taka lekka praca, komuś się wydaje, że jest się urzędnikiem,
w urzędzie wojewódzkim, no to jest lekka praca. Ale ja uważam nawet, z perspektywy czasu że, to była
jednak ciężka, żmudna praca. Były takie miłe chwile, kiedy przełożeni docenili, że się jest młodym. Ja bez
żadnego, jakiegoś tam wiatru w plecy, jakiegoś popychania, sam wyszedłem na wierchuszkę. Ja miałam
życie bogate, fajnie było, wesoło kiedyś.
P: A teraz nie jest wesoło i fajnie ?
O: No, teraz nie jest. M49
Byli także bezdomni, którzy nie oceniali dobrze swojej przeszłości. Dotyczy to osób starszych,
które mają bardzo długi staż bezdomności, ale także młode samotne matki, które bardzo
negatywnie postrzegają swoje przeszłe działania, bo dostrzegają ich negatywne konsekwencje:
Nieraz to zazdrość taka, że idą na spacer, wyszły z tego domu, gdzieś tam od siebie, inaczej ja to
odbieram, no bo ja jestem tutaj, że nie mam tego swojego konta czy nawet widzę, jak rodzice obojga idą
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z dzieckiem. Może i żal, może pretensja do siebie, że mi tak się ułożyło, że źle się postarałam, żeby to
wszystko, że powinno być inaczej. K23

Badani bezdomni potrafili wskazać pewne punkty zwrotne w swoim życiu, w których, oceniając
z obecnej perspektywy, postąpiliby inaczej, które były przyczyną ich późniejszych nieszczęść a
w rezultacie stanu bezdomności. Jednocześnie zdawali oni sobie sprawę, że jest za późno na
jakąkolwiek zmianę.
Ogólnie te punkty degradacji można podzielić na następujące typy:
•
osoby, z którymi zetknął się badany. Były to osoby, które bezpośrednio lub pośrednio,
zdaniem badanych, wpłynęły znacząco na sytuację życiowa bezdomnego, np. nieuczciwy
wspólnik, zła żona, nieprzemyślana decyzja o zawarciu związku małżeńskiego;
•
złe miejsca: bezdomni uważali, że błędem była zmiana miejsca zamieszkania czy nie
podjęcie decyzji o zmianie miejsca zamieszkania, wyjazdu z kraju;
•
zbyt wczesne zakończenie edukacji. Szczególnie młode, samotne matki oraz młodzi
bezdomni dostrzegają że zbyt wcześnie porzucili naukę;
•
zaniechanie decyzji o zakupie mieszkania, brak starania się o zameldowanie;
•
zaniedbywanie czynności remontowych;
•
zaniedbanie swojego stanu zdrowia;
•
nadużywanie alkoholu;
•
popełnienie przestępstwa. Aż 4 bezdomnych z 20 przebadanych osób przebywało
w zakładzie karnym.
Obraz domu rodzinnego
Ważnym elementem pojawiającym się we wspomnieniach bezdomnych był dom rodzinny. Obraz
tego domu nie jest jednorodny. Połowa grupy badanych ( 10 osób) wspominała swój dom
rodzinny w bardzo pozytywny, niemal w idylliczny sposób, co kontrastuje z ich obecną sytuacją
życiową. Dom ten jest domem utraconym, do którego nie można powrócić, jednakże pozostaje on
punktem odniesienia w ocenie obecnej sytuacji życiowej. Osoby te znacznie częściej niż inne,
przypisywały sobie status bezdomnego w pytaniu o autodefinicję. Część z nich przyznaje, że ten
pozytywny stan zmienił się po śmierci jednego z członków rodziny, np. babci czy matki:

Wspaniałych miałam rodziców, mieliśmy własnościowe mieszkanie na ulicy Lubartowskiej, byłam jednym
dzieckiem w domu, czyli mi nic nie brakowało, nic. Czułam się kochana. K57
Co druga z badanych osób nie ma pozytywnego obrazu domu rodzinnego. Wiele
dotychczasowych badań na temat przeszłości osób bezdomnych udowodniło istnienie
negatywnych sytuacji rodzinnych: dwukrotnie częściej niż przeciętnie występowały rodziny
niepełne, a około 10% bezdomnych wychowywała się w rodzinach zastępczych, 5% natomiast
w placówkach opiekuńczych (Piekut-Brodzka, 2003). Przeprowadzona analiza wywiadów
potwierdza wnioski płynące z tych badań. Pojawiają się zjawiska patologiczne: nadużywanie
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alkoholu przez jednego z rodziców, najczęściej ojca, ale także i matki, przemoc domowa, ucieczki
z domu. Były także osoby, które są wychowankami domów dziecka lub rodzin zastępczych (4
osoby). Respondenci stosunkowo wcześnie opuszczali dom rodzinny, wyjeżdżając do pracy na
terenie całej Polski.
Lepiej o tym nie będę mówił, bo nie będę mówił, bo będę musiał przeklinać, a nie chcę opowiadać bo...
dzieciństwo, miałem nie za bardzo. Powiem krótko - byłem w domu dziecka, no i tak, że nie chcę o tym
mówić. M45

Mój dom rodzinny, to tam wychowałem się na tym osiedlu, całe życie mieszkałem w tym bloku na
pierwszym piętrze, mieszkałem, z dziadkiem z babcią, bo moja matka to ten, całe życie piła. Mam jeszcze
czterech braci i te dwie siostry , którzy byli w domu dziecka cały czas i dopiero właśnie poznałem
wszystkich braci i siostry, przez całe życie nie znałem. Dziadkowie wychowali mnie, szkołę skończyłem,
prawo jazdy miałem, też przecież byłem we Włoszech na wakacjach, wysłali mnie do Rzymu, też byłem,
dwa razy. Miałem trzy latka, jak mnie tam przywieźli do Krosna, matka mnie przywiozła i tak zostałem. To 8
marca był, jeszcze miałem kwiatek w ręku pamiętam, no i jak mnie już zostawiła, tak już zostałem. M29
W wielu analizowanych przypadkach droga ku bezdomności prowadzi przez nieszczęśliwe
dzieciństwo. Osoby bezdomne pochodzą z rodzin wielodzietnych, z rozwiedzionymi rodzicami lub
rodzin dysfunkcjonalnych. Wyniki te są częściowo zbieżna z wnioskami płynącymi z innych
badań, z których wynika, że często osoby bezdomne wychowywały się w rodzinach o zaburzonej
strukturze, a sieroctwo lub półsieroctwo odnotowano u 22% badanych (por. Przymeński, 1997).
U połowy badanych odnotowano alkoholizm w rodzinie (Sołtysiak, 1997). Podobne wyniki
uzyskano w badaniach na terenie Śląska (por. Matejek, Moskala, 2000). Okazuje się zatem,
że prawidłowo funkcjonująca rodzina pochodzenia zmniejsza ryzyko bezdomności i jest kapitałem
społecznym zabezpieczającym, choć nie całkowicie, przed negatywnymi czynnikami
wpływającymi na wystąpienie tego ryzyka.
Przyczyny bezdomności
Prowadząc wywiady z bezdomnymi próbowano ustalić, jakie bezpośrednie czynniki sprawiły,
że badane osoby zostały pozbawione schronienia. Użyte słowniki motywów wskazują,
że przyczyny bezdomności były, zdaniem badanych, wypadkową kilku czynników wobec nich
zewnętrznych. Mimo iż większość respondentów twierdziła, że ma wpływ na swoje życie, to
jednak analizując sposób mówienia o przyczynach bezdomności można zauważyć, że zostali oni
niejako w nią wrzuceni przez siły silniejsze od nich samych. Czynniki te można pogrupować
i otrzymamy wtedy następujący repertuar motywów:
• utrata dochodów, popadnięcie w długi
Przyczyny były bardzo złożone, utrata pracy, firma moja upadła. To jest z winy właściwie założycieli czyli
między innymi mnie, bo byłem prezesem tej firmy, nas, wzięliśmy duże kredyty z banku, później nie
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mogliśmy spłacić, bank podał do sądu, komornik i komornik praktycznie rozłożył to, bo byliśmy już na tak
etapie, że można było wszystko, wyprowadzić, wyjść z tego i bank by na tym skorzystał, a tak nikt, prosz
pani, z tego nie skorzystał jedynie komornik. (...) Wspólnik, którego sobie sam wziąłem, jeszcze na doda
okradł firmę i ociekł za granicę. Firma upadła, związek w ogóle małżeński upadł, to taki cały łańcuszek
w ogóle zdarzeń. Z mieszkania dla spokoju wyprowadziłem się sam, nikt mnie tak nie wyganiał, nie
wyrzucał, wie pani, żadnych tam jakiś nie było sesji. Zabrałem to, co mi było potrzebne i całe mieszkanie
wszystko zostawiłem. M58
•

brak wykształcenia, odpowiednich kwalifikacji

Właśnie to, że się nie wykształciłam, że nie poszłam do szkoły dalej i w ogóle. Tak, bo jakbym znalazła
pracę, a przede wszystkim myślę, że jakbym chodziła do szkoły, mi zależało na tym w ogóle, żeby cały
czas być w tej szkole to myślę, że bym jeszcze nie miała dziecka. Że nie zaszłabym w ciążę. K20
•

upadek przedsiębiorstw w wyniku restrukturyzacji

Ja tam byłem kimś [w firmie], tak sobie czasami siądę, a szczególnie, jak się gdzieś napiję, siądę i tak so

prywatną retrospekcje, to wtedy nieraz szlak trafia przysłowiowy. A jak się napiję czasami i jestem na
chodzie, to czasami idę w to miejsce, chociaż tego już nie ma, tego budynku, nic nie ma, tam co innego
pobudowane w tym miejscu. Czasami tylko łza mi się zakręci, plączę tak ciurkiem ...i szlak mnie trafia.
P: I czuje się pan ofiarą zmian systemu?
O: Oczywiście absolutnie. M49
Większość badanych bezdomnych w przeszłości podejmowała różnego rodzaje prace zarobkowe,
część z nich często zamieniała pracę, a także zawód. Można więc ogólnie stwierdzić, że ich
sytuacja zawodowa od wielu lat była niestabilna. Większość osób pracowała bez umów o pracę,
podejmując różnego rodzaju sezonowe prace np. budowlane. Tylko jedna osoba, kobieta w wieku
20 lat, młoda matka, nie podejmowała żadnej pracy, przede wszystkim ze względu na brak
kwalifikacji. Pozostałe osoby podejmowały różnego rodzaju prace zarobkowe, przede wszystkim
prace fizyczne. Kobiety podejmowały pracę w przemyśle odzieżowym i rolnictwie. Można
zauważyć, że miały one zdecydowanie niższe kwalifikacje zawodowe. Trzeba dodać, że prawie
połowa badanych (45%) była związana przez długi czas z jednym zakładem pracy, jednakże
w wyniku transformacji ustrojowej, wiatach 90. zakłady te zostały zamknięte lub znacznie
zredukowały liczbę zatrudnionych tam osób. Od tego czasu sytuacja zawodowa tej grupy osób
uległa znacznemu pogorszeniu.
•

problemy w pożyciu małżeńskim, kłótnie, niezgodność w pożyciu

Powiem Pani jedną rzecz, tak szczerze, ożeniłem się w 1971 roku z magister farmacji mamy dwóch synó
i byłem świadkiem akurat, jak były poronienia. To trochę zachwiało równowagę psychiczną człowieka. (..
Myślałem, że sytuacja się podreperuje, nic z tego nie wychodziło, dochodziło do takich sytuacji, że coś ta
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była na dole, zaczęła zamykać się. tłuc się. nie wiadomo było o co jej chodziło i musiałem uciec, żeby do
więzienia nie iść. M62
utrata mieszkania, wymeldowanie

Ja sprzedałem mieszkanie, bo musiałem uregulować swoje długi. Myśmy zawarli umowę [z osobą
kupującą, kolega] na taką kwotę, ale umówione było, że ja- tam dalej będę mógł mieszkać i dlatego wziąłem
taką cenę umiarkowaną. No i później klucze miałem, tylko zamki były inne już. Czasami, jak byłem
bezdomny, to sobie tam poszedłem, na ławce się przespałem przed blokiem, powiem Pani szczerze. M49
złe warunki lokalowe

Moja mama się rozwiodła z moim ojcem, jak byłem mały i przeprowadziła się do bloku z rodzeństwem, tylko
że młodszym. Tak tylko to są przyrodni moi bracia. I ona po prostu dostała mieszkanie, tylko że dostała
jeden pokój mały i jeden większy, tam za dużo miejsca nie było i wyszło tak, no to wiadomo, nie odda
małego dziecka do domu dziecka, specjalnie żebym ja siedział wiadomo, jestem pełnoletni to jest proste
i logiczne. Mieszkałem wcześniej na stancji, pracowałem w Warszawie na budowie parę miesięcy, no
i koleś po prostu pieniędzy nie wypłacił, pracowałem na czarno. Tutaj trafiłem z tego względu właśnie, nie
miałem kasy na stancje. Ja mieszkałem trzy ulice dalej stąd. M26
•

nadużywanie alkoholu przez osobę bezdomną lub partnera

Żona się po prostu rozpiła. ja też nie folgowałem, nie byłem święty, a może to ja ją rozpiłem, piorun go wi,
i później to wódka, to i mężczyźni. Myśli Pani, że mam pretensje ? Nie ...na cmentarz chodzę, na pogrzebie
byłem i syna, i żony... Człowiek odszedł, poszedł do matki, u matki długo nie siedziałem, pojechałem, nie
mogłem patrzeć na to. Pojechałem do siostry na wieś, tam byłem 4 lata. Przyjechałem tutaj... przyjechałem
tutaj, bo tam na wsi nogę złamałem i tu w gipsie miałem nogę. M65
•

awantury domowe, przemoc osób trzecich

Taką awanturę mi zrobiła [matka nadużywająca alkoholu], że musiałam wezwać policję, no i policja ręce
rozłożyła i mówi, że jedna z Pań musi ustąpić, więc ja jako, aby córka matki, więc matki nie wygonię.
Powiedziałam, że ja ustąpię, ja odejdę, ja sobie coś znajdę i postaram się jakoś, żeby dalej mieszkać i
w ogóle gdzieś być.
P: A ojciec dziecka ?
0: A ojciec dziecka się w ogóle się nie interesuje dzieckiem prawdopodobnie przebywa w areszcie teraz
śledczym i także nawet, jak był na wolności, to się nie interesował, miał jakąś inną tam kobietę. K23
Badani opowiadali o tych zdarzeniach, jakby zdarzyły się w sposób nieoczekiwany, nagły
i nieuchronny, jakby nie mieli wpływu na bieg zdarzeń. Warto zauważyć, że często przyczyną było
nadmierne spożywanie alkoholu, bądź przez bezdomnego lub przez osobę z jej najbliższego
otoczenia. Inną, często spotykaną przyczyną bezdomności był brak dochodów, które
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uniemożliwiały opłacenie stancji, szczególnie w sytuacji, gdy już wcześniej bezdomny utracił
prawa do mieszkania w lokalu na rzecz osób trzecich. Widać wyraźnie, że bezdomność jest
splotem wzajemnie warunkujących się czynników. Na wykresie (Rys. 1) przedstawiono
najczęściej wymieniane przez badanych przyczyny bezdomności. Można zauważyć, że grupują
się one wokół następujących czynników: brak pracy, nadużywanie alkoholu, przemoc w rodzinie.
Można więc stwierdzić, że one właśnie są główną przyczyną bezdomności. Wczesne wykrywanie
ich i zapobieganie, np. przez pracę środowiskową z całą rodziną jest podstawową strategią
zapobiegania bezdomności.
Rys.1: Przyczyny bezdomności

Źródło: opracowanie własne

Jednakże, jak wynika z wywiadów, badani mieli poczucie odpowiedzialności za swoje życie. Nie
uważali siebie wyłącznie za ofiary zbiegu okoliczności, działań innych ludzi czy procesów od
niech niezależnych. Mimo iż przyczyn bezdomności upatrywali w bardzo zróżnicowanych
czynnikach, to twierdzili, że zasadniczo to oni zdecydowali o kształcie swojego życia. Poczucie
sprawstwa, które związane jest z oceną przeszłości silnie kontrastuje z ich sposobem oceniania
przyszłości, jak gdyby stan bezdomności, w którym się obecnie znajdują, był stanem
beznadziejności i totalnej niemocy.
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Proces stawania się bezdomnym
Moment w którym traci się dom, jest się zmuszonym do jego opuszczenia, bezdomni wspominają
jako chwilę bardzo traumatyczną, która bardzo wyraźnie zapisała się w ich pamięci. Bezdomni
określali przeżywane emocje jako uczucie głębokiego smutku, strachu, samotności, pustki, utraty
wiary we wszystko, rozpaczy, pretensji do świata, bezsilności, a także bezradności.
Podejmowano próby złagodzenia nastroju spożywając napoje alkoholowe. Jednego z rozmówców
sytuacja ta doprowadziła do silnego załamania nerwowego. Nieco inna była reakcja młodych
matek. Bardzo silenie przeżywały one sytuację będąc w ciąży, natomiast po urodzeniu dziecka
szybko odzyskiwały równowagą i skupiały się na zapewnieniu dziecku dobrej opieki poszukiwaniu
stabilizacji:

To się nie da opisać. Różne pomysły przychodziły do głowy i lepiej, że człowiek ich nie zrealizował, bo
byłyby większe problemy. Już chyba jestem ponad 3 lata bez leków, ja byłem przecież po tych klinikach, on
mnie tak faszerowali tymi prochami w Lublinie zresztą to, tak mnie walili, ja po 16 tych tabletek i nie
mogłem spać. M52

Okropnie się czułam wtedy, strasznie płakałam, że co ja z sobą zrobię, już miałam myśli przez głowę mi
przechodziły takie. I jak urodziłam dziecko, już miałam myśli, żeby dziecko oddać, żeby on miał wszystko,
bo ja mu nie jestem w stanie zapewnić, a ja pójdę mieszkać nawet na ulicę, no ale jakoś pozbierałam się do
kupy K20
Analizy pokazują, że proces stawania się bezdomnym nie jest procesem nagłym i jednoliniowym.
Stawanie się bezdomnym nie musi mieś przebiegu bardzo gwałtownego, gdy osoba od razu po
opuszczeniu domu znajduje się na ulicy. Najczęściej bezdomni próbowali ratować swoją sytuację
przez czasowe pomieszkiwanie u dalszej rodziny, przyjaciół czy nawet dalszych znajomych lub
wręcz „na mecie”. Pozwalało to, na jakiś czas oddalić od siebie częściowo przyjęcie roli
bezdomnego i związaną z tym etykietyzację. Przyjście do schroniska traktowano jak
ostateczność, miejsce, do którego się przychodzi, gdy już wyczerpią się wszystkie inne
możliwości. Niektórzy z badanych przyznawali, że nie wiedzieli o funkcjonowaniu tego typu
instytucji. Inni tłumaczyli odwlekanie decyzji przyjścia do schroniska lękiem, obawami,
negatywnymi wyobrażeniami tego typu instytucji:

Tak nagle człowiek wylatuje na dwór. I wie pani, że pani tam nie wróci, że nie ma klucza, ani do drzwi, ani
do mieszkania. Człowiek zaczyna tam coś improwizować, coś tam tego się pytać, no ja się tutaj urodziłem,
wychowałem prawie całe życie. I podchody robi no, to tu, to tam, ale tak jakoś przeleciałem się i nigdzie
miejsca nie ma. No to zostało mi parę groszy, pójdzie na jedną, drugą nogę. Pani wie, co to jest melina,
ewentualnie metan? No ale pieniądze były bardzo skromniutkie, a tam zasada - trzeba inwestować. Jak się
nie inwestuje, trzeba się ewakuować. M49
No mi się wydawało, że tu jest jakaś ogromna odwykowa, zamknięty oddział, tego ...To ja, wie Pani, co
robiłem? Wypiłem chyba z pół litry, we dwóch my wypili, myślę, przyjdę pijany, będą widzieć, że pijak to
przyjmą... M65
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Wśród badanych byli także bezdomni, którzy znaleźli się na ulicy, albo na początkowym, albo na
nieco późniejszym etapie bezdomności. Spali na ławkach w parku, altankach, strychach, klatkach
schodowych, a w dzień grupowali się w okolicach dworców. Życie na ulicy wiąże się z problemami
w zaspokajaniu swoich najbardziej podstawowych potrzeb - jedzenia i snu:

Ja byłem dziewięć miesięcy na klatkach. Przychodziłem na klatki schodowe bardzo późno, także ludzi m
się spotykało. 14/ dzień siedziałem na dworcu, jednym słowem, pałętałem się. (...) Dworzec zamykają w p
do dwunastej, w nocy wychodziło się w pół do dwunastej w nocy i trzeba było śmigać o piątej rano, bo
właściciele psów zaczynają wychodzić, a pies, to jest pies ... Wie pani, to trzeba się przyzwyczaić, zasad
do dobrego szybciej, jak do złego przyzwyczaić. Z Ryśkiem byłem takim, Rysiek miał doświadczenie. Co
jadłem, Rysio mi troszkę sponsorował, bo Rysio miał rentę minus alimenty. I tak jedliśmy tam jakiś chleb,
kaszankę. Chleb żeśmy zbierali. Jak jest duży śmietnik, taki największy kontener i z boku ma takie wypus
tam zawsze ludzie siateczki zostawiają z Chlebem, no i kosiliśmy chleb. M49
Bezdomni mieszkający na ulicy nie podejmują pracy, rzadko też zajmują się innymi mało
dochodowymi czynnościami, jak np. zbieranie puszek, które wymaga pokonywania dużych
odcinków pieszo, co może być dla bezdomnych trudne ze względu na duże wycieńczenie
fizyczne. Dyskomfortowa była niemożność dokładnego wymycia się i pozbycia pasożytów.
Problemem jest także leczenie chorób, szczególnie tych, które nie kwalifikują się do leczenia
szpitalnego:

Raz się przeziębiłem no i zaczęło mnie brać, jak to się mówi i mówię muszę skombinować jakoś pieniądz
na Polopirynę S, bo to jest najtańsza ¡podobno najskuteczniejsza, tak przynajmniej głosi reklama
telewizyjna i pozbyć się intruza. No i zdobyłem pieniądze, nawet 4 zł. Gdzieś tam się zakręciłem wśród
takich pracujących i ktoś mi tam dał na odczepnego. I mówię do Rysia: "Rysiu, ja idę tutaj prześpię się na
klatce schodowej, jakąś kołdrę mi tu dadzą i nic więcej nie wymyślę, no bo to nie ma sensu zainwestowa
prawie 4 zł, no to przecież jest bezsens. No i tak zrobiłem. Ja rano wstałem, wypociłem się. czuje się
nówka. M49
Bezdomni mieszkający na ulicy często poruszają się w kilkuosobowych grupach, które gwarantują
im większe bezpieczeństwo, ponieważ bywają oni częstą ofiarą pobić, o czym opowiadał jeden
z badanych:

Spotykam Rysia. „A gdzieś ty był, jak żeśmy się rozstali?" on mówi - ,.W szpitalu". ..A co się stało?” Jede
miał 16 lat, drugi 14 i tam taka dziewczynka, może też ze 14. no i tam pili piwo na przybudówce na
wieżowcu. A on się tam powalił, oni go skopali. Narobił się harmider, jak go skopali, to on ma przecież
prawo krzyczeć, jest człowiekiem, zwierzęta odczuwają też odczuwają ból i ktoś tam się obudził,
przyjechało pogotowie, policja. Złamali mu żebro, żebro mu dziurę zrobiło w płucu, złamali mu kość
skroniową przy kopaniu. Bo to jest istotą problemu, że się idzie gdzieś samemu na spanko takie, i można
już nie wyjść żywym. M49
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Podsumowanie
Osoby bezdomne to niewątpliwie niejednorodna zbiorowość. Ich doświadczenia życiowe są
wielowątkowe i często bardzo skomplikowane. Bezdomni różnią się między sobą postawą wobec
świata i innych ludzi, sposobem definiowania swojej bezdomności i jej przyczyn a także
stosunkiem do przyszłości i planami, które z nią wiążą. Ponad połowa badanych identyfikuje się
ze statusem bezdomnego. Niekiedy status ten łączy się z procesem samodegradacji. Nie
wszystkie z badanych osób uważały się za bezdorhne, osoby te dzielą się wyraźnie na dwie
grupy. Pierwsza z nich to osoby, które przebywają w schronisku, ale traktują to miejsce jako
miejsce pobytu czasowego. Druga grupa to bezdomni, którzy w schronisku odnaleźli namiastkę
domu. Dom dla badanych to przede wszystkim rodzina, ale także schronienie, miejsce
bezpieczne. Mimo trudnej sytuacji życiowej bezdomni nie uważali się za osoby pozbawione
radości życia. Część badanych czerpała radość z kontaktów z innymi ludźmi, szczególnie
z osobami bliskimi, ważnymi. Kolejnym, bardzo ważnym źródłem radości jest praca. Dla matek
źródłem radości jest dziecko. Generalnie można stwierdzić, że badani mają poczucie
odpowiedzialności za swoje życie. Jedynie niektórzy uważają siebie za ofiary zbiegu okoliczności,
działań innych ludzi czy procesów od niech niezależnych. Badani bezdomni nie są osobami
pozbawionymi zasad moralnych. Duża część próbuje utrzymywać kontakt z członkami rodziny,
mimo iż połowy badanych obraz domu rodzinnego nie był pozytywny, ponieważ występowały
w nim negatywne zjawiska, takie jak nadużywanie alkoholu, przemoc domowa. Trzy osoby
przebywały w domach dziecka lub w rodzinie zastępczej. Aż 4 bezdomnych to osoby, które
odbywały karę pozbawienia wolności. Badani uważali, że przyczyną ich bezdomności są: brak
dochodów, konflikty rodzinne, nadużywanie alkoholu. Ich sytuacja jest zjawiskiem wtórnym,
następstwem innych niekorzystnych zdarzeń, które kumulując się doprowadziło do utraty nie tylko
domu, ale swojej dawnej tożsamości. Zadnie jakie teraz stoi przed nimi jest trudne: ocalenie
własnej godności, znalezienie własnego miejsca świecie i zdefiniowanie swojego „ja" w nowym
kontekście biograficznym i społecznym.
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Renata Maciejewska

Instytucjonalny i indywidualny wymiar
wychodzema z bezdomności*
Korzystanie z instytucji pomocowych
Ustawa o pomocy społecznej umieszcza obowiązek udzielenia pomocy osobom bezdomnym
wśród zadań własnych gminy. Pomoc może być udzielana w postaci schronienia, posiłku, ubrania
lub zasiłku celowego* 1. Gminy mogą zlecać wykonywanie tych zadań organizacjom
pozarządowym, które w Polsce mają największy udział w niesieniu pomocy grupie osób
bezdomnych. Istniejące organizacje pozarządowe działające na rzecz bezdomnych wzięły na
siebie główny ciężar działań praktycznych. Realizują one wieloaspektowe świadczenia na rzecz
bezdomnych, m.in. w zakresie udzielania schronienia (schroniska, domy dla samotnych matek,
noclegownie), pomocy doraźnej (jadłodajnie, punkty pomocy medycznej, sanitarnej oraz
rzeczowej, domy dziennego pobytu, świetlice) oraz w zakresie udzielania pomocy prawnej,
psychologicznej oraz innych działań zmierzających do wyprowadzenia osób bezdomnych
z izolacji i alienacji społecznej. Z danych gromadzonych przez organizacje pozarządowe
świadczące pomoc osobom bezdomnym wynika, że przekrój zawodowy i społeczny populacji
osób bezdomnych w ostatnich kliku latach uległ wyraźnej zmianie. Do instytucji pomocowych
zgłasza się coraz więcej osób młodych, legitymujących się wykształceniem średnim i wyższym,
stąd można wnioskować, iż bezdomność narasta, a jej zasięg obecnie wykracza poza grupy
i środowiska tradycyjnie kojarzone z tym zjawiskiem.
Z uwagi na powyższe uwarunkowania oraz przemieszczanie się osób bezdomnych
odpowiedzialność za rozwiązywanie ich problemów spoczywa na środowiskach lokalnych, które
z natury funkcjonują bliżej jednostki i jej otoczenia, co skutkuje lepszą i głębszą znajomością
problemu oraz pozwala szybko reagować na dostrzeżone kwestie.
Spośród ogółu badanych 19 osób (95%) korzysta z pomocy oferowanej przez lokalne
placówki pomocowe. Zaledwie jeden respondent (5%) nie korzystał nigdy z pomocy
instytucjonalnej. Z jego wypowiedzi wnioskować można, iż był to świadomy wybór mający
prawdopodobnie charakter mechanizmu obronnego skutkującego zwiększeniem poczucia kontroli
nad własnym życiem i wiary w to, że można coś samemu zmienić.
P: A w ogóle był Pan w jakiejś instytucji, która Panu pomogła?
0: Nie byłem, sam sobie daję radę. Jak sam sobie daję radę, to (...) ja mam taki charakter, nie będę nikogo
prosił. Mam to mam. nie mam to nie mam. Ja mam taką zasadę, że nikogo nie proszę. (...) Tutaj,
pamiętam, stało tyle ludzi i chłopów i baby stały tutaj na schodach z pudełkami, żeby dali, a ja do tego
stopnia nie. M45
* Metodologia badań została opisana w rozdziale Tożsamość społeczna osób bezdomnych (Joanna Bielecka-Prus)
1 Por. ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 III 2004 r. z poż. zm. (Dz. U 2004, nr 64, poz .593). art. 17.
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Pozostali respondenci nie widzieli nic uwłaczającego w korzystaniu ze wsparcia.
Oferowaną im pomoc traktowali raczej jako oczywistą odpowiedź na ich złą sytuację materialną.
Najczęściej z instytucji pomocowych wymieniano schroniska i noclegownie (19 osób, 95%),
MOPR (16 osób, 80%), urząd pracy (7 osób, 35%).
Ciekawym zjawiskiem wartym odnotowania jest dość dobre rozeznanie respondentów
w charakterze oferowanej pomocy. Zdecydowana większość badanych nie czuje się zagubiona
w odnajdowaniu ścieżek do instytucji pomocowych. Wiedzą do kogo, i w jakim celu należy się
udać aby uzyskać interesującą ich pomoc. Aktywnością w tym zakresie wyróżniają się
szczególnie osoby młode. Może to świadczyć o występowaniu w rodzinach respondentów
zjawiska dziedziczenia postaw roszczeniowych i traktowania instytucji pomocowych jako
podstawowego (często jedynego) źródła wsparcia. Skutkuje to uzależnieniem własnej sytuacji od
instytucji pomocy, utratą poczucia sprawczości i kontroli nad własnym życiem.

Skierowali mnie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Znaczy bo ja, jak już wiedziałam, że nie będę
miała gdzie mieszkać to poszłam do socjalnej(...). Ja się poszłam ogólnie zapytać do MOPR-u co ja mam
zrobić, jak nie mam gdzie mieszkać, no i ta Pani mi powiedziała, że przyjdzie do mnie na wywiad, najwyż
skieruje mnie na zimę, na okres zimy do Domu Samotnej Matki. No i zadzwonili, przyszła do mnie do do
zrobiła ten wywiad i zadzwoniła do mnie po paru dniach powiedziała, że jest miejsce w Domu Samotnej
Matki, że mogę tam spokojnie jechać. K20
Ocena instytucji pomocowych
Spośród ogółu respondentów (19 osób) korzysta stale lub w okresie jesienno-zimowym z pomocy
instytucji wspierających osoby bezdomne. W swojej ocenie zdecydowana większość rozmówców
(16 osób) koncentrowała się na finansowym aspekcie pomocy. Wydaje się, iż pomoc
w świadomości bezdomnego jest najczęściej kojarzona z przyznaniem zasiłku celowego lub
stałego. Respondenci proszeni o wskazanie instytucji, które ich zdaniem są najbardziej pomocne
bezdomnym na pierwszym miejscu wskazywali MOPR lub PCPR, czyli jednostki mające zdolność
wypłaty świadczeń pieniężnych. Wśród wypowiedzi respondentów odnaleźć można szereg
mechanizmów obronnych w postaci braku identyfikacji z grupą bezdomnych nadużywających
alkoholu.

To nie akurat pomagają nie tym co potrzeba, od tego trzeba zacząć, bo wszystkim tym pijakom. Dostają
zasiłki, dostają celówki, co miesiąc. (...) Taaa, po 10, 40 złotych. (...) Po 240 złotych no i oni to wciągu
dwóch, czy trzech dni przepijają te pieniądze, także (...) dali to bezcelowe. A ktoś idzie żeby dostał 50. c
100 złotych do leku dołożyć, to nie ma pieniędzy, bo przekracza tą średnią, rentę czy coś. No i koniec.
Kółko zamknięte. M52
Podobnie oceniono schroniska i noclegownie (15 osób). Obok MOPR i PCPR były to
najpopularniejsze instytucje pomocowe wśród bezdomnych. Zapewne wiąże się to
z kompleksowym charakterem pomocy udzielanej przez te placówki oraz faktem iż zdecydowana
większość respondentów była ich mieszkańcami. W ocenie tych instytucji akcentowana była
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szczególnie pomoc rzeczowa udzielana bezdomnemu zaspokajająca podstawowe potrzeby
biologiczne człowieka.
No proszę Pani, no pomogło mi schronisko. No proszę Pani mam dach nad głową .centralne, wodę,
śniadanie, obiad, kolację (...) dało miejsce pobytu. M49
Ogólna wiedza badanych na temat instytucji pomocowych działających na ich terenie
zamieszkania była zadawalająca.
Trzecią w kolejności wymienianą instytucją był urząd pracy (7 osób, 36,8%). Jednak
najczęściej badani nie potrafili wskazać konkretnej pomocy oferowanej przez tę instytucję.
P: 4 jakie instytucje pomagają faktycznie bezdomnym?
O: To moim zdaniem, tak jak mnie, no ja nie wiem- tylko opieka.
P: 4 inne, Kościół, urząd pracy?
O: Kościół to duchowo, ale tak to z urzędu pracy nic, ja nawet z urzędu pracy nie wiedziałem, że coś
takiego jest, ja w ogólnie nie wiedziałem, że coś takiego jest. M62
Oceny Kościoła jako instytucji świadczącej pomoc osobom bezdomnym dokonało dwóch
respondentów. Wydźwięk obu wypowiedzi był raczej negatywny. Jeden z badanych nie był
konsekwentny w swoich sądach, z jednej strony miał zastrzeżenia do pomocy oferowanej przez
Kościół, z drugiej rozumiał specyfikę problemu. Ponadto zwrócił uwagę na interesujący problem
nadużyć ze strony osób pobierających pomoc.

Wie Pani kościół, ale to też chyba nie dużo. To tylko dużo, wie Pani, mówi biskup Życiński. Ale to, wie Pani,
by było uwidocznione, wie Pani, żeby no przedstawiciele kościoła sami przyszli i coś. wie Pani,
zaproponowali, no to ja się z tym nie spotkałem. Ale też kościół ma też dużo racji, trzeba przyznać, bo te
osoby idą. chcą tam pieniądze przykładowo no i on zaraz, za 10 minut, proszę Pani, tych pieniędzy nie ma.
Wie Pani i kościół o tym doskonale wie. Wie Pani, wolą dać jakąś rzecz, jakiś, wie Pani, prowiant jakieś coś
żeby ten, a on i tak go, wie Pani, sobie sprzeda no to po co to. Wie Pani są osoby wyłudzające, wie Pani,
od kościoła. Yyyy kobieta przyjeżdża, wie Pani, do kościoła, yyy to w samochodzie w eleganckim w hondzie
przebiera swoje dzieci w takie łachmanki, ciuchy, buty połamane, wie Pani, a wraca to samo i ona też taka
opatulona, ja ją znam. Idzie to wszystko pakuje do bagażnika i tam przegląda, a to mi potrzebne a fu
niepotrzebne to fu wyrzuca, to mi zostaje. (...) I dlatego instytucje, które powinny świadczyć takie, wie Pani,
taką pomoc, z rezerwą, wie Pani, podchodzą. M58
Inny respondent, reprezentujący środowisko aktywnych bezdomnych, opisując swoje
doświadczenia z instytucjami pomocowymi akcentował poczucie sprawczości i kontroli własnego
życia.
Zaświadczenie na schronisku mnie wydali. No i drążyła taki temat, że ja mam się opowiedzieć, gdzie ja
mieszkam. Ja mówię, jak mam się opowiedzieć, gdzie ja mieszkam, jak ja mieszkam dzisiaj u jednego
kolegi, jutro u drugiego, trzeciego dnia na ławce się prześpię. No jak mam się opowiedzieć? Ja mówię nie
183

chcesz załatwić pieniędzy, to załatwim w inny sposób ? Się na pięcie obróciłem, poszłem. Poszedłem do
dyrektora. Dyrektorka wezwała ¡krótko: „proszę temu Panu pieniążki załatwić”. Hehe, ona wiedziała, że j
mogę do Warszawy napisać. Ona wiedziała o tym. M55
Ciekawą konkluzją nasuwającą się po analizie wywiadów jest fakt, iż bezdomni zapytani
o instytucje pomocowe pomijali, te placówki, które świadczą pomoc niematerialną. Tylko nieliczni,
dopytywani o konkretne organizacje potrafili określić, jaki rodzaj pomocy świadczą.
W

P: /t zna Pan taką instytucję jak Klub Integracji Społecznej, KIS?
O: Acha coś tam coś, coś tam chodzą niektórzy tam, coś tam rysują. M53
W większości schronisk i noclegowni udzielających schronienia bezdomnym, kładziony jest nacisk
na wychodzenie z bezdomności. Bezdomni zobowiązani są do podejmowania działań
prowadzących do usamodzielnienia się. Jednak nie w każdym przypadku możliwe jest
zaktywizowanie bezdomnego szczególnie w sytuacji, w której sam zainteresowany nie ma na to
ochoty.

P: A jak Pan myśli, które instytucje najbardziej pomagają bezdomnym?
O: No to tutaj stąd, kurde.
P: Ze schroniska? Tutaj najbardziej Panu pomogli? A np. urząd pracy coś Panu pomógł?
O: Na razie, kurde, pracy to bym, kurde, nie chciał podejmować, kurde, bo to człowiek bardziej się skupi
na robocie, a nie na tym otoczeniu, w którym przebywa, to później źle na mnie oddziaływuje. M48
Wiele zastrzeżeń ze strony bezdomnych padało pod adresem najpopularniejszych instytucji
pomocowych PCPR i MOPR. Krytyczne uwagi dotyczyły najczęściej zbyt niskich zasiłków, zbyt
małych dofinansowań, nieprzychylności pracowników socjalnych i odmowy wypłaty świadczeń.
Najwięcej zastrzeżeń zgłaszały dwie młode kobiety. Wydaje się, że nieprzychylne komentarze
respondentek wynikają nie tyle z niechęci udzielenia pomocy przez instytucję, ile z interpretacji
obowiązujących przepisów prawnych. Niezadowolenie rozmówczyń ukierunkowane jest na
instytucje pomocowe, gdy w rzeczywistości to przepisy prawa uniemożliwiają udzielenie im
pomocy. Wydaje się zasadne, aby to pracownicy instytucji pomocowych w pełni informowali
beneficjentów zarówno o możliwościach pomocy ale również o braku przesłanek do jej udzielenia.

0; Żłobek kosztuje no powiedzmy te dwieście pięćdziesiąt złotych miesięcznie, no przy pomocy MOPR-u
mogą mi wypłacić sto dwa złote, ale MOPR nie będzie mi pomagał finansowo żadnych zapomóg.
P: A dlaczego?
O: Dlatego, że on by mi pomogli, gdybym ojca dziecka podała o alimenty. W innej sytuacji się nie godzą
to, ale jak ja mam podać ojca dziecka o alimenty, skoro ja z nim żyję tylko, że on po prostu przebywa
w zakładzie karnym. No miejmy nadzieję, że niedługo wyjdzie, no bo nic nie przeskrobał tylko odwiesili m
zawiasy. No jakiś tam stary wyrok i po prostu tak. K20
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Ocena funkcjonowania schronisk dla bezdomnych
Samotność jest niewątpliwie konsekwencją bezdomności. Osoby bezdomne odczuwają lęk przed
chorobą, kalectwem i samotnością, a w szczególności przed umieraniem w samotności.
Bezdomni nieustannie walczą o przetrwanie i często przegrywają ze stereotypowym myśleniem,
przepisami a także z własnymi słabościami. Częstym uczuciem towarzyszącym osobom
bezdomnym jest bezsilność i brak wiary we własne możliwości. Bardzo często schronisko jest
pierwszą placówką, która stara się pomóc osobie bezdomnej. Respondenci poproszeni o ocenę
funkcjonowania schronisk nie byli zgodni w swoich opiniach. Generalnie większość respondentów
(13 osób) wypowiadała się pozytywnie o placówkach. Jednak nie były to jednoznacznie
przychylne osądy, często wypowiedziom badanych towarzyszyło jakieś „ale". Zmienną
różnicującą okazał się staż bezdomności, im dłuższy, tym częściej opinie dotyczące
funkcjonowania schroniska były pozytywne

HZ tym schronisku, to nie jest źle. bo w porównaniu z innymi schroniskami, to tu jest jednak bardzo dobrze,

zresztą to zależy od osób jeszcze, które tutaj przebywają no i od kierownictwa, kierownictwo naprawdę się
tutaj stara. Bardzo głęboko wnikają w problemy ludzi. M58
P: A uważa Pan, że schronisko pomaga wychodzić z bezdomności?
O: Yy, ten to powiem Pani, że ten. no, yy. że ten. właśnie gdyby nie schronisko to nie wiem teraz no gdzie
bym teraz był. M29
Opinie negatywne najczęściej dotyczyły atmosfery, jaka panuje w tego typu placówkach.
Respondenci rzadko wprost krytykowali schronisko, częściej były to żale nie adresowane do
konkretnej instytucji czy osoby.
Po prostu w środowisku, w którym się znajduję, warunki nie są złe, są dobre, ale sama atmosfera, jest
człowiek niby wolny, ale jednak zamknięty. Atmosfera mnie tutaj dusi, to znaczy chciałbym kontaktu
z ludźmi. M62
Pytanie o ocenę funkcjonowania schroniska nie przyniosło jednoznacznych odpowiedzi. Znacznie
ciekawsze okazały się wypowiedzi respondentów dotyczące zmian, jakie wprowadziliby, aby
ulepszyć funkcjonowanie placówki. Proponowane zmiany dotyczyły wielu aspektów od bardzo
konkretnych (zakaz pobytu w schronisku chorych psychicznie) po bardziej ogólne związane raczej
z problemami całego społeczeństwa (ograniczenie rozmiarów bezrobocia). Trzy osoby
zaproponowały zmianę stosunku do osób wykluczonych. Badani apelowali o większą tolerancję
i szacunek należny każdemu człowiekowi.
P: A gdyby Pan mógł to co by Pan zmienił w takim schronisku, jak to ?
0: No ja wiem lepsze traktowanie.
P: Przez kogo?
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0: No w ogóle przez administrację, żeby ten bezdomny miał jakieś swoje prawo, żeby poszedł do urzędu
coś załatwić to jest tragedia. Jak jeszcze dowiedzą się że jestem bezdomny to (...) M53

Przede wszystkim kurde, żeby jedna osoba drugą kurde szanowała, co nie? To przede wszystkim? M29
Dwóch rozmówców zgłosiło postulat zróżnicowania schronisk dla bezdomnych, którego podstawą
byłby stosunek bezdomnego do pracy.
•

No ale właśnie, to ja bym zrobił tak, że bym podzielił kurde schronisko na pół, i ten, jedna połowa jest dla
tych co nie chodzą [do pracy] nie pracują (...) a ta druga połowa tutaj i ten zegary oddzielne, prąd
oddzielny, i wtedy byśmy zobaczyli kto by ile płacił za wszystko. No tak, ja bym tak zrobił. M29
Podobny pomysł usprawnienia schroniska posiadał kolejny respondent. Jego propozycja
dotyczyła wyselekcjonowania spośród ogółu bezdomnych zamieszkujących schronisko tych osób,
które rokują nadzieję na przyszłość. Przebywanie ze sobą bezdomnych jeszcze samodzielnych
i pełnych inwencji oraz długotrwale bezdomnych powoduje u tych pierwszych osłabienie działań
aktywizujących i obniżenie zdeterminowania do zmiany własnej sytuacji.
Nie wszyscy, nie wtykać ich wszystkich do jednego worka, bo to wymieszają i taki kogel mogel się robi.
Wyłapać te jednostki. (...) takie z którymi (...). Bo to jeszcze gorzej kocieją tutaj, no bo czym się zajmie?
Głupotami, no bo czym? Wymyślają tam nie wiadomo co. M52
Ważnym zagadnieniem, na które warto zwrócić uwagę, przy okazji omawiania funkcjonowania
schronisk są bezdomni z wyboru. Są to jednostki o specyficznych predyspozycjach
osobowościowych, przekonaniach, które nie pozwalają im nigdzie się osiedlić na stałe,
zadomowić, osiąść w schronisku. Reprezentant tej grupy bezdomnych charakteryzował się
wysoką samooceną, podkreślał brak identyfikacji z grupą bezdomnych korzystających ze
wsparcia instytucji pomocowych. Wyraźnie uwidacznia się w jego wypowiedzi pragnienie bycia
sobą i życia według własnych zasad i reguł. Wydaje się, iż jest to przykład destruktywnych
mechanizmów obronnych („tam przywożą meneli", „w noclegowni pójdę wszów się nabawić” „ja
nie chcę ich zupy tam"), które stanowią pewną strategię życiową, która wprawdzie zwiększa
ryzyko marginalizacji społecznej, lecz z punktu widzenia jednostki przynosi jej same korzyści.

No co tam w noclegowni pójdę wszów się nabawić. Tam przywożą różnych meneli takich, jedne
zawszawiony jakiś, drugi krościaty, nie. >4 tutaj sobie wody zagrzeję, umyję się sam i wiem, że co jest co
Trzeba uprać, to sobie upiorę, wywieszę na podwórko, czy tam nad tą kuchenką powieszę. (...) Nie.
schronisko mi nie pasuje, to ja już wołałbym sobie jakąś stancję znaleźć i jakąś robotę, żeby za stancję
zapłacić, a w schronisku nie. Nie, to mówię Pani nie jest ten temat nie dla mnie temat.
P: Woli Pan być taki samodzielny. A gdzie Pan się zgłaszał po jakąś pomoc inną, nie wiem np. obiady,
gdzieś Pan chodzi na obiady?
O: Nie, ja sobie sam załatwiam.
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P: /4 czemu Pan nie pójdzie na obiady do X?
O. Też tam nie pójdę. Raz poszedłem, powiem Pani szczerze, siedziało koło mnie taki menel, nabawiłem
się jakiś ubraniówek, musiałem to wyrzucić wszystko, pójść sobie do ciuchlandu znowu drugie ciuchy kupić
nie. nie. To mówię Pani, jakby Pani się popatrzyła, kto tam przychodzi, takie menele w ogóle z całego X,
śpią po parkach. Przyjdzie jeden później się drapie, nie, nie. Ja sobie kupię jakąś zupę i mam taki swój
sprzęt, zaniosę czy tam do kina czy gdzieś, później zawsze zupę zaleją. >4 ja nie chcę ich zupy tam. M45
Hierarchia wśród schronisk
W schroniskach, domach samotnej matki, jadłodajniach szuka wsparcia zdecydowana większość
respondentów (95%). Rozmówcy poproszeni o dokonanie porównania warunków panujących
w tych placówkach w 6 przypadkach (30%) nie potrafili ustosunkować się do omawianej kwestii.
Wynikało to z braku możliwości konfrontacji, gdyż schronisko, w którym aktualnie przebywali było
ich pierwszym ¡zarazem jedynym, z którego usług korzystali. 3 rozmówców (15%) dokonało
porównania jedynie w oparciu o zasłyszane informacje. Pozostali (11 osób, 55%) podstawą
porównania uczynili warunki materialne, jakimi dysponowały schroniska, wyposażenie w sprzęty
gospodarstwa domowego, możliwości korzystania z prądu i wody oraz jakość wyżywienia.
Spośród ogółu oceniających zaledwie dwóch badanych obok w/w kryteriów zwróciło uwagę na
atmosferę panującą w placówce oraz na stosunki łączące bezdomnych z kierownictwem.
Schroniska zajmujące najwyższą pozycję w hierarchii to te, w których istnieją 3-4 osobowe
pokoje, w których można bez ograniczeń korzystać z wody i prądu, jest ciepło i każdy
z bezdomnych posiada samodzielne łóżko. Ważnym kryterium jest również ilość i jakość
wyżywienia.
P: Yhm. A jak Pan myśli czy są schroniska lepsze i gorsze ?
0: Pewnie. (...) Tu ma Pani tak: wszystko, prąd na okrągło, czajniki chodzą, tu się nie broni nikomu.
W kuchni konserw, wszystkiego nastawiane. Do woli. M52

P: A jak Pani myśli czy są tak zwane lepsze i gorsze takie domy, dla takich matek?
O: No z tego co wiem to ten dom można powiedzieć tu się żyje jak w luksusie.
P: Czyli ten należy do tych lepszych ?
O: No na pewno bo tutaj każda z nas ma osobny pokój jest nas na piętrze teraz sześć no jest dwie łazienki.
(...) Jest na X Dom Samotnej Matki. No i tam z tego co słyszałam, nie wiem naprawdę, jak tam, jest ale
samemu tam się gotuje obiady. Wszystko trzeba mieć swoje, są pokoje, że są po trzy cztery osoby, tam są
duże dzieci, tam są matki co dziecko ma jedenaście lat, dwanaście, no i bardzo często zdarzają się też
kradzieże, bo nie wiadomo przyjdzie jakaś. Naprawdę tam jakaś tragedia, są ludzie, osoby, są bezdomni
naprawdę, a nie takie jak tu. K20
Reasumując, w opinii bezdomnych, głównym kryterium różnicującym schroniska są warunki
bytowe. W wypowiedziach badanych zajmowały one zawsze czołowe miejsca. Jedynie dwóch
respondentów zwróciło uwagę na atmosferę panującą w placówkach. Świadczy to
o instrumentalnym traktowaniu schronisk, które w opinii badanych mają zapewnić im schronienie
a nie stanowić namiastkę domu.
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Ponadto warto zwrócić uwagę na bardzo ciekawe zjawisko, które zaobserwowano w toku
analiz wywiadów. Zestawiając odpowiedzi respondentów z poprzednio analizowanego pytania
dotyczącego hierarchii wśród schronisk z pytaniem o utożsamianie schroniska z domem okazało
się, że 58% respondentów w pełni identyfikuje schronisko z domem. Przeciwnego zadania było
33% badanych, a 9% rozmówców skłonnych było zaakceptować dom jako schronisko pod
warunkiem zmiany nazwy na „dom dla samotnych mężczyzn”. Jaka może być przyczyna tak
dużych rozbieżności? Z jednej strony respondenci bardzo instrumentalnie traktowali schroniska,
domy samotnych matek i noclegownie podkreślając aspekt dobrych warunków bytowych, nie
zwracając uwagi na atmosferę i więzi istniejące w placówce jednocześnie prawie 60% badanych
deklarowało utożsamianie placówki opiekuńczej z domem. Pojawiają się więc pytania: jak
bezdomni definiują dom, czy jest to tylko miejsce pobytu czy też wspólnota? Czy negatywne
doświadczenia z przeszłości, związane z domem rodzinnym, wpływają na szybsze
przystosowanie się do życia w schronisku i utożsamianie tej placówki z domem? Poniższe cytaty,
wypowiedzi mężczyzn bezdomnych identyfikujących schronisko z domem, są dowodem na
istnienie zależności pomiędzy nieprawidłowym funkcjonowaniem domu rodzinnego (rodzina
zastępcza, wczesne usamodzielnienie się i pobyt w więzieniu, brak silnych więzi z matką)
a szybką asymilacją ze schroniskiem.
Dla mnie teraz co jest domem? Znaczy chodzi, gdzie mam mieszkać, czy gdzie mieszkam, czy coś? No
w tej chwili mam dom. Schronisko jest domem. W tej chwili, dlatego nie można mówić, że jest się
bezdomnym, każdy ma dom. No każdy ma dom. M26
Warto postawić pytanie, jak kobiety postrzegają placówki typu schroniska, noclegownie czy domy
samotnych matek? Wydaje się, iż panie znacznie szybciej i chętniej wiążą się emocjonalnie
z instytucją pomocową. Prawdopodobnie jest to związane z silniejszą potrzebą bliskości.
W schronisku, noclegowni kobiety bezdomne wykształcają nowe stosunki społeczne z „ważnymi
innymi” (opiekunami, kierownikami lub osobami o podobnej sytuacji życiowej), starają się
uporządkować swoją sytuację życiową i żyć z bezdomnością mając pewne poczucie
bezpieczeństwa i stabilności, które zapewnia im instytucja pomocowa. Kobiety bezdomne
szybciej akceptują nową sytuacją i potrafią całkiem dobrze zaadaptować się do nowego życia,
nowego domu.

Tak, to jest dom, dla mnie to jest dom. Jesteśmy ludźmi dla siebie obcymi, każdy z innego środowiska,
innego pochodzenia, w różnym wieku, ale jest to dom. Tworzymy rodzinę i na takiej zasadzie (...) razem
sprzątamy, robimy, gotujemy, pieczemy, idziemy razem do ogródka i tak razem na zasadzie dom. że każ
ma swój obowiązek, (...) porozmawiamy, spędzanie razem czasu, żeby to było tak rodzinnie. Nie ma.
że jeden jest lepszy, drugi gorszy, dla mnie to jest jak dom i wracam do domu (...). K40
P: Co jest teraz dla Pani domem ?
0. No chyba noclegownia ta. No bo inaczej nie mam gdzie. K53
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Szanse na wyjście z bezdomności
Wszyscy respondenci wyrazili gotowość i chęć opuszczenia schroniska, noclegowni czy domu
samotnej matki. Ich pomysły na rozwiązanie swojej, trudnej sytuacji życiowej były bardzo
zróżnicowane. Zaledwie 3 osoby (15%) nie robią nic w tym kierunku, 4 respondentów (20%) jest
przeświadczonych, że w chwili podjęcia pracy uda się im usamodzielnić. Wspólnym
mianownikiem większości wypowiedzi jest mieszkanie, od jego posiadania zdecydowana
większość badanych uzależnia opuszczenie schroniska.
Jeden z respondentów dostrzega wieloaspektowość swojego usamodzielnienia

To jest tylko jeden powód prawdziwy - zarobki, w tej chwili przypuśćmy nawet jeśliby mi dali mieszkanie, za
co ja zapłacę? To praca, główny powód i zarobki. Już nie mówi się tam o tych, co zarabiają po 100 tysięcy
miesięcznie z telewizji, tylko normalne zarobki 2000zł. Które to pozwoliłyby na utrzymanie się. M62
Wypowiedzi niektórych badanych, w których określają oni swoje wyobrażenia dotyczące sposobu
wyjścia z bezdomności nie są zgodne z rzeczywistością, czasami też zawierają informacje niezbyt
ze sobą spójne. Jedna z respondentek oczekuje na mieszkanie socjalne będąc jednocześnie
właścicielką domu.
No na przykład, jak bym miała jakieś mieszkanie socjalne prawda, to dla mnie wielkie szczęście żebym
miała wodę ¡toaleta by była wykąpać się (...) no ¡żeby człowiek mógł załatwić wszystkie sprawy
fizjologiczne (...)
P: A to jest Pani własność ten dom? ■
O: No tak ja tam mieszkam ponad trzydzieści lat. (...) Panie pomagały z opieki miałam komisje i pan
z Urzędu Miasta X pan nadinspektor mi powiedział, proszę Panią to jest prywatne musi Pani ratować dom,
bo nikt Pani nie pomoże (...) i te Panie też to są z opieki my nie mamy funduszów żeby reperować prawda
domy. K57
Większość z rozmówców uzależnia swoje wyjście z bezdomności od podjęcia pracy zarobkowej.
Jeden z respondentów świadomy swoich ograniczeń wynikających z podeszłego wieku
deklarował chęć uczestnictwa w szkoleniach pozwalających nabyć nowe kwalifikacje.
Zaskakujące jest to, że mimo wielu niepowodzeń nie rezygnuje on z marzeń o pracy.
Proszę Panią, pierwszą rzecz, która chciałem znaleźć pracę, nie mogę ze względu na wiek. Tak jak
niektórzy mówili:’’ słuchaj Tobie na cmentarz bliżej niż no miałem i takie odpowiedzi. Korzystałem
z różnych kursów. Nic nie dały. Miałem nadzieję, że coś się zmieni. Może przez kontakt z ludźmi, może się
dowiem, może coś (...) nie takiej możliwości nie ma. Ja w tej chwili, znaczy już ofertę składam, ma być
teraz z UE jakaś pomoc, szkolenie w innym zawodzie, ale w moim wieku to nawet i do tego mnie nie
wezmą. Co mi da zmiana kwalifikacji zawodowych?
P: Ale ma Pan zamiar uczestniczyć w tym szkoleniu...
0: No oczywiście.
P: Ale po co?
0: Z nadzieją, że może coś... M62
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Wiek rozmówców różnicuje ich plany dotyczące wychodzenia z bezdomności. Zdecydowanie
częściej osoby młode oraz o krótkim stażu bezdomności deklarowały podjęcie pracy zarobkowej.
Jednocześnie faktem jest, iż niewielu z nich miało skonkretyzowane plany.

Jak ja sobie nie załatwię pracy, taką naprawdę za pieniądze, to ja stąd nie wyjdę. (...) Wyjdę do lokalówk
znajdę mieszkanie, bo mam pracę, tak i czekam na mieszkanie, jeżeli gdzieś pracuję, to mogę iść na
stancję. M32
Niejednokrotnie barierą w podjęciu pracy jest zły stan zdrowia osób bezdomnych. Zaniedbania
w higienie osobistej, brak systematycznej opieki lekarskiej, nieleczone schorzenia powodują,
że bezdomni nie są w stanie podjąć żadnej pracy.

To znaczy, ja w tej chwili to nawet jakbym chciała, chciałam się zapisać na kurs, ale po prostu w czerwc
idę na operację, bo mam zaćmę. Także badań żadnych nie przejdę dopiero jak po operacji, to dopiero
planują, żebym poszła.
P: jaki kurs Pani chciałaby skończyć?
0: Podejrzewam że chyba kucharski. Kucharski albo opiekunki do osób starszych, bo jeszcze są takie. N
to zrobić sobie papiery na opiekunkę, na kucharkę i w domu pomocy jak najbardziej szukać pracy. K53
W wypowiedziach kilku badanych pojawiła się jeszcze jedna przyczyna uniemożliwiająca
wydostanie się ze schroniska, wyjście z bezdomności. Akceptacja swojego położenia
i pogodzenie się z losem. Jest to ostatni etap w stawaniu się bezdomnym. Rezygnacja, utrata
wizji lepszej przyszłości, brak wiary w lepsze jutro to wyznaczniki długotrwałej bezdomności.

P: Jak Pan myśli dlaczego nie udaje się tak wielu ludziom wyjść z bezdomności?
O: Czas, czy ja wiem może tam może większości chyba tak pasuje. I jakoś tak dzieląc to proszę Pani na
procenty tak było najwygodniej tak fifty- fifty, no połowa to jest w tej sytuacji jaka jest a połowa to jest no
wnętrze człowieka tak. M49
Charakterystycznym rysem pojawiającym się w trzech wypowiedziach osób bezdomnych jest ich
bezradność i zwątpienie. Kobiety częściej charakteryzowały się taką nihilistyczną postawą.
P: Czy chciałby Pan wyjść z bezdomności?
O: Chcę, chcę.
P: I co pan robi żeby wyjść z bezdomności?
0: Nic. Nic teraz, bo zima, nic. M49

P: Niech mi Pani powie a robiła Pani coś albo robi Pani coś żeby polepszyć swój los żeby wyjść
z bezdomności?
O: Tak szczerze, to nie myślałam, nie miałam czasu. Ja tylko myślę i proszę Boga żeby nie bolało, żebym
przespała noc. K57
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Wyobrażenia własnej przyszłości
Aspiracje, marzenia oraz plany życiowe napędzają człowieka do aktywności. Aktywność
społeczna oznacza silną dążność do oddziaływania na otoczenie, rozumianego jako swoisty
zespół zadań o społecznym znaczeniu. Jest jedną z form manifestowania osobowości człowieka.
Za jej pośrednictwem jednostki lub grupy ujawniają swoje dążenia do realizacji określonych
wartości.
\N świetle literatury przedmiotu, bezdomni jawią się jako osoby bez wyraźnie
r
sprecyzowanych planów na przyszłość, żyjące dniem dzisiejszym bez wyobrażeń tego, jak
potoczy się ich życie w przyszłości. W toku analiz wywiadów okazało się, iż 11 respondentów nie
potrafiło zaplanować swojej przyszłości. Zdecydowanie częściej byli to starsi mężczyźni
[posiadający długi staż bezdomności. Ich wypowiedzi przepełnione były pesymizmem i smutkiem.
Często towarzyszy im fatalizm. Charakterystyczne jest to, iż badani bezdomni nie maja nadziei na
poprawę własnej sytuacji.
P: A jak Pan sobie wyobraża swoją przyszłość? Co dalej będzie?
O: Nie wiem, nie wyobrażam sobie w ogóle. Żyje z dnia na dzień. Nie myślę, dzisiaj żyje, juto może mnie
nie być. M45
To wszystko w rękach Boga. Z dnia na dzień tak się żyje, tak się żyje. K55

Wydaje się, iż taką postawę rozmówców można tłumaczyć brakiem wiary, iż przyszłość będzie
I lepsza od teraźniejszości, niezdolnością do antycypacji przyszłych stanów, zwłaszcza
pożądanych. Osobiste, najczęściej negatywne doświadczenia badanych uwiarygodniają ich
przewidywania co do niepewnej i niejasnej przyszłości. Można stwierdzić, iż nastawienie do
otaczającej ich rzeczywistości to pochodna obrazu świata i samego siebie.
Nadzieja w życiu człowieka pełni ważne funkcje regulacyjne. Może motywować
i ukierunkowywać zachowanie na zrealizowanie zamierzonego celu. Ponadto ułatwia znoszenie
trudnych sytuacji, a także dzięki niej człowiek potrafi znieść wiele dolegliwości życiowych
i skutecznie radzić sobie ze stresem. Nadzieja może być również ujmowana jako mechanizm
obronny, ucieczka od przykrych stanów rzeczy, lub też tworzenie sobie powierzchownych,
iluzorycznych nierealistycznych życzeń. W wypowiedziach badanych nie odnajdujemy takowych.
Respondenci swoje pragnienia i aktywność ograniczają do zaspokajania podstawowych potrzeb
biologicznych i potrzeby bezpieczeństwa. Dla dwóch z 20 rozmówców schronisko to jedynie
optymalne miejsce do przeczekania najtrudniejszego okresu wżyciu bezdomnego - zimy.
W przypadku tych bezdomnych interesujące jest to, że wykazują oni pewną aktywność
w planowaniu najbliższej przyszłości. Można to interpretować jako ucieczkę od przykrych sytuacji
(schronisko) i realizację marzenia o wolności (stancja).
P: A czemu Pan sobie mieszkania nie załatwi?
0: Gdzie w zimie załatwię, ciężka sprawa.
P: A w lecie ?
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O: W lecie załatwię. Ciepło się zrobi ja znikam stąd, ja tu nie będę mieszkał. Mieszkanie se wynajmuję,

stancję i mieszkam. Płacę i mieszkam. Teraz ciężko jest załatwić. Yhm. Tak by., do marca, do marca. M5
Aktywność bezdomnego sprowadzona do pełnienia ról społecznych powinna doprowadzić do
tego, by na nowo zarówno zrozumiał wymagania i istotę danej roli, nabył umiejętności niezbędne
do jej pełnienia, jak i posiadał motywację do jej podejmowania. Wśród rozmówców 5 osób (25%),
wśród których znajdowały się 3 kobiety (15%), miały jasno sprecyzowane plany dotyczące
najbliższej przyszłości. Byli to respondenci młodzi, o bardzo krótkim stażu bezdomności.
W przypadku kobiet, wszystkie były młodymi matkami, natomiast w odniesieniu do mężczyzn,
jeden respondent posiadał syna a drugi był blisko związany ze swoim młodszym rodzeństwem.
Wydaje się, iż zachodzi zależność między wyobrażeniami o własnej przyszłości a wiekiem
respondentów, stażem bezdomności, i powiązaniami rodzinnymi.

Yy, no tak, chciałbym właśnie pracę stałą znaleźć no i też z czasem to wiadomo chciałbym się wyprowad
stąd i sobie wynająć, znaleźć sobie dziewczynę. M29
Dla jednego z rozmówców zdobycie w przyszłości pracy i założenie rodziny oznacza osiągnięcie
pożądanej przez niego „normalności”.

P: A niech mi Pan powie a jak sobie wyobraża swoją przyszłość?
O: Dom praca, praca dom. Śmieję, się nie no pracować, założyć rodzinkę. (...) No przede wszystkim
pracować będę ¡utrzymywał rodzinkę, (...) no, no i będę jeździł na rybki na ryby. Lubię wędkować lubię
wędkować, wędkowanie mnie uspokaja. Czyli rodzina (...) praca dom (...) wędkowanie. Normalnie, będę
żyć, normalnie żyć. M26
Czynnikiem różnicującym opinie dotyczące wyobrażeń o przyszłości są zarówno wiek, płeć, staż
bezdomności, jak i stan rodzinny. Kobiety (3 osoby, 15%) częściej niż mężczyźni zwracały uwagę
na indywidualne, osobiste plany życiowe. Na pierwszym miejscu stawiały dziecko oraz rodzinę
jako główne elementy organizujące im przyszłe życie.

P: A niech mi Pani powie jak Pani wyobraża sobie swoją przyszłość?
O: Jak no wiadomo każdy sobie jakoś marzy być super damą i w ogóle ale ja po prostu bym chciała. żeb
mojemu dziecku nic nie zabrakło, żeby nigdy nie było głodne
P: Ale ja nie pytam o przyszłość dziecka ja pytam o przyszłość Pani?
O: Moją ale mówię, że żebym dała radę wychować dziecko, przede wszystkim to żebym dała radę
P: A dla siebie ?
O: Dla mnie. No siebie Nie winem jak siebie wyobrażam, na razie naprawdę myślę tylko o tym dziecku (..
Mówię chyba tylko to wykształcenie, ta szkoła, ta praca kiedyś prawda nawet jeżeli nie teraz to po szkole
prawda a tak to chyba tylko to martwię się o dziecko. K20
Inna respondentka, również samotna matka, nie była już tak zdeterminowana w swoich planach.
Jej wypowiedź jest przykładem interesującego zjawiska istniejącego w kulturze bezdomnych 192

linearnego systemu wartości (Dyczewski, 2005). Wartości realizowane przez bezdomnych nie
mają charakteru hierarchicznego lecz linearny. Specyfika tego charakteru polega na tym, iż
w pierwszej kolejności realizowane są wartości najbardziej osiągalne i zaspakajające potrzeby
najbardziej odczuwane w danym momencie. W omawianym przypadku najpilniejszą potrzebą było
zamieszkanie z chłopakiem i opuszczenie instytucji pomocowej. W wypowiedzi badanej pojawia
się potrzeba podjęcia przez nią pracy zarobkowej, jednakże nie jest ona równorzędna potrzebie
bycia z partnerem. Respondentka nie potrafi zaplahować swojej przyszłości. Swoje pragnienia
zawęża do zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa.
P: >4 jakie ma Pani plany, jak chłopak wyjdzie z więzienia, co Państwo planujecie?
O: On ma. on już ma załatwioną pracę po wyjściu. (...)
P: Czyli co wychodzi z więzienia, idzie do pracy i co dalej?
O: Idzie do pracy no i nas stąd zabiera przede wszystkim. K20
Ciekawym zagadnieniem jest przewidywalny okres planowania przez bezdomnych. Wśród
badanych (6 osób, 30%) zarówno kobiet jak i mężczyzn zauważalny jest brak długoterminowego
przewidywania. Najczęściej respondenci posiadali plany na następny tydzień, rzadziej miesiąc.
P: >4 jak Pani sobie wyobraża swoją przyszłość?
0: Wcale sobie nie wyobrażam.
P: /4 niech mi Pani powie a myśli Pani co będzie za rok?
0: Gdzie tam (...) a żyć nie będę może.
P: >4 za miesiąc?
O: /4 też może być tak.
P: >4 w przyszłym tygodniu ?
O: W przyszłym tygodniu to wyślę którąś koleżankę do kasy mam drobne długi ludziom pooddawać(...)
pojechać do lekarza (...) tak zaopatrzenie sobie zrobić w dobre leki. K57
Ludzie bezdomni nie planują przyszłości, ponieważ nie widzą możliwości realizacji swoich
marzeń. Respondenci (7 osób, 35%) podkreślają, iż nie maja wpływu na swoje życie. Postawa
rezygnacji i poczucie beznadziejności czyni z nich osoby zagubione, przepełnione lękami i daje im
poczucie bycia ludźmi gorszymi i zbędnymi.
P: A niech mi Pan powie, a jak Pan sobie wyobraża swoją przyszłość?
0: Na razie o tym nie myślę. Nie zastanawiam się. To, bo teraz na tą chwilę to nic nie daje. Byłoby wiele
spraw, ale kurde, na razie kurde musze kurde jeszcze kurde tutaj, do tego otoczenia się dostosować.
Nieraz wiele planów, wie Pani się nie układa. Taką marną egzystencje prowadzę. M48
Świat bezdomnych to świat tu i teraz. Plany życiowe, jeżeli nawet istnieją w świadomości
badanych, to nie są sprecyzowane, brak w nich konsekwencji i logiki. Wydaje się, iż bezdomni
bardzo niechętnie dzielą się swoimi przemyśleniami w tym temacie. Pytani o to, jak wyobrażają
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sobie swoją przyszłość, odpowiadają zdawkowo, nie zagłębiając się w szczegóły. W przypadku
jednego respondenta pesymistyczne wyobrażenie własnej przyszłości związane jest ze złym
stanem zdrowia.
A jaką Pan widzi dla siebie przyszłość?
O: Ponurą. Nie wiem proszę Pani, nie chcę na ten temat rozmawiać. M49
P: Czyli jak pan widzi swoja przyszłość?
O: Eutanazję zastosuję. Ja po jakiś tych hospicjach nie będę leżał. M55
Należy jednak zauważyć, iż nie wszyscy bezdomni swoją przyszłość widzą w tak czarnych
kolorach. W wypowiedziach niektórych pojawia się nieco optymizmu a nawet humoru.

Bo ja wiem jak będzie wyglądała? Kto to przewidzi? Nie no, myślę że gorzej nie będzie no, ma być lepiej
No właśnie, kiedyś Prorok Jeremiasz siedział na gruzach Jerozolimy i się śmiał. Ktoś by się zapytał,
z czego się śmieje, jak wszystko w gruzach leży. Już gorzej być nie może, tylko ma być lepiej. No i miał
rację. M52
W wypowiedziach badanych (15 osób) dotyczących dalszych planów życiowych bardzo często
pojawiał się motyw pracy traktowanej jako cudowny środek rozwiązujący wszelkie problemy.
Praca traktowana jako lekarstwo na wszelkie zło obecna była zarówno w wypowiedziach
bezdomnych przejściowych, czyli osób chwilowo niemających miejsca zamieszkania, jak i u tych,
u których stwierdzono bezdomność długotrwałą.
No trzeba szukać, trzeba szukać pracy, przede wszystkim praca. M53

Yy, no tak. chciałbym właśnie pracę stałą znaleźć no i też z czasem to wiadomo chciałbym się wyprowa
stąd i sobie wynająć stancję, znaleźć sobie dziewczynę. M29
Interesującym typem bezdomnego, jaki udało się wyodrębnić wtoku analiz, jest bezdomny
przejściowy (3 osoby, 15). Najczęściej są to osoby aktywne życiowo i zawodowo, które na skutek
błędnej oceny własnej sytuacji życiowej lub zastosowania nieefektywnej strategii obronnej stały
się czasowymi mieszkańcami schronisk i noclegowni. Ich postrzeganie przyszłości różni się
znacznie od postrzegania innych bezdomnych. Dla większości bezdomnych przyszłość jawi się
jako coś niepewnego i nieokreślonego. W ich przypadku sytuacja wygląda zgoła inaczej. Są to
osoby o określonych, jasno sprecyzowanych planach. Wyznaczają sobie konkretne zadania
i terminy ich realizacji. Mają pomysł na urzeczywistnienie planowych działań i traktują pobyt
w schronisku jako okres przejściowy, pozwalający tanim kosztem przetrwać miesiące zimowe.
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No pewnie. Teraz ja pracowałem w ochronie w Warszawie pracowałem w Juwentusie,(...). Także tam,
| niepotrzebnie żem wyjeżdżał stamtąd, bo miałem 1.5 tys. na rękę. I teraz tam pojadę z powrotem, bo tam
mogę pracować, na pół etatu, każdy mnie zatrudni, tylko mnie nie zapłacą tych ubezpieczeń. M52
X

Do Warszawy (...) tak, tak, tylko że do innego pracodawcy (...) bo ten znajomy z pokoju ode mnie, dzwonił,
dowiadywał, też mogłem przed świętami jechać, ale po prostu za późno już, bo trzeba było się
przygotować. (...). M26

Marzenia bezdomnych
. Jednym z etapów przechodzenia w stan bezdomności, które opisuje L. Stankiewicz (Stankiewicz,
2002) jest akceptacja ¿wiadomości bycia bezdomnym. Jest to okres wżyciu bezdomnego,
w którym jednostka m.in. przestaje mieć ambicje kontrolowania własnego życia, rezygnuje
I z celów wybiegających w przyszłość, planów życiowych i marzeń. Ludzie bezdomni nie planują
swojej przyszłości ponieważ nie widzą możliwości realizacji swoich marzeń. Żyją teraźniejszością.
Zarejestrowane w trakcie badań marzenia są znakomitą ilustracją rzeczywistego
nastawienia bezdomnych do siebie i do życia. Analiza wyników badań wykazała, iż zmiennymi
różnicującymi marzenia bezdomnych są wiek oraz staż bezdomności. Spośród 20 badanych 5
osób nie posiadało żadnych marzeń, tyle samo badanych marzyło jednocześnie o mieszkaniu
(domu) i rodzinie, 2 respondentów wskazało na zdrowie, pozostali wymieniali zawód kierowcy,
posiadanie sportowego samochodu, wygraną w Toto-Lotka, normalne życie lub marzenie
o opuszczeniu schroniska. Respondenci starsi oraz o długim stażu bezdomności częściej
i deklarowali brak marzeń, natomiast tzw. bezdomni przejściowi śmiało wybiegali w przyszłość
widząc perspektywy dla realizacji swoich ukrytych pragnień.
P: Ma Pan jakieś marzenia? Marzy Pan o czymś?
0: Kiedyś miałem, teraz nie mam już dałem se spokój. M55
Sam nie wiem, no trudno powiedzieć ymmm, no wie Pani ja tak nie lubię takich deliberacji ja nie lubię
takich, takich marzeń, tak bujać w obłokach.
P: A dlaczego?
0: Bo ja jestem pragmatykiem
P: A nigdy Pan nie marzył? Nigdy Pan nie miał jakichś marzeń ?
0: Nie. M49
Bezdomni redukują swoje potrzeby do najbardziej podstawowych. Swoje pragnienia ograniczają
do zaspokajania potrzeb biologicznych. Dlatego też, często zadowalają się tym co mają nie
pragnąc więcej.

Ja nie marzę o żadnych pieniądzach, o żadnym tym. Nie. Cieszy mnie to co jest i wszystko to mi wystarczy
M52
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Wśród osób, które odżegnywały się od marzeń, znalazł się zaledwie jeden respondent, którego
młody wiek oraz bardzo krótki staż bezdomności przeczył powyższym stwierdzeniom. Wydaje się,
iż jego postawa wobec marzeń jest asekuracyjna. Mechanizm obronny, jakim jest brak marzeń,
ma spowodować brak rozczarowań, które mogą potęgować poczucie bezsilności i pesymistyczną
wizję przyszłego życia. Stwierdzenia badanych, iż nie posiadają marzeń nie oznaczają wcale,
że nigdy ich nie mieli. Jeden z badanych wyraźnie zaakcentował, że wielkie rozczarowanie i ból
jaki przeżył związany z brakiem urzeczywistnienia się marzenia spowodował brak kolejnych.

Jedno mi się nie spełniło, to już nie mam marzeń. Miałem marzenie, ale nie spełniło się. Poznałem taką
dziewczynę, fajna była dziewczyna, dłuższy czas z nią byłem, dłuższy, z pół roku, miałem się z nią ożen
ona umarła i już mi się nie spełniło marzenie. No niestety. Miało się plany i nie ma. M45
Marzenia bezdomnych ujawniają ich najistotniejsze potrzeby i skryte pragnienia. Poczucie
osamotnienia, które towarzyszy bezdomnym, poczucie porzucenia i odrzucenia przez grupę,
z której wyszli a zarazem niechęć do identyfikowania się z innymi osobami bezdomnymi
powoduje, iż marzeniem najczęściej wymienianym przez rozmówców było posiadanie mieszkania
(domu) oraz rodziny.
Dom, rodzina założyć, to jest moje marzenie. To bym był szczęśliwy wtedy. M32
Jakie jest marzenia no mieć już mieszkanie (...) to jest największe marzenie. Mieszkanie już nie mówię
dom, mieszkanie malutkie mieszkanie nawet kawalerkę jakąś czy cokolwiek aby mieszkać sama
z dzieckiem na razie i nie mieszać w skupisku (...). K23
Dla jednej z respondentek, która reprezentowała rodzinę bezdomną, zamieszkanie we własnym
domu to przede wszystkim niezależność oraz pełna identyfikacja z rolami społecznymi, jak rola
matki i żony.

P: A jakby Pani miała możliwość być w schronisku z przyjacielem i synem to szukałaby Pani dalej
mieszkania, czy wystarczyło by Pani schronisko?
O: Nie wołałabym szukać swojego jednak. Żeby być niezależnym, no bo jednak, niektórzy są co bardziej
mogą później potrzebować. (...) Tak. Rodzina to jest obowiązek. Tak bo trzeba uprać, posprzątać
ugotować, jeszcze miłą być, ładnie wyglądać. K53
Bezdomni postrzegani są w społeczeństwie jako osoby schorowane, natomiast oni sami
najczęściej oceniają stan swojego zdrowia jako zadawalający. Prawdopodobnie jest to
konsekwencją uruchamiania się mechanizmu obronnego, którego celem jest potwierdzenie
własnej sprawności. Być może właśnie ze względu na wspomniany mechanizm obronny zaledwie
3 osoby zadeklarowały marzenie o zdrowiu. Byli to rozmówcy (2 kobiety i 1 mężczyzna), którzy
już jako osoby bezdomne były niejednokrotnie hospitalizowane. Ich stan zdrowia w opinii ich
samych a także pracowników schronisk i noclegowni był zły a nawet bardzo zły.
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No w tej chwili mówię Pani marzę o zdrowiu. Tylko w tej chwili o jednym, żeby się nie przewrócić nie
zasłabnąć. Nie no raczej dba się o siebie bo prochów biorę z sześć, osiem dwanaście, sztuk dziennie takż
[...]To co dostaję to mi zaraz na lekarstwa idzie, już zmartwienie jest, też no bo nie wezmę prochów to
zaraz mogę w szpitalu wylądować bo mam do końca życia brać te prochy takżej...] M53 >
P: A jakie jest pani największe marzenie, o czym Pani marzy?
O: Yy marzenia to ja mam. Żeby zdrowym być, żebym njgdzie nie chorowała, żeby mi nic nie dokuczało.

k K55

W wypowiedziach dotyczących marzeń u 2 respondentów (10%) pojawia się wątek opuszczenia
schroniska. Respondenci nie mówili wprost o chęci posiadania własnego domu czy mieszkania
a jedynie wyrażali zdecydowaną chęć zmiany otoczenia i ogólne marzenie o usamodzielnieniu
ł
[ się.
Marzeniem, no to jest największe wyjść stąd, usamodzielnić się o to jest wie Pani. M58
Posiadanie realnych marzeń zadeklarował co piaty respondent. Natomiast zaledwie jeden
rozmówca posiadał nierealne marzenia (np. o dużej wygranej pieniężnej czy sportowym
samochodzie). Takie marzenia są wg. L. Stankiewicza symptomem przedostatniego etapu
przechodzenia w stan bezdomności. Jednakże, w przypadku wspomnianego respondenta, wydaje
się, iż wytłumaczenie jest zgoła inne. Młody wiek oraz krótki staż bezdomności świadczyć może
raczej o „normalności" badanego, Wydaje się, iż był to jedyny respondent, który potrafił się
w pełni otworzyć przez badaczem i szczerze przedstawić swoje nierealne marzenia.
Yy, ten, to od dziecka zawsze kurde chciałem być kierowcą autobusa, chciałem jeździć no (...) to właśnie
moje marzenie było no. (...) YY, największe moje marzenie. Yy, to mam takie dwa jeszcze ale, no to ten,
chciałbym jakąś taką większą kwotę wygrać w toto lotka, bo gram (...) no a drugie, to ten, chciałbym sobie
ten, kupić samochód sportowy (...) No to na przykład, no BMW jakieś czy tam Porsche (...) no już takie no
stuningowane takie no. No tak, w toto lotka już gram długo i nie mogę nic trafić. M29
Obawy bezdomnych
Poczucie osamotnienia, porzucenia, złości do ludzi, bezsilności często pokrywanej
negatywizmem wobec świata, to niektóre, trwałe, emocjonalne skutki bezdomności. Choć
powyższe emocje towarzyszyły również badanym bezdomnym, to na zadane im pytanie czy
obawiają się czegoś, aż pięciu z nich (25%) odpowiedziało, że niczego. Po dwa wskazania
otrzymały - śmierć i samotność. Respondenci obawiali się także więzienia, Boga, starości, utraty
pracy, kłótni z matką, wszystkiego, wypędzenia z noclegowni oraz pogorszenia aktualnej sytuacji
życiowej. Wśród tych, którzy nie deklarowali żadnych obaw przeważali mężczyźni (3 osoby)
w różnym wieku i o różnym stażu bezdomności. Natomiast osoby wyrażające obawy dotyczące
śmierci, to mężczyźni. Ich wypowiedzi choć dotyczą tego samego problemu różnią się jednak od
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siebie. Pierwszy z nich jasno i zdecydowanie wyraża obawę przed śmiercią w wypowiedzi
drugiego odnaleźć można tęsknotę za życiem.
P: A czego się Pan najbardziej boi?
O: Śmierci, poza tym niczego. M62
P: Boi się Pan czegoś w życiu?
O: W tej chwili? Tylko umrzeć bo szkoda. M53
Również dwa wskazania otrzymała obawa przed samotnością. Jeden z respondentów wiązał
poczucie osamotnienia z zaawansowanym wiekiem. Jego obawy związane z samotnością nie
dotyczyły rodziny lecz znajomych. Strata znajomych to największy lęk respondenta.

Proszę Pani obawiam się samotności. Pani jest jeszcze młodą osobą, Pani tego nie odczuwa wiekiem, ja
już jestem w takim wieku wie Pani, i ja mogę zostać sam, będę samotny. Wie Pani, bo to jak się jest
młodym i się ma dużo wie Pani znajomych a w starszym wieku to człowiek, tak zawęża, te swoje wie Pa
znajomości, niektóre tam co upadły to już w ogóle nie wraca do tego, wie Pani. M58
Ciekawym przykładem lęku, wyrażonym przez jednego z bezdomnych, jest obawa przed pójściem
do więzienia. Podstawą do niego jest niespłacona pożyczka bankowa. Respondent zdaje sobie
doskonale sprawę z konsekwencji swojego czynu, wie o grożącej mu odpowiedzialności karnej
i dlatego szuka optymalnego rozwiązania. Schronisko, status bezdomnego, możliwość
wykonywania pracy zarobkowej bez ponoszenia wysokich kosztów utrzymania, mają mu pomóc
w spłacie zadłużenia. Jednak lęk w świadomości badanego istnieje, a poczucie nieuchronnej kary
paraliżuje jego aktywność.
P: Jest coś czego się Pan najbardziej obawia, boi się Pan czegoś?
O: Yy, no jest taka rzecz. No, boję się więzienia. No bo. no wiem, bo na pewno pójdę z czasem. M29
Jedna z respondentek boi się momentu, kiedy będzie zmuszona opuścić noclegownię dla
bezdomnych kobiet. Jej lęk jest irracjonalny ponieważ pobyt w noclegowni nie jest obwarowany
żadnymi terminami. Respondentka zapewniana o braku jakichkolwiek przesłanek do wyrzucenia
jej z noclegowni nie przyjmowała ich do wiadomości.
P: A czego Pani się najbardziej obawia, boi?
O: Boję się że przyjdzie któryś z panów czy z pań ze rządu ja już powiedziałam wcześniej, że koniec
mieszkania trzeba się wyprowadzić. Ja będę musiała stąd pójść prawda tak liczyłam, że tą nogę wygoję
prawda, że pójdę sama, bo już ten ośrodek to jest chwilowa pomoc dla ludzi, nie żebym cały czas
mieszkała i była.№7
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Kolejna z badanych pań, młoda mama, wskazywała na kłótnie z matką, jako źródło niepokojów
i lęków.
(...) no boję się żeby z mamą się nie pokłócić znowu żeby (...) bo na razie mówię, że między nami tak się
układa, przychodzi pomaga mi. K23
Na podstawie analizy materiału badawczego można stwierdzić, iż wszystkie kobiety posiadały lęki
i obawy związane z własną sytuacja życiową. Powody tych lęków były znacznie bardziej związane
z prozą życia codziennego niż w przypadku mężczyzn, u których dominowały obawy przed
śmiercią i samotnością.
Podsumowanie
Respondenci w zdecydowanej większości korzystają z pomocy społecznej, zdarza się, iż szukają
pomocy w różnych miejscach jednocześnie. Najpopularniejszymi instytucjami pomocowymi są te,
które wypłacają świadczenia pieniężne. Aspekt materialny jest najwyżej ceniony i stawiany przed
duchowym czy edukacyjnym. Należy podkreślić, iż w Polsce istnieje rozbudowana sieć placówek
działających na rzecz osób bezdomnych. Szczególną rolę odgrywają tu organizacje
pozarządowe. Wydaje się, iż w oczach bezdomnych coraz częściej zyskują one na wartości.
Osoby bezdomne to osoby samotne, pełne lęków i obaw o swoją przyszłość. Bezdomni
boją się przyszłości, samotności, choroby. Rzadko wybiegają w przyszłość, nie planują, żyją
teraźniejszością, walczą o przetrwanie. Uczuciem, które najczęściej im towarzyszy jest bezsilność
i brak wiary w lepsze jutro. Szansę na wyjście z bezdomności częściej deklarowały osoby młode
o krótkim stażu bezdomności. Szczególnym pragnieniem osób bezdomnych jest otrzymanie
mieszkania od władz miasta i uzyskanie szansy na podjęcie pracy. Jednakże pomimo deklaracji
można domniemywać, że większość z nich bez pomocy nie będzie w stanie funkcjonować
w społeczeństwie i być osobą w pełni samodzielną.
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Renata Maciejewska, Joanna Bielecka-Prus

Problemy w funkcjonowaniu instytucji
działających na rzecz pomocy osobom bezdomnym
Metoda badań i dobór próby badawczej
Metoda badań
W badaniach wykorzystano metodę wypracowaną na gruncie badań jakościowych. Podstawową
techniką wykorzystaną w badaniach był grupowy wywiad zogniskowany. Polega ona na
przeprowadzeniu przez moderatorów wspólnej rozmowy z zaproszonymi osobami. Technika ta
pozwala na zebranie w stosunkowo krótkim czasie dużej ilości informacji na określony temat.
Materiał ten może być analizowany pod kątem badania znaczeń, postaw i odczuć jakie
przypisywane są przez rozmówców określonym zjawiskom czy zdarzeniom. W trakcie dyskusji
mogą pojawić się nowe problemy, których nie uwzględniono w pierwotnym scenariuszu wywiadu
lub problemy wymagające pogłębienia, ponieważ badani uznali je za szczególnie ważne.
Wywiady były nagrywane, a następnie poddane transkrypcji. Analiza ich polegała na identyfikacji
kluczowych pojęć, które pojawiły się w dyskusji, a następnie pogrupowanie ich wokół kategorii
centralnych. Identyfikowano także rozbieżności interpretacyjne wyodrębnionych w dyskusji
problemów.
Sformułowane zostały następujące pytania badawcze, na które w trakcie wywiadu poszukiwano
odpowiedzi:
•
Jakie problemy napotykają pracownicy instytucji wsparcia w relacjach z: osobami
bezdomnymi, instytucjami samorządowymi i pozarządowymi, środowiskiem lokalnym?;
•
Jak rozwiązują te problemy?;
•
Jakie są inne możliwe rozwiązania tych problemów?;
•
Jak pracownicy instytucji definiują swoją rolę zawodową? Czy występuje u nich syndrom
wypalenia zawodowego?
Metoda doboru próby i charakterystyka zbiorowości próbnej
Zgodnie z założeniami metodologicznymi badaniami objęto przedstawicieli instytucji
samorządowych i pozarządowych mających siedzibę w czterech miastach (lub jego najbliższej
okolicy) województwa lubelskiego. Przeprowadzono ogólnie cztery dwugodzinne wywiady,
w sumie próba badawcza składała się z 30 osób. Ze względu na specyfikę problemu próba
została dobrana celowo, uwzględniając zróżnicowany profil działania instytucji oraz jej typ. Ze
względu na zasadę anonimowości badań w całym raporcie nie wymienia się ani nazw instytucji,
ich typu, a także nazwy miejscowości. Przyjęto następujące nazewnictwo: „miasto 1”, „miasto 2",
„miasto 3”, „miasto 4”. Liczba przedstawicieli instytucji wsparcia w każdym z wywiadów była
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różna, w zależności od zagęszczenia sieci instytucji na danym terenie. Najmniejsza grupa liczyła
6 osób, największa zaś 9 osób.
Proporcje przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych w poszczególnych miastach
były zróżnicowane i rozkładały się następująco:

: opracowanie własne

W próbie była niewielka przewaga przedstawicieli instytucji pozarządowych (60%). Wynika to
z faktu, że problemem bezdomności zajmują się przede wszystkim instytucje tego rodzaju.
Problemy w pracy z bezdomnymi w opinii pracowników instytucji wsparcia
Nawiązywanie kontaktu z bezdomnymi
Problem ten wiąże się z trudnościami w dotarciu do pewnej grupy osób bezdomnych, które nie
chcą korzystać z instytucji pomocy. Kluczowe jest tutaj zdobycie informacji o takiej osobie
i zaoferowanie jej pomocy. Mogą one pochodzić od osób pracujących w terenie (np. pracownicy
socjalni, straż miejska, policja).
9

Tak bardzo często sami pozyskujemy takie informacje podczas pracy w terenie, natomiast zdarzają się.
mają miejsce takie sygnały po prostu osoby obce, trzecie informują ośrodek, przełożonych, że taka osob
czy inna leży tu, czy tu się znajduje i wymaga pomocy, (miasto 1).
Pracownicy instytucji wspominali, że niekiedy zdarza się, że bezdomni unikają kontaktu
z instytucjami wsparcia, a wręcz uciekają przed próbami udzielenia im pomocy:

Była taka sytuacja, że straż miejska bezdomnego zawiozła do swojej siedziby po to tylko, żeby wejść
z nami w kontakt, czy jesteśmy w stanie zapewnić miejsce itd. W międzyczasie on im uciekł. Już go swoi
samochodem zawieźli do swojej siedziby, poprosili tam, żeby chwileczkę poczekał na korytarzu na
krzesełku sobie posiedział i już my tutaj nagraliśmy, gdzie może by tego bezdomnego umieścić, gdzie co
i jak, a on uciekł i już nie ma bezdomnego. To są też takie sytuacje, (miasto 1).
u
Zdaniem rozmówców, często także osoby te nie chcą korzystać z pomocy, ponieważ preferują
bardziej swobodny styl życia, najczęściej związany z nieograniczonym spożywaniem alkoholu.
Poza tym niektórzy badani twierdzili, że nie wszystkie z osób przebywających np. w okolicy
dworca to osoby bezdomne, nie podejmowali także pracy kojarzonej obecnie ze Street
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workingiem. Uważali, że będą świadczyć pomoc tym osobom, które się do nich zgłoszą,
natomiast rzadziej wychodziły z inicjatywą
pracy pedagogicznej na ulicy, w środowisku osób
bezdomnych. Być może wychodziły one z założenia, że jest to bezcelowe marnotrawstwo czasu
i energii:
Wybierają życie takie bardziej towarzyskie. Należałoby jeszcze wyjść od tego, że nie wszyscy bezdomni,
nie wszystkie osoby, które w takim stanie znajdują się na-dworcu, to są osobami bezdomnymi. Nie trzeba
nic robić. No dopuszczają się do takiego stanu, w jakim są. Natomiast mówię, my jesteśmy w stanie tym
osobom zapewnić lokal, zapewnić wyżywienie, zapewnić rozmowę. Nawet mamy psychologa, można
z psychologiem porozmawiać, ale oni nie chcą. (miasto 1).
Ważne jest wyrażenie zgody na udzielenie pomocy. Tak, my nie możemy nic na siłę, (miasto 1)
<<

Badani przyznawali, że najtrudniejsza jest praca z osobą przebywającą na ulicy, właśnie z tego
względu, że bezdomni tego typu niechętnie nawiązują współpracę. Konieczna jest w tym
przypadku specjalistyczna pomoc, np. psychologa, terapeuty, który pracowałaby z takimi osobami
bezpośrednio na ulicy. Dopiero kolejnym etapem pracy socjalnej byłaby praca socjalna
w ośrodkach wsparcia:

Widzimy ją straszną, czarną, brudną z tymi torbami, często pod wpływem alkoholu. Powiem szczerze z tak
osobą jest bardzo trudno, że tak powiem komunikować się, ukierunkowywać ją gdzieś tam, w którymś tam
kierunku i taka osoba na pewno nie będzie potencjalną osobą o którą wystąpi pracodawca. Nie oszukujmy
się, tego człowieka..., tym człowiekiem trzeba się zająć ¡bardzo długo obrabiać w pewien sposób,
przepraszam za takie stwierdzenie, (miasto 1).
Jednakże nie wszyscy bezdomni trafiają do takich ośrodków wystarczająco wcześnie, zanim
zaadoptują się do warunków życia na ulicy i nie podupadnąna zdrowiu. Zdaniem badanych takich
osób wśród bezdomnych jest około 50%. Wydaje się więc zatem, że najsłabiej rozwiniętym,
a zarazem najsłabszym etapem pracy z osobami bezdomnymi jest ten okres, gdy przebywają oni
na ulicy.

Bo ta bezdomność, która jest w ośrodkach, która jest już w pewien sposób okryta instytucją jakąś, która się
zaczyna nimi opiekować. Wtedy tak: wyjąć z ośrodka, aktywizować itd. można. Na pewno nic nie zrobi się
z osobą, która tak jak mówię jest na ulicy, a teraz te osoby, które są na ulicy to są dzieci kwiaty. To jest
swój świat, swój światopogląd. Nie można tych osób do niczego zmusić i niektórzy mają taki sposób na
życie i bycie. Oni po prostu tak chcą. (miasto 1).
Osoby przebywające na ulicy to specyficzna grupa bezdomnych. Najczęściej nie są oni
zainteresowani zamieszkaniem w schronisku, bo nie odpowiadają im tam warunki życia, a także
regulaminy, które wykluczają możliwość spożywania jakichkolwiek ilości alkoholu. Według
badanych problemy z osobami bezdomnymi odrzucającymi pomoc instytucji pomocowych
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(schronisko, MOPR, PUP, PCK i inne) dotyczą głównie uzależnienia od alkoholu i jego skutków.
Decyzje tych osób podporządkowane są przetrwaniu i zdobyciu alkoholu. Takie osoby bezdomne
nie są zainteresowane żadnymi działaniami aktywizacyjnymi i nie zgadzają się na zamieszkanie
w schronisku.

Natomiast osoby, które nie zamieszkiwały w schronisku, tylko gdzieś na działkach, tych altankach czy
u znajomych no to często było tak, że oni tam od razu wychodzili z biura i proponowali po prostu sprzeda
albo oddawali je za jakąś tam dosłownie butelkę wina. Także jest inna grup osób bezdomnych
zamieszkałych w schronisku, którzy chcą coś robić, chcą, przychodzą również pomagają naszej organiz
(PCK). Jest druga grupa, która pojawia się bardzo rzadko tylko z pytaniem takim czy coś tam będzie w t
roku czy nic nie będzie. No ale no to tak jak właśnie wiadomo jest. Jest ich ok. 50-60 osób, no to
w schronisku jest chyba 20 parę w tej chwili. Czyli to jest zdecydowana większość te osoby, które nie są
zainteresowane pomocą, (miasto 4).
Jak zauważył jeden z respondentów, to właśnie długość okresu przebywania na ulicy
bezdomnego sprawia, że praca socjalna z taką osobą jest znacznie trudniejsza. Wynika to
z umiejętności asymilacyjnych jednostek niekorzystnych z punktu terapii wzorów zachowań:

Otóż my mamy takie przeświadczenie, że im ten okres pozostawania, czy bycia osobą bezdomną jest
dłuższy na ulicy, prawda mówiąc w cudzysłowie, tym dłużej trzeba się tą osobą zajmować, tym większe
wsparcie trzeba tej osobie dać, ale jednocześnie to nie jest regułą, bo są osoby które są bardziej nie wie
inteligentne, powiedzmy podatne na działanie, na współpracę i tym osobom można poświęcić mniej czas
i one, że tak powiem porządkują swoje życie, (miasto 3).
Jednakże badani zauważyli, że nie da się na siłę wyprowadzić kogoś z bezdomności, bo jest to
zamach na jego wolność wyboru. Człowiek ma prawo wybrać sposób życia, jaki mu odpowiada,
a zadaniem placówek wsparcia nie jest prowadzenie terapii na siłę:

No i też czy to o to chodzi w tym wszystkim ? Człowiek wybrał taki styl życia, wolno mu, jesteśmy w woln
kraju, więc jeżeli ktoś chce tak żyć, a my oferujemy pomoc, oferujmy możliwość wyboru, więc jakby gdzi
jest granica tak naprawdę i zdrowy rozsądek? Żebyśmy się też nie zapętlili i nie przekroczyli pewnych
barier. Może to jest mocne to co mówię, ale no warto też się zastanowić, na ile ten pracownik socjalny m
chodzić i że tak powiem służalczo oferować tą pomoc, (miasto 3).
Zachowania patologiczne
Instytucje wsparcia oferują zróżnicowane formy pomocy w zależności od sytuacji osoby
bezdomnej. W sytuacji zagrożenia życia ¡zdrowia takich osób, co zdarza się najczęściej
w okresie zimowym, przede wszystkim konieczne jest zapewnienie tym osobom ciepłego
schronienia ¡wyżywienia. Dlatego też muszą w takich sytuacjach istnieć odpowiednio
wyposażone pomieszczenia, w których można osoby bezdomne umieścić. Może być jednakże
taka sytuacja, że miasto nie dysponuje stale takim pomieszczeniem lub nie ma ono dobrych
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warunków (np. jest za ciasne). Ze szczególnie problematyczną sytuacją mamy do czynienia, gdy
osoba bezdomna jest pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających lub bardzo słabej
kondycji zdrowotnej. Osoby takie przywożone są do schronisk, ze względu na brak izby
wytrzeźwień. Pracownicy schroniska są wtedy w trudnej sytuacji, bo nie chcą odmawiać
udzielenia schronienia, ale z drugiej strony przebywanie osoby nietrzeźwej na terenie placówki
jest zakazane regulaminowo. Tak więc pracownicy przyjmując takie osoby łamią regulamin, co
, widzą inni mieszkańcy ośrodka.

To trzeba byłoby być bez serca, żeby osobę która jest w mróz przywieziona 20 stopniowy bez butów i bez
kurtki ciepłej zostawić ją po prostu na dworze, pomimo tego , że jest to osoba pijana naprawdę i nie
wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby jakikolwiek pracownik od nas z palcówki nie wziął, nie przyjął.
Natomiast przyjęcie pijanego, przecież to demoralizuje. To rozkłada regulamin, dlaczego on może, a ja nie
mogę? Ta cała nasza praca idzie w łeb wtedy, (miasto 3).
Powszechny wśród bezdomnych jest problem alkoholizmu, bądź długotrwałego nadużywania
alkoholu. Według rozmówców wśród bezdomnych niekorzystających z pomocy schronisk
(mobilnych) wskaźnik uzależnionych jest znacznie wyższy a zaawansowanie nałogu i jego skutki
poważniejsze. W opinii respondentów jest to kwestia bardzo skomplikowana. Elementy, które
generują problemy i dylematy związane z pomocą w wyjściu z nałogu takim osobom mają wiele
źródeł. Po pierwsze, możliwości dotarcia do takich osób bezdomnych są ograniczone, po drugie
narzędzia pomocowe też wydają się być ograniczone i nieprzystosowane do specyfiki
funkcjonowania takich osób, po trzecie istnieje poważny problem związany z ilością miejsc
w placówkach specjalistycznych zajmujących się leczeniem uzależnień. Rozmówcy zgłaszali
również problemy związane z niewystarczającą ilością specjalistów zajmujących się terapią
uzależnień. Podkreślano także, iż istniejąca niewielka liczba placówek zajmujących się terapią
uzależnień ogranicza możliwości pomocy uzależnionym osobom bezdomnym. Często praca, jaką
wykonają psychologowie i pracownicy socjalni schroniska z osobą bezdomną polegająca na
przekonaniu takiej osoby o celowości leczenia z nałogu, zostaje zniweczona, gdyż nie ma
możliwości kontynuacji pomocy na specjalistycznym szczeblu.
Czego brakuje myślę, że ciągle też certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień, którzy są gotowi
współpracować. W tej chwili też jest ograniczona liczba miejsc stacjonarnych w placówkach lecznictwa
odwykowego, to też trzeba poczekać. Zdarzają się takie sytuacje, w tej chwili w tych naszych zakładach
lecznictwa po tej stronie Wisły, no nie zawsze już wtedy kiedy chcemy, kiedy osoba sama już chce, jest
miejsce, żeby daną osobę umieścić, (miasto 4).
Rozmówcy wprost postulowali konieczność zatrudnienia terapeuty uzależnień w schroniskach dla
osób bezdomnych. Ich zadaniem specjalistyczna pomoc świadczona na miejscu znacznie
podniosłaby efektywność pracy socjalnej z osobami bezdomnymi. Jedna z respondentek była
autorką innego rozwiązania:
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Nie wiem, czy to nie byłby dobry pomysł, też stworzyć tylko taką jedną grupę terapeutyczną, prawda, tak
trudną dla bezdomnych, (miasto 4).
Badani zauważali także, że często bezdomni żle wykorzystują udzielona im pomoc lub faktycznie
z niej nie korzystają. Wiąże się to w rezultacie z marnotrawstwem środków i czasu. Tak bywa np.
w przypadkach przyznania pomocy w formie obiadów:

To też nie znaczy, że te osoby uczęszczały na posiłki, pomimo że miały taką decyzję, bo to wynika z bar
wielu różnych sytuacji np. pójdzie do kolegi no tak zwaną melinę i tam popiją i nie idzie na posiłek i takie
sytuacje mają miejsce np. przez tydzień czasu nie chodzi na posiłek, (miasto 1).
Podobna sytuacja zdarza się w przypadku udzielania innych form pomocy materialnej
np. odzieży. Bezdomni traktują uzyskane przedmioty jak dobro, które można spieniężyć,
a uzyskane w ten sposób dochody przeznaczyć na cele niezgodne z procesem terapeutycznym
(np. alkohol). Dlatego też istotna wydaje się odpowiednia weryfikacja osób bezdomnych. Część
z bezdomnych wypracowała skuteczną strategię wyłudzania środków materialnych od różnego
rodzaju instytucji oraz osób prywatnych. Osoby pracujące z bezdomnymi powinny być pod tym
kątem odpowiednio przeszkolone. Dlatego też, aby zapobiegać nadużyciom badani, szczególnie
przedstawiciele organizacji pozarządowych, opowiadali o różnych sposobach zapobiegania takim
sytuacjom. Najczęściej sprawdzonym sposobem jest kontakt telefoniczny z pracownikami
socjalnymi, ale także umiejętności i doświadczenie osoby udzielającej pomocy:

Zawsze się powinno taką osobę zapytać: skąd ona jest, co ona tutaj robi i proszę mi potwierdzić przez ko
itd., itd. wykonanie jednego telefonu to jest dzisiaj pestka. Jeżeli ona nie jest się w stanie wylegitymować
trzeba jej zaproponować po prostu talerz zupy lub powiedzieć: ,ja ci pójdę kupię: bułkę. Chleba'’. To jest
najstarszy z numerów, który się, że tak powiem stosowało wobec takich osób, kiedy się już jest na 100%
przekonanym, że ta osoba kłamie, bo trzeba nazywać rzeczy po imieniu, (miasto 1).
Realizacja indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad opracowywania programu wychodzenia z bezdomności oraz
zakresu ¡sposobu jego realizacji (Dz. U. z 2001 r. Nr126, poz. 1390) osoba bezdomna może
zostać objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności. Stanowi on jedno
z działań aktywizujących osoby bezdomne w rozwiązywaniu własnych problemów życiowych.
Program taki jest opracowywany wspólnie przez bezdomnego i pracownika socjalnego, który ma
za zadanie pomóc osobie bezdomnej m.in. w leczeniu uzależnień, uzyskaniu zatrudnienia,
konsultacji prawnej i psychologicznej. W opinii respondentów programy takie nie są dobrym
narzędziem. Stanowią tylko zbędny balast w pracy pracownika socjalnego. Najczęściej pisane są
pod gotowy wzór i stanowią powielenie standardowych działań:
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To jest szablon. To jest po prostu jakaś wielka pomyłka, w ogóle nie ma czegoś takiego. Jest tylko pisania
kupę i poza tym nic więcej. Nic z tego nie wynika. Kompletnie nie ma czegoś takiego, (miasto 2).
W opinii rozmówców brak wypracowanych procedur współpracy zMOPR powoduje wielkie
osamotnienie pracowników pozarządowych placówek opiekuńczych i samotne zmaganie się
z wieloma problemami związanymi z realizacją programów.
A ja powiem tak Pani np. ja nigdy nie pójdę [do MOPR] bo to nie ma sensu, ale np. idę, mówię i prawda
proszę o współpracę. „To jest Pani problem, przyjęła Pani, to jest Pani wyłącznie problem”, więc mówię
dziękuję, do widzenia i wyszłam. Niestety taka prawda. (Miasto 2).
Bezdomne kobiety i rodziny
Bezdomność ściśle wiążę się z dysfunkcjonalnością rodziny, która nie zapewnia dzieciom
właściwych warunków opieki i wychowania. Negatywne doświadczenia okresu dzieciństwa tworzą
podłoże do rozwoju bezdomności w późniejszym okresie życia. Według respondentów brak tanich
mieszkań, niskie zarobki lub bezrobocie matki i ojca, nędza oraz niewydolność opieki społecznej
odgrywają istotną rolę w bezdomności rodzin. Jednak należy zauważyć, iż respondenci w mieście
4 zgodzili się, iż jest to zjawisko nowe i rzadkie w mniejszych miastach. Badani nie widzieli
zasadności tworzenia schronisk dla bezdomnych rodzin raczej postulowali pomoc w innej formie.
Wydaje się, iż istnieje konieczność opracowania kompleksowego programu interwencji w celu
ograniczenia skutków bezdomności kobiet, matek bezdomnych i ich dzieci oraz rodzin
bezdomnych.
Ale ja sobie osobiście nie wyobrażam schroniska, gdzie w każdym pokoju mieszka rodzina bezdomna,
mają dzieci, nie, nie. Wydaje mi się, że im trzeba pomóc już. (miasto 4).
Funkcjonujący system pomocy dla osób bezdomnych w tym kobiet i matek z dziećmi nie jest
pozbawiony wad. Pobyt w schronisku powinien być szansą na wyjście z bezdomności. Pojawia
się więc pytanie, dlaczego tak mało jest przypadków usamodzielnienia się? Jedna
z respondentek, pracownik instytucji pomocowej dla samotnych matek, zauważa bardzo
niebezpieczne zjawisko dziedziczenia bezdomności.

Ja sobie zdaję sprawę, że to jest takie wychowywanie kalekich ludzi. Te Panie nie widzą rachunków za gaz
te Panie nie widzą rachunków za prąd, mam tego świadomość jeśli chodzi o ten dom tutaj, to jest jakiś
ewenement na terenie kraju, że tam są osoby tak długo, że te domy funkcjonują normalnie w Polsce. To
jest takie dziedziczenie bezdomnością miasto2).
Nieumiejętność zarządzania własnym życiem, nieracjonalne podejście do dóbr materialnych,
wyuczona bezradność, dziedziczona postawa roszczeniowa, niedojrzałość emocjonalna, brak
w życiu „ważnych innych” to cechy, które według badanych uniemożliwiają osobom bezdomnym
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normalne życie. W przypadku samotnych matek dochodzi aspekt odpowiedzialności za życie
i zdrowie własnego dziecka, a w świetle wymienionych cech wydaje się to często niewykonalne.

Jeżeli któraś z moich Pań słyszy, że mieszkanie może dostać za 10 lat no to drogie Panie, no to wiadom
W ogóle coś takiego jak oszczędzanie nie funkcjonuje w przypadku dorosłych, no nie potrafią dysponow
pieniędzmi i czy masz małe czy duże pieniądze tracą wszystko. Jedna czy druga Pani dostanie jakieś
celowe świadczenie to są jakieś pieniążki czy to jest stypendium szkolne czy coś takiego innego ja widzę
jak te pieniądze są rozprowadzane, to jest po prostu marnowanie tych pieniędzy, (miasto 2)
Wśród kobiet najczęściej bezdomne są te, które zostały wyrzucone z domu bądź też same uciekły
od mężów (najczęściej alkoholików). Według rozmówców, głównym powodem bezdomności
kobiet oraz matek z dziećmi jest alkoholizm ich mężów lub konkubentów, nieplanowana ciąża,
konflikty w rodzinie, doświadczenie przemocy, oraz pobyt męża lub konkubenta w zakładzie
karnym. Inny problem stanowią bezdomne matki. Co prawda, w świetle danych statystycznych
bezdomnych kobiet (w tym matek z dziećmi) nie jest dużo, należy jednakże pamiętać o bardzo
niekorzystnym zjawisku, jakim jest reprodukcja statusu bezdomnego w rodzinach takich kobiet.
Zdaniem rozmówców, kobiety często traktują dzieci w sposób instrumentalny, jako źródło
dochodu, a odpowiedzialność za zapewnienie środków do życia swoim dzieciom cedują na
instytucje wsparcia.

>4 dzieci, to co niektóre Panie (przepraszam za słowa) rodzą po to tylko, żeby dostać becikowe, odpraw
pierwszą. (...) Imają zabezpieczenie, że otrzymają świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia
rodzinne. Dzisiaj rodziła, wychodzi ze szpitala i zaraz na 4 dzień dzwoni, czy już becikowe jest... (miasto

Te dzieci bardzo często są również traktowane jako, przykro o tym mówić, jako swoistego rodzaju tarcza
jako środek do uzyskania funduszy finansowych prawda, czyli wiedzą, że mam dzieci, dostanę na
wyprawkę na to, na tamto, jak pójdę z dziećmi do pana dyrektora, czy do pani dyrektor i dziecko zaczyna
płakać, to wiadomo, że dostanę przedłużenie pobytu w jakimś tam ośrodku itd., itd. (miasto 3).
Badani zauważali, że osoby wychowywane lub długo przebywające w instytucjach wsparcia
(schroniskach) nie potrafią się usamodzielnić i przystosowują się do roli stałego rezydenta
instytucji (zjawisko reprodukcji statusu społecznego).
*t

Matka, która u mnie była, miała córkę, która miała 18 lat. 18 lat już była na ośrodkach. Ta dziewczyna
urodziła się na tym ośrodku i po prostu ta dziewczyna stwierdziła tak: „po co ja mam iść np. na swoje, db
o swoje, jak na fundacjach i na ośrodkach dane darmo, (miasto 1).
w
W tej chwili nie ma skutecznych sposobów zapobiegania tej reprodukcji. Nawet jeśli regulaminy
poszczególnych schronisk limitują czas pobytu (co najczęściej nie jest przestrzegane), to osoba
bezdomna może przenieść się do innego schroniska. W ten sposób, zmieniając miejsce pobytu,
bezdomny może przebywać w instytucjach przez bardzo długi czas. Według respondentów
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istnieje zależność między stanem bezdomności matek a funkcjonowaniem społecznym ich dzieci
w postaci naznaczenia społecznego oraz marginalizacji dzieci w środowisku przedszkolnym
i szkolnym.
Jest taki problem społeczny, że mała miejscowość wytwarza pewne takie, takie problemy, że dzieci
szkolne, niektóre dzieci są naznaczone, (miasto 2).
W opinii badanych dobrym rozwiązaniem problemu bezdomnych kobiet, matek z dziećmi jest
umieszczanie ich w mieszkaniach chronionych. Respondentka, pracownik domu samotnej matki,
uważa, iż tylko kompleksowy program pomocy pedagogiczno-psychologiczno-społecznej takim
kobietom i ich dzieciom może przynieść wymierne rezultaty. Pozostawienie ich samych czy też
usamodzielnianie bez zapewnienia wsparcia instytucjonalnego spowoduje powrót tych kobiet do
placówek opiekuńczych. Konieczne wydaje się utworzenie placówek pomocy kreatywnej, które
umożliwiałyby kontynuowanie pomocy i wsparcia w poszukiwaniu samodzielnego mieszkania,
znalezienia pracy oraz dalszej pomocy, takim osobom które jej potrzebują.
Ja osobiście uważam, że ten dom funkcjonuje jako mieszkanie chronione. Ja widzę jeśli chodzi o typ tego
typu kobiet to widzę jedyny sens pomagania w formie mieszkań chronionych. Nie zabranie dzieci do
adopcji, do rodzin zastępczych, ale tworzenie właśnie placówek, gdzie będzie ktoś, kto będzie pomagał,
słuchaj tu trzeba tak, a tam trzeba tak. Nie są to osoby zdolne do samodzielnego funkcjonowania.
(miasto 2).

Aktywizacja zawodowa kobiet
Ważnym aspektem jest aktywizacja zawodowa kobiet, matek bezdomnych. Istnieją aktywne
instrumenty rynku pracy nakierowane na aktywizację zawodową kobiet, jednak nie cieszą się one
zainteresowaniem zarówno ze strony UP jak i potencjalnych beneficjentów. W opinii respondenta,
pracownika PUP, obowiązujące przepisy nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości, gdyż
refundacja kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żaden sposób nie jest adekwatna do
faktycznie ponoszonych obciążeń z tego tytułu.
Jest ustawowo zwrot kosztów, ale to nie jest takie proste. Jest tak, to jest po prostu, że u nas nikt nie
korzysta z tego, przepis jest tak głupio sformułowany, że te koszta, że jakby poszła na te szkolenie czy do
pracy nie pokryłyby w ogóle kosztów niańki czy tam z oddaniem do żłobka czy przedszkola. Zły to jest
przepis, (miasto 4).
Funkcjonowanie bezdomnego w schronisku
Nie ma zgody wśród badanych co do tego, czy należy zapewnić jak najbardziej domową
atmosferę mieszkańcom, czy raczej stwarzać surowe warunki, aby w ten sposób skłonić ich do
samodzielnego założenia domu. Niektórzy bezdomni silnie identyfikują się z placówką, traktując ją
jak dom. Jednakże warto zauważyć, że takie utożsamianie się może pozytywnie wpływać na
proces terapii.
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Ja spotkałam się z taką tezą, kiedyś głoszoną zresztą przez osobę, która miała jakiś wpływ na politykę
społeczną, która powiedział, że właściwie nie powinno się w schroniskach, czy noclegowniach budować
takiej namiastki domu, dlatego, że to jakby powoduje, że jest im dobrze, rozleniwiają się osoby. Wszystk
mają, wikt, opierunek prawda, lekarza, zapewnione wyżywienie ciepłe, podane. Ale gdyby się zdarzyło d
własnego bezpieczeństwa, że to rozleniwia, że powinny być jednak takie surowe warunki, które owszem
mają zapewnić na poziomie godności człowieka te podstawowe potrzeby, natomiast jakby cały czas na
przymus gdzieś tam w człowieku powinna tkwić taka potrzeba zmiany i czegoś lepszego, takiego właśnie
w lepszych warunkach, (miasto 3).
Problem przystosowania do roli bezdomnego, przyjęcie tej roli i czerpanie z niej korzyści dotyczy
nie tylko kobiet, ale także mężczyzn. Szczególnie, gdy warunki lokalowe schronisk są skromne,
a zagęszczenie mieszkańców, na tyle duże, że następuje intensyfikacja procesu niewłaściwej
socjalizacji, wzorów zachowań, które z sukcesem konkurują z wzorami właściwymi
proponowanymi przez pracowników schronisk:

Generalnie to wygląda tak, że w zimę, zwłaszcza w zimę, jest duże zagęszczenie. Osoby mieszkają
w pokojach nawet 10-cio osobowych. Wyobraźcie sobie Państwo 10-ciu mężczyzn prawda w pokoju taki
no może troszeczkę większym od tego jaka tam może być intymność, powiedzmy no, że tak powiem
możliwość wychodzenia z bezdomności. Tam jeden drugiego uczy, jak być bezdomnym. Ci, którzy
przychodzą są młodsi mają krótszy staż często są jakby przyuczani do zawodu bycia bezdomnym i to jes
bardzo niedobre, to po prostu siłacza pewną taką regułę zachowanie gdzie okazuje się, że być bezdomn
się opłaca. Warto być bezdomnym bo ma się wszystko zapewnione, ma się zapewniony jak to się mówi
wikt i opierunek, że tak powiem, (miasto 3).
*
Z drugiej strony należy ograniczyć wsparcie finansowe i rzeczowe i jego wysokość uzależnić od
aktywności samych bezdomnych i ich chęci współpracy. Należałoby zatem opracować
szczegółowe rozporządzenia do ustawy o pomocy społecznej, które regulowałyby sposób
przyznawania środków osobom realizującym indywidualny plan wychodzenia z bezdomności i
w sposób zdecydowany uzależniałoby rodzaj ¡wysokość udzielanych świadczeń w zależności
postępów w realizacji planu. Obecny system wsparcia nie motywuje bezdomnych do
podejmowania wysiłków wyjścia z bezdomności. Bezdomni, znając swoje uprawnienia, zdają
sobie sprawę z tego, że nie muszą podejmować wysiłków, aby uzyskać pomoc:
»f

Prawo, przepis prawa nakazuje zająć się tą osobą, udzielić jej pomocy, to są świadczenia obowiązkowe.
Nie można tutaj, że tak powiem udzielenia pomocy tych świadczeń obowiązkowych uzależniać od tego,
on przestanie pić, czy nie przestanie, czy będzie aktywny. Nie można tego odmówić, nawet jeżeli on
palcem w bucie nie kiwnie. On z racji tego, że jest bezdomnym to już ma. że tak powiem wachlarz usług,
które mu z mocy prawa przysługują i nie ma siły mu tego odmówić, (miasto 1)

Może powinno być stopniowanie udzielanej pomocy i powinna być taka noclegownia, która funkcjonuje n
X, gdzie może przyjść każdy tak naprawdę z ulicy, czy jest trzeźwy, czy pijany, czy brudny. Powinna być
noclegownia taka gdzie idzie ten, który nie pije, bo nie chce pić, powinna być możliwość przejścia późnie
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do takiej placówki.
takiej która zapewni też pobyt i w ciągu dnia jak będzie chciał i to jest właśnie
stopniowanie pomocy to się dzieje na Zachodzie, (miasto 3)
Pracownicy instytucji uważają, że państwo opiekuńcze nie jest w stanie oferować skutecznych
sposobów rozwiązań problemów-społecznych, w tym także problemów bezdomności. Uważają,
że reformy pomocy społecznej powinny zmierzać w stronę egzekwowania większej dyscypliny od
klientów korzystających z pomocy:
Tylko żebyśmy przypadkiem nie wylali dziecka z kąpielą i nie próbowali tutaj iść, że tak powiem w złym
kierunku, bo to co Pan powiedział: może więcej dyscypliny, może więcej dobrej roboty wokół instytucji,
które istnieją, które się tym zajmują itd., itd. natomiast nie róbmy państwa opiekuńczego, które jest bardzo
niebezpieczne, jest bardzo niebezpieczne, (miasto 1).
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezdomnych
Badani stwierdzali, że rejestracja bezdomnych w urzędzie pracy nie rozwiązuje problemu
aktywizacji zawodowej bezdomnych. Często osoby te rejestrują się wyłącznie dlatego, że mają
w ten sposób zapewnione ubezpieczenie zdrowotne. Dlatego też instytucje wsparcia, nie chcąc
generować kosztów, namawiają bezdomnych na rejestrację. Jednakże nie przekłada się to na
działania aktywizujące, ponieważ bezdomni po prostu nie chcą podejmować pracy, często
usprawiedliwiając się słabym stanem zdrowia. Z drugiej jednak strony ich dolegliwości nie są
wystarczające poważne, by ubiegać się o świadczenia rentowe. Często także nie mają oni
odpowiednio udokumentowanego okresu składkowego:
Badania naszego ministerstwa wskazały, że 30 % osób zarejestrowanych jest aktywnych, aktywie
zawodowych, tych którzy chcą. a reszta po to żeby mieć świadczenia zdrowotne (miasto 1).
Kolejny problem związany z aktywizacją zawodową bezdomnych to niestałość zatrudnienia
i nieodpowiedzialność osób bezdomnych. Nawet jeśli bezdomny znajdzie pracę, w czym
najczęściej pomagają mu instytucje wsparcia, to nie potrafi on w tej pracy utrzymać się na dłużej.
Jest to zjawisko bardzo niekorzystne, ponieważ zniechęca pracodawców do zatrudniania
kolejnych osób bezdomnych, a także wzmacnia negatywne stereotypy. Dlatego też należałoby
szczególnie zadbać, aby osoby kierowane do pracy były na tyle odpowiedzialne i godne zaufania,
aby można było im powierzyć zadania. Jednakże mamy często do czynienia z następującymi
sytuacjami, jak ta poniżej:
U mnie jest małżeństwo: on ma 31 lat, ona bodajże 27 mają troje dzieci, no i on idzie do pracy. Idzie do
pracy, dwa dni popracuje bierze zaliczkę i już więcej nie idzie, po prostu, spalił sobie już w X wszystkich
pracodawców, (miasto 1)
Bezdomni nie chcą także podejmować pracy, ponieważ boją się utracić świadczenia socjalne.
Najczęściej zarobki tej osoby będą tak małe, że podjęcie pracy jest nieopłacalne:
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Ja wielokrotnie rozmawiałem z kobietami, również takimi, które chętnie by do tej pracy poszły, ale ona ja
mi mówi: „niech Pan posłucha znalazłam pracę. Jest to praca tam w Biedronce. Dostanę za 12 godzin
pracy, no wiadomo, że w Biedronce różnie 10 powiedzmy 12, dostanę 1000 zł zmieni mi to dramatycznie
mój status ekonomiczny, ponieważ przekroczę pewną granicę kiedy przestane dostawać 1500 z MOPRna dzieci i dzieci moje będą na ulicy, bo ja będę non stop w Biedronce siedziała, a pieniądze będę miała
mniejsze. Jaki jest sens w tym? (miasto 3).
Kolejny problem, z którym trudno jest poradzić sobie badanym, to nakłanianie bezdomnych do
pracy na rzecz ośrodka. Bezdomni nie chcą pracować dla schroniska, żądają za to zapłaty.
Chodzi tu o zwykłe prace porządkowe na rzecz ośrodka, które pełnią nie tylko funkcję
ekonomiczną (zmniejszanie kosztów utrzymania), ale przede wszystkim terapeutyczną, uczą
bowiem systematyczności i odpowiedzialności. Mieszkańcy ośrodków nie zawsze chcą takie
prace wykonywać, mimo iż za odmowę grozi im usunięcie z instytucji wsparcia. Nie obawiają się
takiej sytuacji, ponieważ zdają sobie sprawę z nieskuteczności takiej kary: po usunięciu znajdą
sobie inny ośrodek lub powrócą do tego, który ich usunął, gdy inne instytucje, np. władze
samorządowe, policja będą wywierać naciski na pracowników ośrodka. Jest to sytuacja trudna nie
tylko dla pracowników instytucji, ale bardzo niekorzystna dla procesu resocjalizacji bezdomnego.
Dlatego też rozwiązaniem mogłoby być stworzenie sieci zróżnicowanych instytucji wsparcia, które
specjalizowałyby się w pracy z bezdomnymi szczególnie opornymi na działania pedagogiczne:

My mieliśmy też małżeństwo, które miało 6-tkę dzieci naprawdę u mnie nie chcieli pracować. Nie ma u n
pracy na ośrodku. Wstać rano, podlać kwiaty, posprzątać chodnik wiadomo. No ona-matka tych dzieci
powiedziała, że ona nie będzie pracowała. Tak i ona poszła do opieki gminnej, opieka gminna dała jej
zasiłek 1000 zł, bo to jest rodzina niezaradna (miasto 1).
Jak zauważyli rozmówcy, obecny system pomocy społecznej nie sprzyja odpowiedniemu
motywowaniu osób bezdomnych do pracy. Osoby przebywające w schroniskach, bez względu na
to czy płacą, czy też nie opłacają swojego pobytu w schronisku, są tak samo traktowane. Dlatego
też część z mieszkańców woli pozostać biernymi i nie angażować się na rzecz społeczności:

Znaczy ja powiem tylko tak, że kiedyś jeszcze zanim weszło to zarządzenie dyrektora Miejskiego Ośrodk
Pomocy o odpłatnościach w schroniskach. Podopieczni mieli obowiązek oddanie na rzecz schroniska 70
swoich dochodów i to było o tyle dobre, że osoby które się angażowały po prostu były w jakimś tam
procencie zwalniane z tej odpłatności. Oni po prostu mieli poczucie, że jak będą aktywni to po prostu
będą..., to im się lepiej opłaca bycie aktywnym. Od momentu powiedzmy wprowadzenia odpłatności na
zasadach ustawy, to po prostu niestety, ale aktywność zaniknęła, (miasto 3).
Warto zauważyć, że ogromną rolę w aktywizacji ma samo środowisko bezdomnych. Może ono
działać demobilizująco, lub wręcz przeciwnie: zachęcać, a nawet wywierać presją na
bezdomnego, aby podjął pracę na rzecz ośrodka. Dlatego tez konieczna jest tu umiejętność pracy
z grupą, odpowiednich socjotechnik, które wymagają specjalistycznej wiedzy socjologicznej:
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Jak my się czasem zastanawiamy co zacznie robić, pewne mechanizmy jakie funkcjonują na pewno są
użyte, no bo to wymusza pewne zachowania oczywiście nie? Ktoś nie będzie chciał pracować to mu
>4. zaraz przyjdzie powie: „No co ty. to ja będę na ciebie pracował?" to są mechanizmy już wewnętrzne. Nie
robi ktoś dyżurów w pokoju, no to co? To od razu będzie awantura pozostałych. Bo to jest n nie wiem,
dyżury sprzątania. W domu jest podział obowiązków. To są pewne mechanizmy, (miasto 3).
Brak motywacji w przezwyciężaniu stanu bezdomności
W opinii respondentów, pracowników instytucji pomocowych, osoby bezdomne cechuje często
brak motywacji do walki o polepszenie swojej sytuacji bytowej. Niezaradność, nieumiejętność
radzenia sobie w życiu i bierna wyczekująca postawa oraz niski etos pracy przyczyniają się do
popadania i pozostawania w bezdomności. Taka postawa może być warunkowana wieloma
czynnikami, wśród których ważne miejsce zajmuje nieprawidłowo przebiegająca socjalizacja oraz
inne dysfunkcjonalności rodziny.
On uważa, że jest bezdomny, jest nieszczęśliwy, chory, nie mający niczego, ni pieniędzy, telefonu
komórkowego w kieszeni. On uważa, że jest nieszczęśliwy, bezdomny, jemu się ma dać to co on sobie
życzy. Jak mu powie Pani trzeba pracować na ośrodku, na rzecz ośrodka. „Co?! Ja tu przyjechałem
pracować? Pani zwariowała. Pani idzie w cholerę" i wtedy wstaje i wychodzi i na tym finał nam się kończy.
Niektóre osoby są tak przyzwyczajone nie pracować, nic nie robić, poleżeć, wszystko dostać i na tym
koniec, (miasto 2).
Respondenci taki stan nazywają „trybem przetrwania schroniska”. Jest to dość powszechna
postawa bezdomnych szczególnie tych, którzy schronisko traktują jako bezpłatny hotel. W opinii
pracowników schronisk bardzo trudno zmobilizować takich bezdomnych, których cechuje nihilizm
i blokada własnej inicjatywy do jakiejkolwiek aktywności.
Brak narzędzi motywacyjnych (znikoma szansa na uzyskanie mieszkania socjalnego), brak
perspektyw na polepszenie własnej sytuacji życiowej (trudności w znalezieniu pracy) skutkuje
u bezdomnych brakiem koncepcji,- pomysłu na własne życie. Respondenci, pracownicy instytucji
pomocowych, dostrzegają ten problem ale nie są w stanie a nawet nie maja prawa projektować
przyszłości swoim podopiecznych. Mogą jedynie przy pomocy swoich kompetencji pomóc
bezdomnym zrozumieć samych siebie i dopingować ich do większej własnej aktywności.
Więcej ich inicjatywy, więcej ich inicjatywy. My jesteśmy po to. żeby im dawać drogowskazy. Jesteśmy po
to żeby ich jakoś motywować, wspierać, ale to oni muszą, to oni walczą, to jest ich życie, (miasto 2)
Innym problemem jest wyuczona bezradność osób bezdomnych. Szczególnie to zjawisko dotyczy
osób, które przez dłuższy czas przebywały w ośrodkach wsparcia, w których zapewnione były
środki do życia. Podobnie jak inne osoby przebywające w tego typu instytucjach (np. osoby
z domów dziecka), bezdomni szybko wyrastają z codziennej rutyny obowiązków, a także tracą
kontakt ze światem zewnętrznym. W związku z tym, w momencie opuszczenia ośrodka nie
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potrafią oni rozwiązywać problemów dnia codziennego, np. rozsądnie gospodarować budżetem
rodzinnym, dbać o czystość, itp.:

To są ... kompletnie sobie nie radzą, z podstawowymi że tak powiem czynnościami w określonym czasie
itd., itd., czyli z budżetem jakimś tam miesięcznym, prawda z załatwieniem jakiś tam spraw podstawowy
Nie występuje ta świadomość (miasto 1).
Badani zauważyli, że bardzo pomocne w rozwiązywaniu tego problemy byłoby stworzenie
stanowiska trenera osoby bezdomnej. Byłaby to osoba odpowiednio przeszkolona,
z przygotowaniem do pracy socjalnej, psychologicznej i pedagogicznej. Wspierałby ona osobę
bezdomną już w schronisku, a szczególnie od momentu usamodzielnienia się osoby bezdomnej
(uzyskania mieszkania). Jednakże obawiano się, że nie może być to stanowisko stworzone
w ramach projektów, bowiem jest ono zbyt niestabilne i pociąga za sobą zbyt duże ryzyko
niepowodzenia. Czas trwania projektów jest zbyt krótki, aby można było odpowiednio ewaluować
skuteczność pracy takiego trenera osoby bezdomnej.

Tym trenerem mógłby być doradca zawodowy, czy ktoś połączony tutaj z psychologią, socjologią. Nie
mamy takiej instytucji na dzień dzisiejszy jak trener osoby bezdomnej, ale ona tak by się nazywała,
musiałby oczywiście w założeniach projektowych mieć jakieś tam kwalifikacje takie, a nie inne, ale obaw
się czego innego i nie miejsce jest problemem i nie ta osoba i nie te drobne środki, bo one są drobne, ty
to tak jak w terapii, tak jak na każdym etapie terapii obowiązkowość i możliwość i chęć oczywiście zebra
tej grupy i uczęszczania. Oczywiście ja bym się mógł podpisać. Bałbym się napisać taki program, bo
byłbym święcie przekonany, że bym go nie skończył, (miasto 1).
Trener będzie przede wszystkim motywować osobę bezdomną do podejmowania i kontynuowania
prób wychodzenia z bezdomności. Respondenci zauważyli, że osoba taka musi ściśle
współpracować z psychologami i psychiatrami, bowiem problemem wielu osób bezdomnych jest
głęboka depresja czy zaburzenia psychiczne, które są główną przeszkodą w podejmowaniu przez
osobę bezdomnąjakichkolwiek działań:
Respondenci zauważali, że konieczne jest zapewnienie wsparcia długofalowego, a nie
jedynie doraźnego. Jedynie wtedy efekty pracy mogą być trwałe i prowadzić do wyjścia
z bezdomności. Opowiadano, że znane są przypadki, gdy udało się czasowo osobę zaktywizować
na tyle, aby podjęła pracę, a następnie osoba ta porzucała schronisko i wracała na ulicę:

Natomiast trudniej jest o ta pracę, taką systematyczną, o tą pracę rozłożoną na powiedzmy etapy, gdzie
powiedzmy ten proces, gdzie gratyfikacja będzie po pewnym czasie i tutaj właśnie jest to jest sytuacja
właściwie dla nas, dla psychologów, powiedzmy takich instytucji jak np. CIS. gdzie powiedzmy oprócz
przygotowania do zawodu, powiedzmy nauczenia jakiegoś nowego zawodu, oprócz tego jest właśnie pra
z tą osobą, praca właśnie psychologa, terapeuty. I oczywiście budowanie wspólnoty, budowanie pewnej
społeczności, bo tak naprawdę osoby bezdomne, to są takie pojedyncze powiedzmy wysepki, że oni
wychodzą na ulicę, oni są po porostu anonimowi i to, żeby przywrócić im. że tak powiem imię, nazwisko
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powiedzmy i godność, to trzeba po prostu z nim bezpośrednio pracować. Dlatego mówię, efekty będą jeżeli
powiedzmy będzie to w systemie (miasto 3).
Warto także zauważyć, że wśród bezdomnych cenione są szczególnie te instytucje wsparcia,
które pomagają w znalezieniu stałego zatrudnienia. Osoby zainteresowane podjęciem pracy
poszukują takich właśnie ośrodków, natomiast bezdomni niezainteresowani wybierają raczej te
ośrodki, w których nie kładzie się aż tak dużego nacisku na aktywizację zawodową Ten przebieg
samorekrutacji może powodować, że w niektórych ośrodkach, nie motywujących w sposób
wyraźny do pracy będą kumulować się te osoby bezdomne, z którymi praca jest szczególnie
trudna:
Część placówek na terenie województwa działa jeszcze na zasadzie zapewnienia potrzeb tylko
egzystencjalnych, natomiast te palcówki gdzie znaczy zabezpieczają wszystkie potrzeby osób
bezdomnych, mobilizują prawda do zmiany swojej sytuacji są ocenianie nawet właśnie w środowisku
bezdomnych jako funkcjonujące najlepiej i wydaje mi się, że właśnie stąd to powodzenie (miasto 3).
Badani uważali, że szansą na aktywizację zawodową bezdomnych jest ekonomia społeczna.
Jednakże tworzenie spółdzielni socjalnych jest zadaniem trudnym, przede wszystkim ze względu
na koszty całego przedsięwzięcia. Bezdomni bez wsparcia kompetentnych instytucji sami nie
dadzą sobie z tym problemem rady:
Ja myślę, że tutaj bardzo duże szanse są w ekonomi społecznej. Tu trzeba szukać tych rozwiązań
i możliwości, bo dlaczego się nie zakłada tych spółdzielni socjalnych? No pierwsza sprawa, przecież to nie
jest żadna trudność i są na to środki i do mnie dziwi, że przecież to jest naprawdę nie są trudne do
zrobienia sprawy (miasto 3).
Problemem jest także brak odpowiedniego sytemu wsparcia dla takiej spółdzielni. Musi ona
konkurować na równi z innymi • podmiotami gospodarczymi, w których nie pracują ludzie
wykluczeni społecznie, z bagażem negatywnych doświadczeń. Szanse przetrwania takiej
spółdzielni w warunkach wolnorynkowych nie są duże:

Natomiast na wolnym rynku jest wolna konkurencja i ja właśnie kiedyś postulowałem dajmy jakieś
preferencje, bo ja również chciałem założyć spółdzielnię socjalną w pewnym momencie, ale ustawa
o zamówieniach publicznych generalnie jest, która jest, jest boleśnie bezlitosna. Nie ma preferencji dla osób
bezdomnych, czy spółdzielni socjalnych. Po prostu musimy tak jak każdy inny podmiot walczyć o to
zlecenie, (miasto 3)
Sezonowi bezdomni i stali
Ciekawym zjawiskiem są osoby, które stają się mieszkańcami schronisk dla bezdomnych
w okresie zimowym. Według badanych ich liczba systematycznie rośnie. Jest to specyficzna
grupa bezdomnych, którzy nie integrują się z pozostałymi mieszkańcami schroniska a ich
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głównym celem jest przetrwać najtrudniejszy okres i możliwie szybko wrócić do własnego
środowiska:
No jest masa takich osób, która przychodzi na okres zimy. Tak, oni chcą tylko przetrwać, oni się nie
utożsamiają z tym, zostawiają tylko adres i przez lata przychodzi kupa korespondencji, bo nawet ja nie
wiem o tym, że podał adres schroniska. I tak grupa cały czas istnieje (miasto 4).
Kolejnyrrr typem bezdomnego wyłonionym w toku badań jest bezdomny „przejściowy”.
Charakteryzuje się on myśleniem perspektywicznym nakierowanym na jak najtańsze przetrwanie
ciężkiego okresu zimowego. Wyróżnia go spośród innych umiejętność przystosowawcza. Pobyt
w schronisku traktuje jako przejściowy i deklaruje opuszczenie schroniska w miesiącach
wiosenno-letnich.

Natomiast pozostali to mówię już z założenia, acha chcę jakoś mieszkać, chcę żyć jak człowiek. Bo się
pojawił taki typ bezdomnego, który mieszkając, nie wykazując żadnego dochodu ma za darmo mieszkan
ma za darmo posiłek, ma za darmo łóżko, ma ciepło. Za byle jaki hotel o najniższym standardzie on by z
tylko łóżko bez posiłku on by musiał zapłacić, (miasto 4).
Niepokojącym zjawiskiem, na które zwrócili uwagę rozmówcy, jest wzrastająca liczba
bezdomnych na stale wiążących się ze schroniskiem. Wydaje się, iż brak motywacji do zmiany
swojego życia, nikłe perspektywy otrzymania mieszkania socjalnego powodują, że postawa
nihilizmu, brak aspiracji i planów na dalsze życie tak charakterystyczne dla bezdomnych
długotrwałych staje się udziałem bezdomnych z krótkim stażem.

Ja obserwuję od kilku lat takie coś. Kiedyś lato, to zaczynały się te prace sezonowe różnego typu
oczywiście na czarno i tych ludzi nie było. Ja w czerwcu na 32, w tej chwili ja mam 25 osób koniec czerw
i dla mnie to jest troszeczkę szokujące i niezrozumiałe. Ci ludzie też gdzieś tam sobie chodzą, dorabiają
pracują, ale cały czas utożsamiają się ze schroniskiem, jako ze swoim miejscem pobytu (miasto 4).
Współpraca samorządowych i pozarządowych instytucji działających na rzecz osób
bezdomnych
Przykład dobrych praktyk współpracy rządowych, samorządowych i pozarządowych
instytucji pomocowych
W toku analiz okazało się, iż każde zanalizowanych miast przybrało inną formę walki
z problemem społecznym, jakim niewątpliwie jest bezdomność. Kluczowe kwestie związane
z problemami społecznymi reguluje ¡wytycza lokalna strategia rozwiązywania problemów
społecznych. Przedstawiciele instytucji wspomagających osoby bezdomne przestawiali tezy
tychże strategii radzenia sobie z problemami nękającymi miasto. Szczególnie wmieście 4
podkreślano, iż wypracowane przez lata formy współpracy pomiędzy instytucjami wspierającymi
osoby zagrożone ¡wykluczone społecznie dają wymierne rezultaty. Aktywna postawa
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i zaangażowanie wszystkich instytucji skutkuje sprawnie działającymi kanałami przepływu
informacji, środków pieniężnych pomiędzy zainteresowanymi podmiotami.
Natomiast my w ogóle mamy dokumenty, my pracujemy i wydaje się nam, że pierwsza 'sprawa to jest
strategia. W tej strategii, którą mamy opracowaną, jest problem bezdomności. (...) I tak naprawdę mamy to
tak rozwiązane, że już we wrześniu na sesji mamy zatwierdzany program, który nam pozwala wprowadzić
do prowizorium budżetowego na wypadek, gdyby uchwałajjudżetowa powstała w styczniu czy w lutym. Tak
jak wiele schronisk w Polsce miało problemy, bo nie miało w styczniu, lutym środków, u nas tego problemu
nie było, bo u nas było to wprowadzone do prowizorium budżetowego, czyli każdego roku od stycznia
środki na prowadzenie schroniska są załatwiane. (miasto4)
W opinii jednego z respondentów kluczową kwestią w opracowaniu i wcieleniu w życie dobrych
praktyk odgrywa kwestia finansowa. Brak wypracowanych systemowych rozwiązań, zbyt małe
zaangażowanie instytucji wspierających w problematyczne kwestie, strategia na przeczekanie
problemu, czy w końcu niedostrzeganie problemu skutkuje w konsekwencji ogromnymi kosztami
związanymi z obsługą osób bezdomnych. Przykładem myślenia perspektywicznego jest
diagnozowanie populacji osób bezdomnych znajdujących się na terenie gminy. Należy
zaznaczyć, iż chodzi tu o zidentyfikowanie jak największej liczby bezdomnych, a szczególnie
istotne wydaje się zdiagnozowanie tych, którzy z różnych przyczyn nie korzystają z instytucji
wsparcia. Takie skatalogowanie osób bezdomnych umożliwia weryfikację przepływu środków
przeznaczonych na pomoc, ale także śledzenie i kontrolę ich poczynań.
Natomiast, to co możemy powiedzieć na dzień dzisiejszy, to mamy zdiagnozowanych od 50 do 60
bezdomnych. Zrobiliśmy taką akcję, pracownicy socjalni diagnozowali ten problem i to zjawisko. To są
osoby, które nie wyrażają chęci bycia w schronisku, bo są takie. (miasto4)
Rozmówcy nie ukrywali, iż inspiracji do stworzenia modelowego współdziałania instytucji
pomocowych szukali różnymi sposobami w różnych instytucjach, również europejskich. Jednakże
podkreślano, że najwięcej sugestii zaczerpnięto ze Stowarzyszenia Barka. Idea przyświecająca
tej instytucji, sposób funkcjonowania i traktowania osób bezdomnych stanowiła wzorzec, dla
grupy ludzi, którzy zaangażowali się w pracę na rzecz osób wymagających opieki i wsparcia.
Okazało się. że najciekawsze rozwiązanie ma polska Barka. Kiedy zobaczyłam wizytówkę 2 psychologówpani Barbara i pan Tomasz siedzą, ich córeczki i między nimi dwóch bezdomnych. (...) I wywieźliśmy ich
ideę, no i później przekazaliśmy to do Pana Prezydenta i do Pani Prezydent, wyszła ustawa i u nas jest
właśnie ta współpraca. Bo u nas jest właśnie ta współpraca, (miasto 4).
Powyższy przykład to ewenement w dziedzinie współpracy instytucji pomocowych z innymi
podmiotami a także ze środowiskiem lokalnym. W opinii respondentów zharmonizowanie działań
wielu instytucji pomocowych zostało wypracowane przez lata intensywnych kontaktów
i oddziaływań różnych podmiotów. Zwieńczeniem tych posunięć jest aktualnie funkcjonujący
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model współpracy różnych środowisk pomocowych, które postawiły sobie jasny i czytelny cel
pomoc osobom wykluczonym bądź zagrożonym wykluczeniem społecznym.

My mamy wypracowane, gmina wie tak, tak, tak. Oni dzwonią, robicie tak, tak, tak. My tak, tak, tak. I jest
jasność. I nikt się z nikim nie handryczy, nikt z nikim nie przeciąga i nie dyskutuje, (miasto 4)
Respondenci zaznaczali, iż niejednokrotnie ich działania są upowszechniane w innych miastach.
Drogą nieformalnych kontaktów następuje wymiana doświadczeń i powielanie istniejącego
modelu współpracy w dziedzinie rozwiązań pomocowych.

Też jesteśmy takim drogowskazem dla tych, którzy są nie nasi można powiedzieć, nie z X.(...).A inne
ośrodki jeśli dzwonią w sprawie miejsca, to wręcz mnie pytają, jak to u nas jest rozwiązane. Jak gminy to
załatwiają, płacą itd.? (miasto 4)
Współpraca z organizacjami samorządowymi
Uczestnicy wywiadu reprezentujący organizacje pozarządowe niekiedy wyrażali opinię, że władze
lokalne nie chcą im pomagać i stosują strategię zniechęcania, aby usunąć daną placówkę ze
swojego terenu. Najczęściej stosowaną argumentacją jest brak potrzeb, mała liczba osób
bezdomnych. Władze wolą wysyłać bezdomnych do placówek znajdujących się poza terenem
gminy, opłacać tam za nich pobyt, niż organizować czy wspomagać powstawanie schronisk na
swoim terenie:

No ale jak np. u nas opieka gminna twierdzi, że u nas nie ma ludzi bezdomnych. Oni nie zrobią programu
wychodzenia z bezdomności. A najlepiej pan wójt zamknąłby ten ośrodek. Wójt nie chce nam w niczym
pomagać, w niczym, (miasto 1)
Zauważono także, że bezdomni mają znacznie trudniejszą sytuację w uzyskiwaniu mieszkań
socjalnych od innych osób starających się. Wynika to z faktu, że preferowane są rodziny
z dziećmi, choć nie można wykluczyć, że ma to także związek z negatywnym stereotypem osoby
bezdomnej w społeczeństwie.

Ale wielokrotnie się spotykałam z sytuacją, gdzie przychodzi bezdomny i mówi: jest na Starówce tu
pustostan. I mówi, ja nic nie chcę. No wiadomo, że tam wchodzą w grę i przepisy, to nie sztuka od tak
przekazać to mieszkanie. Ale on by sobie sam zrobił, bo przecież to są fachowcy, tylko nie chce dużo, ty
tamten kwadracik, żeby tylko miał to mieszkanie. Nie wiem czy jest za mało mieszkań wX. Bo
w pierwszym rzędzie rodziny z dziećmi i też ludzie czekają po kilka lat. Także tu jest problem (miasto 4).
w

Nie zawsze pozytywnie układa się współpraca z urzędami pracy. Najczęściej polega ona na
kontaktach nieformalnych, natomiast brakuje zinstytucjonalizowanego wsparcia dla osób
bezdomnych bezrobotnych i poszukujących pracy:
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Teraz jaka jest współpraca ośrodków pomocy, pracownika socjalnego z urzędem pracy? Nie ma żadnej
proszę Państwa. Ja jestem pracownikiem socjalnym i z doświadczenia wiem, że niewielka, jak się zna po
koleżeńsku, bo się znamy z jednej ulicy, czy miejscowości, to jest łatwiej, jak się nie znamy to już w ogóle
jest ściana. Ta etykietyzacja i ta bariera mentalna to są interakcje obustronne i tu się nie ma co dziwić, I tu
brakuje tego doradztwa i tego takiego wsparcia w postaci tych może asystentów, (miasto 3).
Problemy te związane są z następującymi obszarami działań: brak wystarczającej liczby ofert
pracy dla osób bezdomnych zarejestrowanych w urzędach pracy, brak wystarczającej liczby prac
interwencyjnych. Mała liczba pracach interwencyjnych i robót społecznych wynika między innymi
z tego, że lokalne władze samorządowe (gminy) nie są zainteresowane aplikacją do urzędów
pracy o zorganizowanie takich prac. Zauważono także duży opór urzędników przed organizacją
prac interwencyjnych, które są szansą na zatrudnienie bezdomnych:
Zorganizowane zostały prace interwencyjne. Tak, pomimo że opór urzędników był ogromny, bo ktoś musiał
wziąć na siebie odpowiedzialność za zapłacenie za nich składek, płacenie jakiś tam ZUS-owskich
podatków,. No skończyło się fiaskiem, bo mieli odśnieżać ¡sprzedali podobno te łopaty. Śniegu było
i jeszcze więcej, ale łopaty sprzedali, ubrania sprzedali, te rękawice i tyle było z tego, (miasto 3).
Pracownicy urzędów pracy przypuszczają, że powodem takiego stanu rzeczy może być
konieczność współfinansowania tych prac przez gminę. Dlatego też niektóre organizacje próbują
znaleźć wyjście z tej sytuacji przejmując obowiązki gminy:
Jeżeli chodzi o prace społecznie użyteczne to finansujemy i tutaj też jest, że tak powiem kruczek prawny,
bo my jako stowarzyszenie pokrywany tą część 40%-ową, a nie powinniśmy, bo to jest ten w zasadzie,
który organizuje prace społecznie użyteczne, a prace społecznie użyteczne organizowane są przez gminę
(miasto 3).

Innym problemem jest tzw. rejonizacja bezdomnych. Wynika ona z ustawy o pomocy społecznej,
według której gmina ma obowiązek opieki nad bezdomnymi. Prowadzi to do takich np. sytuacji,
że schroniska obawiając się braku finansowania pobytu danej osoby spoza gminy, odmawiają jej
przyjęcia. Gminy natomiast niezbyt chętnie płacą za dłuższe pobyty bezdomnych z ich terenu
w placówkach poza gminą.

/ czasami są to sytuacje, które tak no nawet tam jakoś nas dotykają i tak emocje nam troszkę rosną, ale
sadzę, że wadliwie jest zorganizowany cały system pomocy osobom bezdomnym. Błąd został zrobiony już
w tej reformie pomocy społecznej w 99 roku, kiedy przypisane zostały te zadania gminie, Te instytucje
działające na terenie dużych gmin, później spychają problem, bo też zbyt niskie środki mają. Wydaje mi się,
że pewnym rozwiązaniem mogłoby być wypracowanie jakiegoś takiego centralnego systemu finansowania
takich schronisk, żeby zobowiązać gminę do odprowadzania składki proporcjonalnie do liczby
mieszkańców, czy nie wiem w jaki sposób, ale żeby taki fundusz dysponował środkami, z którego byłyby
finansowane miejsca, ale żeby to było centralnie, (miasto 3)
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Respondenci zauważyli także, że nie najlepiej układa się im współpraca ze służbą zdrowia.
Dotyczy to zarówno podopiecznych z problemami psychicznymi, ale także osobami, które są pod
wpływem alkoholu, a wymagają porady lekarskiej. Są oni traktowani przez lekarzy i pielęgniarzy
w wyraźnie negatywny, wręcz poniżający sposób:

To też jest, myślę, bardzo temat gorący, ponieważ ten stosunek niestety nie jest najlepszy, niezdrowy je
I tutaj jeżeli chodzi o osoby z zaburzeniami psychicznymi, czy w ogóle nawet w sytuacjach takich zespół
odstawienny, czy abstynencyjny prawda? Co często się zdarza, no mieliśmy problemy, mamy problemy
żeby taką osobę umieścić w zakładzie zamkniętym. Także to jest, to jest jeden problem, drugi problem
takiej jakby obsługi osób bezdomnych, przez nawet lekarzy pogotowia. No były takie sytuacje, bardzo
żenujące rzeczy. Kwestia traktowania nawet osób bezdomnych u nas w placówce, gdzie przyjeżdżało
pogotowie i obsługa była po prostu naprawdę zupełnie w innym standardzie, niż normalnych ludzi, nie? T
jest naprawdę przykre, ale niestety tak, tak to czasami bywa, (miasto 3).
Współpraca z mediami
Badani wyrażali żal, że problem bezdomności jest słabo zrelacjonowany w mediach i najczęściej
ogranicza się do krytycznych głosów pod adresem służb w czasie dużych mrozów, ewentualnie
podtrzymuje stereotypowy wizerunek bezdomnego. Brak natomiast rzetelnego przedstawiania
w mediach zarówno działań instytucji wsparcia, dobrych praktyk, jak i pozytywnych przykładów
działań bezdomnych uczestniczących w wielu charytatywnych akcjach, pracujących społecznie
np. dla powodzian:

Ja pamiętam, też swego czasu uczestniczyłam w takiej sprawie, gdzie media strasznie nagłośniły temat
pana, który żył gdzieś tam w jakiś ziemiankach wykopanych w pobliżu ogródków działkowych i znany był
służbom pomocy społecznej. Codziennie pracownik biegał do tej ziemianki, prosił: „Proszę pana ośrodek
wsparcia, schronisko, noclegownia". Oferował wszelką pomoc. Ten nie, bo taki styl życia wybrał. Media
zrobiły z pracowników socjalnych osoby bezduszne, bez jakiejkolwiek inicjatywy i zajęcia stanowiska w te
sprawie. Jeszcze drastycznie pan zdjął koszulę, pokazał swoją gołą klatkę piersiową przed kamerami.
(miasto 3).
Czy taki udział bezdomnych w pracach popowodziowych, dlaczego nikt nie spowodował, żeby media to
pokazały. Ja się teraz dowiedziałem. Przecież łamanie stereotypów, to jest idealny przykład, (miasto 3).
Wolontariat w pracy z osobami bezdomnymi
Respondenci w odniesieniu do współpracy z wolontariuszami byli sceptyczni. W ich opinii
organizacja pracy schroniska czy domu samotnej matki nie sprzyja działaniom wolontariuszy.
Wydaje się, iż taka opinia wynika z braku pozytywnych doświadczeń związanych ze służbą
wolontariuszy.

Ja tam się zastanawiam, tak chwilę zastanowiłam się. a co oni by tam. ten wolontariusz miałby robić [. .]
Bardzo niewiele miałby robić, bo tak: posiłki przygotowują sami mieszkańcy, sprzątają sami mieszkańcy.
(miasto 2).
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Powstaje pytanie, co wolontariusz ma robić na terenie domu? Bo jak ja słyszę, że siostry moje poprzednie
odrabiały z dziećmi lekcje i teraz ja mam pytanie, gdzie są wtedy te mamy, bo mamy siedzą w pokoju, piją
kawę. No to moja rola nie jest zastąpienia mamy, tylko pomóc tej mamie pracować z dzieckiem, więc wtedy
nie. Ja jestem gdzieś na korytarzu, gdzieś czuwam, ale to mama siedzi z dzieckiem. Taka sama sytuacja
jest, gdy się pojawia wolontariusz. Po prostu to mama się czuje zwolniona z obowiązków w tym momencie.
(miasto 2)

Koordynacja działań instytucji wsparcia
W opinii badanych działania poszczególnych instytucji wsparcia nie są ze sobą skoordynowane,
powiązane z ogólną strategią rozwiązywania problemów społecznych. Być może więc potrzebna
jest taka instytucja, która podjęłaby się koordynacji działań w wielu etapach i wymiarach wsparcia
dla osób bezdomnych. Badani wskazywali, że taką instytucją mogłaby być gmina, o ile będzie
chciała się zaktywizować. Mogłaby ona także, razem z innymi organizacjami występować
o dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednakże wciąż brakuje działań
gminy w tym zakresie, szczególnie gdy chodzi o pisanie projektów. Co więcej, badani skazali,
że bardzo przydatne byłoby podejmowanie działań na poziomie kilku gmin, co wymagałoby
stworzenia zespołu koordynującego:
Gmina szeroko rozumiana gmina miejska, wiejska, jakakolwiek miałaby zaaplikować ośrodki np.
finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Czyli rozumiem, że brakuje tej osoby, instytucji.
Instytucjonalnie należałoby podejść do sprawy, bo też jeżeli to jest zadanie własne danej gminy, ale żeby
właśnie wspólny efekt to trzeba też, żeby te gminy się ze sobą zintegrowały tak odgórnie, żeby coś z tego
fajnego wyszło. Można sfinansować, utrzymywać wspólnie, dzielić koszty, (miasto 1).
Bardzo przydatne byłoby także stworzenie zespołów interdyscyplinarnych składających się
z przedstawicieli instytucji wsparcia. Mogłyby one działać szybko i podejmować decyzje
w sprawach wymagających natychmiastowego rozwiązania, a także opracowywać długofalowe
programy:

Ja tylko bym chciała. żeby się przestało mówić, a bardziej działać i realizować, dlatego że jakby idea jest
bardzo słuszna i wiem, że w wielu środowiskach jest praktykowane i na pewno z powodzeniem, jeśli chodzi
o te zespoły zadaniowe, Interdyscyplinarne, ale takie z prawdziwego zdarzenia ¡takie sensowne. Nie
sztuka dla sztuki, żeby one były, tylko autentyczne podchodzenie takie indywidualnie do każdego
przypadku z pełnym zaangażowaniem i taką aktywną chęcią pomocy, czy jak tutaj Pani zauważyła nie ma
współpracy ośrodka pomocy z urzędem pracy, chyba że się Panie znają, (miasto 3).
Pomoc udzielana osobom bezdomnym należy przede wszystkim do polityki społecznej państwa.
Jest to pomoc świadczona przez instytucje i placówki publiczne (państwowe i samorządowe) oraz
w coraz większym stopniu przez organizacje pozarządowe. Problem bezdomności wymaga
jednak wielu rozwiązań systemowych, odpowiednich działań kompleksowych. Wydaje się, iż tylko
takie podejście może dać szansę na rozwiązanie bądź złagodzenie tej kwestii społecznej.
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Zdaniem respondentów jednym z głównych problemów związany z bezdomnością jest brak
współpracy organizacji pozarządowych z instytucjami państwowymi i samorządowymi. Brak
wypracowanych mechanizmów współpracy, wymiany doświadczeń i informacji skutkuje
wyalienowaniem działań poszczególnych jednostek pomocowych. W opinii respondentów taka
sytuacja implikuje niezdrową konkurencją i wybiórczą pomocą świadczoną przez poszczególne
placówki pomocowe.

Problem jest, nie da się go ukryć, tylko właśnie problem się pogłębia, myślę z takiego powodu przede
wszystkim, że nic się z tym nie robi, bo mało jest współpracy pomiędzy ośrodkami, które tutaj powinny
pomagać i wspierać nas tak jak Urząd Miasta czy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Tutaj myślę że jakie
tam takiej współpracy nie ma, nie zazębiały się razem, żeby jakoś każdy działa odrębnie i przez to jest,
myślę, że ten problem cały czas jest pogłębiający, (miasto 2)
Powyższa sytuacja powoduje niepokojące zjawisko niedostrzegania przez osoby kompetentne
faktycznie istniejących problemów społecznych. Jest to sytuacja wygodna, gdyż w praktyce
skutkuje brakiem podstaw do powoływania placówek pomocowych, placówek które niewątpliwie
generują ogromne koszty finansowe obciążające budżet miasta.

Zakładając Dom Samotnej Matki mówiono mi, mała miejscowość, bardzo dynamiczna miejscowość,
podobno bez problemów patologii, podobno wszystkie rodziny cudowne. Ale kiedy my próbowałyśmy
stworzyć ten dom, to właśnie jeden z argumentów, który akurat nam podawano, to był taki, że tego
problemu nie ma, nie ma problemu samotnego macierzyństwa poza domem. Okazało się. że kiedy w koń
ten dom założyłam, w pierwszym tygodniu już miałam 7 matek, (miasto 2)
9
Według respondentów, pracowników placówek pomocowych, brak komunikacji między
pracownikami socjalnymi a pracownikami innych instytucji pomocowych skutkuje
niedoinformowaniem tych drugich oraz przysparza wielu problemów czy to finansowych czy też
organizacyjnych.

Pracownicy MOPR-u, pracownicy socjalni nie zawsze tak naprawdę informują kogo do nas kierują. Ja prz
2 tygodniami, miałam sytuację, kiedy dostałam z jednej gminy, kiedy została skierowana do mnie matka
z trojgiem dzieci i ja się dowiedziałam, że kobieta ma za sobą trzy terapie, antyalkoholowe i ja za telefon,
dzwonię, pytam się czy Pani było to wiadome wcześniej? „No tak. a ja tego nie mówiłam?”. Czyli nie ma
przepływu informacji? Kiedy ja zadzwoniłam teraz po kilku dniach zaproponowałam: „słuchajcie w takim
razie zastanówmy się jak możemy sfinansować te terapie tej pani? „A to pani poszuka funduszy”, czyli m
problem. Także tutaj myślę, że to jest spychologia. aby się pozbyć i mieć spokój. Może gdyby były środki
[...] znaczy ja nie założyłam, że ja nie przyjmę i tak bym ją przyjęła, ale ja bym wiedziała kogo przyjmuje.
(miasto 2)
Krytycznie wypowiadano się, wmieście 2, o współpracy z Urzędem Miasta. Brak przepływu
informacji a przede wszystkim brak bezpośredniego kontaktu przedstawicieli UM z instytucjami
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pomocowymi budzi wśród respondentów poczucie bezradności i osamotnienia w swoich
działaniach.

Nie widzę żadnego wsparcia w Urzędzie Miasta. Nigdy nikt z Urzędu Miasta nie pofatygował się żeby nas
odwiedzić, żeby zobaczyć, że coś takiego jak schronisko jest-(.. ,)tak, jak ono funkcjonuje, kto tam mieszka,
ile jest bezdomnych przecież to jest też problem miasta, te osoby które chodzą po mieście to jest nasz
problem wspólny. I przez to też brak mi trochę i motywącji może, i chęci do tego żeby jakoś bardziej...
(miasto 2)

W opinii respondentki, pracownika UM, istnieje marginalizacja spraw związanych
z bezdomnością. Jest to niewygodna kwestia ze względu na wysokie koszty finansowe oraz brak
poparcia społecznego dla działań związanych z pomocą i aktywizacją bezdomnych. Inne
problemy społeczne zajmują znacznie wyższe miejsce w hierarchii ważności i istotności.
Są programy odnośnie narkomani, odnośnie alkoholizmu są programy są realizowane, teraz będzie marsz

po zdrowie, są programy odnośnie narkomani też, przemocy.
P: -A bezdomności?
O; Nie. Nie mamy właśnie nic. (miasto 2)
Kierunki skutecznych rozwiązań
Duże możliwości aktywizacji zawodowej osób bezdomnych stwarza ustawa z dnia 13 czerwca
2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2003, nr 112, poz. 1143 ze zm.), która doskonale
wpisuje się w tok działań związanych z indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.
Według respondentów z miasta 4 działalność CIS (Centrum Integracji Społecznej) i KIS (Klub
Integracji Społecznej) daje pozytywne efekty w postaci wstępnego przygotowania osób
wykluczonych społecznie do podejmowania własnej aktywności zawodowej.

To znaczy ja myślę, reprezentuję Urząd Pracy, że KIS bardzo dużo dobrego daje, bo patrząc z Urzędu
Pracy, te osoby, które pojawiły się na zajęciach Klubu Integracji Społecznej, to są osoby właśnie najbardziej
aktywne, które właśnie przez uzyskanie pełnej wiedzy, świadomości, dalsze kroki w kierunku aktywizacji
wykonują. I te osoby podjęły szkolenia, są na stażu czy były na stażu, więc pewny krok w kierunku tej
aktywizacji jak najbardziej wykonują. Czyli te osoby, które się pojawiły w KIS-ie jak najbardziej wychodzą
małymi kroczkami. Część osób z całą pewnością z tego wychodzi, jeżeli się pojawiły. Natomiast w KIS-ie,
z tego co ja wiem, nie ma dużo osób bezdomnych. Nie jest to duża liczba. Na pewno jest to duża szansa.
Bo Urząd Pracy oczywiście też ma dużo instrumentów, ale no w gąszczu tego wszystkiego, tych spraw
i różnych spraw nie możemy tak dotrzeć pewnie jak, np. w KIS-ie. (miasto 4)
Zupełnie odmienne zdanie na temat efektywności działań CIS i KIS posiadali respondenci
w mieście 2. Wydaje się, iż tak diametralnie różne spojrzenie na działalność tych instytucji zależy
od indywidualnego podejścia do bezdomnego. Kolejny raz potwierdza się teza, iż tylko
kompleksowa pomoc udzielana dzięki współpracy wielu instytucji pomocowych może przynieść
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oczekiwane rezultaty. Traktowanie osób bezdomnych jako jednolitej grupy jest błędem. W oparciu
o doświadczenia wielu instytucji należałoby ustalać plan działań aktywizacyjnych i konsekwentnie
go wcielać w życie zamiast realizować tylko swoje zadania niekoniecznie harmonizujące
z działaniami innych podmiotów a często sprzeczne i bezsensowne.

Osoby, które na przykład były zmuszane, bo też wiem, że to brzydko brzmi, ale to było tak, poszli moi
podopieczni do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i po prostu zostało to im narzucone, nie zostali
zmotywowani, nie było im powiedziane słuchajcie, jest taka możliwość, może byście chcieli zobaczyć,
spróbować tylko tak „jak nie pójdziesz to, nie będziemy za ciebie płacić. Nie damy Ci pieniędzy”. Ja od ra
jak ktoś mi by tak powiedział, że ma pani to zrobić, jak pani tego nie zrobi, to w ogóle będzie źle, to ja od
razu stawiam murem i ja dziękuję, ja nie chcę i było bardzo dużo moich podopiecznych chłopaków, którz
po prostu pobyli tydzień czasu i dalej nie chcieli w tym uczestniczyć, (miasto 2)
Kontakty ze środowiskiem lokalnym
Bardzo ważne, z punktu wiedzenia przedstawicieli organizacji pozarządowych odpowiedzialnych
za prowadzenie schronisk i noclegowni, jest odpowiednia współpraca przedsiębiorcami. Można
bowiem starać się o uzyskanie darowizny, która może znacznie wesprzeć budżet instytucji.
Niestety, badani stwierdzili, że współpraca ta układa się niezbyt dobrze, firmy bowiem albo nie
chcą przekazywać darowizn, albo przekazują je na inne cele. Dlatego też, z punktu wiedzenia
marketingu społecznego, konieczne jest opracowanie odpowiedniej strategii public relations, aby
poprawić wizerunek zarówno samych bezdomnych, jak i instytucji wsparcia. Jedynie niektóre
organizacje podejmują się taki akie akcje promujące.

Do tego, by w pierwszej kolejności mówić otrzymać darowiznę, bo wtedy może sobie to pracodawca,
darczyńca odpisać, z tym że ciężko jest, bo ciężko jest w dzisiejszych czasach i firmy troszeczkę zamyka
to jest przed nami, (miasto 1)
Przedsiębiorcy są także potencjalnymi pracodawcami osób bezdomnych, jednakże ze względu na
powszechne negatywne stereotypy osoby bezdomnej, a także własne negatywne doświadczenia,
nie chcą oni zatrudniać osób bezdomnych, nawet jeśli mają odpowiednie skierowanie z urzędu
pracy:

Ja zauważyłem oczywiście barierę w psychice pracodawców, którzy oczekują od swojego pracownika
oprócz wysokich kwalifikacji również jakiś, wysokich standardów moralnych, być może etycznych,
a bezdomność źle się kojarzy im. Od razu źle się kojarzy, wiec jak mają do wyboru osobę bezdomna i tak
która ma jakiś meldunek... (miasto 3)
Problemy mogą także pojawić się w relacjach między środowiskiem lokalnym (przede wszystkim
sąsiedzkim) a bezdomnymi, którzy otrzymali mieszkania socjalne w danej społeczności. Wynika
to przede wszystkim z negatywnych stereotypów społecznych, jakie wiąże się z bezdomnością:
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Czy zauważyli Państwo opór społeczny jeśli miasto wyznaczy lokal socjalny w budynku zamieszkiwanych
przez no w cudzysłowie normalnych ludzi. Jest to ogromny opór, jest protesty mieszkańców. Gdzieś na X
ostatnio było, że wyznaczano, no więc jak to? to tu przyjdzie patologia? Jeszcze nie wiedzą, kto przyjdzie,
bo nasze ośrodki zamieszkują również osoby niesamowicie wartościowe, którym po prostu trzeba pomagać
i one muszą uzyskać, rzeczywiście muszą uzyskać miejsce do zamieszkania. Opór zwykłych lokatorów,
którzy jeszcze nie znają tego przyszłego lokatora mieszkania, bo może to być cudowna przyjaciółka może
za miesiąc, ale na dzień dobry to jest nie i koniec, (miasto 3)
W opinii rozmówców wspólnoty lokalne nie stanowią wsparcia dla działań schroniska. Problemy,
jakie napotykają pracownicy schronisk dla osób bezdomnych związane są z następującymi
obszarami: schroniska są najczęściej zlokalizowane w dzielnicach biedy, w związku z tym istnieje
duże zagrożenie dla mieszkańców schronisk powrotu do zachowań patologicznych (picie
alkoholu, kradzieże, rozboje), brak pozytywnych bodźców ze strony środowiska lokalnego,
uzależnienie mieszkańców sąsiednich bloków od pomocy, którą oferuje schronisko (dostarczanie
żywności).
No my akurat mamy nieciekawe środowisko najbliższe, więc u nas to różnie to bywa. Mamy teraz
mieszkania socjalne oddane w tamtym roku, gdzie jest skupisko ludzi no różnych środowisk, więc różnie to
bywa. Próbujemy jak najlepiej żyć z naszymi sąsiadami, a oni tak różnie tak z nami żyją. W zależności od
potrzeb, jak potrzebują więcej pieczywa [...] dużo alkoholu jest na naszym osiedlu, więc to też jakoś tam
wpływa negatywnie, (miasto 2)
Wypalenie zawodowe pracowników instytucji wsparcia
Problem wypalenia zawodowego dotyczył przede wszystkich pracowników instytucji
samorządowych. Wynikało to często z tego, że z jednej strony nie wiedzieli oni bezpośrednich
efektów swojej pracy, z drugiej zaś uważali, że ich praca nie jest doceniania przez środowisko
lokalne. Czuli się także nazbyt często obiektem krytycznych uwag, szczególnie w sytuacji, gdy ich
działania nie były spektakularne. Dlatego ich praca zawodowa nie była źródłem satysfakcji, ale
stresu i zniechęcenia:

Może my jesteśmy trochę rozgoryczeni, może zgorzkniali też, bo ja powiem szczerze, praca w tych
służbach jest pracą, mówiąc wprost, mało przyjemną, mało efektowną. No cóż stykamy się z bardzo, że tak
powiem trudną mateną i wcale tego nie ukrywamy.(miasto 1).
Media także, co było ważne dla badanych, w niekorzystnym świetle przedstawiają pracowników
służb społecznych. Zazwyczaj osoby te są krytykowane za niewłaściwe lub zbyt opieszałe
działania, co pracownicy mogą odbierać jako swoiste piętnowanie. Uważają, że nie ich praca nie
jest społecznie doceniana i media nie podejmują starań, aby dobrą pracę pracownika służb
społecznych:
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Ja jako młody pracownik żałuję, że nasze media nie nagłaśniają pozytywnych efektów prac naszych.
Najłatwiej i najchętniej tylko informują o jakiś niepowodzeniach, o jakimś braku sukcesów, natomiast ja
powiem konkretnie, to też utrudnia pracę, a w tym roku konkretnie w stosunku do jednej z osób naprawdę
znacznie nasz ośrodek udzielił pomocy (miasto 1).
Rozmówcy podkreślali, iż praca związana z pomocą społeczną musi być traktowana
w charakterze misji lub powołania. Niewątpliwie jest to związane z wewnętrzną potrzebą niesienia
pomocy o.sobie potrzebującej, która musi istnieć w każdym pracowniku.

Wiecie Państwo można, by było powiedzieć tak, że istotą jest żeby nam się chciało chcieć. I to jest istotn
prawda. I to co robimy, to uważamy, że to jest bardzo dużo, bo ja mam zawsze zasadę, jeżeli jednemu
pomogę, to tak bym iluś osobom mogła pomóc, (miasto 4).
Podkreślano także, że tak potrzebna pomoc psychologiczna jest niezbędna do prawidłowego
funkcjonowania wszystkich osób związanych z placówkami pomocowymi. Brak kompleksowego
podejścia do osób bezdomnych powoduje niską skuteczność tych działań i związany z tym
syndrom wypalenia zawodowego. Tylko skoordynowane działania pracowników socjalnych,
psychologów, terapeutów uzależnień spowodować mogą wymierne skutki ich działalności
i przynieść satysfakcję z pracy zawodowej.

Ja tu jeszcze chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mówiąc o tej potrzebie psychologa, psychologa
terapeuty owszem terapii, jako walki z problemem alkoholowym, ale myślę też o psychologu w sensie
problemów takich typowo życiowych emocjonalnych, bo ludzie je mają. No nie oszukujmy się. I taka pomo
by była potrzebna zarówno mieszkańcom, jak i pracownikom. Bo borykając się z takimi problemami, to
zawsze na zasadzie takiej wymiany poglądów i wymiany tych wszystkich obserwacji, to nam by pozwoliło
jakby lepiej, wydajniej pracować szczególnie z osobami, które znamy bardzo mało, bo normalnie człowiek
dłużej się uczy drugiego człowieka, (miasto 4).
Podsumowanie
Osoby bezdomne to niewątpliwie zbiorowość niejednorodna. Ich doświadczenia życiowe są
wielowątkowe i często bardzo skomplikowane. Bezdomni różnią się między sobą postawą wobec
świata i innych ludzi, sposobem definiowania swojej bezdomności i jej przyczyn a także
stosunkiem do przyszłości i planami, które z nią wiążą Takie zróżnicowanie wymaga szukania
różnorodnych sposobów pomocy. Heterogeniczność placówek oferujących pomoc osobom
bezdomnym jest czynnikiem, który powoduje, iż część bezdomnych korzysta jedynie z instytucji
oferujących im pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych. Należy jednak
zauważyć, iż zdecydowana większość wymaga kreatywnej pomocy. Są to osoby bezdomne, które
pragną zmienić swój status społeczny ale sami tego nie są w stanie osiągnąć. Wydaje się, iż tylko
właściwe zdiagnozowanie osoby bezdomnej daje szansę na opracowanie właściwego
indywidualnego programu pomocy. Działania pomocowe powinny być komplementarne,
wielowymiarowe i długofalowe prowadzone przez wyspecjalizowane służby pomocowe
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współdziałające ze sobą we wszystkich etapach wychodzenia z bezdomności. Bardzo istotną
kwestią postulowaną przez respondentów jest szczegółowa kontrola uprawnień do korzystania
z pomocy społecznej. Nie jest to możliwe bez stałej współpracy z samorządami gminnymi,
instytucjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym.
Kolejną bardzo ważną kwestią jest wykwalifikowana i doświadczona w pracy socjalnej
kadra prowadząca instytucje pomocy bezdomnym. Konieczna jest stała współpraca z terapeutami
uzależnień oraz psychologami, a także wolontariuszami. Taka kooperacja z jednej strony
przyniesie wymierne rezultaty w terapii osoby bezdomnej, a z drugiej strony odciąży i wesprze
pracowników placówek pomocowych w ich działaniach. Należy pamiętać, aby placówki udzielały
schronienia osobom bezdomnym tylko na okres tymczasowy, gdyż rezydentura w schronisku
grozi uzależnieniem się bezdomnego od placówki, a także przyczynia się do barku rotacji, który
zawęża zasięg pomocy. Ponadto należy bezdomnych zdiagnozowanych i pragnących zmiany
swojego statusu objąć pomocą instytucji świadczących pomoc kreatywną. Poszukiwanie
mieszkania, zatrudnienia i wsparcie wydają się konieczne do przywracania osobom bezdomnym
zdolności do niezaburzonego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.
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Zakończenie
Z przeprowadzonej analizy materiału badawczego wynika, iż zjawisko bezdomności na
Lubelszczyźnie jest poważnym problemem obejmującym nowe grupy społeczne (osoby młode,
kobiety z dziećmi). Niezbędne wydaje się, więc podjęcie bardziej skutecznych działań mających
przeciwdziałać temu zjawisku. Kierunki tych działań wyznacza lista słabych stron polskiego
systemu pomocy dla bezdomnych. Zgromadzony materiał pozwolił określić szereg praktycznych
zaleceń dotyczących działalności instytucji wsparcia, form pomocy dla bezdomnych, współpracy
samorządowych i pozarządowych instytucji i organizacji działających na rzecz osób bezdomnych.
Ponadto opracowano wskaźniki jakościowe i ilościowe umożliwiające ocenę poziomu
efektywności działań placówek wsparcia a także zaproponowano modele pracy z osobami
bezdomnymi.
Poniższa tabela (tab.1) przedstawia główne problemy w obszarze pomocy osobom
bezdomnym, a także proponuje rozwiązania tych problemów w formie rekomendacji:
Tab. 1 Obszary problemowe w obszarze bezdomności i formy ich rozwiązywania
Stan obecny
Działania naprawcze
Brak współpracy między sektorem publicznym
Powołanie komórki skupiającej przedstawicieli instytucji
a pozarządowym na poziomie lokalnym i regionalnym
publicznych i pozarządowych zajmujących się bezdomnością,
której celem będzie opracowanie strategii rozwiązywania
problemów bezdomności
Brak współpracy między pracownikami socjalnymi
Organizowanie wspólnych cyklicznych spotkań pracowników
a organizacjami pozarządowymi
socjalnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych
Brak konsultacji społecznych z bezdomnymi w ustalaniu W ramach działalności komórki skupiającej przedstawicieli
strategu pomocy społecznej
instytucji publicznych i pozarządowych wprowadzone będą
konsultacje społeczne
Brak spójnych działań systemowych, strategii działania Opracowanie ogólnopolskiego programu strategii działania
obejmujących poziom ogólnopaństwowy i lokalny
Opracowanie zestandaryzowanego kwestionariusza
Poprawa jakości i dostępności statystyki publicznej
i stworzenie ogólnopolskiej bazy danych
Opracowanie wskaźników efektywności działań instytucji
Brak opracowanych wskaźników efektywności działań
wsparcia przez grupę diagnozującą
instytucji wsparcia, które mogą być podstawą do ewaluacji
działań tych instytucji
Przeprowadzanie badań satysfakcji klienta z poziomu
Brak wewnętrznej ewaluacji działań organizacji
świadczonych usług, opracowanie narzędzia przez grupę
diagnostyczną
Wdrożenie Gminnych Standardów Wychodzenia
Zróżnicowanie jakości usług i form ich świadczenia
z Bezdomności (pakiet modelowych i wystandaryzowanych
w placówkach oraz brak jasno sprecyzowanych standardów
usług skierowanych do osób bezdomnych), opracowanie
programu zewnętrznej ewaluacji placówek
Rozwinięcie pomocy o działania profilaktyczne, aktywizujące
Skupienie się instytucji wsparcia na działaniach interwencji
i mające na celu wsparcie bezdomnych usamodzielnionych
doraźnej__________________________________________
Brak stabilnego systemu finansowania instytucji wsparcia

Zapewnienie ciągłości finansowania placówek wsparcia
poprzez usprawnienie harmonogramu planowania budżetu
gminy
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Stworzenie wspólnego funduszu gmin przeznaczonego na
finansowanie: schronisk, noclegowni etc. zależnego np.: od
ilości mieszkańców danej gminy.
______
Zlecenie przeprowadzenia badań społecznych z funduszu
Brak ogólnopolskiej diagnozy problemu bezdomności
MPiPS
(ilościowej i jakościowej)
Zachęcenie gmin (szczególnie podmiejskich) do powoływania
Nierównomierne rozmieszczenie instytucji pomocy w skali
schronisk i hosteli ________________ ________ __________
województwa
Zmiana świadomości społecznej na temat bezdomności
Negatywne stereotypy społeczne dotyczące bezdomności
(współpraca z mediami, programy PR instytucji)
Rozpoznanie przyczyn krytycznych sytuacji i opracowanie
Brak działań-o charakterze profilaktycznym
strategii działań osłonowych
Stworzenie programów zwiększających efektywność realizacji
Niska efektywność realizacji Indywidualnego Planu
Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności
Wychodzenia z Bezdomności
poprzez zintensyfikowanie działań naprawczych
Zapewnie określonej liczby ofert prac społecznie użytecznych
Zbyt mała liczba ofert prac społecznie użytecznych
i interwencyjnych
i interwencyjnych
Wprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników socjalnych
Zbiurokratyzowane i odpersonalizowane relacje instytucjaz zakresu obsługi klienta i etyki zawodowej i komunikacji
bezdomny
społecznej
Brak sytemu doskonalenia zawodowego osób pracujących Opracowanie systemu szkoleń, kursów i studiów
z bezdomnymi
podyplomowych
Opracowanie i wdrożenie programu profilaktyki alkoholizmu,
Uzależnienie bezdomnych od alkoholu
przy potraktowaniu bezdomnych jako grupy wysokiego ryzyka
rozwoju choroby alkoholowej
Wprowadzenie zmian w prawie zapobiegających sytuacjom,
Bezdomność skutkiem utraty mieszkania
w których pozbawienie lokalu mieszkalnego może wiązać się
z ryzykiem bezdomności
Utrata kontaktów z rodziną
Opracowanie i wdrożenie programu resocjalizacji bezdomnych,
który zakładałby wprowadzenie instrumentów motywujących
bezdomnych do odbudowania kontaktów z rodziną
(w przypadkach, gdy bezdomny ma rodzinę lecz kontakty
zostały zerwane)
Niechęć do powrotu do normalnego życia
Opracowanie i wdrożenie terapii bezdomnych, której celem
byłoby motywowanie bezdomnych do powrotu do normalnego
życia
Brak zróżnicowania placówek wsparcia dla osób
Należy rozbudować lub zróżnicować istniejącą obecnie sieć
bezdomnych ze względu na staż w bezdomności oraz
placówek dla osób bezdomnych uwzględniając ich stan
uzależnienia
zdrowia, nałogi i staż w bezdomności (typ klienta)
Powierzchniowe i krótkotrwałe kontakty osób bezdomnych
Zmiana wizerunku osób bezdomnych poprzez nagłośnianie
z resztą społeczeństwa (wykluczenie z przestrzeni
w mediach dobrych przykładów
publicznej), np.: niska frekwencja wyborcza, uczestnictwo
w kulturze
Brak tanich hoteli socjalnych dla pracujących bezdomnych
Stworzenie sieci takich hoteli
Zbyt mały dostęp do mieszkań socjalnych
Zagwarantowanie określonej liczby (proporcjonalnej do liczby
bezdomnych) mieszkań socjalnych
Brak asystenta osoby bezdomnej
Zatrudnienie w każdej placówce osobistego doradcy mającego
Rejonizacja bezdomnych

za zadanie motywowanie bezdomnego do dalszej pracy
w wychodzeniu z bezdomności
Źródło: opracowanie własne
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W ramach badań opracowano dwa typy wskaźników: ilościowe i jakościowe. Wskaźniki ilościowe
umożliwiają ocenę poziomu efektywności działań placówek wsparcia na poziomie instytucji oraz
punktu widzenia osoby bezdomnej.
Wskaźniki ilościowe
Zestaw wskaźników ilościowych efektywności działań placówek stacjonarnych w zakresie
bezdomności na poziomie instytucji (rozliczenie w danym roku kalendarzowym):
•
liczba realizowanych Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności;
•
liczba bezdomnych przypadających na jednego pracownika instytucji wsparcia;
•
liczba bezdomnych przypadających na jednego specjalistę w zakresie pracy
z bezdomnymi (psycholog, pedagog);
•
liczba bezdomnych przypadająca na jednego wolontariusza;
•
liczba bezdomnych zaangażowanych w prace interwencyjne, społeczne itp.;
•
liczba bezdomnych usamodzielnionych;
•
liczba osób opłacających schronisko;
•
liczba mieszkań socjalnych przekazywanych bezdomnych przez samorząd gminy;
•
liczba osób zarejestrowanych w urzędzie pracy;
•
liczba osób posiadających ubezpieczenie zdrowotne;
•
liczba osób posiadających dochody;
•
liczba osób pracujących na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną.
W ramach badań został stworzony także indeks korzystania przez bezdomnych z pomocy
instytucji. Indeks jest zbiorczą miarą wykorzystania przez bezdomnych różnych form pomocy
(noclegi, posiłki, odzież, wsparcie finansowe, pomoc w wychodzeniu z nałogów, pomoc
w załatwianiu spraw urzędowych) oferowanej przez ośrodki pomocy społecznej, organizacje
pozarządowe ¡wyznaniowe. Indeks pozwala zmierzyć stopień wykorzystania pomocy z subiektywnej perspektywy samych bezdomnych. Nie jest związany z określonym terytorium,
gdyż np. bezdomni mogą korzystać z pomocy instytucji znajdujących się w granicach
administracyjnych różnych gmin lub powiatów. Budując indeks wykorzystano pytanie nr 5
z kwestionariusza (wzór kwestionariusz znajduje się w aneksie). Wykorzystanie jakiejkolwiek
formy pomocy ze strony którejkolwiek instytucji kodowano przypisując jej liczbę 1, zaś brak
wykorzystania kodowano przypisując jej liczbę 2. Niewielkie modyfikacje pierwotnej wersji indeksu
1
spowodowały podniesienie i tak już wysokiego poziomu rzetelności narzędzia.
Następnie zsumowano wyniki dla wszystkich pytań i uśredniono uwzględniając liczbę pytań.
Wartość indeksu zawiera się więc w granicach od 1 do 2, gdzie 1 oznaczała korzystanie ze
wszystkich możliwych form pomocy oferowanych przez trzy wymienione w pytaniu instytucje, zaś
2 to całkowita rezygnacja z tychże form pomocy. Wartości pośrednie oznaczają odpowiednio 1

Szczegóły procedury budowy indeksu zostały opisane w rozdziale Sytuacja życiowa osób bezdomnych
(w podrozdziale Metody analizy danych).
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większy lub mniejszy zakres korzystania przez bezdomnych z oferowanych im form pomocy
instytucjonalnej.
Wskaźniki jakościowe
Wskaźniki jakościowe opierają się na subiektywnej ocenie klientów świadczonych usług. Budując
wskaźniki jakościowe można wykorzystać pytania zawarte w scenariuszu z pogłębionych
wywiadów indywidualnych dotyczących jakości funkcjonowania instytucji. Dane te można
pogrupować w następujące kategorie: ocena przez bezdomnego jakości oferowanej pomocy
(wyżywienia, infrastruktury obiektu, wyposażenia sal, zagęszczenia osób, regulaminu,
usytuowania placówki w mieście, relacji między mieszkańcami, relacji między mieszkańcami
a personelem, stopień biurokratyzacji instytucji), hierarchizacji schronisk, a także skuteczności
pomocy i identyfikację przeszkód w wychodzeniu z bezdomności (prawnych, instytucjonalnych,
społecznych i indywidualnych).
Badania pozwoliły także na budowę modelu pracy z osobami bezdomnymi. Model powinien być
dostosowany do typu bezdomności. Przyjmujemy typologię zaproponowaną przez A.
Przymeńskiego (2006): bezdomność płytka i bezdomność głęboka i w zależności od typu
bezdomnego proponujemy następujące działania, których ostatecznym celem jest
usamodzielnienie się klienta:
Model pracy z osobami bezdomnymi - bezdomność płytka
1.
Diagnoza problemów klienta.
2.
Wzmocnienie klientów w celu rozwiązania problemów.
3.
Wprowadzenie instrumentów motywujących bezdomnych do odbudowania kontaktów
z rodziną w przypadkach, gdy bezdomny ma rodzinę lecz kontakty zostały zerwane
(mediacja rodzinna).
4.
Pomoc w znalezieniu pracy.
5.
Umieszczenie klienta w mieszkaniu chronionym.
6.
Przydzielenie klientowi asystenta osoby bezdomnej.
7.
Motywowanie klienta do całkowitego usamodzielnienia się.
8.
Umieszczenie klienta w tanim hotelu socjalnym dlapracujących bezdomnych.
9.
Wsparcie klienta przez asystenta osoby bezdomnej.
10. Całkowite usamodzielnienie się.
11. Uczestnictwo w grupie wsparcia bezdomnych usamodzielnionych.
Model pracy z osobami bezdomnymi - bezdomność głęboka
1.
Diagnoza problemów klienta.
2.
Umieszczenie klienta w stacjonarnej placówce wsparcia.
3.
Terapia profesjonalna, nakierowana na indywidualne potrzeby jednostki.
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5.
6.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Wprowadzenie instrumentów motywujących bezdomnych do odbudowania kontaktów
z rodziną w przypadkach, gdy bezdomny ■ ma rodzinę lecz kontakty zostały zerwane
(mediacja rodzinna).
Uczestnictwo w grupie wsparcia bezdomnych przebywającej w placówce stacjonarnej.
Przydzielenie opiekuna (osoba bezdomna zaawansowana w realizacji programu
wychodzenia z bezdomności).
Zaangażowanie klienta do prac na rzecz placówki.
Wprowadzenie elastycznego regulaminu, z zależności od postawy klienta w stosunku do
programu usamodzielniania.
Zaangażowanie klienta do prac na rzecz społeczności lokalnej (wolontariat).
Pomoc w znalezieniu pracy.
Umieszczenie klienta w mieszkaniu chronionym.
Przydzielenie klientowi asystenta osoby bezdomnej.
Motywowanie klienta do całkowitego usamodzielnienia się.
Umieszczenie klienta w tanim hotelu socjalnym dla pracujących bezdomnych.
Wsparcie klienta przez asystenta osoby bezdomnej.
Całkowite usamodzielnienie się.
Uczestnictwo w grupie wsparcia bezdomnych usamodzielnionych.

Działania na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej osób bezdomnych muszą być
skuteczniejsze niż dotąd realizowane programy naprawcze. Wydaje się, że podstawowym
zadaniem polityki społecznej w tym kontekście powinno być uruchomienie działań
profilaktycznych dlatego, iż działania z zakresu reintegracji są w przypadku tej grupy dużo
bardziej kosztowne od zapobiegania wykluczeniu. Większa dostępność do mieszkań socjalnych,
zwiększone działania osłonowe przy płatnościach czynszów (np.: rozkładanie zaległości na
realnie możliwe do spłaty raty) co w konsekwencji przyczyni się do mniejszej ilości eksmisji,
bardziej pogłębione wsparcie rodziny ¡jednostki oraz ograniczenie skali ubóstwa doprowadzić
może do realnego ograniczenia zjawiska bezdomności.
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Aneks A
Tabele do rozdziału pt. Sytuacja życiowa osób bezdomnych

: opracowanie własne

Kategorie wieku
36-45
46-55
56Ogółem

Tab.2: Indeks problemów zdrowotnych według kategorii wieku
Średnia indeksu
N
1,2218
76
1,2601
78
1,2868
135
1,2968
103
1,2715
392

Odchylenie standardowe
,22057
,24662
,23121
,26515
'24233

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne
Tab.4: Indeks problemów zdrowotnych według kategorii stażu bezdomności
Kategorie stażu bezdomności
Średnia indeksu
N
Odchylenie standardowe
-3
1,2646
122
,22619
4-6
1,3194
89
,26728
7-9
i ,2940
69
,24851
10-12
1,2180
57
,23860
l£
172656
64
,22604
Ogółem

1,2754

401

,24232

Źródło: opracowanie własne
Tab.5: Bezdomny pacjentem szpitala w ciągu ostatnich 12 miesięcy według kategorii stażu bezdomności
Kategorie stażu bezdomności
Ogółem
10-12
13Tak
Nie
Ogółem

N
%
N
%

34
21,0%
128
' 79,0%

32
28.3%
81
717%

15
18,5%
66
81.5%

18
26,1%
51
73,9%

14
18,9%
60
81.1%

N

162
100,0%

113
100,0%

81
100.0%

69
100.0%

74
100.0%

Źródło: opracowanie własne
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113
22,6%
386
77.4%
499
100.0%

Tab.6: Bezdomny pacjentem szpitala w ciągu ostatnich 12 miesięcy według kategorii wieku
Kategorie wieku

Tak
Nie
Ogółem

N
%
N
%
N 86
%

-35
11
12,8%
75
87,2%
100,0%

36-45
25
24,3%
78
75,7%
103
100,0%’

46-55
39
24,1%
123
75,9%
162
100,0%

Ogółem

36__________ 111
26,7%
22,8%
99
375
73,3%
77.2%
135
486
100,0%
100,0%

Źródło: opracowanie własne
Tab.7: Bezdomny pacjentem szpitala w ciągu ostatnich 12 miesięcy według płci
Płeć
Mężczyzna Kobieta
14
99
N
Tak
20,9%
23,1%
53
330
N
Nie
79,1%
76,9%
67
N
429
Ogółem
100,0%
100,0%
Źródło: opracowanie własne

Ogółem
113
22,8%
383
77.2%
496
100,0%

Tab.8: Bezdomny pacjentem szpitala w ciągu ostatnich 12 miesięcy według poziomu wykształcenia
Poziom wykształcenia
—------ -----------------------------------—---- ----------- ----------------------------- T---------------------------------- Ogółem
Podstawowe Zawodowe Średnie Wyższe
N
31
45
32
113
Tak
28,4%
19.6%
25,0%
17,2%
N
78
185
24
383
Nie
71,6%
80,4%
75.0%
8Ź.8%
77,2%
109
230
128
496
Ogółem
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
: opracowanie własne
Tab.9: Bezdomny w ciągu ostatnich 12 miesięcy niezdolny do wykonywania pracy zawodowej lub
codziennych obowiązków w związku z chorobą lub obrażeniami ciała według kategorii stażu bezdomności
Kategorie stażu bezdomności
Ogółem
______________________________________ -3 • 4-6
7-9
10-12
13Tak
N
30
27
12
15
14
98 ~
%
18,5%
23,9%
14,8%
21,7%
18.9%
19,6%
Nie
N
132
86
69
54
60
401
%
81.5%
76.1%
85,2%
78.3%
81.1%
80.4%
Ogółem
N 162
113
81
69
74
499
%

100.0% ~~

100.0%

Źródło: opracowanie własne
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100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Tab.10: Bezdomny w ciągu ostatnich 12 miesięcy niezdolny do wykonywania pracy zawodowej lub codziennych
obowiązków w związku z chorobą lub obrażeniami ciała według kategorii wieku

11

' *****

»iiHHirwiOi «W Iw II i—UTKIU

N
%
N
%
N
%

Tak
Nie
Ogółem

Kategorie wieku
-35
36-45
46-55
11
23
25
12,8%______ 22,3%
15,4%
75 80
137
87,2%
77,7%
84,6%
56
103
162
100,0%
100,0%
100,0%
.W—HI W II I»

I——I—41—III IMIU4IIM—«llHni

Ogółem

5637
96
27,4%
19,8%
98 390 ”
72,6%
80,2%
135
486
100,0%
100,0%

Źródło: opracowanie własne
Tab.11: Bezdomny w ciągu ostatnich 12 miesięcy niezdolny do wykonywania pracy zawodowej lub codziennych
obowiązków w związku z chorobą lub obrażeniami ciała według płci
Płeć
Ogółem
Mężczyzna Kobieta
N
86
12
98
Tak
20,0%
17,9%
19,8%
N
343
398
Nie
80,0%
82,1%
80,2%
N
429
67
496
Ogółem
100,0%
100,0%
100,0%
Żrodło: opracowanie własne

Tak
Nie
Ogółem

Tab.12: Bezdomny w ciągu ostatnich 12 miesięcy niezdolny do wykonywania pracy zawodowej lub codziennych
obowiązków w związku z chorobą lub obrażeniami ciała według poziomu wykształcenia
Poziom wykształcenia
Ogółem
Podstawowe Zawodowe Średnie Wyższe
98
N 25
36
31
6
%
22,9%
15,7%
24,2%
20,7%
19,8%
194
97
23
398
N
84
84,3%
75,8%
79,3%
80,2%
%
77.1%
230
128
29
496
N
109
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
%
100,0%

Żrodło: opracowanie własne

Płeć

|

Tab.13: Liczba zdrowotnych lub prawnych konsekwencji picia alkoholu według płci
Średnia indeksu
N
Odchylenie standardowe

Mężczyzna
2,0140
429
Kobieta
1,0149
67
Ogółem____________________ 1,8790____________________ 496 4,16933

4,30711
3,03261

Źródło: opracowanie własne
Tab.14: Liczba zdrowotnych lub prawnych konsekwencji picia alkoholu według kategorii wieku
Odchylenie standardowe
N
Średnia indeksu
4,59508
86
1.4070
104
4.33991
2 2596“
4.83168
162
2,3086
2,62157
135
1,3111
56Ogółem

487

1,8624

Źródło: opracowanie własne
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4,18743

Tab.15: Liczba zdrowotnych lub prawnych konsekwencji picia alkoholu według poziomu wykształcenia
Poziom wykształcenia
Średnia
N
Odchylenie standardowe
Podstawowe
2,1636
110
5,32525
Zawodowe
1,8821
229
3,26452
Średnie
1,9844
128
<84075
Wyższe
Ogółem

,2759
29
1,8770________________ 496

,88223
<16903

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

: opracowanie własne
Tab.18: Cechy przywódców grupowych (spożycie alkoholu) według trybu życia
Tryb życia
N
%
N

Pijące niewiele alkoholu
Pijące duże ilości alkoholu

%
N

TRUDNO POWIEDZIEĆ

%
N

Ogółem

%
Źródło: opracowanie własne
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W grupie
“ 27

Ogółem

30.7%
31
35.2%
30
34,1%

Nie w grupie
;~89 ""
22.4%
124
31,2%
185
46,5%

116
23.9%
155
31.9%
215
44,2%

88
100.0%

398
100.0%

486
100.0%

Tab.19: Cechy przywódców grupowych (poziom wykształcenia) według trybu życia
Tryb życia
N

Lepiej wykształcone

W grupie
26

%__________ 302%
N
17

Gorzej wykształcone

Nie w grupie
69
17?5%:
79

%19,8%______________________20,0%
N
43
247
50,0%
62,5%
N
86
395
%
100,0%
100,0%

TRUDNO POWIEDZIEĆ
Ogółem

Ogółem
95
19,8%
96
20,0%
290
60,3%
481
100,0%

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Płeć
Mężczyzna
Kobieta
Ogółem
Źródfci: opracowanie włame

Tab.21: Indeks korzystania z pomocy instytucji według płci
Średnia
N
Odchylenie standardowe
2,3977
430
2,51568
3,5075
67
2,89395
2,5473
497_____________________ 2,59464

Źródło: opracowanie własne

I

Tab.23: Indeks korzystania z pomocy instytucji według poziomu wykształcenia
Poziom wykształcenia
Średnia
N
Odchylenie standardowe
Podstawowe
2,4091
110
2,30793
Zawodowe
2.7261
230
2,79874
2,55952
25Q78
128
Wyższe
Ogółem

1,9655
2,5553

Źródło: opracowanie własne
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29
497

1,97272
2,59292

Tak
Nie

Tab.24: Złożenie wniosku o przydział mieszkania komunalnego lub socjalnego według płci
Płeć
Mężczyzna Kobieta
N
117
20
%
27,3%
29.9%
47
N
311
N

Ogółem

72,7%
428
100,0%

70,1%
67
100,0%

Ogółem
137
27.7%
358
72,3%
495
100,0%

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Tak

Tab.26: Złożenie wniosku o przydział mieszkania komunalnego lub socjalnego według kategorii wieku
Kategorie wieku
-35
36-45
46-55
56N
20
34
43
38
%
23,3%
33,0%
26.5%
28,4%

Nie
Ogółem

N
%
N
%

66
76,7%
86
100.0%

Źródło: opracowanie własne
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69
67,0%
103
100,0%

119
73,5%
162
100.0%

96
71,6%
134
100.0%

Ogółem
135
27,8%
350
72,2%
485
100.0%

Aneks B
Wzory narzędzi badawczych

Instytucja: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Tytuł projektu: Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności w województwie lubelskim
Numer projektu: POKL.07.02.1-06-022/09
Umowa: nr POKL.07.02.1-06-022/09-00 z dnia 13 października 2009 r.
Imię i nazwisko: Paweł Rydzewski
KWESTIONARIUSZ WYWIADU
NARZĘDZIE BADAWCZE DO PRZEPROWADZANIA
INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH

1. Od jak dawna, od ilu miesięcy lub lat jest Pan(i) osobą bezdomną?
a) Od
miesięcy
b) Od lat
c) NIE PAMIĘTA
2. Gdzie Pan(i) najczęściej spędza noc w okresie wiosennym lub letnim (miesiące ciepłe). Czy są to:
(PROSZĘ ZAZNACZYĆ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ):
1. Placówki dla bezdomnych (np. schroniska, noclegownie)
2. Baraki, altany na działkach
3. Domy przeznaczone do rozbiórki lub pustostany
4. Klatki schodowe, strychy lub piwnice w domach zamieszkanych
5. Dworce, wagony lub bocznice kolejowe
6. Parki lub ulice
7. INNA ODPOWIEDŹ (ZAPISAĆ)...........................................................................
3. A gdzie Pan(i) najczęściej nocuje w okresie jesiennym lub zimowym (miesiące zimne)? Czy są to:
(PROSZĘ ZAZNACZYĆ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ):
1. Placówki dla bezdomnych (np. schroniska, noclegownie)
2. Baraki, altany na działkach
3. Domy przeznaczone do rozbiórki lub pustostany
4. Klatki schodowe, strychy lub piwnice w domach zamieszkanych
5. Dworce, wagony lub bocznice kolejowe
6. INNA ODPOWIEDŹ (ZAPISAĆ)..............................................................................
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4. W jaki sposób najczęściej zdobywa Pan(i) pożywienie? Czy zwykle Pan(i) (PROSZĘ ZAZNACZYĆ
TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ):
1. Zdobywa żywność w stołówkach lub barach
2. Kupuje żywność w sklepach lub na bazarach
3. Korzysta z pomocy organizacji, które wydają żywność lub talony na posiłek
4. Dożywia się u rodziny, sąsiadów lub znajomych
5. Szuka żywności na śmietnikach
6. INNA ODPOWIEDŹ (ZAPISAĆ)................................'.............................................

WRĘCZYĆ RESPONDENTOWI KARTĘ A
5. Czy korzysta Pan(i) z pomocy instytucji? Jeżeli tak - to w jakiej formie? ODCZYTAĆ KAŻDY PUNKT PO
KOLEI. ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE WSKAZANE ODPOWIEDZI
1. Ośrodki Pomocy Społecznej

2. Organizacje pozarządowe

3. Organizacje wyznaniowe

a) Nocleg

1

1

1

b) Posiłek

2

2

2

4

4

4

5

5

5

6

6

6

Forma pomocy

c) Odzież
d) Wsparcie finansowe
e) Pomoc w wychodzeniu
z nałogów
f) Pomoc w załatwianiu spraw
urzędowych
g) INNA FORMA (ZAPISAĆ)

7

7
*

h) Nie korzysta

8

8

8

PYTANIE 6 i 7 NALEŻY ZADAĆ TYLKO OSOBOM, KTÓRE KORZYSTAJĄ LUB KORZYSTAŁY W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - Z OŚRODKA (OŚRODKÓW) POMOCY SPOŁECZNEJ
6. Jak Pan(i) ocenia pomoc udzielaną Panu(i) przez lokalny Ośrodek Pomocy Społecznej? W jakim
zakresie pomoc ta spełnia lub też nie spełnia Pana(i) oczekiwań?
1. Spełnia wszystkie moje oczekiwania........................................... PRZEJŚĆ DO PYT. 8
2. Spełnia większość moich oczekiwań........................................... PRZEJŚĆ DO PYT. 8
3. Spełnia tylko nieliczne moje oczekiwania
4. Nie spełnia żadnych moich oczekiwań
5. TRUDNO POWIEDZIEĆ........................................................... PRZEJŚĆ DO PYT. 8
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7. Jeżeli pomoc udzielana Panu(i) przez lokalny Ośrodek Pomocy Społecznej nie spełnia wielu Pana(i)
oczekiwań, to jak Pan(i) sądzi, co jest tego najważniejszą przyczyną (PROSZĘ ZAZNACZYĆ TYLKO
JEDNĄ ODPOWIEDŹ):
1. Brak odpowiednich środków, którymi mógłby dysponować OPS
2. Podział posiadanych przez OSP środków
3. Zbyt skomplikowany proces załatwiania spraw w OSP
4. Nieudolność lub brak dobrej woli pracowników OPS
5. INNA ODPOWIEDŹ (ZAPISAĆ)........................ ?......................................................
8. Czy złożył Pan(i) wniosek o przydział mieszkania komunalnego lub socjalnego?
1. Tak
2. Nie
9. Jak często doświadcza Pan(i) poczucia bezradności, bezsilności przy rozwiązywaniu codziennych
problemów życiowych lub z jakiegoś innego powodu?
1. Bardzo często
2. Często
3. Rzadko
4. Bardzo rzadko lub nigdy
5. TRUDNO POWIEDZIEĆ

Teraz chcielibyśmy zapytać Pana/Panią o próby wychodzenia z bezdomności
10. Na początek chcielibyśmy się dowiedzieć, czy chciałby Pan(i) wyjść ze stanu bezdomności, czy też
wołałby Pan(i) pozostać osobą bezdomną?
1. Gdyby to było możliwe, chciał(a)bym jak najszybciej wyjść ze stanu bezdomności
PRZEJŚĆ DO PYT. 12
2. Chciał(a)bym wyjść ze stanu bezdomności, ale jeszcze nie teraz, dopiero za jakiś czas
3. Chciał(a)bym pozostać osobą bezdomną
4. TRUDNO POWIEDZIEĆ
11. Dlaczego nie chciał(a)by Pan(i) wyjść z bezdomności - gdyby to było możliwe - jak najszybciej?
PROSZĘ ZAZNACZYĆ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ.
1. Przyzwyczaiłem(am) się do bezdomności i jest mi z tym dobrze
2. Byłoby mi trudno powrócić do tzw. normalnego życia
3. Musiałyby zostać spełnione określone warunki, abym chciał powrócić do tzw. normalnego życia
4. INNA ODPOWIEDŹ (ZAPISAĆ).............................................................................
12. Czy próbował(a) Pan(i) w przeszłości coś zrobić, aby wyjść z bezdomności?
1. Tak
2. Nie............................................................PRZEJŚĆ DO WSTĘPU PRZED PYT. 15

WRĘCZYĆ RESPONDENTOWI KARTĘ B
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13. W jaki sposób próbował(a) Pan(i) wyjść ze stanu bezdomności? Proszę wskazać wszystkie właściwe
odpowiedzi.
1. Poszukując stałej lub dorywczej pracy
2. Poszukując partnera / partnerki, który(a) nie jest osobą bezdomną
3. Próbując szukać pomocy u rodziny lub przyjaciół
4. Uczestnicząc w indywidualnym programie wychodzenia z bezdomności we współpracy z lokalnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej
5. Starając się uzyskać prawo do zamieszkania w lokalu socjalnym
6. Szukając innej formy pomocy ze strony instytucji i organizacji społecznych lub wyznaniowych
7. INNA ODPOWIEDŹ (ZAPISAĆ)..............................................................................
14. Co było najważniejszą przyczyną tego, iż Pana(i) próba / próby wyjścia z bezdomności okazała się /
okazały się nieskuteczne? PROSZĘ ZAZNACZYĆ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ
1. Po prostu nie dopisuje mi szczęście w życiu
2. Zabrakło mi siły woli, aby próbować dalej mimo niepowodzeń
3. Na przeszkodzie stanęła zła wola ludzi
4. INNA ODPOWIEDŹ (ZAPISAĆ).............................................................................

Niektórzy bezdomni prowadzą samotny tryb życia, inni żyją w parach lub większych grupach. Kolejne
pytania będą dotyczyły właśnie tego tematu.
15. Czy najczęściej prowadzi Pan(i) samotny tryb życia, żyje Pan(i) tylko z partnerem / partnerką lub kolegą
/ koleżanką, czy też w większej grupie osób bezdomnych?
1. Najczęściej prowadzę samotny tryb życia...................................PRZEJŚĆ DO PYT. 21
2. Żyję z partnerem / partnerką.....................................................PRZEJŚĆ DO PYT. 21
3. Mam kolegę / koleżankę, z którym / którą spędzam większość czasu.........................
.............................................................................................. PRZEJŚĆ DO PYT. 21
4. Zwykle żyję w grupie kilku osób (TAKŻE PARY ŻYJĄCE W GRUPACH)
5. INNA ODPOWIEDŹ (ZAPISAĆ)................................................ PRZEJŚĆ DO PYT. 21
16. Ile osób (łącznie z Panem/Panią) liczy obecnie grupa bezdomnych, w której Pan(i) spędza większość
czasu?
WPISAĆ LICZBĘ OSÓB
17. Czy wciągu ostatniego roku liczba osób w tej grupie była taka sama, czy też zwiększyła się lub
zmniejszyła się?
1. Liczba osób w tej grupie była taka sama
2. Liczba osób w tej grupie zwiększyła się
3. Liczba osób w tej grupie zmniejszyła się
4. INNA ODPOWIEDŹ (ZAPISAĆ)................................................................................
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18. Od jak dawna jest Pan(i) członkiem tej grupy?
1. Od kilku dni
2. Od kilku tygodni
3. Od kilku miesięcy
4. Od kilku lat
5. NIE PAMIĘTAM
6. INNA ODPOWIEDŹ (ZAPISAĆ)................................................................................
19. Czy w grupie, w której Pan(i) spędza większość czasu znajduje się osoba, która najczęściej podejmuje
ważne decyzje, z której zdaniem Państwo najbardziej się liczą, czy też w Pana(i) grupie nie ma takiej
osoby?
1. Jest taka osoba
2. Nie ma takiej osoby
3. JEST KILKA OSÓB, KTÓRE SĄ LIDERAMI GRUPY
4. INNA ODPOWIEDŹ (ZAPISAĆ)................................................................................
20. Jakby Pan(i) ocenił swoją pozycję w tej grupie, czy jest Pan(i) osobą, która
1. Przewodzi grupie
2. Należy do zwykłych członków grupy
3. Jest osobą, z której zdaniem inni bardzo rzadko się liczą
4. INNA ODPOWIEDŹ (ZAPISAĆ)................................................................................

WRĘCZYĆ RESPONDENTOWI KARTĘ C
21. Czy mógłby Pan(i) (na podstawie własnych doświadczeń lub obserwacji innych grup bezdomnych)
określić jakimi cechami najczęściej charakteryzują się osoby, które są przywódcami grup bezdomnych. Czy
są to częściej osoby (ODCZYTAĆ KAŻDY PUNKT PO KOLEI):
a)

1.0 dłuższym .stażu”
bezdomności -

2.0 krótszym .stażu"
bezdomności

b)

1. Starsze

2. Młodsze

c)

1. Pijące niewiele alkoholu

2. Pijące duże ilości alkoholu

d)

1. Lepiej wykształcone

2. Gorzej wykształcone

e)

1. Mężczyźni

2. Kobiety

3.TRUDNO
POWIEDZIEĆ
3.TRUDNO
POWIEDZIEĆ
3.TRUDNO
POWIEDZIEĆ
3.TRUDNO
POWIEDZIEĆ
3.TRUDNO
POWIEDZIEĆ

22. Na podstawie własnych doświadczeń ¡obserwacji, która opinia o bezdomnych wydaje się Panu(i)
bardziej trafna, dotyczy większej liczby osób:
1. Bezdomni pomagają sobie wzajemnie w tej trudnej sytuacji kiedy tylko mogą
2. CZASAMI SOBIE POMAGAJĄ, CZASAMI MYŚLĄ TYLKO O SOBIE
3. Każdy myśli przede wszystkim o sobie
4. TRUDNO POWIEDZIEĆ
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23. Biorąc wszystko pod uwagę, jak ocenia Pan(i) swoje obecne życie? Czy jest Pan(i) bardzo
szczęśliwy(a), raczej szczęśliwy(a), niezbyt szczęśliwy(a), czy też nieszczęśliwy(a)?
1. Szczęśliwy(a)
2. Raczej szczęśliwy(a)
3. Niezbyt szczęśliwy(a)
4. Nieszczęśliwy(a)
5. TRUDNO POWIEDZIEĆ

Teraz chcielibyśmy porozmawiać o Pana(i) rodzinę
24. Czy ma Pan(i) rodzinę (bliską lub dalszą)?
1. Tak-mam rodzinę
2. Teraz nie mam rodziny, ale w przeszłości ją miałem(am) ....PRZEJŚĆ DO PYT. 26
3. Nie mam rodziny i jej nie miałem...........PRZEJŚĆ DO WSTĘPU PRZED PYT. 32
4. NIE WIEM..............................................PRZEJŚĆ DO WSTĘPU PRZED PYT. 32

WRĘCZYĆ RESPONDENTOWI KARTĘ D
25. Jeżeli utrzymuje Pan(i) kontakty z członkami rodziny, to jak są one częste? ODCZYTAĆ KAŻDY
PUNKT PO KOLEI. ZAZNACZYĆ JEDNĄ ODPOWIEDŹ NA KAŻDY PUNKT

Kontakty z:

Częste, zwykle
regularne

Sporadyczne,
okazjonalne
(np. w święta)

Bardzo rzadkie,
przypadkowe

Nie utrzymuje
kontaktów

NIE
DOTYCZY

Żoną / mężem
Dzieckiem / dziećmi
Matką / ojcem
Bratem / siostrą
Babcią/ dziadkiem
Dalszą rodziną

26. Na kogo mógłby Pan(i) przede wszystkim liczyć w nagłej potrzebie (choroba, wypadek, itp.)
NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY OBECNIE UTRZYMUJĄ KONTAKTY. ZAZNACZYĆ JEDNĄ ODPOWIEDŹ.
1. NA KOGOŚ Z RODZINY
2. NA DAWNYCH SĄSIADÓW
3. NA KOGOŚ SPOŚRÓD ZNAJOMYCH LUB KOLEGÓW / KOLEŻANEK
4. NA OSOBY OBCE (NP. Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, WOLONTARIUSZY)
5. WYŁĄCZNIE NA SIEBIE
6. INNA ODPOWIEDŹ
7. TRUDNO POWIEDZIEĆ
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27. Czy ktoś z członków Pan(i) najbliższej rodziny nadużywał alkoholu, gdy był Pan(i) jeszcze osobą
niepełnoletnią? Czy był(a) to (PROSZĘ ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI):
1. Ojciec
2. Matka
3. Ktoś z rodzeństwa
4. Nikt spośród członków najbliższej rodziny nie nadużywał alkoholu
5. NIE PAMIĘTAM
28. Czy ktoś z członków Pan(i) najbliższej rodziny został skazany prawomocnym wyrokiem sądu, gdy był
Pan(i) jeszcze osobą niepełnoletnią. Czy był(a) to (PROSZĘ ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE PRAWIDŁOWE
ODPOWIEDZI):
1. Ojciec
2. Matka
3. Ktoś z rodzeństwa
4. Nikt spośród członków najbliższej rodziny nie został skazany
5. NIE PAMIĘTAM

WRĘCZYĆ RESPONDENTOWI KARTĘ E
29. Jak często w Pan(i) domu rodzinnym, w czasie gdy był Pan(i) jeszcze osobą niepełnoletnią dochodziło
do aktów przemocy między członkami najbliższej rodziny, np. pobicia matki przez ojca:
1. Taka sytuacja nigdy nie miała miejsca
2. Raz w roku lub rzadziej
3. Kilka razy w roku
4. Raz na 2-3 miesiące
5. Mniej więcej raz w miesiącu
6. Kilka razy w miesiącu
7. Co tydzień lub kilka razy w tygodniu
8. Codziennie lub prawie codziennie
9. INNA ODPOWIEDŹ (ZAPISAĆ)................................................................................
10. NIE PAMIĘTAM
30. Jakie wykształcenie posiadał Pana(i) ojciec (lub opiekun) wtedy, gdy miał(a) Pan(i) około14 lat?
1. Podstawowe lub niepełne podstawowe
2. Zasadnicze zawodowe
3. Średnie
4. Wyższe
5. NIE WIEM/NIE PAMIĘTAM
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31. Czy w czasie, kiedy miał(a) Pan(i) około 14 lat, dochody Pana(i) rodziny, w porównaniu ze średnimi
dochodami rodzin w Polsce, były:
1. Niższe niż przeciętne
2. Przeciętne
3. Wyższe niż przeciętne
4. INNA ODPOWIEDŹ (ZAPISAĆ)..........................................................................
5. NIE WIEM/NIE PAMIĘTAM

Kolejne pytania będą dotyczyły stanu Pana(i) zdrowia ¡poziomu sprawności
WRĘCZYĆ RESPONDENTOWI KARTĘ F
32. Proszę powiedzieć, jak często doświadczał(a) Pan(i) wymienianych dolegliwości? ODCZYTAĆ KAŻDY
PUNKT PO KOLEI. ZAZNACZYĆ JEDNĄ ODPOWIEDŹ NA KAŻDY PUNKT
Wcale lub bardzo
rzadko (nie
częściej niż raz
w roku)

Raz na kilka
miesięcy

Mniej więcej
raz
w tygodniu

Kilka razy
w tygodniu

Codziennie
lub prawie
codziennie

TRUDNO
POWIE
DZIEĆ

a) Bóle głowy
b) Mdłości lub dolegliwości
żołądkowe
c) Bóle kręgosłupa
d) Ból brzucha
e) Ból serca lub ucisk
w klatce piersiowej
f) Bezsenność
g) Uczucie kołatania lub
zamierania serca

33. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy był(a) Pan(i) pacjentem(-tką) szpitala?
NIE DOTYCZY EWENTUALNEGO POBYTU W SZPITALU KOBIET W ZWIĄZKU Z CIĄŻĄ LUB
PORODEM.
1. Tak
2. Nie
34. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy był(a) Pan(i) przez miesiąc lub dłużej niezdolny(-a) do
wykonywania swojej pracy zawodowej lub codziennych obowiązków w związku z chorobą lub obrażeniami
ciała?
1. Tak
2. Nie
35. Czy posiada Pan(i) ubezpieczenie zdrowotne?
1. Tak
2. Nie
3. NIE WIEM
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36. Czy ma Pan(i) przyznaną grupę inwalidzką lub orzeczony stopień niepełnosprawności?
1. Tak
2. Nie........................................................... PRZEJŚĆ DO WSTĘPU PRZED PYT. 38
3. NIE WIEM............................................... PRZEJŚĆ DO WSTĘPU PRZED PYT. 38
37. Jaki stopień niepełnosprawności Pana(i) posiada?
1. Pierwszą grupę inwalidzką / znaczny stopień niepełnosprawności
2. Drugą grupę inwalidzką / umiarkowany stopień'niepełnosprawności
3. Trzecią grupę inwalidzką / lekki stopień niepełnosprawności
4. NIE DOTYCZY - NIE JEST NIEPELNOSPRAWNY(A)
5. NIE WIEM

Teraz chcielibyśmy zapytać o zakres,
w
jakim
korzysta
Pan(i)
ze
współczesnej
technologii,
usług
oraz
*
kultury
38. Czy posiada Pan(i) telefon komórkowy?
1. Tak
2. Nie
39. Jak często korzysta Pan(i) z Internetu (np. w tzw. kawiarenkach internetowych lub u rodziny,
znajomych)?
1. Bardzo często
2. Często
3. Rzadko
4. Bardzo rzadko lub wcale
40. Czy posiada Pan(i) konto w banku lub kartę kredytową?
1. Tak
2. Nie
41. Jak często bywa Pan(i) na seansach filmowych w kinie?
1. Bardzo często
2. Często
3. Rzadko
4. Bardzo rzadko lub wcale
42. Jak często czyta Pan(i) gazety lub czasopisma?
1. Bardzo często
2. Często
3. Rzadko
4. Bardzo rzadko lub wcale
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43. Jak często bywa Pan(i) na ogólnodostępnych (bezpłatnych) koncertach?
1. Bardzo często
2. Często
3. Rzadko
4. Bardzo rzadko lub wcale
44. Jak często ogląda Pan(i) ogólnodostępne wystawy (np. fotografii)
1. Bardzo często
2. Często
3. Rzadko
4. Bardzo rzadko lub wcale

Następna para pytań będzie dotyczyła przyczyn Pana(i) bezdomności
45. Kto Pan(i) zdaniem przede wszystkim ponosi odpowiedzialność za to, że stał się Pan(i) osobą
bezdomną? PROSZĘ ZAZNACZYĆ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ.
1. Ja sam/sama
2. Moja najbliższa rodzina
3. Moi znajomi, koledzy (koleżanki) lub sąsiedzi
4. Mój były pracodawca lub zwierzchnik w pracy
5. Społeczeństwo, państwo lub rząd
6. INNA ODPOWIEDŹ (ZAPISAĆ).............................................................................

WRĘCZYĆ RESPONDENTOWI KARTĘ G
46. Co było główną przyczyną tego, iż stał się Pan(i) osobą bezdomną? Proszę wskazać nie więcej niż 3
odpowiedzi, układając je według przypisywanej im przez Pana (Panią) ważności. WYJAŚNIĆ, IŻ JAKO
PIERWSZĄ NALEŻY PODAĆ PRZYCZYNĘ NAJWAŻNIEJSZĄ NASTĘPNIE - DRUGĄ W KOLEJNOŚCI,
ITD.
(1) .... Wyrzucenie z mieszkania
(2) .... Ucieczka przed przemocą w rodzinie
(3) .... Wymeldowanie lub eksmisja
(4) .... Pozostawienie mieszkania rodzinie z własnej woli
(5) ....Zadłużenie
(6) .... Bezrobocie
(7) .... Opuszczenie zakładu karnego
(8) ....Alkoholizm
(9) .... Narkomania
(10) .... Choroba psychiczna
(11) .... Rozpad małżeństwa lub związku partnerskiego
(12) ....Niepełnosprawność
(13) ....WŁASNY WYBÓR
(14) .... INNA ODPOWIEDŹ (ZAPISAĆ)............................................................
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Porozmawiajmy teraz o Pana(i) źródłach utrzymania i zawodzie
47. Jakie jest podstawowe, najważniejsze źródło Pana(i) dochodu? PROSZĘ ZAZNACZYĆ TYLKO JEDNĄ
ODPOWIEDŹ.
1. Praca stała (umowa o pracę, umowa zlecenie)..........................PRZEJŚĆ DO PYT. 49
2. Praca dorywcza, sezonowa....................................................... PRZEJŚĆ DO PYT. 49
3. Zasiłek z pomocy społecznej
4. Zasiłek dla bezrobotnych
5. Świadczenia z ZUS
6. Alimenty
7. Emerytura lub renta................... ............................................... PRZEJŚĆ DO PYT. 49
8. Żebranie
9. INNA ODPOWIEDŹ (ZAPISAĆ)................................................................................
48. Dlaczego Pan(i) nie pracuje zarobkowo? Jaka jest najważniejsza tego przyczyna? PROSZĘ
ZAZNACZYĆ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ.
1. Ponieważ nie ma ofert pracy
2. Gdyż nie pozwala na to zły stan zdrowia
3. Ponieważ nie opłaca się pracować
4. INNA ODPOWIEDŹ (ZAPISAĆ).................................................................................
49. Jaki zawód lub zajęcie będące podstawą utrzymania obecnie Pan(i) wykonuje lub wykonywał(a) Pan(i)
ostatnio....................................................................................................
«

Kolejne pytania będą dotyczyły uzależnień od alkoholu, nikotyny i narkotyków
50. Czy zdarza się Panu(i) pić alkohol?
1. Tak
2. Nie............................................................................................ PRZEJŚĆ DO PYT. 54
51. Jak często pije Pan(i) alkohol (WYJAŚNIĆ, ŻE CHODZI O SYTUACJE, W KTÓRYCH NIE MA
OGRANICZEŃ W SPOŻYCIU ALKOHOLU, NP. JAK TO MAM MIEJSCE W SCHRONISKACH
I NOLCEGOWANIACH)
1. Codziennie lub kilka razy dziennie
2. Kilka razy w tygodniu
3. Kilka razy w miesiącu
4. Raz na kilka miesięcy lub rzadziej
5. INNA ODPOWIEDŹ (ZAPISAĆ).................................................................................
52. Czy najczęściej pije Pan(i) piwo, wino, czy wódkę? ZAPISAĆ JEDNĄ ODPOWIEDŹ
1. Piwo
2. Wino
3. Wódkę
4. INNA ODPOWIEDŹ (ZAPISAĆ)..................................................................................
255

53. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się, że z powodu picia alkoholu trafił Pan(i) do szpitala, izby
wytrzeźwień lub miał kłopoty z policją albo strażą miejską? Jeżeli tak - ile razy taka sytuacja miała miejsce?
ODPOWIEDZI TYPU „ANI RAZU” LUB „NIE PAMIĘTAM” KODOWAĆ JAKO ZERO. W PRZYPADKU
ODPOWIEDZI TYPU „DUŻO”, „CZĘSTO”, „RZADKO", ITP. - DOPYTAĆ „MNIEJ WIĘCEJ ILE TO BYŁO
RAZY?, ITP.”.
a) Trafiłem (a m) do szpitala razy
b) Trafiłem(am) do izby wytrzeźwień razy
c) Miałem(am) kłopoty z policją lub strażą miejską razy
54. Czy pali Pan(i) papierosy lub skręty?
1. Tak
2. Nie
55. Czy zdarza się Panu(i) brać narkotyki?
1. Tak
2. Nie.............................................................................................. PRZEJŚĆ DO PYT. 57
56. Jak często Pan(i) bierze narkotyki? (WYJAŚNIĆ, ŻE CHODZI O SYTUACJE, W KTÓRYCH NIE MA
OGRANICZEŃ, NP. JAK TO MAM MIEJSCE W SCHRONISKACH I NOLCEGOWANIACH)
1. Wcale
2. Mniej więcej raz w roku lub rzadziej
3. Raz na kilka miesięcy
4. Kilka razy w miesiącu
5. Kilka razy w tygodniu
6. Codziennie lub kilka razy dziennie

Na koniec kilka pytań o Pana(i) najważniejsze cechy społeczne i demograficzne
57. PLEĆ RESPONDENTA (WPISAĆ BEZ ZADAWANIA PYTANIA):
1. MĘŻCZYZNA
2. KOBIETA
58. W którym roku Pan(i) się urodził(a)?
59. Jaki jest Pana(i) obecny stan cywilny?
1. Kawaler/panna
2. Żonaty/zamężna
3. Rozwiedziony(a)
4. W separacji
5. Wdowiec/ wdowa
6. ŻYJE W KONKUBINACIE
60. Ile miał(a) Pan(i) dzieci w całym swoim życiu? WZIĄĆ POD UWAGĘ TAKŻE DZIECI
POZAMALŻEŃSKIE, ADOPTOWANE, PASIERBÓW ITP.
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61. Jak wykształcenie Pan(i) uzyskał?
1. Podstawowe
2. Zawodowe
3. Średnie
4. Wyższe
62. Czy będąc w wieku ok. 14 lat, mieszkał(a) Pan(i) razem z:
1. Matką i ojcem
2. Tylko z matką
3. Tylko z ojcem
4. Z innym członkiem rodziny (babcią, dziadkiem, itp.)
5. WYCHOWYWAŁ SIĘ W DOMU DZIECKA
6. INNA ODPOWIEDŹ (ZAPISAĆ)............................................................................
63. Jaki jest Pana(i) stosunek do religii? Czy uważa Pan(i) siebie za osobę:
1. Wierzącą
2. Obojętną religijnie
3. Niewierzącą
4. TRUDNO POWIEDZIEĆ
Dziękujemy za udział w badaniach
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ANKIETA DLA ANKIETERA

Wypełnić w jak najkrótszym czasie po zakończeniu wywiadu

1. Czas realizacji wywiadu....................
2. Ogólnie biorąc, jaką postawę przejawiał respondent wobec wywiadu? Czy był:
1. Przyjazny i zainteresowany wywiadem
2. Współpracujący, lecz niezbyt zainteresowany
3. Zniecierpliwiony lub niechętny
4. Nastawiony wrogo
3. Jak respondent rozumiał pytania kwestionariusza?
1. Dobrze
2. Dostatecznie
3. Słabo
4. Czy były w kwestionariuszu pytania, które sprawiły respondentowi szczególna trudność?
1. Nie było takich pytań
2. Były takie pytania (WPISAĆ NUMERY)................................................................................
5. Czy podczas wywiadu obecne były osoby trzecie?
1. Nie było osób trzecich
2. Były, lecz nie wtrącały się do rozmowy
3. Były i wtrącały się do rozmowy
6. W którym mieście z przeprowadzono wywiad? Czy był to:
1. Lublin
2. Zamość
3. Chełm
4. Biała Podlaska
7. Gdzie wywiad został przeprowadzony? Czy tym miejscem było/była:
1. Schronisko dla bezdomnych
2. Noclegownia
3. Dom opieki społecznej
4. Dworzec kolejowy lub autobusowy
5. Ulica, park, działki
6. Inne miejsce - jakie?:.....................................................................................................;.........
DATA REALIZACJI WYWIADU:..................................................
IMIĘ I NAZWISKO ANKIETERA:.................................................
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SCENARIUSZ DLA INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH
Autoidentyfikacja
Kim Pan jest, jak się Pan określa?
Jak mógłby Pan/i opisać swój codzienny dzień?
Czy czuje się Pan inny od reszty ludzi, których Pan spotyka?

Relacje społeczne
Czy ma Pan/i przyjaciół, osoby na których może Pan/i polegać? Kim są ci ludzie? Czy
są to bezdomni?
Kto jest dla Pana osobą ważną, z której zdaniem się Pan/i liczy?
Czy jest coś, czego Pan/i zazdrości innym bezdomnym?
Czy są bezdomni, których pan podziwia, darzy szacunkiem?

Dom, rodzina
Czym jest dla Pana dom? Dom jest dla mnie...
Proszę opisać swój rodzinny dom.
Co jest teraz dla Pana/i domem? Czy ma Pan/i dom?
Czy jest Pan obecnie z kimś związany?

Praca
Jakie zawody Pan/i wykonywał/a w swoim życiu? Który z nich sprawiał Panu/i
największą satysfakcję?
Czy w ostatnim roku Pan/i pracował? Jeśli nie, to czy poszukuje Pan/i pracy?
Jaka pracę chciałby Pan/i podjąć, gdyby była taka możliwość?

Instytucje
Czy Pana/i zdaniem schronisko pomaga wyjść z bezdomności?
Czy Pana zdaniem są „lepsze” i „gorsze” schroniska?
Co chciałby Pan/i by zmienić w działalności schroniska? Innych instytucji pomocy?
Jak Pan myśli, dlaczego bezdomnym nie udaje się wyjść z bezdomności?
Jakie instytucje uważa Pan/i za najbardziej pomocne, a jakie za najmniej? Dlaczego?

Przeszłość
Co by Pan/i zmienił w swojej przeszłości? Co zostawiłby Pan/i bez zmian?
Co jest Pana/i zdaniem przyczyną Pana/i bezdomności?
Co Pan czuł, gdy stracił Pan dom?
Co robił Pan, aby wyjść ze stanu bezdomności? Dlaczego się nie udało?

Teraźniejszość
Co chciałby Pan/i zmienić w obecnym Pana życiu? Co stoi na przeszkodzie by to
zrobić?
Czego Pan/i się najbardziej obawia?
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•

Co Panu sprawia największą radość?

8. Przyszłość
•
•
•

Jak Pan/i wyobraża sobie swoją przyszłość?
Jakie jest Pana największe marzenie? Czy jest szansa, by się spełniło?
Czy ma Pan wpływ na swoje przyszłe życie? Co może Pan rozbić?

9. Sens życia
•
•
•

10.

Co nadaje sens Pana/i życiu?
Czy ma Pan/i jakieś zasady, którymi się Pan/i kieruje?
tu: pytanie o rzecz szczególnie cenną, ważną (zdjęcie)

Pytania metryczkowe:
•
•
•
•
•

wiek
staż bezdomności
wykształcenie
korzystanie z instytucji pomocy (jakich?)
źródła dochodu
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Scenariusz grupowych wywiadów zogniskowanych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Czy istnieje problem bezdomności w woj. lubelskim?
Jakie są główne problemy związane z bezdomnością występujące w..........
Jak układa się Państwa współpraca z osobami bezdomnymi?
Jakie napotykacie Państwo problemy w relacjach z bezdomnymi?
Jak rozwiązujecie te problemy?
Czy można te problemy rozwiązać w inny sposób?
Jakie są przeszkody utrudniające wprowadzenie nowych rozwiązań?
Jak układa się Państwa współpraca z instytucjami pozarządowymi, np. stowarzyszeniami,
fundacjami, Kościołem?
9.
Jakie napotykacie Państwo problemy w relacjach z tymi instytucjami?
10.
Jak rozwiązujecie te problemy?
11.
Czy można te problemy rozwiązać w inny sposób?
12.
Jakie są przeszkody utrudniające wprowadzenie nowych rozwiązań?
13. Jak układa się Państwa współpraca z urzędami pracy, instytucjami pomocy społecznej
i innymi instytucjami samorządowymi?
14.
Jakie napotykacie Państwo problemy w relacjach z tymi instytucjami?
15.
Jak rozwiązujecie te problemy?
16.
Czy można te problemy rozwiązać w inny sposób?
17.
Jakie są przeszkody utrudniające wprowadzenie nowych rozwiązań?
18. Jaka jest Waszym zdaniem sytuacja bezdomnych kobiet, w szczególności kobiet z małymi
i dużymi dziećmi, a także rodzin bezdomnych?
19. Dlaczego jest tak trudno policzyć bezdomnych? Czyje statystyki Państwa zdaniem najlepiej
odzwierciedlają faktyczny stan liczebny osób bezdomnych?
20. Czy powinny być wprowadzone jakieś zmiany w funkcjonowaniu schronisk i noclegowni?
Jeśli tak, to jakie?
TU: ODZCZYTANIE FRAGMENTÓW Z WYWIADÓW
21. Jak oceniacie poziom aktywizacji zawodowej bezdomnych? (dopytać o zasiłki celowe? szara
strefę)
22. Jakie działania podejmujecie, aby aktywizować zawodowo bezdomnych? (dopytać o prace
społecznie użyteczne, środki unijne)
23.
Czy Waszym zdaniem środki unijne wykorzystywane są w sposób wyczerpujący?
24.
Jakie są szanse uzyskania przez bezdomnego mieszkania socjalnego?
25. Jakie są główne przeszkody w realizowaniu Indywidualnych Programów Wychodzenia
z Bezdomności czy kontraktów społecznych? (dopytać czego jest ich tak mało)
26.
Dlaczego wielu bezdomnym nie udaje się wyjść z bezdomności?
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27.

Dlaczego, Waszym zadaniem, niektórzy bezdomni nie chcą korzystać z oferowanej
pomocy?
TU CYTAT Z WYWIADU
28.
Jakie jest Waszym zdaniem największe marzenie bezdomnych?
29.
Czy Waszym zdaniem bezdomni uważają schronisko czy noclegownię za swój dom?
30. Co robicie, aby bezdomni czuli się w schronisku jak w domu?
31. Czy bezdomni nawiązują więzi przyjaźni z innymi bezdomnymi? Czy udzielają sobie
wsparcia?
32.
• Zapytaliśmy bezdomnych o to, jaka rzecz jest dla nich szczególnie cenna? Jak myślicie, co
odpowiedzieli?
TU ZDJĘCIA
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ANEKS C
Zdjęcia cennych rzeczy osób bezdomnych
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