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WSTĘP 
 

Bezdomność jako zjawisko jest poważną kwestią społeczną w obszarze 

pomocy społecznej. Po raz pierwszy  wspomina o tym ustawa o opiece społecznej  

z 16 sierpnia 1923, definiując cel i pojęcie opieki społecznej jako zaspokajanie ze 

środków publicznych niezbędnych potrzeb życiowych tych osób, które trwale lub 

chwilowo nie dysponują własnymi środkami materialnymi lub własną pracą uczynić 

tego nie mogą (...) opieka nad osobami bezdomnymi – ciężko poszkodowanymi  

i ofiarami wojny. 

  Bezdomni zajmują najniższe szczeble struktury społecznej – nie posiadają 

środków niezbędnych do zaspokajania elementarnych potrzeb, ani lokum, które 

mogliby uznać za własny dom. Brak domu uniemożliwia normalny rozwój człowieka, 

wpływa negatywnie na stan zdrowia psychicznego i fizycznego, uniemożliwia 

rozwijanie aspiracji kulturowych, regenerację sił i wypoczynek. Deprywacji zatem 

podlegają nie tylko szeroko rozumiane potrzeby mieszkaniowe, ale właściwie 

wszystkie poziomy potrzeb, począwszy od najbardziej podstawowych potrzeb 

fizjologicznych, skończywszy zaś na potrzebie samorealizacji.   

 Bezdomność dotyka wielu płaszczyzn rzeczywistości: społecznej, 

politycznej, gospodarczej,  psychologicznej  oraz  kulturowej. Jest kwestią   złożoną 

 i wielowymiarową. W ostatnich latach Unia Europejska stopniowo zaczyna 

przyznawać, że  bezdomność  i  wykluczenie  mieszkaniowe  muszą  stanowić  jeden  

z głównych priorytetów w polityce społecznej państw członkowskich. W Polsce 

zjawisko bezdomności, choć ukrywane w czasach PRL –u,  istniało zawsze. Problem 

ten został ujawniony dopiero po 1989 roku. Jego znaczne nasilenie nastąpiło na 

skutek przemian ustrojowych i wprowadzenia gospodarki rynkowej. To zjawisko 

społeczne dotyka według różnych danych od kilku do nawet kilkuset tysięcy osób. 

Jest ono bez wątpienia poważną kwestą społeczną. 

Specjaliści z obszaru polityki społecznej podkreślają, iż bezdomność nie jest 

skutkiem jedynie niekorzystnych uwarunkowań socjalnych, na przykład bezrobocia 

czy braku mieszkania. To także efekt zmniejszonej zdolności do samodzielnego 

życia i poddania się wymogom społeczeństwa, oceniającego jednostkę głównie pod 

względem wydajności. Bezdomnych należy pojmować jako ludzi w kryzysie, którzy 

zostali wykorzenieni społecznie i nie są przystosowani do życia w społeczeństwie 

zorganizowanym.  Błędne  jest  mniemanie,  że  bezdomni  żyją  jedynie  z  żebrania.  
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Do tej grupy ludzi należą także osoby pracujące, ale mające bardzo niskie 

uposażenie. Małe dochody pozwalają jedynie na wegetację. Nie dają bowiem 

możliwości utrzymania siebie ani rodziny, nie wspominając już o własnym lokum. 

Jest ona końcowym etapem licznych niepowodzeń, przegranych możliwości i chorób, 

które zbiegają się ze skrajnym ubóstwem. 

Oznacza ona zatem zaszeregowanie jednego z podstawowych praw ludzkich 

jakim jest prawo do posiadania trwałego i pewnego miejsca egzystencji. Pozbawienie 

domu jest bowiem pozbawieniem człowieka bezpieczeństwa i możliwości 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb własnego rozwoju. Jest to jedna z kwestii 

społecznych współczesnej Polski.  

 

1. Definicje bezdomności 
 

W literaturze nie ma ani jednej właściwej definicji określającej ogół zjawisk 

związanych z bezdomnością. Trudność w dopracowaniu ogólnego pojęcia 

bezdomności wynika głównie z jej dynamicznego charakteru. Niektóre osoby stale 

zmieniają miejsce pobytu cyrkulując między różnego rodzaju miejscami publicznymi, 

mieszkaniami   przyjaciół   lub rodziny,  schroniskami  a  czasem  nawet  więzieniami  

i szpitalami. Inni doświadczają powtarzających się epizodów bezdomności 

przedzielonych stabilizacją sytuacji  mieszkaniowej np. ofiary przemocy w rodzinie 

mogą wielokrotnie opuszczać mieszkanie zagrożone przez agresora i pomieszkiwać 

czasowo w schroniskach krótkiego pobytu, u rodziny lub przyjaciół. Wszystkie  

wydarzenia życiowe przyczyniające się do utraty dachu nad głową  składają  ogólne 

pojęcie bezdomności.     

W Polsce funkcjonuje definicja określona w ustawie o pomocy społecznej wg 

której osobę bezdomną określa się jako „osobę niezamieszkującą w lokalu 

mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym 

zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji 

ludności i dowodach osobistych, a także osobę niezamieszkującą w lokalu 

mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości 

zamieszkania”.1 

W Słowniku języka polskiego bezdomny to  „człowiek nie mający   mieszkania; 

człowiek  który opuścił  własne   mieszkanie,  wygnaniec”.  Bezdomność w literaturze 

                                                 
1
Art.6 pkt 8 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ( Dz.U. z 2013 r. poz.  182 późn.zm.) 
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przedmiotu przedstawiana jest również  jako „zjawisko społeczne polegające na 

braku domu lub miejsca stałego pobytu gwarantującego jednostce lub rodzinie  

poczucia  podstawowych potrzeb  na  poziomie  uznawanym w danym 

społeczeństwie za wystarczające;{…} często staje się przyczyną patologii 

społecznej; jest jedną z dziedzin będących przedmiotem polityki społecznej 

państwa”. 

  

2. Rodzaje i postacie bezdomności 
 

Są  różni  bezdomni  i  różne  drogi  wiodące  do  znalezienia  się  w  takiej    

sytuacji, a proces  przechodzenia w stan bezdomności to długa i skomplikowana 

droga. Składają się na niego zarówno czynniki obiektywne, jak i czynniki subiektywne 

(akceptowane, a nawet współtworzone przez osobę).  W literaturze występuje wiele 

klasyfikacji rodzajów bezdomności. 

W klasyfikacji ze względu na różne kategorie, rodzaje bezdomności można 

uszeregować: 
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bezdomność sytuacyjna – osoba ma mieszkanie, 

ale z jakichś powodów nie może lub nie chce 

tam przebywać 

lub nie chce tam przebywać 

bezdomność ukryta, – gdy warunki 

mieszkaniowe odbiegają od przyjętych 

i akceptowanych w społeczeństwie standardów 

                                                                                                  

ze względu na skutek 

całkowita – osoba rzeczywiście nie ma gdzie 

mieszkać 

częściowa – osoba mieszka gdzieś tymczasowo 

 

 

ze względu na konkretne formy 

uzewnętrznienia rodzajów 

bezdomności 

bezdomność uliczna 

bezdomność pensjonariuszy schronisk 

i noclegowni 

bezdomność więźniów 

bezdomność uchodźców i imigrantów 

bezdomność dzikich lokatorów 

Potencjalna – dotyczy osób mających chwilowo 

dach nad głową 
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Natomiast biorąc pod uwagę czas trwania, wyróżnia  się   trzy postaci bezdomności: 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

- bezdomność krótkotrwała (ostra) - dotyczy osób, które w wyniku szczególnego  

   zbiegu okoliczności utraciły miejsce zamieszkania, 

- bezdomność długotrwała (przewlekła), która jest kumulacją różnych negatywnych  

  zjawisk bezdomności (ta postać bezdomności jest cięższa, gdyż występują tu     

  dłuższe i częstsze okresy bezdomności, gorszy przebieg pracy zawodowej,  

  częstsze zaburzenia psychiczne i uzależnienia od substancji psychoaktywnych,  

  w tym od alkoholu), 

- bezdomność okresowa (cykliczna) – występuje niewiele danych na jej temat  choć      

  nie należy do rzadkości. 

Wymienia się również inne kategorie bezdomności jak: 

- bezdomność z wyboru (dyskusyjna i sporna) -  określana jako typ wiecznego  

  wędrowca, tułacza, który nie przestrzegał i odrzucił normy społecznego współżycia   

  (znikomy odsetek), 

- bezdomność z przymusu – gdzie wpływ na sytuację bezdomności miały  

  okoliczności zewnętrzne, niezależne od samego bezdomnego, 

 - bezdomność tymczasowa – brak możliwości przebywania z rodziną pod jednym  

  dachem z powodu konfliktów. 

Bezdomność dotyka osoby niezależnie od ich wieku, płci, wykształcenia. 

 

3. Przyczyny i skutki bezdomności 
 

Problem przyczyn bezdomności, czynników do niej doprowadzających, 

podobnie jak problem definicji czy typologii tego zjawiska społecznego,  może być 

przyczyną wielu kontrowersji. Ponadto identyfikacje przez nauki społeczne przyczyn 

bezdomności sprawia kłopot i od początku tych nauk nie było w tej kwestii zgody. 

Bezdomność 

Bezdomność 

krótkotrwała (ostra) 

Bezdomność długotrwała  

( przewlekła) 

Bezdomność okresowa 

( cykliczna) 
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Ważnym nurtem socjologii jest podejście rozumiejące, które w ogóle wyklucza 

możliwość zidentyfikowania przyczyn i zakreśla pole nauk społecznych do 

rozumienia.  

Nie ulega wątpliwości, że badanie przyczyn bezdomności jest procesem 

niezwykle skomplikowanym. Trudności w dotarciu do głównej przyczyny 

bezdomności są związane przede wszystkim z faktem, iż sam problem bezdomności 

jest niezwykle złożony.  

Stan ten jest uwarunkowany wieloczynnikowo, między innymi poprzez 

zmniejszoną zdolność do samodzielnego życia i radzenia sobie, poddania się 

wymaganiom       społeczeństwa,    niewielką      odporność    na   sytuacje     trudne,  

czy   marginalizację   społeczną.   

Do subiektywnych przyczyn bezdomności możemy zaliczyć: 

- odrzucenie obowiązujących norm społecznych – ludzie tacy wybierają bezdomność    

  jako styl życia; 

- zachowania patologiczne – alkoholizm, prostytucja, przestępczość, narkomania; 

- zaburzenia psychiczne dotykające najczęściej osoby samotne, porzucone dzieci;  

  zniedołężniałych starców.  

Przyczyny obiektywne natomiast, to: 

- zła sytuacja społeczno – ekonomiczna społeczeństwa spowodowana wzrostem  

  bezrobocia, niskimi zarobkami i ubożeniem społeczeństwa, 

- brak mieszkań komunalnych oraz wzrost cen mieszkań czynszowych, 

- brak mieszkań dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów  

  poprawczych, opuszczających więzienia. 

W literaturze przedmiotu zwraca się  również  uwagę na  klasyfikację przyczyn 

zjawiska bezdomności w sposób następujący:  

-  sieroctwo lub półsieroctwo;  

-  przedwczesne usamodzielnienie się w warunkach niepełnej dojrzałości życiowej;  

-  przebycie procesu socjalizacji w domu dziecka;  

-  zakłócenie więzi w rodzinach pochodzenia;  

-  konflikty rodzinne;  

-  przedawnienie więzi rodzinnej;  

-  rozpadanie się rodzin;  

-  złe stosunki z własnymi dziećmi;  

-  złe wywiązywanie się z zadań rodzicielskich;  
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-  zakłócenia zdolności przystosowawczych;  

-  zły stan zdrowia;  

-  niska konkurencyjność na rynku pracy;  

-  alkoholizm;  

-  pobyty w zakładach karnych;  

-  osamotnienie; 

-  w ostatnich latach  pod uwagę należy wziąć osoby przebywające  

   czasowo w innym kraju jak i uchodźców. 

Powody bezdomności według materiałów rządowych to: 

-  rozpad rodziny, 

-  eksmisja, 

-  powrót z zakładu karnego bez możliwości zamieszkania, 

-  brak stałych dochodów, 

-  przemoc w rodzinie, 

-  brak tolerancji społecznej, 

-  uzależnienia, 

-  likwidacja hoteli pracowniczych, 

-  opuszczenie domu dziecka, 

-  powrót ze szpitala psychiatrycznego. 

Z informacji posiadanych przez organizacje pozarządowe wynika, iż wśród 

populacji osób bezdomnych wyraźnej zmianie ulega przekrój zawodowy i społeczny. 

Do placówek dla bezdomnych coraz częściej zgłaszają się osoby posiadające 

wykształcenie średnie i wyższe. Obniżeniu ulega wiek bezdomnych, w szczególności 

samotnych matek z dziećmi oraz narkomanów i nosicieli wirusa HIV.2 

Do podstawowych skutków bezdomności należą: 

 Wykluczenie społeczne utrudniające lub uniemożliwiające pełnienie wielu ról 

społecznych. 

 Uzależnienie od świadczeń i pomocy zewnętrznej rodzące w konsekwencji 

zaniki własnej aktywności. 

                                                 
2
  [online] <www.sanok.brataalbert.org.pl >,  dostęp z dnia 22 stycznia 2012 roku. 
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 Uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz związane  

z syndromem uzależnienia konsekwencje. 

 Bezrobocie, a ściślej egzystencja w szarej strefie ekonomicznej, która jeśli 

nawet dostarcza bieżących dochodów, uniemożliwia uzyskanie uprawnień  

do wielu świadczeń i przyszłego zabezpieczenia społecznego. 

 Przystosowanie do bezdomności, pozwalające wprawdzie na egzystencję 

poza systemem ale stygmatyzujące, obniżające poczucie własnej wartości 

 i motywacje do powrotu do społeczeństwa. 

 Brak kontroli nad własnym życiem, ograniczenie aktywności do zaspokajania 

bieżących potrzeb, bez działań w dłuższej perspektywie.  

 Pogarszający się stan zdrowia. 

 Rozpad rodziny.  

Trzeba zaznaczyć, że rzadko jedna przyczyna jest powodem bezdomności. 

Przyczyny te bardzo często wzajemnie się warunkują i przeplatają. 

 

 
Rysunek 1. Grupy najbardziej narażone marginalizacją społeczną,  
                    w tym bezdomnością. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            Źródło: opracowanie własne 

 

4. Bezdomność jako problem społeczny 
 

 

W   krajach    europejskich   pomoc   w   wychodzeniu   z   opresji    życiowych,  

a zwłaszcza profilaktyka i identyfikacja problemów mogących być przyczynami 

patologii społecznych (w tym bezdomności), ma dużo dłuższą tradycję niż w Polsce. 

Organizacje pozarządowe w takich krajach jak np. Niemcy, Dania czy Szwecja, mają 

Bezdomność najczęściej dotyczy osób pochodzących z: 
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z niskim 
statusem 
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mocno ugruntowaną pozycję. Sprawne działanie tamtejszych organizacji jest 

możliwe poprzez wczesne rozpoznanie problemu i dobre rozdysponowanie funduszy. 

We Francji nowym rozwiązaniem jest telefoniczny numer   kryzysowy,   dzięki   

któremu    obywatele   mogą   zgłaszać  nagłe  sytuacje  związane  z  bezdomnością,  

a ludzie bezdomni mogą otrzymać informacje przysługującej im pomocy oraz znaleźć 

wolne miejsce w placówce dla bezdomnych. W Holandii istnieje ustawowy obowiązek 

prowadzenia baz danych zawierających System Rejestru Klientów.                      

W Unii Europejskiej poszczególne państwa mogą wymieniać się strategiami 

bezdomności, mogą dzielić się doświadczeniem oraz wspólnie monitorować etapy 

pracy w walce ze zjawiskiem bezdomności. Obok wciąż istniejącego 

zapotrzebowania na działania doraźne, coraz wyraźniej widać potrzebę wdrażania 

strategii   długoterminowych   mających  na celu rozwiązanie problemu bezdomności.  

To oznacza tworzenie spójnych, obszernych i trwałych strategii, których cele 

uwzględniają rzeczywistą sytuację osób bezdomnych, natomiast celem nadrzędnym 

jest stopniowa eliminacja problemu bezdomności.                                      

10   kwietnia  2008  roku   Parlament   Europejski   przyjął   pisemną  Deklarację  

o Likwidacji Bezdomności Ulicznej 111/2007. Podpisało ją 438  parlamentarzystów 

ze wszystkich krajów członkowskich. Jej główne założenie to zlikwidowanie 

bezdomności ulicznej3. W 2009 roku na podstawie przeprowadzonych badań 

stwierdzono, iż nie ma możliwości zobrazowania dokładnej skali bezdomności w UE. 

Ponieważ nie wypracowano wspólnej definicji bezdomności na szczeblu unijnym. 

Parlament Europejski przyjął zobowiązanie do tworzenia „Strategii wobec 

bezdomności” w ramach „Strategii UE na rzecz zabezpieczenia i włączenia 

społecznego. 

W styczniu 2014 roku posłowie Parlamentu Europejskiego przyjęli kolejną 

rezolucję wzywającą Komisję Europejską do przygotowania europejskiej strategii 

pomocy osobom bezdomnym. Jednym z głównych elementów strategii ma być 

monitorowanie opracowywania i wdrażania strategii krajowych. 

Na   poziomie    europejskim     główną     siecią    skupiającą     się     wyłącznie  

na bezdomności jest FEANTSA. Jej działalność polega zwłaszcza na prowadzeniu 

międzynarodowych badań bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego, a także 

zbieraniu informacji pomocnych rządom narodowym i samorządom lokalnym. 

Szczególnie   interesującym    krajem   ze   względu   na   zmiany ekonomiczne  

                                                 
3
www.caritas.pl 
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i społeczne ostatnich kilkunastu lat jest Polska. Pomimo faktu, iż kwestia 

bezdomności w Polsce odnosi się zwłaszcza do dużych miast, w coraz większej 

liczbie  przypadków  pojawia  się   potrzeba    tworzenia  placówek  dla   bezdomnych  

w mniejszych miejscowościach. 

 Bezdomność, jako zjawisko   społeczne, dotykające według  różnych   danych  

od kilkunastu do nawet  kilkuset  tysięcy ludzi w Polsce,  jest bez wątpienia poważną 

kwestią społeczną. Stanowi przykład patologii społecznej i marginalizacji. 

Z powodu   swej   dynamicznej   istoty, skala zjawiska bezdomności jest  trudna  

do oszacowania. Ministerstwo  Pracy  i Polityki Społecznej zwraca się co jakiś czas 

z   prośbą do Wojewodów, aby dokonano spisu, którego celem będzie udzielenie 

odpowiedzi o liczbie udzielonych noclegów dla osób bezdomnych na terenie 

poszczególnych województw. Wyniki tych badań w skali ogólnopolskiej przedstawiają 

się następująco:  

1. W nocy z 26 na 27 stycznia 2010 roku zarejestrowano 20.960 osób 

bezdomnych, którym udzielono noclegu na terenie całego kraju.  

2. W nocy z 7 na 8 lutego 2013 roku liczba osób bezdomnych 

przebywających zarówno w placówkach instytucjonalnych jak i poza tymi placówkami 

wyniosła 30.712 osób ( w tym 1.292 osoby w województwie warmińsko- 

mazurskim).  

W     związku   z   potrzebą stałego podnoszenia poziomu zabezpieczenia 

pomocy dla osób bezdomnych oraz   podjęciem  czynności   mających  na  celu  

koordynację   tych  działań,   Ministerstwo  Pracy  i  Polityki  Społecznej   

zaplanowało  (w   porozumieniu  z  Wojewodami)  ogólnopolskie  badania liczby osób 

bezdomnych w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 roku. Na dzień opracowywania 

niniejszego dokumentu nie były jeszcze znane wyniki tego badania.   

Ze względu na trudność w dokładnym przeprowadzeniu liczenia osób 

bezdomnych, powyższe dane mogą nie być dokładne. Największa  liczba 

bezdomnych   przebywa zazwyczaj w dużych aglomeracjach miejskich. W tych 

miastach (Gdańsk, Kraków, Wrocław, Poznań, Warszawa) prowadzi swoją również 

działalność najwięcej instytucji pomocowych: schronisk, noclegowni, domów dla 

bezdomnych, w ośrodkach pomocy społecznej funkcjonują także jadłodajnie, kuchnie 

dla ubogich, punkty pomocy medycznej, sanitarnej, rzeczowej itp. 

Polskie prawo gwarantuje zaspokojenie potrzeb osób bezdomnych. 

Obowiązuje ustawowe zabezpieczenie elementarnych potrzeb ludzkich: schronienia, 

posiłków, odzieży, opieki medycznej. Dodatkowo osoba bezdomna może zostać 
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objęta   indywidualnym    programem   wychodzenia   z   bezdomności,  który  polega  

na wspieraniu   osoby   bezdomnej  w   rozwiązywaniu   jej    problemów      

życiowych, w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych oraz pomocy w uzyskaniu 

zatrudnienia. Gminy powinny zapewnić schronienie osobom bezdomnym, ale to od 

nich zależy sposób realizacji tego zadania. Doświadczenie pokazuje, że tworzą one 

placówki pobytu czasowego (noclegownie, schroniska), które prowadzą 

samodzielnie. Mogą także powierzyć tę rolę organizacjom pozarządowym, 

podmiotom   prawnym   Kościoła   katolickiego   lub  związków wyznaniowych.  

Bezdomnym w Polsce pomaga wiele organizacji m.in. Towarzystwo Pomocy im. 

Brata Alberta, Fundacja Pomocy Wzajemnej "BARKA”, Caritas, Stowarzyszenie 

MONAR (w jego ramach, od ok. 1992 roku, zaczęły powstawać tzw. MARKOTY – 

schroniska    dla    bezdomnych),   Pomorskie    Forum    na    rzecz    Wychodzenia  

z Bezdomności. 

 Alternatywną i innowacyjną formą pomocy społecznej w pracy z osobami 

bezdomnymi jest streetworking tj. praca prowadzona na ulicy, w środowisku 

przebywania klienta,  skierowana m.in.  do osób bezdomnych. Metoda ta, poprzez 

swoje zindywidualizowanie, umożliwia pomaganie ludziom dotychczas izolowanym, 

odtrącanym i niezauważanym. Pozwala na docieranie ze wsparciem do osób 

bezdomnych – w miejscach ich przebywania (ulicach, wybranych dzielnicach miast). 

Streetworking jest formą pracy socjalnej polegającą na pracy z podopiecznymi w ich 

środowisku,  która daje możliwość realizacji zadań z zakresu profilaktyki, interwencji 

 i integracji. 

W roku 2012 ukazał się Podręcznik Streetworkera Bezdomność, w ramach 

współpracy partnerów projektu: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Pomorskim 

Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Towarzystwem Pomocy im. Św. 

Brata Alberta, Stowarzyszeniem Monaru, Caritas Diecezji Kieleckiej, założycielami 

Barki,  Stowarzyszeniem   Otwarte   Drzwi. Jest  on   niezmiernie  ważnym   wkładem  

w rozwój pracy socjalnej w Polsce. Materiał można traktować jako punkt wyjścia do 

pracy z osobami bezdomnymi.4 

Problem zjawiska bezdomności został uznany za na tyle poważny, że w 2000 

roku w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej opracowano resortowy Program 

„Bezdomność”, którego od 2006 roku  kontynuację stanowił program „Powrót osób 

bezdomnych do społeczności”. Od kwietnia 2010 roku przyjęto nową wersję 

                                                 
4
  Dębski M., Michalska A.(red) ,Podręcznik  Streetworkera bezdomności, Pomorskie Forum na Rzecz   

   Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk 2012, s. 26-42. 
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realizacyjną programu: „Program Wspierający Powrót Osób Bezdomnych do 

Społeczności”.  

Program realizowany jest na szczeblu krajowym za pośrednictwem MPiPS, 

zaś  wyboru  i oceny wniosków dokonano w ramach :  

 Etapu wojewódzkiego (Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich 

dokonały wstępnej oceny formalnej i merytorycznej wniosków, sklasyfikowały 

wnioski  od bardzo dobrych do nie spełniających celów Programu oraz 

przekazały dokumentację konkursową wraz z  opiniami Wojewody do MPiPS), 

 Etapu centralnego (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej powołało Komisję 

Konkursową ds. Oceny Wniosków, która dokonała ostatecznej oceny 

merytorycznej. Ostatecznej akceptacji listy rankingowej dokonuje Minister 

Pracy i Polityki Społecznej). 

Celem Programu jest inspirowanie samorządów gmin, organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. do stosowania 

wszechstronnych metod pomocy i zwalczania bezdomności w wymiarze pomocy 

doraźnej    w     sytuacjach    kryzysowych,    integracji    społecznej   i    wychodzenia  

z bezdomności, profilaktyki tego zjawiska. 

W   2014 roku   został    wyznaczony   cel   ogólnokrajowy  oraz cele regionalne,  

w    ramach    których     Minister   Pracy  i   Polityki   Społecznej    udzielał   wsparcia  

dla lokalnych projektów: 

 Cel ogólnokrajowy: „Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach 

kolejowych oraz w ich otoczeniu”. 

 Cele regionalne, określone przez poszczególne Wydziały Polityki Społecznej 

Urzędów Wojewódzkich. Dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

określono następujące cele: 

- Cel Nr 1: Rozwój bazy i poprawa standardu oferowanych usług 

doraźnych w sytuacjach kryzysowych dla osób bezdomnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawnych bezdomnych.  

- Cel Nr 2: Zmniejszenie skali uzależnień wśród osób bezdomnych 

przebywających w placówkach świadczących schronienie/nocleg. 

- Cel Nr 3: Społeczno-ekonomiczne usamodzielnienie się osób 

dotkniętych bezdomnością. 

W roku 2014 na realizację „Programu wspierającego powrót osób 

bezdomnych do   społeczności”  przeznaczone zostało 5.000.000 zł. W dniu 15 
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kwietnia 2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaakceptowało ostateczną 

listę     podmiotów,     które   uzyskały   dofinansowanie  w  otwartym   konkursie     

ofert w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do 

społeczności”, Edycja 2014.  

Z terenu województwa warmińsko-mazurskiego dotacje otrzymały dwie 

organizacje pozarządowe: 

- Stowarzyszenie Monar (Dom Dla Osób Bezdomnych i Najuboższych w Ełku)  

- kwota dotacji 85. 000,00 zł, 

Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie - kwota dotacji 180. 000,00 zł. 

Ponadto w roku 2014 z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,                    

na wsparcie organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób bezdomnych 

przeznaczono kwotę 300.000 dzięki czemu dofinansowano realizację 15 projektów. 

Obok Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności 

programem, który wpływa na poprawę sytuacji osób bezdomnych jest Program 

Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - edycja 2011 – 2015, 

mający na celu wsparcie rozwoju aktywnych form pomocy oraz zmierzający do 

promowania idei lokalnego partnerstwa. W ramach realizacji ww. Programu 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło  w 2014 r. trzy konkursy pn.: 

- „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa 

socjalnego”  

- „Targi Aktywnych Form Pomocy”  

-„Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej  

i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” . 

Do   Regionalnego    Ośrodka    Polityki    Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  wpłynęło  10  wniosków o rekomendacje  

tj.: 6 wniosków w ramach konkursu „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem 

Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów 

socjalnych” oraz 4 wnioski w ramach konkursu „Gminne programy aktywizacji 

społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”. 

Dotację z MPiPS otrzymały następujące gminy:  

- Urząd Miasta Działdowo - kwota dotacji 68.600 zł, 

- Gmina Wydminy - kwota dotacji 110.000 zł, 

- Gmina Zalewo - kwota dotacji 91.700 zł, 

- Gmina Lubawa – kwota dotacji 96.900 zł, 

                -    Miasto i Gmina Olsztyn – kwota dotacji 90.250 zł   
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Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2014 roku, w ramach 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, 

przekazał dotacje w wysokości 43.000 zł na dofinansowanie 5 projektów organizacji 

pozarządowych nakierowanych na wspieranie zadań związanych z pomocą osobom 

bezdomnym.  

5. Problem bezdomności w województwie warmińsko-mazurskim 

 

 

5.1 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie od 1999 roku systematycznie 

diagnozuje zjawisko bezdomności w regionie Warmii i Mazur.  

W grudniu 2014 roku ROPS wystąpił do 116 ośrodków pomocy społecznej                                  

o udzielenie informacji dotyczącej skali zjawiska bezdomności w każdej gminie. 

Informacje napłynęły ze wszystkich ośrodków pomocy społecznej województwa. 

Opierając się na danych z ośrodków pomocy społecznej szacuje się, że według 

stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w województwie warmińsko-mazurskim liczba 

bezdomnych wyniosła 1.361 osób,  z czego zdecydowana większość to mężczyźni 

1.190 osób co stanowi 87,43 %  i 144 kobiet co stanowi 10,58%. Niepokój budzi fakt, 

iż problem ten dotyka również 27 dzieci – 1,99 % (szczegółowe informacje dot. liczby 

osób  bezdomnych w  województwie  z podziałem na przyczyny obrazuje załącznik 

nr 1).  

Analizując liczbę bezdomnych w województwie można zauważyć, że najwięcej 

z nich przebywa w środowiskach miejskich. 

Tabela 1 Liczba osób bezdomnych w wybranych ośrodkach miejskich (wg ośrodków pomocy społecznej - 

stan na dzień 31 grudnia 2014 r.) 
 

Miasto Liczba osób  

bezdomnych 

Miasto Liczba osób 

bezdomnych 

Elbląg 161 Szczytno 32 

Olsztyn 153 Iława 31 

Ostróda 61 Ełk 31 

Bartoszyce 53 Giżycko 28 

Gołdap 46 Mrągowo 28 

Biskupiec 40 Kętrzyn 26 
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Nidzica 36 Pisz 23 

 

Przyczyny,  które powodują bezdomność są umowne,  i często nakładają się 

na siebie (np. alkoholizmowi bardzo często towarzyszą eksmisja oraz choroby). 

Poniższe dane przedstawiają liczbę osób bezdomnych w gminach 

województwa, z uwzględnieniem przyczyn bezdomności: 

- alkoholizm  935 osób, 

- eksmisja 333 osób, 

- przestępczość 107  osób,  

- choroby 138 osoby, 

- inne przyczyny 139  osób. 

Mianem „inne przyczyny bezdomności” określane są najczęściej m.in.: 

problemy i konflikty rodzinne, rozwód, problemy mieszkaniowe związane  

z  wymeldowaniem administracyjnym, uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, 

sprzedażą mieszkania, zawaleniem domu,  pożarem mieszkania, długotrwałym 

bezrobociem, utratą stałego źródła dochodu, opuszczeniem placówek opiekuńczo-

wychowawczych, bezdomnością z wyboru.  

Strukturę osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  

z podziałem na wiek oraz wykształcenie przedstawiają poniższe tabele( szczegółowe 

dane zawiera załącznik nr 2). 

 
Tabela 2 Liczba osób bezdomnych z województwa warmińsko- mazurskiego wg wieku  

(stan na dzień 31 grudnia 2014 r.) 

 

Kryterium wieku 

przedział 
wiekowy 

liczba 
osób 

ogółem 

% w ogóle 
bezdomnych 

mężczyźni kobiety 

liczba 
% w tej 
grupie 

liczba 
% w tej 
grupie 

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 

1 18-30 68 5,10 56 82,35 12 17,65 

2 31-40 161 12,07 134 83,23 27 16,77 

3 41-50 297 22,26 262 88,22 35 11,78 

4 
powyżej 

51 
808 60,57 739 91,46 69 8,54 
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Tabela 3 Liczba osób bezdomnych z województwa warmińsko- mazurskiego wg wykształcenia (stan na 

dzień 31 grudnia 2014 r.) 
 

Kryterium wykształcenie 

wykształcenie 
liczba 
osób 

ogółem 

% w ogóle 
bezdomnych 

mężczyźni kobiety 

liczba 
% w 
tej 

grupie 
liczba 

% w 
tej 

grupie 

Lp 1 2 3 4 5 6 7 

1 
podstawowe 

 
749 56,15 648 86,52 101 13,48 

2 
zawodowe 

 
448 33,58 428 95,54 20 4,46 

3 średnie 124 9,30 108 87,10 16 12,90 

4 wyższe 13 0,97 8 61,54 5 38,46 

 

6. Pomoc osobom bezdomnym 

 
6.1 W oparciu o informacje uzyskane z ośrodków pomocy społecznej stworzono 

bazę danych zawierającą informację na temat liczby schronisk, domów dla 

bezdomnych, noclegowni, lokali socjalnych i innych miejsc świadczących usługi  na 

rzecz osób bezdomnych (co obrazują załączniki nr 4 i 5). Na  terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego funkcjonują łącznie 24 noclegownie, hostele i schroniska  

z  liczbą  778 miejsc noclegowych. 

Ponadto, możemy wyodrębnić   również    ośrodki    świadczące    inne    usługi   

dla osób bezdomnych takie jak: jadłodajnie, punkty wydawania odzieży i paczek 

żywnościowych, pralnie, łaźnie oraz punkty pomocy medycznej.  

Ponad połowa w/w miejsc noclegowych i większość punktów pomocy w formie 

posiłków prowadzona jest przez organizacje pozarządowe i kościelne. 

Osiem placówek w województwie warmińsko-mazurskim to duże, całoroczne 

noclegownie: 

- Dom Odzyskanych dla Życia Markot w Marwałdzie, prowadzony przez 

Stowarzyszenie Monar w Warszawie – placówka na 170 miejsc; 

- Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów w Olsztynie, finansowane                         

i prowadzone przez MOPS w Olsztynie – placówka dla 106 osób; 

- Dom dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Elblągu, finansowany przez 

Miasto Elbląg, prowadzony przez siostry zakonne – na 90 miejsca; 
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- Dom dla Osób Bezdomnych w Ełku, prowadzony również przez  Stowarzyszenie 

Monar- Markot  w Warszawie – placówka na 46 miejsc; 

- Stowarzyszenie  „Pomocni Ludziom” im. Zenona Noconia w Rucewie– 46 miejsc; 

- Dom Noclegowy w Bartoszycach prowadzony przez Zarząd Rejonowy PKPS – 

45 miejsc; 

- Dom Rodzinny w Arklitach – 40 miejsc; 

- Dom Św. Ojca Pio prowadzony przez Caritas Diecezji Ełckiej na 35 miejsc; 

-    Schronisko dla osób bezdomnych  prowadzone przez PKPS Ostróda – 30 miejsc. 

  

W w/w placówkach osoby bezdomne mają zapewnioną kompleksową pomoc 

rzeczową i opiekuńczą, mogą skorzystać z terapii oraz porad specjalistów. 

Przebywają w nich mężczyźni, kobiety i dzieci. 

W naszym regionie funkcjonują również mniejsze placówki przeznaczone dla 

15-20 osób lub z 2-4 miejscami noclegowymi, uruchamiane tylko w okresie zimowym 

lub z przeznaczeniem na  pomoc doraźną z różnym zakresem oferowanej pomocy. 

W niektórych punktach  wydawane  są tylko gorące posiłki, przyznawana jest odzież  

i udzielana pomoc w zakresie usług kąpielowych i higienicznych. 

 

6.2 Według stanu na dzień 31 grudnia 2014  roku  w województwie 

warmińsko-mazurskim realizowano 16 indywidualnych programów  wychodzenia                

z bezdomności. Cztery osoby w ramach realizowanego programu podjęło terapię lub 

leczenie, pięć osób   podjęło   zatrudnienie  podczas realizacji programu, natomiast 

trzy osoby objęte indywidualnym programem wyszły z bezdomności, 29 osób 

bezdomnych objęto Kontraktem Socjalnym (dane przestawia załącznik nr 4). 

 

Działania bezdomnych w kierunku poprawy własnego losu zwykle są 

ograniczone przez wiele czynników, m.in.: posiadane wzorce przystosowawcze, 

zerwane więzy z rodziną, niskie wykształcenie, a także bariery natury 

instytucjonalnej.  

 Życie bezdomnych cechuje destabilizacja, która przejawia się brakiem 

poczucia bezpieczeństwa, negatywną oceną swojego życia, długotrwałym stresem 

oraz uzależnieniami. Wygląd i tułaczy tryb życia stanowią zauważalne cechy, 

podkreślają ich odmienność od społeczeństwa i czynią nosicielami piętna.  
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Ośrodki pomocy społecznej zgłosiły następujące trudności w realizacji 

indywidualnych programów wychodzenia  z bezdomności.  

 

 Osoby bezdomne często zmieniają miejsce pobytu co uniemożliwia  współpracę 

na zasadach indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności. 

 Bezdomni nie wyrażają zgody na przystąpienie do w/w programów, gdyż 

obawiają się, że nie wywiązywanie się przez nich z ustaleń programu może 

ograniczyć pomoc świadczoną przez ośrodek pomocy społecznej, a także ich 

swobodę, a w konsekwencji doprowadzić do umieszczenia w schronisku dla 

bezdomnych.  

 Długotrwały pobyt w „Domu dla Bezdomnych”  negatywnie wpływa  na 

osobowość   bezdomnych.  Z   obserwacji   pracowników   w/w ośrodków wynika, 

że bezdomni przebywający w placówkach bardzo często nie są zainteresowani 

poprawą swoich warunków życiowych, ze względu na trudności pojawiające się 

przy usamodzielnianiu się (nie opłaca się im „iść na swoje”, płacić za energię, 

mieszkanie). Osoby kierujące się taką motywacją najtrudniej nakłonić do 

współpracy. 

 Dodatkowym elementem utrudniającym usamodzielnienie się osób bezdomnych 

są ograniczone szanse na znalezienie zatrudnienia (brak kwalifikacji 

zawodowych, zbyt niskie wykształcenie) dającego  stały dochód, co umożliwiłoby 

opuszczenie schroniska , wynajęcie mieszkania czy otrzymania lokalu z zasobów 

gminy.  

 Dużym problemem jest zmotywowanie osób bezdomnych do podjęcia leczenia 

uzależnienia    od   alkoholu.    Nawet,   jeśli     podopieczny    odbędzie    terapię 

i rehabilitację dla osób uzależnionych, to po powrocie do schroniska, z uwagi na 

brak możliwości oddzielenia od osób nadużywających alkoholu, często powraca 

do nałogu.                         

 Słaby stan zdrowia (niepełnosprawność, wycieńczenie organizmu, zaburzenia 

psychiczne i   trwałe   zmiany   psycho – somatyczne), a   także   brak kontaktów  

i wsparcia ze strony osób bliskich utrudnia w znaczący sposób realizację 

indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności.  

 Świadomy wybór bezdomności spowodowany konfliktami z rodziną, utratą 

mieszkania lub pracy i nieokreślone cele życiowe skłaniają osoby do porzucenia 

dotychczasowego życia. 
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7. Zjawisko bezdomności w województwie warmińsko-mazurskim  

          w latach 2011-2014. 

 

7.1. Analizując zjawisko bezdomności w województwie warmińsko-mazurskim  

w latach 2011-2014 można zauważyć, iż od września 2011 r. do grudnia                   

2014 r. szacunkowa liczba osób bezdomnych podlegała wahaniom. 

    Jak obrazuje Wykres 1. liczba osób bezdomnych w regionie najwyższą 

wartość, w przedziale lat 2011-2014, osiągnęła w grudniu 2012 r. – 1.423, zaś 

najmniejszą liczbę osób bezdomnych odnotowano we wrześniu 2013 r. – 1.169 osób. 

W badanym okresie, w porównaniu do końca 2013 r., można odnotować wzrost 

liczby osób dotkniętych tych problemem. Na dzień 31 grudnia 2014 roku                              

w województwie warmińsko-mazurskim liczba osób bezdomnych wyniosła 1.361. 

W porównaniu do ostatniego badania tj. z grudnia 2013 r. liczba osób 

bezdomnych w regionie wzrosła o 66 osób (5%) . 

Wykres 1 Liczba osób bezdomnych w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2011-2014 
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 Analizując zjawisko bezdomności w latach 2011-2014 w województwie 

warmińsko-mazurskim można zaobserwować wzrastanie liczby osób bezdomnych             

w okresie zimowym. Przyczyny wzrostu liczby osób bezdomnych w trakcie okresu 

zimowego należy prawdopodobnie upatrywać w trudnych warunkach 

atmosferycznych, które zmuszają większą niż w innych porach roku liczbę osób 

bezdomnych do zwrócenia się   o   pomoc   do  ośrodków   pomocy społecznej, 

schronisk, noclegowni, jadłodajni i innych ośrodków wsparcia. Ośrodki pomocy 

społecznej  mają wówczas możliwość zarejestrowania osób, które dotychczas nie 



22 

 

pojawiały się w statystykach pomocy społecznej jako osoby bezdomne, gdyż 

samodzielnie dbały o swoje utrzymanie nie korzystając z żadnych form wsparcia 

skierowanych do tej grupy podopiecznych.  

7.2. Biorąc pod uwagę liczbę osób bezdomnych w podziale na płeć można 

zauważyć, że na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zdecydowaną 

większość stanowią mężczyźni. Najwięcej bezdomnych mężczyzn wykazała 

diagnoza według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku (1.276 osób). W porównaniu      

z tą diagnozą liczba bezdomnych mężczyzn  w na dzień 31 grudnia 2013 r. uległa 

zmniejszeniu o 133 osoby, tj. o 10,43 %. Analizując dane z grudnia 2014 r. liczba 

bezdomnych płci męskiej stosunku do grudnia  2013 r. wzrosła o 47 tj. 4,10%. 

       Analiza liczby osób bezdomnych płci żeńskiej w latach 2011-2014                    

na terenie naszego województwa, wykazuje na jej nieznaczne wahania.                            

W porównaniu z diagnozą ze stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. liczba bezdomnych 

kobiet w grudniu 2013 r. uległa niewielkiemu wzrostowi – o 2 osoby, tj. o 1,63%. Na 

dzień 31 grudnia 2014 r. w województwie odnotowano 144 bezdomne kobiety – jest 

to największy wzrost na przestrzeni ostatnich lat. W porównaniu do stanu                       

z 31 grudnia  2013 r., liczba ta uległa zwiększeniu o 20 osób (tj. 16,12%).  

   Niepokojącym faktem jest występowanie w naszym regionie zjawiska 

bezdomności wśród dzieci. Najmniej optymistyczna w tym względzie była diagnoza  

z września 2011 roku, która wykazała aż 31 dzieci dotkniętych problemem 

bezdomności. Ośrodki pomocy społecznej w diagnozie z grudnia 2012 roku oraz 

września 2013 r. wykazały liczbę 25 bezdomnych dzieci. W aktualnym badaniu na 

dzień 31 grudnia 2014 r. liczba bezdomnych dzieci wzrosła do 27 (szczegółowe dane 

przedstawia wykres nr 2).  

Wykres 2 Liczba osób bezdomnych w podziale na mężczyzn, kobiety i dzieci w województwie warmińsko 

mazurskim w latach  2011-2014    
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7.3. Diagnoza     zjawiska     bezdomności    w   latach   2011-2014    

pokazuje, iż zdecydowana liczba osób bezdomnych legitymuje się wykształceniem 

podstawowym, a znikoma wykształceniem  wyższym (na  przestrzeni  2011-2014  

liczba  ta  wahała  się w granicach 10-17 osób). W grudniu  2014 r., w stosunku               

do  diagnozy na dzień 31 grudnia 2013 r., liczba bezdomnych z wykształceniem  

wyższym zmalała  o 2 osoby i wyniosła 13 osób (dane przedstawia wykres  nr 3 ). 

Wykres 3 Poziom wykształcenia osób bezdomnych z województwa warmińsko-mazurskiego w latach 

2011-2014 
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7.4. Analizy    zjawiska    bezdomności   z   ostatnich   trzech   lat    wykazują,  

że najwięcej osób bezdomnych jest w grupie wiekowej powyżej 50 lat. Najmniej osób 

dotkniętych tym problemem stanowią osoby w wieku 18-30 lat. Najniższą ich liczbę 

zanotowano we wrześniu 2013 roku – 51 osób. W aktualnym badaniu wzrosła ona           

o 7 tj. 11,47%, co oznacza, że na dzień 31 grudnia 2014 r. 68 osób bezdomnych było 

w wieku 18-30 (dane przedstawia wykres nr 4). 

 
Wykres 4 Liczba bezdomnych w województwie warmińsko-mazurskim wg kryterium wieku w latach 

2011-2014 
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7.5. Z informacji nadesłanych przez gminy województwa warmińsko-

mazurskiego wynika, iż największa liczba indywidualnych programów wychodzenia              
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z bezdomności w latach 2011-2014 wyniosła 28 we wrześniu 2013 roku. Zgodnie                

z informacjami nadesłanymi przez ośrodki pomocy społecznej województwa 

warmińsko-mazurskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku w regionie 

realizowano 16 indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności,                        

w porównaniu z grudniem 2013 liczba indywidualnych programów zmniejszyła się                 

o 9 (Wykres 5). 

Wykres 5 Liczba indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności w latach 2011-2014 
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Analizując dane zawarte na Wykresie 6 można zauważyć, że w 2012 roku 

zanotowano 8 osób (badanie z września) oraz 9 osób (badanie z grudnia), które 

wyszły z kręgu bezdomności. Analiza z września 2013 r. wykazała, iż żadnej osobie 

nie udało się wyjść z kręgu bezdomności. W aktualnym badaniu ośrodki pomocy 

społecznej wykazały, iż w efekcie realizacji omawianych programów 3 osoby wyszły 

z kręgu bezdomności (dane przestawia załącznik nr 4). 

 

 

Wykres 6  Liczba osób objętych indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności i jego efekty 
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Podsumowując problem bezdomności na terenie województwa warmińsko-

mazurskiego na przestrzeni ostatnich trzech lat można stwierdzić, że w latach 2011-
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2014 zjawisko ulegało wahaniom, a jego nasilenie obserwować można było w roku 

2012. Wśród osób bezdomnych zdecydowana większość to mężczyźni, kobiety 

stanowią niewielki procent. Analiza z grudnia 2014 r. wykazała, iż liczba bezdomnych 

dzieci w województwie warmińsko-mazurskim to 27 osób.  

W województwie warmińsko-mazurskim można zauważyć pewną 

prawidłowość: w każdej przeprowadzonej diagnozie najliczniejszą grupę wśród 

bezdomnych stanowiły   osoby   z   wykształceniem     podstawowym.   Osoby   

powyżej   50 r.ż. to najbardziej liczna kategoria wiekowa wśród bezdomnych.  

Informacje przekazywane systematycznie od wielu lat  przez ośrodki pomocy 

społecznej województwa do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pokazują     

stopniowy spadek liczby  indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności. 

Niepokojącym   faktem  jest  również  niewielka  liczba  bezdomnych     pozytywnie  

kończących    programy  wychodzenia  z  bezdomności.  

W grudniu  2014 roku na 16 programów wychodzenia z bezdomności realizowanych 

w województwie, 5 osób podjęło zatrudnienie w trakcie realizacji programu, a 3 udało 

się wyjść z kręgu bezdomności. 

Bariery zewnętrzne w procesie usamodzielnienia osób bezdomnych: 

- Zbyt mała ilość lokali socjalnych. 

- Brak zaplecza socjalno-technicznego oraz wyspecjalizowanej kadry na 

terenie gminy.  

- Duża stopa bezrobocia w regionie. 

- Zbyt wąski zakres działań w obszarze profilaktyki bezdomności i wczesnej 

interwencji. 

- Niepełna oferta wyspecjalizowanego wsparcia w placówkach dla osób 

bezdomnych, a szczególnie dla osób starszych, długotrwale chorych, 

wymagających stałej opieki, niedołężnych i uzależnionych. 

- Niepełna standaryzacja placówek oraz pracy socjalnej z osobami 

bezdomnymi  w placówkach. 

- Niewystarczające wsparcie osób bezdomnych ze strony specjalistów  

w środowisku oraz w placówkach dla osób bezdomnych: specjalistów ds. 

uzależnień, psychologów, lekarzy specjalistów (w szczególności 

psychiatrzy), prawników, pedagogów. 

- Ograniczone środki finansowe na pomoc i usamodzielnienie. 

- Brak zainteresowania pracodawców zatrudnianiem osób bezdomnych. 
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- Brak zintegrowania obszarów: mieszkalnictwa, zdrowia, zatrudnienia oraz 

edukacji w celu zmieszania barier w procesie usamodzielnienia osób 

bezdomnych. 

-  Brak partnerskiej współpracy podmiotów, których klientem jest osoba 

bezrobotna. 

- Zbyt mała skuteczność profilaktyki i terapii uzależnień. 

- Stereotypy funkcjonujące w społeczeństwie dotyczące osób bezdomnych. 

- Brak konkretnej perspektywy uzyskania stałego miejsca zamieszkania. 

 

 Bariery leżące po stronie osób bezdomnych w procesie 

usamodzielniania się i zwiększania aktywności: 

- Uzależnienia ( alkohol, narkotyki). 

- Brak kwalifikacji zawodowych – trudności w znalezieniu zatrudnienia. Brak 

chęci współpracy z ośrodkami pomocy społecznej. 

- Uzależnienie od alkoholu, środków psychotropowych, brak chęci 

współpracy w procesie leczenia. 

- Brak motywacji do poprawy własnej sytuacji. 

- Postawa bierności wśród osób bezdomnych przejawiająca się  

w podejmowaniu działań pozorowanych i niechęci do współpracy  

z pracownikami socjalnymi.  

- Niska samoocena, brak motywacji i niechęć do zmiany swojej sytuacji 

życiowej. 

- Niechęć do podjęcia stałego zatrudnienia. 

- Zerwane więzi rodzinne, brak wsparcia najbliższych.  

- Ograniczona mobilność usamodzielnianych osób bezdomnych na terenie 

miasta. 

- Brak chęci współpracy w procesie leczenia uzależnień. 

- Obciążenia alimentacyjne. 

- Brak konsekwencji w realizacji ustalonych form wsparcia. 

- Osoby bezdomne niejednokrotnie nie chcą korzystać z pomocy i opieki 

schronisk i noclegowni, ponieważ nie chcą zaakceptować regulaminu 

organizacyjnego tych placówek, a zwłaszcza punktu dotyczącego zakazu 

picia alkoholu.  

- Problemy zdrowotne osób bezdomnych. 

- Niezaradność życiowa, niska samoocena. 
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- Brak chęci podporządkowania się określonym regułom i dyscyplinie. 

- Bierna postawa bezdomnego, marazm, niechęć do zmian. 

- Świadomy wybór bezdomności. 

Wnioski końcowe 

 

 Pomoc osobom bezdomnym  zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 

realizowana jest przez gminy głównie ze środków własnych. Pomoc 

organizowana jest w różnych formach wsparcia: udzielanie schronienia, 

zapewnienie noclegu, zabezpieczanie pomocy medycznej, wsparcie w postaci 

udostępniania żywności, ubrania itp. Istnieje co prawda rozbieżność pomiędzy 

liczbą osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego               

a liczbą miejsc w placówkach  oferujących schronienie, jednakże można 

przyjąć, że potrzeby w tym zakresie są zabezpieczone, ponieważ w wielu 

placówkach istnieją możliwości zwiększenia liczby miejsc noclegowych  

w okresie zimowym. 

 

 Prowadząc w województwie warmińsko – mazurskim szeroką działalność 

profilaktyczną, stosując różnorodne, określone przepisami formy pomocy 

społecznej dla bezdomnych, istnieje pełna świadomość trudności ograniczania 

czy minimalizowania tego zjawiska. 

 

 W ostatnich latach zjawisko bezdomności coraz częściej dotyczy ludzi 

młodych, w różnych sytuacjach losowych, gwałtownie tracących majątek 

(pożar mieszkania, zawalenie budynku), eksmitowanych. Bezdomne stają się      

często osoby w sile wieku (ok. 50-letni), które   nie   potrafią  poradzić sobie            

w  realiach życia w Polsce –  bezrobotne, bezradne życiowo, stopniowo tracą 

dorobek i mieszkania, wykorzystując te środki na pokrycie codziennych 

potrzeb życiowych.  

 Warunkiem koniecznym racjonalnych i skutecznych działań na rzecz 

rozwiązywania problemu bezdomności jest opracowanie przez każdą gminę 

programu działań na rzecz osób bezdomnych, uwzględniającego lokalną 

specyfikę problemu. 

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w przepisie art. 17 ust. 

1 pkt 1 nałożyła   na   samorząd gminy obowiązek  opracowywania i realizacji   

gminnej   strategii   rozwiązywania problemów społecznych, w której to 
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powinno być ujmowane spektrum możliwych do podjęcia lokalnych działań 

także wobec bezdomnych. 

 

 Streetworking - jest formą wsparcia pracy socjalnej prowadzonej przez 

odpowiednio przygotowanych i przeszkolonych pracowników z osobą 

bezdomną pozostającą poza systemem pomocy instytucjonalnej (poza 

placówkami zapewniającymi schronienie takimi jak noclegownie, schroniska, 

domy    dla   bezdomnych)   w   jej   środowisku,  na jej zasadach, w jej tempie 

 i w oparciu o plan, który zaakceptowała. Tylko 29 gmin naszego regionu widzi 

konieczność wprowadzenia specjalizacji kształcenia pracowników socjalnych 

w kierunku pracy z osobami bezdomnymi. 

 

 Kontrakt Socjalny - według ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej (Dz. U  z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) jest pisemną umową 

zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc. Określa ona uprawnienia                            

i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań 

mających na celu: przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej i przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu. W 7 gminach województwa  warmińsko-

mazurskiego objętych kontraktem socjalnym zostało 29 osób bezdomnych.  

 

 Jak wynika z przeprowadzonego monitoringu 9 gmin tj. Braniewo, Działdowo, 

Gołdap, Kętrzyn,, Biskupiec, Olecko, Barczewo, Szczytno, Olsztyn widzi 

konieczność utworzenia na terenie własnej gminy stacjonarnej placówki dla 

osób bezdomnych (schroniska, noclegowni), jak i zwiększenia miejsc  

w placówkach, które aktualnie już funkcjonują na terenie gminy.  

 

W rozwiązywaniu problemów ludzi bezdomnych  możliwości stwarzają 

gminom     i     organizacjom     pozarządowym     przepisy,     wynikające   z   ustawy  

o zatrudnieniu socjalnym. Na dzień 31 grudnia 2014 roku na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego funkcjonowało siedem Centrów Integracji Społecznej:  

 CIS w Olsztynie- będący Samorządowym Zakładem Budżetowym miasta 

Olsztyn; 

 CIS w Ostródzie- prowadzony przez Polski Komitet Pomocy Społecznej 

Zarząd Rejonowy w Ostródzie; 

 CIS w Braniewie- prowadzony przez Braniewskie Stowarzyszenie 

Abstynenckie w Braniewie; 
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 CIS w Ełku - Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla 

Zygmunta Augusta w Ełku; 

 CIS „ALTER CIS” w Ełku – Stowarzyszenie „Adelfi” w Ełku; 

 CIS w Białej Piskiej – Stowarzyszenie Akcja Katolicka - Parafialny Oddział 

Akcji Katolickiej parafii Św. Andrzeja Boboli; 

 CIS w Elblągu - Elbląskie Stowarzyszenie  Wspierania Inicjatyw 

Pozarządowych.   

Ustawa przewiduje również tworzenie Klubów Integracji Społecznej – 

podmiotów   podejmujących   działania  pomocowe  na  terenie  gminy na rzecz osób  

z kręgu wykluczenia społecznego, w tym również osób bezdomnych realizujących    

indywidualny    program   wychodzenia   z    bezdomności.  

Z informacji uzyskanej z Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-

Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2015 roku 

wynika, iż w naszym regionie zarejestrowanych  było 40 Klubów Integracji 

Społecznej, działających zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym. Natomiast  na 

podstawie  informacji przesłanych z gmin ustalono, że na obszarze województwa 

funkcjonuje jeszcze  7 KIS, które nie zostały ujęte ww. rejestrze.  

Wszystkie KIS z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego zostały 

przedstawione na poniższej mapie. 
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REKOMENDACJE 

 

 Sytuacja społeczno-demograficzna w województwie warmińsko-mazurskim 

jest odzwierciedleniem przemian demograficznych zachodzących w całym 

kraju, jak i w Europie. Oznacza to, że w najbliższym czasie należy spodziewać 

się, że głównym odbiorcą pomocy kierowanej przez ośrodki pomocy 

społecznej oraz organizacje pozarządowe dla   osób   bezdomnych,  w dużej 

mierze stanie się osoba w podeszłym wieku. 

 Zawsze należy informować osobę bezdomną i oferować jej pomoc, nawet jeśli 

ta osoba w sposób ciągły odmawia.  

 Oferowana pomoc nie może utrwalać stanu bezdomności. 

 Konieczne jest zacieśnienie współpracy między placówkami medycznymi, 

organizacjami pozarządowymi, samorządami gmin, policją. 

 Należy ukierunkować pracę z osobą bezdomną w kierunku dbania o własne 

zdrowie. 

 Konieczne jest zwiększenie działań aktywizujących osoby bezdomne, 

zwłaszcza     młodzież     oraz    osoby   posiadające  orzeczenie  

o niepełnosprawności w stopniu lekkim. 

 Należy zwiększyć dostępność konsultacji psychologicznych  

i psychoterapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej osobom 

bezdomnym. 

 Konieczne jest wprowadzenie specjalizacji placówek dla osób bezdomnych  

w celu zwiększenia skuteczności oferowanej pomocy. 

 Istotne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych programów 

wychodzenia z bezdomności, które dają możliwość wyjścia z kręgu 

bezdomności.  

 Należy wzmocnić działania zawarte w indywidualnych planach 

usamodzielnienia podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych 

przygotowywanych do opuszczenia placówki, aby przeciwdziałać ich 

potencjalnej bezdomności. 

Opracowanie: 

Biuro ds. pomocy i integracji społecznej 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Urząd Marszałkowski  

Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
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