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WSTĘP 

Jakub Wilczek 
Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności 

Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie rezultatów projektu „Pokonać bezdomność” reali-

zowanego w 2021 r. przez Ogólnopolską Federację na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdom-

ności ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach programu Pokonać bezdom-

ność. Program pomocy osobom bezdomnym. W tej edycji projektu skupiliśmy się przede wszyst-

kim na dwóch obszarach – usługach opiekuńczych oraz usługach medycznych – ze szczególnym 

uwzględnieniem kwestii współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, opieki 

zdrowotnej i sektora pozarządowego podczas świadczenia tych usług. Dodatkowo,  

w związku z postępującymi pracami nad dokumentami strategicznymi określającymi kierunki 

procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych (w tym usług świadczonych osobom w kryzysie 

bezdomności), również ten temat silnie wybrzmiał w tegorocznych pracach Federacji, w szcze-

gólności podczas dorocznej konferencji „Pokonać bezdomność”.  

W pierwszej części publikacji zapoznać się można z podsumowaniami wystąpień i paneli, które 

odbyły się podczas konferencji „Pokonać bezdomność 2021” zrealizowanej online w dniach  

30 listopada – 2 grudnia 2021 r. Problemy poruszane na konferencji objęły w pierwszej kolejno-

ści kwestię deinstytucjonalizacji, wraz z prezentacją jej założeń teoretycznych, godnym naśla-

dowania przykładem wdrożenia deinstytucjonalizacji w usługach dla osób w kryzysie bezdom-

ności w Finlandii, założeniami Strategii Rozwoju Usług Społecznych na lata 2021-2035  

w obszarze rozwiązywania problemu bezdomności, a także dwoma panelami poświęconymi 

operacjonalizacji wdrażania procesu deinstytucjonalizacji w Polsce oraz pozyskiwaniu zasobów 

mieszkaniowych jako warunku koniecznego procesu deinstytucjonalizacji. Dodatkowo, jako ele-

ment dyskusji o deinstytucjonalizacji, przedstawiliśmy wybrane wstępne wyniki ewaluacji pro-

jektu POWER 4.3 „Housing first – najpierw mieszkanie” realizowanego przez Towarzystwo 

Pomocy im. św. Brata Alberta w partnerstwie z Ogólnopolską Federacją na rzecz Rozwiązywa-

nia Problemu Bezdomności. W drugim dniu konferencji skupiliśmy się na usługach opiekuń-

czych, medycznych i paramedycznych świadczonych osobom w kryzysie bezdomności. Wstę-

pem do paneli była prezentacja dwóch badań w tych obszarach przeprowadzonych przez Fede-

rację, z których pełne raporty dostępne są w niniejszej publikacji. W reszcie trzeci dzień w cało-

ści poświeciliśmy pandemii COVID-19, doświadczeniom i wnioskom ze zmian jakie pandemia 

wniosła w pracę placówek dla osób doświadczających bezdomności, streetworkerów oraz orga-

nizacji wspierających młodzież w kryzysie bezdomności. Warto tu dodać, że dodatkowe mate-

riały z przebiegu konferencji (m.in. nagrania wystąpień i prezentacje) są dostępne na naszej stro-

nie internetowej www.bezdomnosc.pl. 

W części drugiej znaleźć można zestawienie 14 dobrych praktyk w opisanych wcześniej dwóch 

obszarach tematycznych projektu. Praktyki te zaprezentowane zostały podczas webinariów zre-

alizowanych w ramach projektu „Pokonać bezdomność” we wrześniu i październiku 2021 r. 

Dotyczą usług opiekuńczych, usług wspierających osoby w kryzysie bezdomności doświadcza-

jące zaburzeń psychicznych (na poziomach streetworkingu, placówki i usług mieszkaniowych), 

organizacji pomocy osobom w kryzysie bezdomności opuszczającym szpitale oraz usługom 

opiekuńczym, medycznym i paramedycznym świadczonym osobom doświadczającym bezdom-

ności w ich środowisku – zarówno w pracy ulicznej, jak i w rozwiązaniach mieszkaniowych. 

Prezentacje z poszczególnych webinariów również dostępne są na naszej stronie internetowej. 

Część trzecia poświęcona jest przeprowadzonym przez Federację badaniom w dwóch kluczo-

wych obszarach projektu – usług opiekuńczych i medycznych. W tym pierwszym poruszyliśmy 
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przede wszystkim kwestię dostępności usług opiekuńczych w różnego rodzaju placówkach – od 

schronisk z usługami opiekuńczymi, przez domy pomocy społecznej, po zakłady opiekuńczo-

lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze. Nie zapomnieliśmy oczywiście o usługach świadczonych 

w mieszkaniach – prezentujemy studia przypadków 4 projektów świadczących wsparcie miesz-

kaniowe osobom wymagającym usług opiekuńczych. Drugie badanie poświęcone było przede 

wszystkim zapewnianiu pomocy osobom w kryzysie bezdomności podczas hospitalizacji i po 

opuszczeniu szpitala (najczęściej właśnie w placówkach świadczących usługi opiekuńcze). Po-

szerzyliśmy jednak znacznie tą tematykę, badając także dostępność usług medycznych i opie-

kuńczych dla osób w kryzysie bezdomności żyjących poza systemem wsparcia oraz dostępność 

usług z tego obszaru dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i niepełnosprawność inte-

lektualną. Badanie uzupełnia studium przypadku pokazujące informacje dotyczące wieku, dłu-

gości życia i śmiertelności osób w kryzysie bezdomności w Bydgoszczy. Dodatkowo, w publi-

kacji niniejszej prezentujemy też wyniki analizy danych liczbowych z Ogólnopolskiego badania 

liczebności osób bezdomnych przeprowadzonego w 2019 r. Dane te przeanalizowano pod kątem 

rozmieszczenia geograficznego zjawiska bezdomności w Polsce, ze szczególnym uwzględnie-

niem osób w kryzysie bezdomności pozbawionych schronienia oraz kwestii ostatniego zamel-

dowania na pobyt stały. 

Spostrzegawczy czytelnik dostrzeże także, że podobnie jak w zeszłym roku, naszą publikację 

otwiera przyjęta w zeszłym roku Deklaracja 2020 w sprawie pryncypiów rozwiązywania pro-

blemu bezdomności w Polsce oraz Karta Praw Osób Doświadczających Bezdomności. Uwa-

żamy, że te dwa niezwykle ważne dokumenty powinny wyznaczać kierunki pracy wszystkich 

(zarówno publicznych, jak i niepublicznych) podmiotów zajmujących się wspieraniem osób  

w kryzysie bezdomności, a ich treść odwołuje się również do problemów poruszanych w niniej-

szej publikacji – deinstytucjonalizacji oraz usług ratujących zdrowie i życie osób w kryzysie 

bezdomności, jak również współpracy i koordynacji świadczenia tych usług. Stąd ponowna 

obecność treści tych dokumentów w naszej publikacji. 

Jak co roku wierzymy, że dostarczana wiedza i dobre praktyki oraz stworzenie podczas konfe-

rencji przestrzeni do rzeczowej dyskusji ekspertów, badaczy i praktyków, przełożą się na lepszą 

jakość pomocy, większą skuteczność w reintegracji osób bezdomnych oraz rozwój lokalnych 

systemów przeciwdziałania bezdomności i wdrażanie w nich innowacji. Życząc przyjemnej lek-

tury, mamy też nadzieję, że połączy nas w niej wspólne przekonanie o tym, że… 

ROZWIĄZANIE PROBLEMU BEZDOMNOŚCI JEST MOŻLIWE! 
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DEKLARACJA 2020 
W SPRAWIE PRYNCYPIÓW ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU BEZDOMNOŚCI W POLSCE 

 

Uznając, że: 

❑ prawa osób będących w kryzysie bezdomności są często łamane, a ich dostęp do po-

mocy często jest ograniczany; 

❑ obecny kształt polskiego systemu wspierania osób w kryzysie bezdomności pozwala 

świadczyć pomoc w postaci schronienia, ale rzadko prowadzi do pełnej i trwałej rein-

tegracji, a obecna długość epizodów bezdomności jest nieakceptowalna; 

❑ dla trwałego rozwiązania problemu bezdomności i zapobiegania jej powstawaniu nie-

zbędne jest zapewnienie osobom doświadczającym tego problemu odpowiednich wa-

runków mieszkaniowych; 

❑ rozwiązywanie problemu bezdomności wymaga aktywnego zaangażowania aktorów 

spoza sektora pomocy społecznej; 

❑ stygmatyzacja bezdomności oraz osób doświadczających tego problemu stanowi jedną 

z najważniejszych przeszkód w rozwijaniu skutecznych usług wsparcia i reintegracji; 

my, zaangażowani w niesienie pomocy osobom w kryzysie bezdomności uczestnicy konferencji 

Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności „Pokonać bezdom-

ność”, deklarujemy, iż poniższe zasady uznajemy za kluczowe dla skutecznego zmniejszenia 

skali i docelowo zakończenia problemu bezdomności w Polsce oraz wzywamy władze publiczne 

wszystkich szczebli do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia efektywnego modelu 

rozwiązywania problemu bezdomności, opartego na poniższych pryncypiach i zawierających się 

w nich priorytetach: 

I. POSZANOWANIE PRAW OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI 

Uznanie, że każdemu człowiekowi w kryzysie bezdomności przynależne są takie same prawa 

jak wszystkim innym ludziom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

a w szczególności prawo do mieszkania ratyfikowane przez Polskę w Międzynarodowym Pakcie 

Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ oraz prawo do opieki zdrowotnej ze 

szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego; promowanie idei KARTY PRAW OSÓB  
DOŚWIADCZAJĄCYCH BEZDOMNOŚCI i przyjmowanie jej w polskich miastach. 

II. INKLUZYWNA DEFINICJA BEZDOMNOŚCI 

Zmiana definicji bezdomności określonej w ustawie o pomocy społecznej oraz zmiany innych 

przepisów prawa zmierzające do uznania wszystkich sytuacji mieszkaniowych opisanych w Eu-

ropejskiej Typologii Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS za podstawę do za-

pewnienia wsparcia opartego o prawo do mieszkania, a w konsekwencji wprowadzenie rozwią-

zań prawnych umożliwiających skuteczną prewencję bezdomności oraz wspierających grupy 

osób w kryzysie bezdomności o szczególnych potrzebach w sposób adekwatny do tych potrzeb. 

III. DEINSTYTUCJONALIZACJA USŁUG 

Przyjęcie strategii, rozwiązań prawnych i mechanizmów finansowych umożliwiających rozwój 

usług mieszkaniowych dla osób w kryzysie bezdomności (ze szczególnym uwzględnieniem po-

dejścia najpierw mieszkanie) oraz zwiększanie zasobu tanich mieszkań na wynajem dla ogółu 

społeczeństwa, co umożliwi przejście od paradygmatu mieszkania będącego dobrem luksuso-

wym do mieszkania będącego prawem człowieka. 
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IV. DEREJONIZACJA POMOCY 

Zmiany prawne umożliwiające świadczenie pełnego zakresu pomocy migrującym osobom  

w kryzysie bezdomności, w tym pełnej reintegracji mieszkaniowej, w miejscu ich pobytu, a nie 

w miejscu ostatniego zameldowania, z którym osoby te najczęściej nie są od wielu lat związane 

– zgodnie z zagwarantowanym Konstytucją RP prawem wolności poruszania się i wyboru miej-

sca pobytu. 

V. ROZWÓJ STREETWORKINGU 

Wprowadzenie regulacji ustawowej i wsparcie finansowe usług streetworkingu jako obowiąz-

kowego zadania własnego gminy w dużych i średnich miastach (a fakultatywnego w małych 

gminach); zapewnienie wysokiej jakości kształcenia streetworkerów oraz możliwości równo-

prawnego świadczenia streetworkingu przez ekspertów przez doświadczenie, którzy doświad-

czali bezdomności w przeszłości. 

VI. WIEDZA OPARTA NA DOWODACH 

Zapewnienie, że decyzje polityczne i systemowe dotyczące rozwiązywania problemu bezdom-

ności oparte są na rzetelnej wiedzy dzięki rozwojowi i finasowaniu badań w obszarze bezdom-

ności, a także wykorzystaniu rezultatów tych badań na wszystkich szczeblach i etapach proce-

sów decyzyjnych; zapewnienie, że decyzje te są konsultowane z praktykami pomocy, zarówno 

ze środowisk pozarządowych, jak i samorządowych, a przede wszystkim z samymi osobami do-

świadczającymi bezdomności. 

VII. KOORDYNACJA DZIAŁAŃ 

Ustanowienie koordynacji międzyresortowej w przeciwdziałaniu bezdomności i oparcie polityki 

rozwiązywania problemu bezdomności o adekwatne strategie oraz o prawo do mieszkania i inne 

prawa zapisane w Karcie Praw Osób Doświadczających Bezdomności, zarówno na szczeblu 

centralnym, jak i lokalnym. 

VIII. DESTYGMATYZACJA BEZDOMNOŚCI 

Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji, stygmatyzacji i agresji wobec osób w kry-

zysie bezdomności – w życiu codziennym, w mediach, a także w systemie pomocy i wśród de-

cydentów politycznych; zapewnienie skutecznej komunikacji społecznej pokazującej osoby  

w kryzysie bezdomności jako pełnoprawnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej zasługują-

cych na pomoc wysokiej jakości; przeciwdziałanie identyfikowaniu kryzysu bezdomności jako 

własnego wyboru osób go doświadczających. 
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KARTA PRAW  
OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH BEZDOMNOŚCI 
 

Karta Praw Osób Doświadczających Bezdomności jest kompilacją podstawowych praw czło-

wieka zaczerpniętych z aktów prawa europejskiego i międzynarodowego, specjalnie dostoso-

waną do sytuacji osób doświadczających bezdomności. Docelowo chcielibyśmy przyjęcia Karty 

w jak największej liczbie polskich miast, co stanowiłoby potwierdzenie ich zaangażowania  

w przestrzeganie praw człowieka. Opracowana przez FEANTSA Karta jest jedynie wzorem  

i stanowi elastyczny szablon, który można dostosować do każdego kontekstu lokalnego w Euro-

pie, z poszanowaniem podstawowych praw człowieka zapisanych w jej tekście. Głównym celem 

Karty jest ochrona podstawowych praw osób zmuszonych do życia na ulicy – nie stanowi ona 

afirmacji prawa do bezdomności, ale jest odpowiedzią na współczesną rzeczywistość, w której 

odpowiednie schronienie lub mieszkania nie są dostępne dla wszystkich obywateli. Chcemy pod-

kreślić, że osoby doświadczające bezdomności mają takie same prawa jak każdy inny obywatel. 

Nikomu nie wolno odmawiać praw człowieka ze względu na jego lub jej bezdomność – każdy 

człowiek zasługuje na godne traktowanie.  

27 lutego 2020 r. Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę nr XX/532/20 w sprawie przyjęcia na 

terenie miasta Gdańska Karty Praw Osób Bezdomnych. Na stronie internetowej Federacji 

(www.bezdomnosc.pl) można pobrać poradnik wdrażania Karty dla podmiotów społecznych. 

Pełna treść karty zaproponowana przez FEANTSA obejmuje następujące prawa: 

I. PRAWO DO MIESZKANIA 

Najważniejszym prawem osób w kryzysie bezdomności jest prawo do mieszkania. Usługi wspie-

rające dostęp do odpowiedniego mieszkania muszą być dostępne dla wszystkich osób doświad-

czających bezdomności. 

II. PRAWO DOSTĘPU DO GODNYCH WARUNKÓW TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA 

W sytuacjach, gdy odpowiednie mieszkania nie mogą być zapewnione natychmiastowo, wszyst-

kie osoby w kryzysie bezdomności muszą mieć dostęp do usług schronienia tymczasowego do-

brej jakości. 

III. PRAWO DO KORZYSTANIA Z PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I SWOBODNEGO  
PRZEMIESZCZANIA SIĘ W NIEJ 

Osoby doświadczające bezdomności muszą mieć prawo korzystania z przestrzeni publicznej  

i poruszania się w niej bez dodatkowych restrykcji, których nie stosuje się wobec innych osób. 

IV. PRAWO DO RÓWNEGO TRAKTOWANIA 

Władze lokalne muszą zapewniać usługi niedyskryminujące osób, które nie mają domu. Personel 

tych usług musi stosować zasadę równego traktowania. 

V. PRAWO DO ADRESU KORESPONDENCYJNEGO 

Osoby w kryzysie bezdomności często doświadczają ograniczeń w dostępie do rynku pracy  

i usług publicznych ze względu na brak możliwości podania adresu korespondencyjnego. Osoby 

te muszą mieć dostęp do działającego adresu, pod którym będą mogły odbierać pocztę. 
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VI. PRAWO DOSTĘPU DO PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ SANITARNYCH 

Osoby w kryzysie bezdomności muszą mieć dostęp do podstawowych urządzeń sanitarnych,  

w tym bieżącej (pitnej) wody, pryszniców i toalet. Urządzenia te muszą zapewniać możliwość 

dokonania czynności higienicznych w godnych warunkach. 

VII. PRAWO DO USŁUG RATUJĄCYCH ŻYCIE 

Osoby w kryzysie bezdomności muszą mieć prawo dostępu do usług ratujących życie: w tym 

usług socjalnych, ratownictwa medycznego, policji i straży pożarnej; na tych samych warunkach 

co każdy inny mieszkaniec miasta. 

VIII. PRAWO DO UDZIAŁU W WYBORACH 

Osoby doświadczające bezdomności muszą mieć możliwość dopisania się do spisu wyborców 

oraz wyrobienia dokumentów niezbędnych do poświadczenia ich tożsamości podczas wyborów 

bez dyskryminacji ze względu na sytuację mieszkaniową. 

IX. PRAWO DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Osoby w kryzysie bezdomności muszą mieć takie samo prawo do ochrony swoich danych oso-

bowych i możliwość kontroli ich przetwarzania w różnych rejestrach (np. zdrowotnych, miesz-

kaniowych, kryminalnych) jak każdy inny obywatel. 

X. PRAWO DO PRYWATNOŚCI 

Prawo do prywatności musi być respektowane i chronione w maksymalnym wymiarze możli-

wym do osiągnięcia w różnych typach zakwaterowania, w tym w placówkach zakwaterowania 

zbiorowego i w nieformalnych formach zakwaterowania. 

XI. PRAWO DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO PRZETRWANIA  
W GRANICACH OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA 

Osoby w kryzysie bezdomności muszą mieć możliwość podejmowania czynności niezbędnych 

do przeżycia w granicach obowiązującego prawa. Czynności takie jak żebranie czy poszukiwa-

nie wyrzuconej żywności nie mogą być kryminalizowane, zakazywane lub arbitralnie ograni-

czane do określonych obszarów. 
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WYSTĄPIENIA WPROWADZAJĄCE 
 

DEINSTYTUCJONALIZACJA W USŁUGACH SPOŁECZNYCH 

Mirosław Grewiński 
Uczelnia Korczaka 

Dyskutowaną ostatnio koncepcją w Polsce jest deinstytucjonalizacja usług społecznych. Sam 

termin – deinstytucjonalizacja – pojawił się w kontekście polityki społecznej i usług społecznych 

w latach 70. XX wieku w USA. Odnosił się on wówczas do usług społecznych – szczególnie 

opieki długoterminowej, terapii czy też odosobnienia osób starszych, niepełnosprawnych, cho-

rych psychicznie, a także kryminalistów. W koncepcji tej chodzi o to, aby osoba wymagająca 

wsparcia czy opieki, mogła funkcjonować w lokalnym środowisku społecznym, a nie w instytu-

cjach, które wybitny socjolog Erving Goffman nazwał ― instytucjami totalnymi. Instytucje to-

talne to te, w których ze względu na ich specyfikę nadmiernego instytucjonalizmu i hierarchii 

wertykalnej, dochodzi do degradacji osobowości człowieka, desegregacji różnych sfer życia,  

a także do wytworzenia poczucia strachu i opresji. 

Istnieje wiele definicji deinstytucjonalizacji. Np. UNICEF na swoje potrzeby definiuje deinsty-

tucjonalizację, jako całość planowania transformacji i zmniejszania rozmiaru zakładów stacjo-

narnych lub ich likwidacji, przy jednoczesnym zapewnieniu innego rodzaju różnorodnych usług 

opieki, bazujących na standardach wynikających z praw człowieka i zorientowanych na rezul-

taty.  

Deinstytucjonalizacja polega na zapewnianiu odpowiednich usług, ale także na tworzeniu odpo-

wiednich warunków w danej społeczności. Aby proces ten się udał, konieczne jest przygotowa-

nie ogółu społeczeństwa do dokonania tego przejścia, jak również podnoszenie świadomości  

i zwalczanie stygmatyzacji w tym zakresie. W przeciwnym razie zamiast deinstytucjonalizacji 

uzyskamy w efekcie ponowną instytucjonalizację poprzez tworzenie „gett” np. dla osób niepeł-

nosprawnych, czy starszych lub osób w kryzysie bezdomności.  

Istnieją szanse, ale i ryzyka związane z deinstytucjonalizacją, które są zauważane także przez 

polskie instytucje programujące politykę społeczną. Jak wynika z Raportu Ewaluacyjnego Iden-

tyfikacja potrzeb i barier w zakresie rozwoju usług społecznych na rzecz osób dotkniętych i za-

grożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w kontekście wsparcia w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 do ryzyk deinsty-

tucjonalizacji usług należą:  

❑ zrealizowanie negatywnego scenariusza, w którym władze publiczne nie będą wywią-

zywać się z zaspokajania potrzeb osób niesamodzielnych, pozostawiając takie osoby 

oraz ich opiekunów bez wystarczającego wsparcia;  

❑ ograniczanie nakładów finansowych ze środków publicznych, skoro usługi mają być 

realizowane w środowisku zamieszkania;  

❑ nadawanie niskiego priorytetu przedsięwzięciom z zakresu pomocy i integracji społecz-

nej. 

Niektórzy decydenci mogą rozumieć postulat deinstytucjonalizacji jako możliwość całkowitego 

zastępowania opieki zinstytucjonalizowanej „usługami świadczonymi w lokalnej społeczności” 

i w związku z tym mogą traktować to jako uzasadnienie do ewentualnego wycofywania się władz 
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publicznych z zapewniania wsparcia osobom niesamodzielnym. Proces deinstytucjonalizacji po-

winien włączać w szerokim zakresie organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej 

w świadczenie usług społecznych, aby asekurować ryzyka zdefiniowane powyżej.  

Deinstytucjonalizację usług należy wprowadzać bardzo roztropnie i ostrożnie, aby nie spowo-

dować zjawiska przeciwskuteczności tego rozwiązania i nie narazić się na zarzuty delegitymiza-

cji funkcji społecznych i socjalnych państwa oraz samorządów terytorialnych. Warto podkreślić, 

iż proces deinstucjonalizacji powinien przebiegać stopniowo, a celem proponowanych rozwią-

zań powinno być skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych. Zagraniczne doświadcze-

nia wskazują przede wszystkim na zalety rozwiązań kierunkowanych na usługi środowiskowe  

i domowe. Praktycy podkreślają upodmiotowienie odbiorców wsparcia i ich rodzin m.in.  

poprzez możliwość większego zaangażowania w decyzje ich dotyczące np. plany pomocy, pro-

gramy leczenia itp. oraz skupienie się społeczności na procesach integrowania (w miejsce ich 

odseparowywania) osób z problemami społecznymi.  

Proces deinstytucjonalizacji przyczynił się w wielu państwach także do zlokalizowania pomocy 

blisko mieszkańców i rozwoju usług świadczonych w domach, pokazując, iż w sytuacjach pro-

blemowych istnieją dostępne rozwiązania, dające tym samym wszystkim mieszkańcom poczu-

cie, iż w przypadku wystąpienia problemów otrzymają stosowne wsparcie.  

Należy jednak podkreślić, iż niewłaściwe, zbyt szybkie, nieodpowiednio przygotowane odcho-

dzenie od instytucjonalnej pomocy rodzi wiele negatywnych zjawisk. Doświadczenia zagra-

niczne z ostatnich 20 lat pokazują, że osoby, korzystające wcześniej ze wsparcia nie są często 

właściwie przygotowane do nowej formuły (np. nie otrzymały planu pomocy i wskazówek jak 

powinno być zorganizowane dla nich wsparcie w środowisku), nie otrzymywały wsparcia  

w przystosowaniu się do nowego stylu życia. Dochodziło do pewnego „załamania systemu” – 

stary przestawał istnieć, a nowy nie był w pełni gotowy. 

 

 

SYSTEMOWA ZMIANA USŁUG W OBSZARZE BEZDOMNOŚCI W FINLANDII: 
OD SCHRONISK DO TRWAŁYCH ROZWIĄZAŃ MIESZKANIOWYCH  
Z METODĄ NAJPIERW MIESZKANIE 

Juha Kaakinen 
Y-Foundation (Finlandia) 

Finlandia ma dość długą historię deinstytucjonalizacji systemów pomocy społecznej i opieki 

zdrowotnej. Procesy deinstytucjonalizacji opieki psychiatrycznej, opieki nad osobami starszymi 

oraz nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną i znaczną niepełnosprawnością fizyczną 

rozpoczęły się już w latach 80-tych. Nawet obszar wymiaru sprawiedliwości miał swój własny 

proces deinstytucjonalizacji, polegający na wdrożeniu systemu prac na rzecz społeczności lokal-

nych w latach 90-tych. Wszystkie te procesy miały wpływ także na osoby doświadczające bez-

domności i to nie zawsze w pozytywny sposób, gdy deinstytucjonalizacja następowała zbyt 

szybko. 

Deinstytucjonalizacja usług związanych z bezdomnością rozpoczęła się na dobre w 2008 roku, 

wraz z przyjęciem Krajowego Programu Zakończenia Długoterminowej Bezdomności, mogli-

śmy więc wykorzystać doświadczenia z wcześniejszych procesów deinstytucjonalizacji w in-

nych sektorach. W 2007 roku przeprowadziliśmy ewaluację poprzednich krajowych programów 
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przeciwdziałania bezdomności i główny wniosek był taki, że chociaż liczba osób doświadczają-

cych bezdomności powoli spadała, nadal istniała grupa osób pozostających w tym kryzysie dłu-

gotrwale, z poważnymi problemami socjalnymi i zdrowotnymi, które albo mieszkały w nocle-

gowniach i schroniskach, albo spały w miejscach niemieszkalnych. Ponieważ ludzie ci nie wy-

chodzili z bezdomności, stało się oczywiste, że pomoc w formie tymczasowego schronienia nie 

działa i potrzebna jest zmiana. 

Podstawowe zasady nowej polityki krajowej zostały sformułowane w 2008 roku. Zrozumieli-

śmy, że zamiast zarządzać bezdomnością, musimy skupić się na jej zakończeniu, a do tego po-

trzebne są trwałe rozwiązania mieszkaniowe. Zasady tego nowego podejścia zakorzenione były 

w uznaniu mieszkania za podstawowe prawo społeczne. Powołana grupa ekspercka sformuło-

wała etyczne, polityczne, a nawet ekonomiczne argumenty przemawiające za tym punktem wi-

dzenia. W praktyce oznaczało to, że staramy się zapewnić zakwaterowanie we własnym wynaj-

mowanym mieszkaniu, z własną umową najmu, bezwarunkowo i ze wsparciem, jeśli jest ono 

potrzebne i chciane. Podejście to nazwaliśmy najpierw mieszkanie (housing first). 

Podejście to zostało przyjęte jako polityka krajowa przez rząd fiński w 2008 roku i wszystkie 

następne rządy zgodziły się na jej kontynuowanie. Metoda najpierw mieszkanie była również 

katalizatorem, który doprowadził do przekształcenia istniejących schronisk w mieszkania wspo-

magane, ponieważ metoda ta opiera się właśnie na trwałych rozwiązaniach mieszkaniowych. 

Noclegownie i schroniska miały w Finlandii długą historię i wiązało się z nimi wiele problemów. 

Zdawały się one tworzyć subkulturę bezdomności, nie zapewniały prywatności ani warunków 

do rozwiązywania problemów wiążących się z bezdomnością. Często były to miejsca niespo-

kojne i z tego powodu niektóre osoby w kryzysie bezdomności wolały nawet spać bez dachu nad 

głową, jeśli noclegownia była jedyną oferowaną im opcją.  

Proces przekształceń i przebudowy placówek dla osób w kryzysie bezdomności rozpoczął się  

w 2008 roku i całkowicie zmienił krajobraz fińskiej bezdomności. Największa zmiana nastąpiła 

w Helsinkach, gdzie było 558 miejsc noclegowych w noclegowniach i schroniskach, a obecnie 

jest tylko jedno schronisko, czy raczej centrum usługowe prowadzone przez miasto, z 52 miej-

scami noclegowymi. Proces ten zajął około 4 lat, w czasie których niektóre schroniska i nocle-

gownie zostały wyremontowane i przekształcone w zespoły mieszkań wspomaganych, w któ-

rych każdy mieszkaniec ma własne, niezależne mieszkanie, ale są też wspólne przestrzenie  

i personel zapewniający wsparcie na miejscu. „Utrata” miejsc w schroniskach i noclegowniach 

spowodowana przekształceniem została zrekompensowana nowymi zespołami mieszkań wspo-

maganych i rozproszonymi mieszkaniami na wynajem. 

Przekształcenie zostało sfinansowane z dotacji (50%), głównie z państwowego Centrum Finan-

sowania i Rozwoju Mieszkalnictwa (ARA) oraz z gwarantowanych przez państwo niskoopro-

centowanych kredytów długoterminowych (na 40 lat). Miasta mogły również otrzymać  

państwowe dotacje celowe na zatrudnienie nowego personelu świadczącego wsparcie w miesz-

kaniach wspomaganych. 

Przykład Armii Zbawienia dobrze ilustruje tę zmianę. Armia Zbawienia prowadziła w Helsin-

kach schronisko dla bezdomnych mężczyzn przy ulicy Alppikatu, z 260 miejscami noclegowymi 

i personelem składającym się z 13 opiekunów. W 2012 roku zostało ono wyremontowane i prze-

kształcone w zespół mieszkań wspomaganych, na który składa się 81 niezależnych mieszkań. 

Obecnie Armia Zbawienia posiada w trzech zespołach mieszkań wspomaganych (odnowione 

Alppikatu i dwie nowe lokalizacje) 239 niezależnych mieszkań i 55-osobowy personel wsparcia 

składający się z pracowników socjalnych, trenerów pracy itp. Ten konkretny przykład procesu 

przekształceń został szczegółowo opisany w naszej publikacji internetowej:  

https://ysaatio.fi/en/housing-first-finland/a-home-of-your-own-handbook 
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W każdym dużym mieście w Finlandii nadal istnieją interwencyjne placówki zbiorowego schro-

nienia na potrzeby pilnych przypadków, co jest wymagane przez prawo, ale nie ma obecnie pla-

nów rozbudowy tego rodzaju tymczasowego zakwaterowania.  

Od 2008 roku liczba osób doświadczających bezdomności długotrwale spadła w Finlandii  

o 70%, a całkowita liczba osób w kryzysie bezdomności o 50%. Nadal mamy 4300 osób samot-

nych i 200 par lub rodzin w kryzysie bezdomności, ale 2/3 z nich mieszka tymczasowo u przy-

jaciół i rodzin. Obecny rząd zdecydował, że do 2027 roku powinniśmy mieć absolutne zero bez-

domności, a miasto Helsinki wyznaczyło termin na osiągnięcie tego celu do 2025 roku. Oznacza 

to, że musimy zwiększyć wykorzystanie przystępnych cenowo zasobów mieszkalnictwa socjal-

nego, co jest również ważne w zapobieganiu bezdomności. Ponadto, istnieje także potrzeba wy-

budowania kilku dodatkowych małych zespołów mieszkań wspomaganych. 

Jednym z głównych powodów, dla których udało nam się ograniczyć bezdomność, był szeroki 

konsensus polityczny. Od 2008 roku mieliśmy osiem rządów koalicyjnych i wszystkie one zgo-

dziły się kontynuować politykę opartą o metodę najpierw mieszkanie. Bezdomność nie może 

być przedmiotem zainteresowania jednej partii – zakończenie tego palącego problemu społecz-

nego wymaga woli politycznej i szerokiej współpracy pomiędzy państwem, władzami lokalnymi 

i organizacjami pozarządowymi. 

(tłum. J. Wilczek) 

 

 

ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH  
W OBSZARZE BEZDOMNOŚCI 

Justyna Pawlak 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

Niezależne życie wiąże się możliwością dokonywania wyborów i podejmowania decyzji co do 

miejsca zamieszkania, współmieszkańców oraz sposobu organizacji życia codziennego. Do roz-

woju i ugruntowania struktury pomocowej, umożliwiającej korzystanie ze wsparcia przy zacho-

waniu jak największej niezależności życiowej i prawa do samostanowienia, dąży Strategia roz-

woju usług społecznych – dokument o charakterze programowym, wyznaczający główne kie-

runki działań do wdrożenia na kolejne lata w kluczowych obszarach: rodzina – dzieci, w tym 

dzieci z niepełnosprawnościami; osoby starsze; osoby z zaburzeniami psychicznymi; dorosłe 

osoby z niepełnosprawnościami; osoby w kryzysie bezdomności. 

Koncepcja deinstytucjonalizacji zakładająca przechodzenie od opieki o charakterze instytucjo-

nalnym do opieki świadczonej w środowisku rodzinnym i społeczności lokalnej, w wymiarze 

społecznym odnosi się przede wszystkim do procesu rozwoju usług świadczonych na poziomie 

lokalnych społeczności. Proces ten powinien być wdrażany z zachowaniem podstawowego za-

łożenia, że ma on służyć poprawie dobrostanu osób i rodzin. Jego opracowanie i wdrożenie, tj. 

wyznaczenie obszarów, kierunków i działań oraz sposobu realizacji, wymaga zaangażowania 

wszystkich stron – administracji centralnej oraz samorządowej – z poziomu regionalnego, po-

wiatowego i gminnego, jak również organizacji obywatelskich działających w obszarach obję-

tych procesem deinstytucjonalizacji.  

W obszarze przeciwdziałania bezdomności proces deinstytucjonalizacji usług społecznych po-

winien być skoncentrowany wokół koncepcji odejścia od obowiązującego instytucjonalnego 

modelu „drabinkowego” na rzecz zwiększania zasobu mieszkań, w których rozwiązywany jest 
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problem bezdomności. Wieloletnie doświadczenie w zakresie udzielania wsparcia osobom do-

świadczającym bezdomności, polegające na tworzeniu schronisk i noclegowni, pokazuje, że mo-

del ten raczej nie pozwala w wystarczającym stopniu na jej przezwyciężenie. Co więcej, dalszy 

rozwój tego modelu nie przynosi oczekiwanych skutków.  

Powyższe w znaczącym stopniu potwierdzają dostępne wyniki badań. Z ostatniego Ogólnopol-

skiego badania liczby osób bezdomnych1 (13/14 lutego 2019 r.) wynika, iż wydłużają się epizody 

bezdomności wśród badanych osób. Doświadczając kryzysu bezdomności od lat, korzystają  

z tradycyjnej pomocy z tytułu bezdomności i mimo tego nadal pozostają bez domu: często cier-

piąc z powodu zaburzeń psychicznych lub uzależnień i doświadczając długotrwałej bezdomności 

przejawiającej się wieloletnim przebywaniem w miejscach, których nie można uznać za miesz-

kanie. W tego typu sytuacjach programy oparte na modelu najpierw mieszkanie wydają się obec-

nie najbardziej adekwatną i efektywną formą wsparcia. Należy bowiem mieć na względzie, że 

dłuższe zmagania z kryzysem bezdomności wpływają negatywnie nie tylko na efektywność póź-

niejszego procesu socjalizacji, ale również znacząco pogarszają stan zdrowia tych osób i możli-

wość powrotu do samodzielnego życia w społeczeństwie. Zindywidualizowane wsparcie świad-

czone w mieszkaniu ma również szczególne znaczenie w przypadku młodych osób bezdomnych 

– zarówno wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych, jak również mających za sobą po-

byt w instytucjonalnej pieczy zastępczej lub różnego rodzaju placówkach dla młodzieży – u któ-

rych przebywanie w warunkach instytucjonalnych utrwala deficyty w zakresie kompetencji spo-

łecznych i emocjonalnych umożliwiających samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie.  

Konieczne jest zatem propagowanie i rozwijanie różnorodnych rozwiązań mieszkaniowych, ma-

jąc na uwadze możliwość zaadaptowania ich do lokalnych warunków i możliwości, a także po-

pularyzacja wiedzy o modelu najpierw mieszkanie, mającym na celu zapewnienie wsparcia oso-

bom, które z różnych przyczyn nie są w stanie sprostać warunkom obowiązującym w systemie 

instytucjonalnym.  

Kluczowe znaczenie w procesie deinstytucjonalizacji usług w obszarze przeciwdziałania bez-

domności ma również profilaktyka. Stąd też potrzeba skoncentrowania zaangażowania również 

na zapobieganiu zadłużeniom, eksmisjom, a w konsekwencji bezdomności. Niezbędne jest wy-

pracowanie standardu działań profilaktycznych i interwencyjnych w zakresie mieszkalnictwa 

pozwalających kontrolować zadłużenie. System wsparcia musi bowiem zapewniać realne me-

chanizmy przeciwdziałania bezdomności i wykluczeniu mieszkaniowemu, połączone ze wspar-

ciem specjalistów i swobodnym dostępem do usług społecznych, zdrowotnych, edukacyjnych, 

aktywizacji zawodowej, wsparcia środowiskowego. Powinien także dawać realną możliwość 

wyjścia z kryzysu bezdomności (uwzględniając, że jest to proces, który może być długotrwały) 

lub możliwość godnego życia w rozwiązaniach mieszkaniowych osobom, które z uwagi na wiek, 

niepełnosprawność lub stan zdrowia (w tym uzależnienia) nie są w stanie przejść od bezdomno-

ści do pełnej samodzielności. 

Najbardziej adekwatną formą świadczenia usług w społeczności lokalnej są mieszkania wspo-

magane, będące skuteczną formą wychodzenia z kryzysu bezdomności lub świadczenia stałego 

wsparcia (w zależności od przypadku), prowadzącą do reintegracji społecznej, a także do budo-

wania sprawczości oraz odpowiedzialności. Niezbędne jest stworzenie elastycznego systemu 

mieszkań wspomaganych, w których świadczone będą usługi (związane z treningiem samodziel-

ności lub stałym wspieraniem osób tam przebywających) każdorazowo dostosowane do potrzeb 

danej osoby. W konsekwencji oferta usług świadczonych w placówkach, np. o charakterze in-

 
1 Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w województwach w roku 2018 oraz wy-

niki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych (13/14 lutego 2019), MRPiPS, Warszawa 2019 
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terwencyjnym, będzie uzupełnieniem, a nie podstawą systemu wsparcia osób bezdomnych. Na-

tomiast usługi świadczone w placówkach powinny być uzupełniane świadczeniem usług w śro-

dowisku, głównie streetworkingu.  

Trzeba jednak podkreślić, że deinstytucjonalizacja usług społecznych nie jest procesem polega-

jącym na bezwzględnym zamykaniu placówek zapewniających całodobową opiekę, czy schro-

nienie. Jest to proces polegający na rozwoju usług społecznych świadczonych w społeczności 

lokalnej oraz na wypracowaniu i wdrożeniu rozwiązań, które umożliwią niezależne życie oso-

bom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osobom w kryzysie bez-

domności. To proces wieloletni, długofalowy, który wymagać będzie realizacji szeregu reform 

systemowych, dlatego tez jego realizacja musi zostać rozłożona w czasie. Jednocześnie jest pro-

cesem wielopłaszczyznowym, wymagającym wieloaspektowych działań oraz zmian legislacyj-

nych i tym samym przeprocedowania wielu aktów prawnych w celu dostosowania przepisów 

prawa do kierunków wyznaczanych w Strategii. 

 

 

WSTĘPNE WYNIKI EWALUACJI PROJEKTU POWER 4.3  
„HOUSING FIRST – NAJPIERW MIESZKANIE” 

Małgorzata Szpunar 
Uniwersytet Gdański 

W Polsce od kilkunastu lat trwają debaty o konieczności deinstytucjonalizacji w różnych obsza-

rach pomocy społecznej, zarówno na rzecz dzieci, seniorów, osób z niepełnosprawnością czy  

w kryzysie bezdomności. Pierwsze kroki to zmiany w standardach świadczenia usług, gdzie mię-

dzy innymi ustawodawca nakazał zmniejszanie liczby osób w placówkach, by miały one bardziej 

rodzinny wymiar oraz dawały możliwość zindywidualizowanej pracy z osobami potrzebującymi 

wsparcia, a także gwarantowały im intymność i komfort życia. Kolejne kroki to tworzenie miesz-

kań chronionych czy wspieranych, gdzie zamieszkuje określona grupa osób, wymagająca wspar-

cia, udzielanego przez wychowawcę (na rzecz osób usamodzielnianych), asystenta (na rzecz 

osób w kryzysie bezdomności, niepełnosprawnych), czy opiekuna (na rzecz seniorów). Równo-

legle samorządy i organizacje pozarządowe prowadzą działania, które mają na celu wsparcie  

w miejscu zamieszkania klienta albo stworzenia warunków, by takowe mieszkania mogli oni 

pozyskać i mieszkać samodzielnie.  

Celem niniejszego tekstu jest uzasadnienie deinstytucjonalizacji pomocy na rzecz osób w kry-

zysie bezdomności i zapoznanie z założeniami metody najpierw mieszkanie na przykładzie 

wdrożenia tego rozwiązania w Polsce realizowanego przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata 

Alberta w partnerstwie z Ogólnopolską Federacją na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdom-

ności. 

Osoby w kryzysie bezdomności w Polsce do tej pory mogły liczyć na pobyt w instytucjach to-

talnych, jakimi są schroniska, noclegownie czy ogrzewalnie, lub życie w przestrzeni publicznej 

(ulica, dworce, działki, pustostany, piwnice, śmietniki itd.) W niewielu miastach w Polsce pro-

wadzone są mieszkania wspierane lub chronione dla osób w kryzysie bezdomności (np. Gdynia, 

Sopot, Kraków, Warszawa). Efektem funkcjonowania takiego systemu pomocy staje się swoista 

segregacja społeczna – odizolowanie osób poszukujących społecznego wsparcia od reszty spo-

łeczeństwa. Wbrew pozorom schronisko staje się dla osoby w kryzysie bezdomności miejscem 

pogłębiania się wyuczonej bezradności i izolacji społecznej (poprzez ograniczenie kontaktów do 
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osób w podobnej sytuacji, brak intymności, możliwości budowania relacji z osobami spoza in-

stytucji, np. rodziną czy partnerem). Poza tym jest to miejsce, które ma swój regulamin, a tym 

samym ogranicza prawo do wolności, swobody i nie jest dostępne dla każdej osoby doświadcza-

jącej bezdomności.  

Deinstytucjonalizacja i rozwój profesjonalnych i adekwatnych do potrzeb usług świadczonych 

w obrębie społeczności lokalnych tworzy warunki do realizacji podstawowych praw człowieka 

i zapewnia wysoką jakość życia przedstawicieli słabszych grup społecznych (osób w kryzysie 

bezdomności, starszych, z niepełnosprawnością, chorujących psychicznie i innych osób wyma-

gających wsparcia). Jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed realizatorami procesu 

deinstytucjonalizacji, jest zadbanie, by wszelkie działania podejmowane były z poszanowaniem 

praw człowieka i obywatela, w trosce o dobre imię odbiorców, ich godność, wolę i upodobania. 

Konieczne jest zaangażowanie beneficjentów wsparcia i ich rodzin w podejmowanie decyzji do-

tyczących rodzaju i zakresu świadczonych usług. Uznanie prawa reprezentantów wspieranych 

kategorii do samostanowienia staje się warunkiem maksymalizacji korzyści z procesu deinsty-

tucjonalizacji, zarówno dla jej odbiorców, jak i pozostałych członków społeczności. 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta jest pionierem metody najpierw mieszkanie w Pol-

sce. Wcześniejsze badania i debaty naukowców i praktyków z organizacji pozarządowych po-

zwoliły na wypracowanie pewnych wytycznych praktycznych jak i badawczych. Badania miały 

na celu nie tylko opis próby i efektywności działań programu, ale także wypracowanie wskazó-

wek do dalszych implementacji programów najpierw mieszkanie. 

Program zrealizowany przez Towarzystwo zakładał, że w 3 miastach polskich: Gdańsku, War-

szawie i Wrocławiu przedstawiciele Towarzystwa (głównie streetworkerzy) wytypują po 10 

osób w kryzysie bezdomności do udziału w programie. Osoby te miały mieć minimum 6-letnie 

doświadczenie bezdomności (głównie ulicznej), borykać się z problemem alkoholowym i/lub  

z zaburzeniami psychicznymi oraz chcieć wziąć udział w programie.  

Zespół badawczy powołany przez Ogólnopolską Federację na rzecz Rozwiązywania Problemu 

Bezdomności opracował zarówno cele, problematykę badań, jak i narzędzia badawcze. Część 

badań prowadzili bezpośrednio członkowie zespołu, część streetworkerzy i asystenci osób będą-

cych w programie. Uzależnione to było od celu badań i dostępu do osób badanych. 

Badanie wstępne (karta kwalifikacyjna) przeprowadzone były przez streetworkerów (Gdańsk) 

lub członków zespołu badawczego (Warszawa i Wrocław). Badanie było wstępną ankietą kwa-

lifikującą do uczestnictwa w programie najpierw mieszkanie. Sprawdzało, czy wskazana osoba 

bezdomna spełnia minimalne kryteria, będące założeniami projektu, czyli czy jest osobą bez-

domną od ponad 6 lat oraz czy jest osobą doświadczającą uzależnienia i/lub zaburzeń psychicz-

nych. Zawierało ponadto podstawowe informacje demograficzne (metryczkę) związane z wie-

kiem, płcią, miejscem pobytu aktualnego oraz miejscami pobytu w ciągu ostatnich 6 miesięcy.  

Kolejnym etapem badania, przeprowadzonym z osobami wstępnie zakwalifikowanymi do 

udziału w projekcie, było badanie P1, którego celem było uchwycenie zmian w kilku obszarach 

pomiędzy stanem zamieszkania „na ulicy”, a rozpoczęciem korzystania z mieszkania. Badano  

w nim poczucie przynależności do społeczności, deklarowany ogólny stan zdrowia fizycznego  

i psychicznego, poziom konsumpcji alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz pewne 

aspekty związane z korzystaniem z aktualnego miejsca zamieszkania. Osoby badane na tym eta-

pie nie wiedziały jeszcze o tym, że są typowane wstępnie do uczestnictwa w programie najpierw 

mieszkanie.  

Po zasiedleniu mieszkań uczestnicy brali udział w kolejnym badaniu – P2. Ankieta P2, określa-

jąca niejako stan początkowy uczestników, była przeprowadzana przez członka zespołu badaw-

czego. Jest to narzędzie obejmujące kompleksowo kilka obszarów związanych z życiem bada-

nych. Badano m.in. korzystanie ze wsparcia społecznego, integrację z miejscem zamieszkania, 
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uczestnictwo w życiu społecznym, samopoczucie psychiczne i ocenę własnego wychodzenia  

z bezdomności. Ważnym obszarem było również funkcjonowanie ekonomiczne, czyli przeszłe  

i aktualne zatrudnienie, możliwości zarobkowania, źródła i wysokość aktualnych dochodów. 

Kolejny obszar to zdrowie i uzależnienia, gdzie badany opowiadał o swoim samopoczuciu fi-

zycznym i psychicznym, chorobach, na które choruje, czy się leczy, jakie leki przyjmuje. Jeśli 

natomiast chodzi o uzależnienia (od alkoholu i osobno od narkotyków), narzędzie pozwalało 

określić częstotliwość zażywania środków psychoaktywnych, ilość, a także ich rodzaj. Następny 

wskaźnik w badaniu P2 to poczucie bezpieczeństwa (fizycznego i ekonomicznego) związanego 

z miejscem, w którym zamieszkał badany. W P2 badano także, w jaki sposób osoba korzysta  

z mieszkania, jak oswaja swoją przestrzeń i w jaki sposób posiadanie mieszkania wpłynęło na 

kontakty interpersonalne (np. możliwość przyjmowania gości). Badani mieli opisać swoje aktu-

alne mieszkanie, jego wyposażenie i korzystanie przez nich poszczególnych urządzeń czy miejsc 

w najbliższym sąsiedztwie. Badano wreszcie także efektywność kosztową projektu – na tym 

etapie w formie weryfikacji z jakich usług dany uczestnik korzystał w ciągu 6 miesięcy przed 

zasiedleniem mieszkania. Uwzględniono tutaj zarówno usługi świadczone stricte na rzecz osób 

w kryzysie bezdomności przez instytucje pomocy społecznej i organizacje pozarządowe, ale 

także m.in. przez opiekę zdrowotną, izby wytrzeźwień, wymiar sprawiedliwości i służby porząd-

kowe, a nawet osoby prywatne. Ta część badania skierowana była przede wszystkim do pracow-

ników socjalnych posiadających wiedzę o usługach z jakich korzystali poszczególni uczestnicy, 

jednak w przypadku niektórych danych dodatkowo posiłkowano się informacjami zbieranymi 

bezpośrednio od uczestników. 

Badanie P3 zaplanowane było w okresie ok. 1,5 roku po P2 (co jednak uległo znacznemu zakłó-

ceniu z uwagi na nałożenie się pandemii COVID-19 na start programu). Narzędzie w większości 

było takie samo i miało ukazać zmianę, która zajdzie w funkcjonowaniu mieszkańca – prze-

strzennym, zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym, a także zobrazować efektywność kosz-

tową programu najpierw mieszkanie wyrażoną w kosztach wykorzystanego wsparcia pomocy 

społecznej, opieki zdrowotnej i innych osób, instytucji czy organizacji. Ten ostatni czynnik  

(a także wybrane czynniki z zakresu funkcjonowania uczestników) dodatkowo weryfikowane 

były krótkimi badaniami kwartalnymi nazwanymi I1, I2, I3 itd. Zasadniczy proces badawczy 

(od badania P2 do badania P3) przeszły 24 osoby. Poniżej prezentowane są wybrane fragmenty 

badań i porównanie między sytuacją uczestników programu najpierw mieszkanie w badaniu P2 

i P3. 

Pierwszy omawiany wskaźnik dotyczy budowania bliskich relacji uczestników projektu, czyli 

bycia w relacji partnerskiej. 

Posiadanie partnera życiowego 

Badanie Tak Nie 

P2 6 18 

P3 7 17 

W powyższej tabeli zobaczyć można, że większość uczestników nie ma partnerów życiowych 

(18 w P2) i zamieszkanie we własnym mieszkaniu spowodowało jedynie w jednym przypadku 

zbudowanie relacji. Tylko 6 osób w momencie zamieszkania miało już partnera życiowego. 

Warto zwrócić tu uwagę na fakt, że jest to zarówno specyfika bycia w kryzysie bezdomności, co 

nie sprzyja budowaniu stabilnych relacji, jak i na to, że osoby te są osamotnione.  

Poniższy wykres pokazuje zidentyfikowane w badaniach kwartalnych średnie miesięczne koszty 

usług z jakich korzystali uczestnicy programu. 
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Należy podkreślić, że w badaniu P2 ustalono, że średni miesięczny koszt wykorzystanych usług 

w czasie 6 miesięcy przed wejściem do programu wynosił na jedną osobę 1 912,85 zł (głównie 

były to usługi jadłodajni, noclegowni, służby zdrowia, prewencji, izb wytrzeźwień). Po wejściu 

do programu, a tym samym zamieszkaniu we własnym mieszkaniu, koszty te obniżyły się  

o ponad połowę. W następnych dwóch kwartałach koszty rosną. Z informacji z wywiadów  

z asystentami wynika, że spowodowane jest to tym, że uczestnicy najczęściej zaczęli współpra-

cować z asystentami w zakresie dbania o zdrowie, zrealizowali skierowania do specjalistów. 

Warto tu podkreślić, że koszty ochrony zdrowia w badanej grupie są podstawowym kosztem, 

znacznie przekraczającym koszty pozostałych usług. 

Następna tabela prezentuje wynik badania, związany z subiektywną oceną własnego stanu zdrowia. 

Subiektywna ocena zdrowia 

Badanie Bardzo złe Raczej złe Raczej dobre Bardzo dobre 

P2 1 12 8 3 

P3 2 9 8 5 

Jak widać w pierwszym badaniu najwięcej osób (12) oceniło swoje samopoczucie jako raczej 

złe, a jedna wręcz bardzo złe. Raczej dobrze oceniło swoje zdrowie 8 osób, a bardzo dobrze – 3. 

W kolejnym badaniu zmianę można dostrzec we wskazaniu raczej źle – 3 osoby mniej zadekla-

rowały tak opisane samopoczucie, natomiast jedna więcej uznała, że jest gorzej niż przed wej-

ściem do programu. Widać również zmianę w pozytywnym postrzeganiu swojego samopoczucia 

z 3 do 5 osób, które deklarują, że bardzo dobrze się czują.  

Następny wskaźnik związany jest również ze zdrowiem. Miał ukazać zarówno zmianę samopo-

czucia, ale także i dbałość o zdrowie, czyli poddawanie się leczeniu. 

Częstotliwość przyjmowania leków przepisanych przez psychiatrę w ciągu 

ostatnich 30 dni 

Badanie wcale  raz kilka razy często codziennie 

/prawie  

codziennie 

P2 21 0 0 0 2 

P3 18 0 1 0 5 

Większość badanych (21) zadeklarowała po wejściu do projektu, że nie przyjmuje żadnych le-

ków, przepisanych przez psychiatrę. Warto przypomnieć, że uczestnicy byli rekrutowani spośród 
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osób w kryzysie bezdomności z problemami psychicznymi, czyli założyć można, że brak do-

stępności do leczenia i niska świadomość związana ze zdrowiem daje taki wynik. W badaniu P3 

ta ilość zmniejsza się do 18, ale i tak jest najwyższa. Codziennie leki przyjmowało wchodząc do 

projektu 2 uczestników, a później – 5. 

Poniższa tabela dotyczy deklaracji na temat spożywania alkoholu przez uczestników. Warto tu 

podkreślić, że w programie najpierw mieszkanie, w odróżnieniu od instytucjonalnych form po-

mocy, nie ma warunku całkowitej abstynencji. 

Częstotliwość spożywania alkoholu (deklaracja) 

Badanie nigdy raz  

w miesiącu 

lub rzadziej 

2-3 razy  

w miesiącu 

2-3 razy  

w tygodniu 

4 razy  

w tygodniu  

i częściej 

P2 6 0 4 6 8 

P3 7 3 7 3 4 

Zaobserwować można tendencję zmniejszania spożycia alkoholu. Na wstępie projektu 6 osób 

deklarowało, że nie pije w ogóle alkoholu i w następnym badaniu kolejna osoba złożyła taką 

deklarację. Raz w miesiącu lub rzadziej w P3 deklaruje spożycie 3 uczestników (czyli więcej niż 

w P2, choć należałoby tutaj zastanowić się nad jakościową interpretacją, gdyż w kolejnych 

wskaźnikach następuje zmniejszenie osób, które znacznie częściej piły).  

Poniższy wykres opisuje korzystanie z przestrzeni publicznej i uczestnictwa w społeczności lo-

kalnej. 

 

Warto w tym miejscu podkreślić, że projekt został uruchomiony w okresie pandemii COVID-

19, więc wskaźniki te nie są obiektywne, tzn. nie można obiektywnie określić, czy ta aktywność 

jest na takim poziomie ze względu na uczestnika, czy bardziej na zewnętrzne warunki, gdzie 

część instytucji była zamknięta, część otwarta jedynie w ograniczonym zakresie. Wspólny wnio-

sek jest taki, że uczestnicy zwiększyli uczestnictwo w życiu społecznym i aktywność skupili  

w miejscu zamieszkania. Dotyczy to zarówno korzystania ze spacerów, terenów zielonych, skle-

pów czy gastronomii. 

Ostatni prezentowany wynik dotyczy informacji, czy uczestnicy projektu powracają do miejsc, 

w których spędzali czas jako osoby w kryzysie bezdomności, czy te kontakty porzucili. 
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Większość badanych w P3 nie wraca do poprzedniego miejsca życia, niewielu robi to sporadycz-

nie raz na kilka miesięcy. Pojedyncze osoby deklarują, że bywają tam codziennie lub kilka/kil-

kanaście razy w miesiącu. 

Prezentowane fragmenty badań pozwalają bardzo ostrożnie zakładać, że udział w programie naj-

pierw mieszkanie miał przynajmniej umiarkowanie pozytywny wpływ na funkcjonowanie jego 

uczestników. Publikacja pełnych wyników badań planowana jest na przełom 2021 i 2022 roku. 

 

 

BEZDOMNOŚĆ W CZASACH ZARAZY 

Małgorzata Sieńczyk 
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny 

Nikt nie był przygotowany na to, co miało nastąpić pod koniec 2019 roku i w latach następnych. 

Raczej nie mógł być. Ani tu, ani tam. Nigdzie. Patrząc z perspektywy czasu przez pryzmat wcze-

śniejszych doświadczeń ludzkości z pojawiającymi się okresowo pandemiami mogliśmy się 

przygotować, przynajmniej mentalnie. Jednak – przyznajmy szczerze, przespaliśmy ten czas. 

Szybko rozprzestrzeniająca się zaraza sprawiła, że z dnia na dzień staliśmy się osamotnieni, nie-

malże wyobcowani w świecie, który do niedawna wydawał się poznany, spokojny i, co tu dużo 

pisać, przyjazny. W jednej chwili stracił miano bezpiecznej przystani, a jedynym azylem stał się 

nasz dom, nasze mieszkanie, nasze cztery ściany. Nasz własny kąt. Przynajmniej dla większości. 

No dobrze, dla przeważającej większości.  

Domowe zamknięcie i izolacja społeczna przez dłuższy czas stały się normą zachowującą pozory 

realności. Nowa rzeczywistość. Nowa normalność. Siedź w domu i nie wychodź! brzmiało  
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w niemal każdym kanale telewizyjnym czy radiowym. Zostań w domu! Nie ryzykuj! powtarzało 

się jak mantra. No wszystko pięknie, ale co z osobami, które domu nie posiadają?  

To pytanie zadał sobie także Pan Marian. No może nie do końca w identycznym brzmieniu. 

Pytanie pozwolił sobie okrasić kilkoma siarczystymi epitetami. Jakim domu? O czym oni mó-

wią? Przecież jestem na ulicy, przecież to mój dom. Od tego zakrętu aż do wejścia do kanału 

wszystko moje. Tutaj, na ulicy, spędził większość swojego dorosłego życia. Pan Marian, podob-

nie jak i wielu współdzielących jego los w kryzysie bezdomności, znalazł się w zupełnie nowej 

rzeczywistości. Rzeczywistości, na którą nikt, także on, nie był przygotowany. No może za wy-

jątkiem scenarzystów filmów katastroficznych. Pan Marian widział dawno temu taki film, kiedy 

do jego rodzinnego miasteczka przyjechało objazdowe kino. W filmie też kończył się Świat. 

Normalnie jak w filmie – pomyślał Pan Marian. Tu i teraz świat Pana Mariana dosłownie odwró-

cił się na drugą stronę. Zakleszczył go. Swoiście zamknął w systemowej luce, o której nikt na 

przełomie 2019 i 2020 roku nie myślał. Cóż, trudno się dziwić. Priorytetem była próba ratowania 

świata, który wszyscy, może za wyjątkiem Pana Mariana i osób będących w podobnej do jego 

sytuacji życiowej, znali i w którym pływali jak ta przysłowiowa ryba w wodzie. Już po mnie – 

pomyślał w duchu Pan Marian. Był to bowiem pierwszy raz w jego życiu, w którym naprawdę 

nie wiedział, co robić. Życie nigdy go nie rozpieszczało, ale zawsze znajdował jakieś wyjście  

z sytuacji. Tym razem miało się nie udać. Już po mnie, normalnie to już koniec – kotłowało się 

w jego głowie. Z tą myślą zasnął w „czterech kątach” kanału niepewny przyszłości i świadom 

faktu, że na powierzchni świat zmienia się nie do poznania.  

Łup! Trzask! rozległo się echem po „M4” Pana Mariana. Halo! Jest tam ktoś? Głos pojawił się 

dosłownie znikąd. Chwilę zajęło Panu Marianowi zorientowanie się w sytuacji. No i stało się. 

Nawet nie zauważyłem, jak ten cały COVID mnie wykończył… Już idę święty Piotrze… westchnął 

pod nosem zły, że nie zdążył otworzyć butelki, którą od lat trzymał na specjalną okazję. Jaki 

święty Piotrze? Chłopie! Tu Grzesiek. Ja od innego świętego. Ja od Alberta!  

Grzesiek pracował w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta już kilka lat. Od niedawna 

zaczął aktywnie działać jako streetworker. Nie było łatwo. Szczególnie trudne były pierwsze 

tygodnie działań w terenie, ale Grzesiek się nie poddawał. Każdy mały sukces traktował jak 

wielkie zwycięstwo. Bo pomagał. Bo widział w tym sens. Bo mógł zmienić czyjeś życie. Albo 

raczej mógł ów sens życia przywrócić. Zarówno streetworkerów Towarzystwa, jak i całą orga-

nizację, COVID brutalnie i z całą swą siłą wyrwał ze snu. Okazał się, że po „przebudzeniu” 

najbardziej brakowało czasu. Trzeba było podjąć szybkie decyzje. Izolować? W jaki sposób? 

Kogo? Jak nie wpuścić niewidzialnego najeźdźcy w progi prowadzonych placówek? Praca 

Grześka nabrała nowego znaczenia, nowego kształtu. Trzeba było zmienić nie tylko priorytety, 

ale i sam sposób niesienia pomocy. Przy stole pojawił się nowy gracz. Niebezpieczny. Śmier-

cionośny. Atakujący bezpardonowo. Bez skrupułów, bez ostrzeżenia, bez litości. Gracz, który 

nie zważał na to, gdzie i jak ktoś mieszka. W tym całym bezładzie Grześka nie opuszczało jednak 

poczucie pewnej społecznej sprawiedliwości. Nie tylko osobom, którym pomagał, świat powie-

dział nie. Nie skierowane było do wszystkich… Jak w tym chaosie mam pomóc tym, którzy sami 

nie mogą sobie pomóc? myślał w duchu Grzesiek. 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta od ponad 40 lat pomaga osobom w kryzysie bez-

domności, osobom wykluczonym społecznie, osobom w potrzebie. Bez względu na płeć, wiek 

czy inne cechy. Wszystkim, którzy owej pomocy potrzebują. Zapewnienie bezpieczeństwa po-

trzebującym w czasie pandemii COVID-19 wymagało jednak nowego, nieszablonowego podej-

ścia. Z jednej strony mieszkańcy placówek Towarzystwa czy korzystający z noclegowni pozor-

nie mogli czuć się bezpieczni, nie mniej jednak dotychczasowe zasady placówek musiały zostać 

zmienione. Bezpośredni powrót do placówki nie był już możliwy, gdyż niósł ze sobą ryzyko 

szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa wśród pozostałych mieszkańców. Z tego też powodu 

Towarzystwo musiało działać szybko na wielu polach. Z jednej strony konieczna była ochrona 
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pracowników, z drugiej pomoc i wsparcie potrzebującym. Samą strategię pomocy podzielono na 

dwie główne ścieżki – podstawową i specjalną. Ścieżka podstawowa obejmowała zaopatrzenie 

mieszkańców placówek, jak i pracowników i wolontariuszy, a więc osób bezpośrednio zaanga-

żowanych w niesienie pomocy, w niezbędne środki ochrony osobistej. Z tej możliwości skorzy-

stały 54 Koła Towarzystwa w całej Polsce. Ścieżka specjalna wymagała zmian sposobu niesienia 

pomocy i dostosowania do nowych warunków. Ze względu na duże ryzyko związane z wprowa-

dzanymi zmianami, wysokie koszty, ryzyko niepowodzenia, nowe rozwiązania wdrożono pilo-

tażowo w pięciu miastach – Gdańsku, Gliwicach, Jeleniej Górze, Warszawie i Wrocławiu. Ze 

względu na różnice i specyfikę każdego z miast czy poziom zagrożenia epidemiologicznego, 

wprowadzone zmiany miały w każdym z nich nieco innych charakter. Nie mniej jednak wspól-

nym mianownikiem była izolacja mieszkańców placówek od potencjalnych źródeł zakażenia.2  

Funkcjonujące w godzinach nocnych noclegownie w Gdańsku i Wrocławiu przekształcono  

w ośrodki całodobowe, co ograniczyło konieczność migracji mieszkańców. W ośrodkach cało-

dobowych natomiast zachęcano mieszkańców do pozostawania przez cały czas w placówce, za-

pewniając jednocześnie wszelkie niezbędne środki ochrony osobistej, żywność oraz zagospoda-

rowanie czasu wolnego. Zawieszono także możliwość wizyt i odwiedzin osób postronnych. 

Nowi mieszkańcy przed przyjęciem musieli przejść okres czternastodniowej samoizolacji w spe-

cjalnie otwartych, dodatkowych placówkach buforowych. Były to całkowicie niezależne,  

w pełni wyposażone ośrodki izolacji, w których opiekę prowadził specjalistyczny personel. Po-

nadto, aby zminimalizować ryzyko rozwoju infekcji wśród mieszkańców, zmieniono system 

zmian kadry placówek z 12-godzinnego na 7-dniowy.  

Nieskrywany uśmiech pojawił się na twarzy Grześka, gdy po raz pierwszy zobaczył specjalny 

autobus – mobilny punkt pomocy. Nawet w jakiś szczególny sposób nie próbował ukryć zado-

wolenia. Będzie łatwiej dotrzeć do wszystkich – pomyślał. Mobilne punkty pomocy pojawiły się 

w okresie pandemii COVID-19 w trzech miastach objętych ścieżką specjalną – w Gdańsku  

(Autobus SOS), Warszawie (Mobilny Punkt Poradnictwa) i Wrocławiu (Streetbus). Pracownicy 

socjalni, streetworkerzy oraz ratownicy medyczni docierali do osób w kryzysie ulicznej bezdom-

ności, oferując ciepłe posiłki, żywność, środki higieniczne czy środki ochrony osobistej. Auto-

busy kursowały codziennie w godzinach wieczornych i nocnych na ściśle określonych trasach, 

zatrzymując się w miejscach, w których najczęściej przebywały osoby potrzebujące.  

Podjęte przez Towarzystwo inicjatywy pozwoliły z sukcesem przetrwać pierwszą falę epidemii 

– w pięciu miastach uczestniczących w ścieżce specjalnej nie odnotowano żadnego przypadku 

infekcji koronawirusem zarówno wśród mieszkańców, jak i wśród opiekunów. Warto podkreślić 

w tym miejscu, że w tym samym okresie poza wspomnianymi placówkami odnotowano w Polsce 

58 przypadków infekcji koronawirusem wśród osób bezdomnych, z czego niestety jeden przy-

padek zakończył się śmiercią. Zaproponowane przez Towarzystwo rozwiązania okazały się sku-

teczne i z pewnością mogą być wdrażane w miarę potrzeb w przyszłości.  

I choć liczby nie oddają zakresu pomocy, jakiej TPBA udzieliło potrzebującym w trakcie pierw-

szej fali pandemii COVID-19, nie obrazują także ogromu pracy jaką w ową pomoc włożyli pra-

cownicy i wolontariusze, być może warto je dla porządku, choć w ogólnym zarysie, przedsta-

wić3:  

❑ 20 000 osób (zarówno w kryzysie bezdomności, jak i pracowników) otrzymało środki 

ochrony indywidualnej (m.in. kilkadziesiąt tysięcy maseczek, kilkadziesiąt tysięcy rę-

kawiczek jednorazowych, przyłbice, termometry, kombinezony ochronne); 

 
2 Wypracowanie i przetestowanie procedur pracy streetworkerów i świadczenia przez nich pomocy oso-

bom bezdomnym, przebywającym w przestrzeni publicznej w sytuacji kryzysowej, w tym pandemii wiru-

sowej COVID-19, Puenta Monika Jaskulska, Gdańsk 2020 

3 Ibid. 
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❑ 1 166 osób uzyskało dostęp do placówek poprzez możliwość odbycia samoizolacji  

w placówkach buforowych; 

❑ 11 516 noclegów wykorzystano w ramach oferty placówek buforowych; 

❑ 372 osoby w kryzysie bezdomności skorzystały z noclegowni w Gdańsku i Wrocławiu; 

❑ 5 471 noclegów zaoferowano osobom potrzebującym w Gdańsku i Wrocławiu; 

❑ 2 417 osób otrzymało pomoc streetworkerów; 

❑ 75 571 osób skorzystało z pomocy w ramach mobilnych punktów pomoc; 

❑ 90 268 posiłków wydano w mobilnych punktach pomocy; 

❑ 8 729 sztuk odzieży wydano w mobilnych punktach pomocy; 

❑ 160 525 usług społecznych (ogółem) zrealizowano na rzecz osób w kryzysie bezdom-

ności. 

Specyficzny tryb życia osób w kryzysie bezdomności sprawia, iż są one szczególnie podatne na 

niebezpieczeństwo infekcji, szybkiego rozwoju nowych ognisk choroby w ośrodkach pomoco-

wych, a ze względu na dużą mobilność w organizmie miejskim, dość istotnie mogą wzmagać 

propagację wirusa. Dlatego tak ważne jest instytucjonalne wsparcie tej grupy przez wyspecjali-

zowane i doświadczone komórki sektora pomocy społecznej, szczególnie organizacje pozarzą-

dowe ukierunkowane na pomoc tym osobom. Trudno oczekiwać, że w ringu z wirusem poradzą 

sobie one same. Kluczowym jest zatem stworzenie w pandemicznych warunkach szczelnego 

systemu izolacji i kwarantanny mieszkańców ośrodków pomocy oraz zapewnienie wszelkich 

niezbędnych środków ochrony indywidualnej, zarówno dla osób objętych tarczą ochronną insty-

tucji, jak i osób przebywających poza ośrodkami.  

Choć trudna i wymagająca, niezastąpiona jest terenowa praca streetworkerów, którzy każdego 

dnia docierają do osób potrzebujących, nie tylko zaopatrując ich w niezbędne materiały, ale także 

edukując o pojawiających się zagrożeniach i informując o możliwości uzyskania profesjonalnej 

pomocy. Niezwykle skutecznym rozwiązaniem okazały się w czasie pandemii mobilne punkty 

pomocy oraz całodobowe placówki pomocowe o niskoprogowych kryteriach przyjęcia.  

Pierwsza fala pandemii koronawirusa okazała się poważnym sprawdzianem dla systemu pomocy 

społecznej, w tym pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Pokazała nasze mocne strony, 

ujawniła także wszelkie słabości, luki systemu czy brak przygotowania na dynamicznie zmie-

niające się warunki. I choć była to dla Towarzystwa bolesna lekcja radzenia sobie w niespoty-

kanych dotychczas warunkach, jesteśmy lepiej przygotowani na wyzwania przyszłości. Szybka 

adaptacja istniejących już rozwiązań do zmieniających się potrzeb, przy jednoczesnym ograni-

czeniu do niezbędnego minimum procedur administracyjnych, pozwoliła ochronić potrzebują-

cych przed otaczającym niewidzialnym zagrożeniem. 
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PODSUMOWANIA PANELI 
 

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE DEINSTYTUCJONALIZACJI USŁUG  
W OBSZARZE BEZDOMNOŚCI 

Piotr Olech 
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny 

Uczestnicy/czki panelu4: 

❑ Małgorzata Jaskulska – Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego Rondo  

❑ Tomasz Pactwa – Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy  

❑ Katarzyna Przybylska – Fundacja Habitat for Humanity Poland 

❑ Stanisław Słowik – Caritas Diecezji Kieleckiej 

❑ Anna Szubert – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

❑ Piotr Olech (moderator) – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny 

 

Wprowadzenie 

Procesy deinstytucjonalizacji, czyli odchodzenia od rozwiązań instytucjonalnych na rzecz roz-

wiązań środowiskowych, powinny być powiązane z innymi bliskimi lub zamiennymi terminami 

jak udomowienie, mieszkanie, uśrodowiskowienie, upodmiotowienie czy personalizacja. Pro-

blematyka bezdomności w dyskursie o deinstytucjonalizacji pojawia się od stosunkowo nie-

dawna. Wcześniej dyskurs ten podejmowany był z perspektywy innych problemów społecznych 

jak niepełnosprawność, zaburzenia psychiczne, piecza zastępcza czy starość. Bezdomność  

w sposób szczególny wnosi tutaj kwestie prawa, dostępu i zapewnienia mieszkania, a dalej jego 

utrzymania. Bezdomność bowiem zaczyna się od mieszkania i powinna na mieszkaniu się za-

kończyć. Kluczowym w tym procesie jest rozwój usług społecznych. Jednak nie tylko usług 

opartych o mieszkania, ale uwzględniających wiele innych towarzyszących usług. Rozwiązania 

te muszą być wysoko zindywidualizowane. Program deinstytucjonalizacji nie może być oparty 

o tylko mieszkania a raczej o najpierw mieszkania i mieszkania ze wsparciem. Kluczowe tutaj 

są usługi wspierające stabilność i bezpieczeństwo mieszkaniowe, zdrowienie, dobrostan psycho-

społeczny i integrację społeczną. Dom to coś więcej niż tylko mieszkanie, a więc pojęcie bez-

domności jest też szersze od bezmieszkaniowości. W obszarze bezdomności, szczególnie w Pol-

sce, wiele działań należy zainicjować, ponieważ jesteśmy we wczesnej fazie realizacji procesów 

deinstytucjonalizacji usług kierowanych do osób w kryzysie bezdomności. Kluczowe z nich to 

rozwój współpracy i partnerstwa, rozwój usług mieszkaniowych i towarzyszących im usług spo-

łecznych oraz edukacja i budowanie kompetencji kadr wsparcia. 

Strategia rozwoju usług społecznych realizująca priorytet deinstytucjonalizacji w Polsce po-

winna być ewolucją, procesem zmian zachodzących w czasie. Istnieje pewien konsensus co do 

 
4 Materiał uwzględnienia także komentarze osób uczestniczących w konferencji online. W materiale wy-

korzystano także materiał wyjściowy do dyskusji w zakresie operacjonalizacji deinstytucjonalizacji  

w kontekście usług dla osób doświadczających bezdomności przygotowany przez autora.  
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tego, że różne usługi środowiskowe powinny być rozwijane i wspierane. Wątpliwości i rozbież-

ności jednak pozostawia zarówno kwestia horyzontu czasowego jak i docelowego wymiaru 

usług instytucjonalnych i środowiskowych. Z jednej strony pojawiają się głosy, że deinstytucjo-

nalizacja jest racjonalnym i nieuniknionym kierunkiem zmian, jednak powinna być realizowana 

w spokojny i roztropny sposób, nie chodzi w niej bowiem o likwidację instytucji, a rozwój usług 

społecznych, natomiast prawdopodobnie część rozwiązań instytucjonalnych nadal będzie po-

trzebna. Z drugiej strony pojawiają się głosy i stanowiska, że deinstytucjonalizacja wymaga  

odważnych i dynamicznych decyzji, jednocześnie rozwój usług środowiskowych zgodnie z wy-

tycznymi UE jest procesem przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w spo-

łeczności lokalnej i zakłada stopniowe ograniczanie i wyeliminowanie konieczności opieki in-

stytucjonalnej. Rozbieżności te po części wynikają z tego, że w propozycji strategii rozwoju 

usług społecznych brakuje jednoznacznej definicji i operacjonalizacji terminu deinstytucjonali-

zacji. Jednocześnie pod pojęciem rozwoju usług społecznych można rozumieć także usługi  

instytucjonalne. Sama strategia rozwoju usług społecznych realizująca kierunek deinstytucjona-

lizacji wymaga szerszej i pogłębionej operacjonalizacji w postaci programów czy planów  

działań. Jeden z nich mógłby dotyczyć rozwoju mieszkalnictwa społecznego, mieszkań ze 

wsparciem czy metody najpierw mieszkanie. Obecnie zaplanowane kierunki działań strategii nie 

gwarantują osiągnięcia wytyczonych celów i zaplanowanych wskaźników. Niezbędne jest także 

zaplanowanie i zrealizowanie szeregu zmian prawnych, które urzeczywistniłyby rozwój usług 

środowiskowych szczególnie opartych o mieszkalnictwo. Odrębnym, kluczowym zagadnieniem 

dla strategii rozwoju usług społecznych jest plan finansowy na realizację wielu niezbędnych in-

westycji społecznych, tutaj bez zaangażowania środków centralnych, trudno będzie samorządom 

podołać wyzwaniom. Deinstytucjonalizacja w końcu wymaga wdrażania innowacyjnych i no-

watorskich rozwiązań, szczególnie w zakresie realizacji usług w społecznościach lokalnych.  

Rekomenduje się, aby szerzej realizować pilotaże proponowanych metod, ich weryfikację  

i w perspektywie 3-5 lat wdrożenie rozwiązań systemowych i prawnych. Ostatecznie pozostają 

kwestie horyzontów czasowych na wdrożenie wielu postulowanych zmian w zakresie procesu 

deinstytucjonalizacji i realizacji usług w społecznościach lokalnych. Tutaj z jednej strony poja-

wiają głosy, że perspektywa 15 lat to okres wystarczający na przeprowadzenie zaplanowanych 

zmian, z drugiej strony podnoszone są także głosy o tym, że niektóre zmiany (definicja bezdom-

ności, kwestia właściwości, uregulowanie mieszkań wspomaganych) należy wprowadzić tu i te-

raz, znacznie szybciej niż do roku 2035.  

Doświadczenia innych krajów, szczególnie Finlandii, w zakresie realizacji procesów deinstytu-

cjonalizacji usług w obszarze bezdomności mogą służyć jako punkt odniesienia i inspiracja dla 

polskich rozwiązań. Na przestrzeni 30 lat Finlandia osiągnęła spektakularne rezultaty w zakresie 

zmniejszenia skali bezdomności i wyeliminowania niemal całkowicie bezdomności ulicznej  

i długoterminowej. Uzyskano to poprzez szerokie wdrożenie podejścia najpierw mieszkanie, 

które zastosowano wobec różnych grup osób doświadczających bezdomności. Przyjęto odpo-

wiednią strategię, postawiono odważne i ambitne cele, wytyczono wizję odejścia od rozwiązań 

schroniskowych na rzecz mieszkaniowych, zaplanowano odpowiednie zaplecze finansowe do 

rozwoju mieszkalnictwa i towarzyszących usług społecznych. Na potrzeby osiągnięcia ambit-

nych celów zakończenia bezdomności zrealizowano wiele inwestycji mieszkaniowych, zdecy-

dowano się także na rozwój mieszkalnictwa publicznego w tym zgrupowania mieszkań w bu-

dynkach i przekształceniu wielu dotychczasowych schronisk w zespoły indywidualnych miesz-

kań. To właśnie duża koncentracja mieszkań dla osób wychodzących z kryzysu bezdomności  

w jednym miejscu budziła wątpliwości. Doświadczenia fińskie w określonej rzeczywistości po-

kazują, że przy uruchomieniu części wspólnych w budynkach mieszkalnych oraz zintensyfiko-

waniu usług społecznych, w takich miejscach możliwa jest integracja społeczna, zdrowienie  

i poprawa dobrostanu. Jednocześnie zrealizowanie tak ambitnych celów w określonym czasie 

nie byłoby możliwe przy zorientowaniu się na jedynie rozproszone mieszkania zlokalizowane  

w różnych częściach miast.  
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Co oznacza deinstytucjonalizacja i jak może być definiowana w kontekście bezdomności  

i systemu usług dla osób w kryzysie bezdomności? 

Deinstytucjonalizacja powinna być postrzegana przez ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące 

przejścia od opieki instytucji do opieki świadczonej na poziomie społeczności jako proces  

wymagający z jednej strony rozwoju usług świadczonych w społeczności lokalnej, z drugiej – 

stopniowego ograniczenia usług w ramach opieki instytucjonalnej. Integralnym elementem de-

instytucjonalizacji usług jest profilaktyka, mająca zapobiegać umieszczaniu osób w opiece in-

stytucjonalnej, a w przypadku dzieci – rozdzieleniu dziecka z rodziną i umieszczeniu w pieczy 

zastępczej5. Zauważono, że w wytycznych nie ma pewnych treści, które pojawiają się w dyskusji 

o deinstytucjonalizacji w Polsce. Odwołano się tutaj do twierdzenia jakoby deinstytucjonalizacja 

rozumiana powinna być nie tyle jako dążenie do zamknięcia zakładów opieki, ale jako proces 

rozwoju usług opiekuńczych na poziomie rodziny i lokalnej społeczności, który miałby umożli-

wić pozostawanie przez osobę potrzebującą pomocy jak najdłużej w swoim środowisku zamiesz-

kania. Wytyczne nie odnoszą się do tej kwestii w taki sposób, jednak wyraźnie mówią o ograni-

czaniu i/lub wyeliminowaniu opieki instytucjonalnej. Wprawdzie mówią: wszędzie tam, gdzie 

jest to możliwe, w niniejszych wytycznych unika się używania terminu „deinstytucjonalizacja”, 

ponieważ jest on często rozumiany po prostu jako zamknięcie zakładów. W miejscach, gdzie ter-

min ten jest stosowany, odnosi się on do procesu rozwoju usług świadczonych na poziomie lo-

kalnych społeczności (również profilaktycznych), które mają wyeliminować konieczność opieki 

instytucjonalnej. Jednocześnie od razu poniżej wytyczne odwołują się i przytaczają definicję 

UNICEF jako całość procesu planowania transformacji i zmniejszania rozmiaru zakładów sta-

cjonarnych lub ich likwidacji, przy jednoczesnym zapewnieniu innego rodzaju różnorodnych 

usług opieki nad dziećmi bazujących na standardach wynikających z praw człowieka i zoriento-

wanych na rezultaty.6 

Aktualnie system wsparcia osób doświadczających bezdomności w Polsce oparty jest na pla-

cówkach instytucjonalnych i raczej jest to model zarządzania i radzenia sobie z bezdomnością, 

niż jej skutecznego rozwiązywania. Dotychczasowy model schodkowy (czy też drabinkowy) 

rozwiązywania problemu bezdomności nie jest rozwiązaniem skutecznym. Deinstytucjonaliza-

cja w obszarze bezdomności powinna przede wszystkim oznaczać rozwój systemu mieszkalnic-

twa dostępnego cenowo ze wsparciem, które z biegiem czasu powinno być wygaszane albo 

utrzymywane tak długo jak jest to potrzebne. Rozwiązania mieszkaniowe, połączone z usługami 

społecznymi w środowisku, mogą prowadzić do skuteczniejszego rozwiązywania problemu bez-

domności. Badania pokazują, że osoby uczestniczące w programach mieszkaniowych niezwykle 

rzadko wracają do bezdomności. Ewolucyjne podejście do procesu deinstytucjonalizacji w bez-

domności oznacza przede wszystkim rozwój usług w społecznościach lokalnych, nie oznacza 

zamykania wszystkich placówek, ale odchodzenie od instytucji na rzecz wsparcia środowisko-

wego. Co więcej niewykluczone, że część placówek, szczególnie o charakterze interwencyjnym 

 
5 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020;  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w- 

zakresie-realizacji-przedsiewziec-w-obszarze-wlaczenia-spolecznego-i-zwalczania-ubostwa-z- 

wykorzystaniem-srodkow-efs-i-efrr-na-lata-2014-2020/ 

6 Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na 

poziomie lokalnych społeczności. Wytyczne w zakresie wdrażania i wspierania trwałego przejścia od 

opieki instytucjonalnej do alternatywnych rozwiązań rodzinnych i opieki świadczonej na poziomie lokal-

nych społeczności w przypadku dzieci, osób niepełnosprawnych, osób mających problemy ze zdrowiem 

psychicznym oraz osób starszych w Europie. Europejska Grupa Ekspertów ds. Przejścia od Opieki Insty-

tucjonalnej do Opieki świadczonej na poziomie Lokalnych Społeczności, listopad 2012 
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z krótkim pobytem, będzie niezbędna i potrzebna, zanim zbudowany zostanie cały system roz-

wiązań mieszkaniowych ze wsparciem. Znaczna część istniejących placówek widzi potrzebę 

zmian i jest gotowa dostosować się do procesu deinstytucjonalizacji. Jednocześnie kluczową 

kwestią dla obszaru bezdomności jest przeciwdziałanie i wczesna interwencja, cały zbiór dzia-

łań, który powinien być ukierunkowany na uniknięcie bezdomności i instytucjonalnej pomocy, 

w tym praca z zadłużeniami m.in. poprzez odpracowanie zadłużenia, wczesne wyłapywanie  

i reagowanie w sytuacji zagrożenia. Równie istotnym zakresem jest interwencja, czyli takie 

wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności ulicznej, funkcjonujących w sytuacji nieustannego 

zagrożenia zdrowia i życia, by jak najszybciej otrzymały odpowiednią ofertę mieszkaniową  

z usługami. Osoby te pozostają poza systemem wsparcia instytucjonalnego, często dlatego, że 

nie chcą, nie potrafią lub nie mogą z niego skorzystać. Nowe rozwiązania środowiskowe muszą 

odpowiedzieć na potrzeby tej grupy osób doświadczających bezdomności. Podsumowując, pro-

cesy deinstytucjonalizacji w obszarze bezdomności muszą uwzględniać profilaktykę, czyli pre-

wencję bezdomności, interwencję i oczywiście integrację ze społecznością lokalną.  

 

Jak powinny wyglądać zdeinstytucjonalizowane usługi dla osób wychodzących  

z bezdomności (z uwzględnieniem prewencji) realizowane w społecznościach lokalnych?  

Usługi społeczne w zakresie bezdomności powinny prowadzić przede wszystkim do domu. Nie-

zwykle trudne jest realizowanie wszystkich założeń usług środowiskowych nawet w małych pla-

cówkach. Możliwe jest zmniejszanie liczby miejsc, indywidualizowanie pomocy, tworzenie  

warunków domowych, oferowanie pomocy specjalistycznej, podążanie za potrzebami osób i in-

tegracja ze środowiskiem lokalnym, ale to nadal placówka, w której znajdujemy ograniczenia 

dla prywatności i intymności, czy różne mechanizmy rozpraszania odpowiedzialności. Osoby 

przebywające nawet w małych i przyjaznych placówkach zwykle pragną „własnego kąta”, wła-

snej przestrzeni, marzą o własnym mieszkaniu, w którym można budować swój dom.  

Odniesienie do definicji usług społecznych świadczonych w społecznościach lokalnych7 poka-

zuje jakim wyzwaniem jest realizowanie usług w sposób zdeinstytucjonalizowany. Otóż jak 

mówi definicja powinny być to: usługi świadczone w interesie ogólnym umożliwiające osobom 

niezależne życie w środowisku lokalnym. Usługi te zapobiegają odizolowaniu osób od rodziny 

lub społeczności lokalnej, a gdy to nie jest możliwe, gwarantują tym osobom warunki życia jak 

najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiają podtrzymywanie 

więzi rodzinnych i sąsiedzkich.  

Są to usługi świadczone w sposób: 

a) zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak naj-

bardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzin-

nym; 

b) umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które 

ich dotyczą; 

c) zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są 

zmuszeni do mieszkania razem; 

d) gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidu-

alnymi potrzebami mieszkańców. 

Aby mówić o usługach realizowanych w społecznościach lokalnych, warunki, o których mowa 

w lit. a-d, muszą być spełnione łącznie. Zastosowanie miękkich i jakościowych kryteriów opi-

sujących czym są usługi świadczone w społeczności lokalnej, wskazuje na pożądaną charakte-

rystykę usług zdeinstytucjonalizowanych. Wdrożenie ich w małych placówkach poniżej  

 
7 Wytyczne w zakresie realizacji… op. cit. 
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30 miejsc jest bardzo trudne. Zwraca także uwagę na zagrożenie odtwarzania kultury instytucjo-

nalnej w rozwiązaniach środowiskowych takich jak np. mieszkania wspomagane, gdzie wpro-

wadzone zasady i reguły mogą potencjalnie zaprzeczać zasadom deinstytucjonalizacji. W obsza-

rze bezdomności zagadnienia te mogą mieć odniesienie do zasad związanych z abstynencją, 

trzeźwością, wolnością wyboru, samostanowieniem, intymnością i prywatnością czy izolacją  

i separacją.  

Proces przejścia od usług instytucjonalnych do usług środowiskowych jest wyzwaniem zarówno 

dla osób doświadczających bezdomności, jak i kadr pracujących w obszarze rozwiązywania pro-

blemu bezdomności. Z jednej strony usługi muszą być bardziej zindywidualizowane, bardziej 

przyjazne i otwarte na potrzeby odbiorców, uwzględniające kwestie wyboru i samostanowienia 

osób. Z drugiej strony przejście do usług zdeinstytucjonalizowanych wymaga nowej wiedzy, 

umiejętności a niekiedy zmiany postaw w środowisku osób pracujących w obszarze bezdomno-

ści. Tutaj ważna jest z kolei wymiana dobrych praktyk, współpraca a także edukacja. Kluczową 

w tym zakresie rolę odgrywają badania, a także potrzeba monitoringu i ewaluacji działań. Do-

tychczasowe badania jednoznacznie pokazują, że sprawdzają się rozwiązania mieszkaniowe po-

łączone z usługami społecznymi w środowisku lokalnym. Jednocześnie skuteczniejsze okazują 

się rozwiązania tworzące możliwości i szanse na integrację w społecznościach lokalnych, nie-

koniecznie w gronie innych osób wychodzących z bezdomności. Wsparcie musi być oparte na 

dobrej diagnozie potrzeb, podmiotowym traktowaniu, towarzyszeniu w procesie zmiany, a jeśli 

to tylko możliwe, także na aktywizacji społecznej i zawodowej, gdzie często podjęcie i utrzy-

manie pracy daje połączenie ze światem zewnętrznym i „kotwicę dla życia”. Wyzwaniem dla 

zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych w bezdomności jest kwestia długoterminowości 

a niekiedy trwałości wsparcia. Otóż uzyskanie mieszkania wprawdzie pozwala rozwiązać 

główny problem bezdomności, czyli brak mieszkania, rozwiązuje problem bezmieszkaniowości, 

jednak nie rozwiązuje innych problemów towarzyszących powiązanych z wykluczeniem spo-

łecznym, tj. uzależnienie czy zaburzenia psychiczne. Utrzymanie mieszkania, zdrowienie, odzy-

skiwanie dobrostanu i integracja społeczna muszą być powiązane z długoterminowym a niekiedy 

stałym wsparciem, które prowadzi do rozwiązania problemu bezdomności. Niektóre usługi śro-

dowiskowe mogą zatem i powinny być świadczone tak długo jak jest to tylko potrzebne.  

W obszarze rozwiązywania problemu bezdomności przez deinstytucjonalizację usług można ro-

zumieć proces zapobiegania oraz wychodzenia z bezdomności poprzez ograniczanie pomocy in-

stytucjonalnej, na rzecz usług świadczonych w społeczności lokalnej, który obejmuje poniższe 

elementy.8  

1. Prewencja (profilaktyka), rozumiana jako zapobieganie bezdomności, a także przeciwdzia-

łanie długoterminowemu pobytowi i zapewnianiu schronienia w instytucjach: 

❑ różnorodne formy wsparcia ukierunkowane na przejście osób doświadczających bez-

domności z interwencyjnych placówek, tj. ogrzewalnia, noclegownia, do usług społecz-

nych świadczonych w społeczności lokalnej, m.in. mieszkania wspomagane, w tym 

chronione, inne usługi mieszkaniowe, w tym metoda najpierw mieszkanie, ośrodki 

wsparcia poniżej 30 miejsc (realizujące wsparcie wg kryteriów usługi środowiskowej), 

streetworking, inne usługi „outreach”9 realizowane w przestrzeni pobytu osób; 

 
8 Propozycja definicji operacyjnej deinstytucjonalizacji – wskaźniki procesu deinstytucjonalizacji w ob-

szarze rozwiązywania problemu bezdomności, P. Olech. 

9 Usługi „outreach” (wyjście, sięganie poza/do), czyli pracy poza instytucjami, w środowisku przebywa-

nia osób potrzebujących wsparcia. Jest to innowacyjna forma pracy socjalnej, która stała się popularna  

w zinstytucjonalizowanej pomocy państwa skierowanej do osób zmarginalizowanych. Metoda ta, poprzez 

swoje zindywidualizowanie, ukierunkowanie na zasoby i potrzeby osoby, a także elastyczność i niezin-
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❑ różnorodne formy wsparcia ukierunkowane na bezpośrednie przejście osób w kryzysie 

bezdomności ulicznej do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 

m.in. streetworking, inne usługi „outreach” realizowane w środowisku pobytu osób  

w bezdomności, mieszkania wspomagane, w tym chronione, inne usługi mieszkaniowe, 

w tym metoda najpierw mieszkanie, ośrodki wsparcia poniżej 30 miejsc (realizujące 

wsparcie wg kryteriów usługi środowiskowej); 

❑ różnorodne formy wsparcia ukierunkowane na zapobieganie bezdomności i umiesz-

czeniu w instytucjach całodobowego pobytu dla osób w kryzysie bezdomności w tym 

m.in. zapobieganie bezdomności osób zagrożonych eksmisją lub wysiedleniem, zapo-

bieganie bezdomności osób doświadczających przemocy, zapobieganie bezdomności 

osób opuszczających instytucje, tj. zakłady karne, szpitale czy placówki opiekuńczo-

wychowawcze.  

2. Zmiany w zakresie instytucjonalnego wsparcia w ośrodkach pobytu: 

❑ etapowe zmniejszanie liczby osób doświadczających bezdomności w ośrodkach pobytu 

zapewniających schronienie, tj. noclegownie, schroniska, schroniska z usługami opie-

kuńczymi, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży do 30 oraz zmiany  

w zakresie sposobu realizacji wsparcia według kryteriów usług społecznych w społecz-

nościach lokalnych; 

❑ transformacja interwencyjnych placówek oraz ośrodków pobytu zapewniających schro-

nienie, tj. noclegownie, schroniska, schroniska z usługami opiekuńczymi, domy dla ma-

tek z małoletnimi dziećmi i kobiet, w rozwiązania mieszkaniowe, tj. mieszkania wspo-

magane, w tym chronione i inne usługi mieszkaniowe.  

3. Realizacja usług społecznych w społecznościach lokalnych dla osób wychodzących z bez-

domności:  

❑ różnorodne formy wsparcia ukierunkowane na proces wychodzenia z bezdomności oraz 

przejścia od wsparcia instytucjonalnego do usług społecznych w społecznościach lo-

kalnych, w tym m.in. mieszkania wspomagane, w tym chronione, inne usługi mieszka-

niowe, w tym metoda najpierw mieszkanie, ośrodki wsparcia poniżej 30 miejsc (reali-

zujące wsparcie wg kryteriów usługi środowiskowej), asystentura, usługi opiekuńcze, 

konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia i mediacja.  

Formy instytucjonalne w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności to wszystkie placówki 

i miejsca (niezależnie od kubatury i liczby miejsc), które nie są ukierunkowane na potrzeby osoby 

w kryzysie bezdomności, ani zbliżone swoim charakterem do warunków środowiska domowego 

i rodzinnego w społeczności lokalnej, przejawiają jednocześnie cechy typowe dla kultury insty-

tucjonalnej m.in. brak indywidualnego traktowania – sztywne procedury, brak osobistego cha-

rakteru przestrzeni, ograniczanie decyzyjności i wyboru, izolowanie od społeczności i zmuszanie 

do mieszkania razem z innymi osobami, nieumożliwianie samodzielności i niezależności oraz 

indywidualnego i stałego kontaktu z osobami bliskimi, stawianie wyżej wymagań organizacyj-

nych nad indywidualne potrzeby mieszkańców.10  

 
stytucjonalizowanie, umożliwia pomaganie ludziom dotychczas izolowanym, odtrącanym i niezauważa-

nym. Pozwala na docieranie ze wsparciem do wielu grup społecznych, m.in. osób prostytuujących się, 

dzieci, młodzieży, osób uzależnionych, osób w kryzysie bezdomności – w miejscach ich przebywania 

(ulicach, klubach, wybranych dzielnicach miast). Oprócz streetworkingu może być to np. partyworking, 

networking, medycyna ulicy czy pedagogika ulicy. 

10 Operacjonalizacja deinstytucjonalizacji w kontekście usług dla osób doświadczających bezdomności. 

P. Olech. 
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Jaka może i powinna być przyszłość placówek instytucjonalnych zapewniających  

schronienie osobom znajdującym się w sytuacji bezdomności? 

Obecnie w Polsce dominuje model wsparcia osób w kryzysie bezdomności w oparciu o pla-

cówki, tj. noclegownie czy schroniska. Rejestry ośrodków wsparcia pokazują ponad 300 różnego 

rodzaju placówek mieszkalnych z około 18 tysiącami miejsc dla osób doświadczających bez-

domności. Wiele z placówek, szczególnie tych przeznaczonych na ponad 100 miejsc, powinna 

zostać zmniejszona. Jednocześnie część placówek to małe ośrodki do 30 osób, które mogą rea-

lizować zindywidualizowane wsparcie. Wyzwaniem jest oczywiście realizacja usług według 

kryteriów i sposobów wskazanych dla usług świadczonych w społecznościach lokalnych. 

Znaczny wpływ na jakość usług w placówkach dla osób w kryzysie bezdomności mają problemy 

związane z kontraktowaniem usług, w oparciu o kryterium najniższej ceny, co przekłada się na 

zakres i jakość usług wsparcia. Zmiana w tym zakresie wykracza poza obszar deinstytucjonali-

zacji. Niewątpliwym kierunkiem dla dalszej działalności placówek dla osób doświadczających 

bezdomności jest ich transformacja i modernizacja. Nie ma już pytania czy wspierać procesy 

deinstytucjonalizacji, a raczej jak je realizować i zbliżać się do ograniczania roli placówek  

w rozwiązywaniu problemu bezdomności. Z jednej strony możliwe jest przekształcanie placó-

wek w zespoły mieszkań wspomaganych, z drugiej strony możliwe jest zmniejszanie placówek 

do 30 miejsc i dostosowanie ich kultury organizacyjnej do wymogów usług realizowanych  

w społecznościach lokalnych. Możliwe jest także, szczególnie w przypadku dużych placówek, 

częściowe przekształcenie w mieszkania wspomagane a częściowe ograniczenie liczby miejsc 

do 30 i zreformowanie sposobu świadczenia wsparcia na środowiskowy i zdeinstytucjonalizo-

wany. To ostatnie rozwiązanie wydaje się wymagające, szczególnie w zakresie skuteczności 

procesów integracji społecznej, które są kluczowe dla wychodzenia z bezdomności. Funkcjonują 

już jednak w Polsce praktyki i przykłady łączenia wsparcia niewielkich schronisk w połączeniu 

z zespołami mieszkań wspomaganych. W aspekcie dalszego funkcjonowania mniejszych schro-

nisk i wspólnot lub zgrupowanych mieszkań podnoszona jest niekiedy potrzeba działania placó-

wek zbiorowego zakwaterowania dla osób, które nie będą chciały funkcjonować samodzielnie, 

wybierać będą życie grupowe, bojąc się niekiedy samotności i izolacji.  

Kluczowym wyzwaniem w dyskusji o przyszłości placówek zapewniających schronienie oso-

bom w kryzysie bezdomności są problemy i bariery związane z podejściem do rozwiązywania 

problemu bezdomności. Ciągle wiele osób działających w obszarze bezdomności wspiera insty-

tucjonalne rozwiązania i nie wyobraża sobie możliwości realizacji wsparcia dla wielu osób  

w kryzysie bezdomności w środowisku, w tym przede wszystkim w mieszkaniach. Wyzwaniem 

jest także zaakceptowanie mentalne kryteriów i sposobów realizacji usług w społecznościach 

lokalnych. Niekiedy brakuje zgody i gotowości do wdrażania wsparcia zindywidualizowanego, 

spersonalizowanego, podmiotowego, odwołującego się do wyboru i samostanowienia osób  

w kryzysie bezdomności.  

Jednym z kluczowych zagadnień w kontekście przyszłości placówek dla osób w kryzysie bez-

domności są losy interwencyjnych ośrodków jak ogrzewalnie czy noclegownie. Wydaje się, że 

szczególnie one będą potrzebne, to znaczy prawdopodobnie miejsca tymczasowe i interwen-

cyjne przez dłuższy czas będą niezbędne dla ratowania zdrowia i życia wielu osób doświadcza-

jących bezdomności. Z jednej strony, w odniesieniu do wytycznych deinstytucjonalizacji,  

ogrzewalnie i noclegownie trudno uznać za ośrodki całodobowej opieki i instytucje w takim 

rozumieniu. Pytanie zatem czy należy ograniczać lub eliminować ich funkcjonowanie. Z drugiej 

strony, szczególnie noclegownie w wielu miastach w całej Polsce mają wszystkie cechy instytu-

cji i bywają stałym i/lub długoterminowym miejscem pobytu dla wielu osób doświadczających 

bezdomności. Do czasu rozwoju i upowszechnienia w praktyce metody najpierw mieszkanie 

prawdopodobnie placówki interwencyjne będą potrzebne przez jeszcze wiele lat. Wyzwaniem 
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dla realizacji procesów deinstytucjonalizacji będzie także ograniczenie roli i funkcji specjali-

stycznych schronisk, szczególnie skierowanych do osób w kryzysie bezdomności doświadcza-

jących jednocześnie niepełnosprawności, zaburzeń psychicznych czy innych problemów zdro-

wotnych. Tutaj, ponownie, bez specjalistycznych mieszkań obudowanych usługami asystenc-

kimi, zdrowotnym i opiekuńczymi trudno będzie ograniczyć potrzebę schronisk z usługami  

specjalistycznymi. Dość realistycznie w chwili obecnej można dyskutować i rozważać perspek-

tywę ograniczania, zmniejszania, a być może nawet likwidowania i zamykania schronisk cało-

dobowych oferujących wsparcie oparte o aktywizację społeczną i zawodową. W tym zakresie 

mieszkania wspomagane, zarówno rozproszone jak i zgrupowane, mogłyby najszybciej zastąpić 

obecnie stosowane rozwiązania instytucjonalne. 

Ostatnią kwestią związaną z przyszłością placówek jest rzetelna diagnoza i oparcie się na bada-

niach naukowych, rzetelnych statystykach i danych a nie na przypuszczeniach, opiniach i sądach. 

W projektowaniu procesów deinstytucjonalizacji kluczowe jest uwzględnienie głosu samych 

osób doświadczających bezdomności, niezbędna jest partycypacja i włączenie w projektowanie 

i wdrażanie zmian. Wzrasta znaczenie samorzecznictwa, uczestnictwa, ekspertyzy przez do-

świadczenie. Niemożliwe jest planowanie procesów deinstytucjonalizacji i dyskusja o przyszło-

ści placówek dla osób w kryzysie bezdomności bez udziału samych osób, których problem ten 

dotyczy. Samo w sobie byłoby to zaprzeczenie zasadom deinstytucjonalizacji.  

 

Jak może i powinna wyglądać deinstytucjonalizacja na poziomie polityki i działań  

regionalnych? 

Szczególną rolę w procesie kształtowania i wdrażania kierunku deinstytucjonalizacji mają w tej 

chwili i będą mieć w przyszłości, instytucje i podmioty działające na poziomie województw. 

Deinstytucjonalizacja musi być zdecentralizowana. Na uwagę zasługują tutaj przede wszystkim 

samorządy wojewódzkie odpowiedzialne za wdrażanie regionalnych programów operacyjnych 

w zakresie wykorzystywania środków finansowych z Unii Europejskiej, a także za wspieranie 

polityki społecznej na poziomie regionu. Ich rolą powinno być przede wszystkim realizowanie 

badań i analiz w zakresie usług społecznych, w tym dotyczących zjawiska bezdomności. Takie 

kompleksowe badania realizowane były kilka lat temu dla województwa wielkopolskiego, obec-

nie realizowane są dla województwa łódzkiego. Rekomendacje i wnioski z badań powinny być 

wykorzystywane w procesie planowania, tworzenia i wdrażania programów operacyjnych oraz 

strategii rozwoju regionów. Przykładem takich doświadczeń jest województwo wielkopolskie  

i działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. W oparciu o wnioski  

i rekomendacje z badań, przygotowując się do operacjonalizacji procesów deinstytucjonalizacji 

na poziomie regionu, zaplanowano szereg różnych polityk w obszarze niepełnosprawności, sta-

rości, migracji, kadr polityki społecznej i grup wysokiego ryzyka socjalnego z uwzględnieniem 

bezdomności, ubóstwa czy zadłużeń. Cześć z tych polityk została już opracowana i przyjęta,  

a część jest w procesie przygotowania i przyjmie formę oddzielnych programów. Kierunek po-

lityki społecznej związany z deinstytucjonalizacją, w tym wnioski i rekomendacje z badań, zna-

lazły się zarówno w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym jak i Strategii Roz-

woju Województwa Wielkopolskiego.  

Kluczowa dla polityk regionalnych jest kwestia prewencji bezdomności. Tutaj instytucje woje-

wódzkie mają szerokie pole działań, bowiem mogą planować bardzo konkretne interwencje  

i aktywności w obszarze problemów, które mogą mieć wpływ na powstawanie bezdomności. 

Obejmować one mogą kwestie starości, niepełnosprawności, opuszczania instytucji, w tym pie-

czy zastępczej, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, migracji czy innych zidentyfikowa-

nych na poziomie regionalnym problemów. Kwestia deinstytucjonalizacji i rozwoju usług spo-

łecznych może być także umocowana i wpisana w kierunki działań samorządów województw. 

To kwestia istotna z trzech punktów widzenia. Po pierwsze jednostkowego, a więc z punktu 
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widzenia odbiorców i użytkowników wsparcia – przede wszystkim podmiotowość, uznanie 

prawa do wyboru, decydowania i kontrolowania usług, z których dana osoba korzysta. Po drugie 

społecznego – szeroki katalog wsparcia a także włączenie społeczne i integracja ze społecznością 

lokalną. Po trzecie ekonomicznego – wydaje się, że z początku potrzebne będą spore nakłady na 

zasoby przede wszystkim mieszkaniowe, jednak zakładany efekt długofalowy powinien przyno-

sić oszczędności i efektywność finansową.  

Samorządy województw mogą także przyjmować oddzielne specjalne programy kompleksowo 

odnoszące się do rozwiązywania problemu bezdomności. Rolą regionalnych ośrodków polityki 

społecznej może być tworzenie przestrzeni do współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń mię-

dzy różnymi interesariuszami w zakresie bezdomności. Ważne może być wspieranie rozwoju 

mieszkalnictwa wspomaganego, usług aktywnej integracji, działalności podmiotów ekonomii 

społecznej, czy zapobieganie zadłużeniom i integracja imigrantów. Samorządy wojewódzkie 

mogą mieć także kluczową rolę w realizacji wdrożeń metody najpierw mieszkanie dla osób znaj-

dujących się kryzysie bezdomności. Pojawia się tu przestrzeń do wdrażania innowacji społecz-

nych, a także prowadzenia edukacji i szkoleń, budowanie kompetencji dla szeroko rozumianych 

kadr polityki społecznej, nie tylko pomocy społecznej. Regionalne ośrodki mogą odgrywać ol-

brzymią rolę w przełamywaniu negatywnych stereotypów, prowadząc współpracę z politykami 

lokalnymi i realizując kampanie społeczne dotyczących bezdomności czy procesów deinstytu-

cjonalizacji. Tutaj kluczowe są działania w kierunku zmiany świadomościowej polegającej na 

zaakceptowaniu odejścia od wsparcia w schroniskach na rzecz pracy w mieszkaniach i środowi-

sku lokalnym. Jednocześnie rolą samorządów województw powinno być zadbanie o całościowe, 

a nie selektywne i problemowe, podejście do kwestii rozwiązań mieszkaniowych, tak by nie 

powodować rywalizacji różnych obszarów problemowych (starości, niepełnosprawności, pieczy 

zastępczej czy bezdomności) w dostępnie do usług mieszkaniowych. Kwestia ta wymaga kom-

pleksowego potraktowania. Wszystkie sprawy związane z deinstytucjonalizacją omawiane po-

wyżej w sposób szczególny odnoszą się do mniejszych i średnich gmin, z którymi samorządy 

wojewódzkie powinny przede wszystkim prowadzić dialog i współpracę. Rolą ośrodków poli-

tyki społecznej może być wyrównywanie szans w dostępie do usług realizowanych w społecz-

nościach lokalnych w małych i średnich gminach.  

 

Czy rozwiązanie i zakończenie problemu bezdomności jest możliwe poprzez wdrożenie 

strategii deinstytucjonalizacji i realizacji usług środowiskowych opartych o rozwiązania 

mieszkaniowe? 

Doświadczenia i praktyka innych krajów pokazują, że możliwe jest radykalne ograniczenie 

szczególnie bezdomności ulicznej i bezdomności chronicznej czy długoterminowej z wykorzy-

staniem procesów deinstytucjonalizacji i rozwoju usług realizowanych w społecznościach lokal-

nych. Rzeczą sporną i dyskusyjną jest kwestia zakończenia i całkowitego wyeliminowania pro-

blemu bezdomności. Niemniej istnieje konsensus co do możliwości zasadniczego ograniczenia 

bezdomności i skutecznego przeciwdziałania temu zjawisku, szczególnie z wykorzystaniem in-

strumentów mieszkaniowych, z jednej strony tworząc perspektywę wyjścia z bezdomności,  

z drugiej strony zapobiegając jej. Wymaga to oczywiście wprowadzenia różnych zmian integru-

jących politykę społeczną z polityką mieszkaniową i jednocześnie reformy systemu pomocy 

społecznej i systemu mieszkalnictwa. Szczególnie w obszarze mieszkalnictwa konieczne jest 

zintegrowanie usług społecznych, przy wykorzystaniu istniejących lub nowych rozwiązań jak 

społeczne czynszowe budownictwo czy społeczne agencje najmu. Szerokiego zastosowania wy-

maga także metoda najpierw mieszkanie, w chwili obecnej działania w tym zakresie są wysoce 

niewystarczające. W końcu kwestie mieszkaniowe muszą stać się kwestią horyzontalną dla 

wszystkich obszarów polityki rozwoju usług społecznych, bowiem w tej chwili poruszane są one 
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odrębnie i niespójnie w kontekście starości, niepełnosprawności, zaburzeń psychicznych, pieczy 

zastępczej i bezdomności.  

Oczywiście w warunkach polskich wyzwaniem pozostaje kwestia ustalenia celów i priorytetów, 

a przede wszystkim wyznaczenia perspektywy czasowej dla zmian w zakresie deinstytucjonali-

zacji. Wyzwaniem i trudnością jest także operacjonalizacja strategii rozwoju usług społecznych, 

której rolą jest realizacja procesów deinstytucjonalizacji. Operacjonalizacja ta powinna dotyczyć 

pilnych zmian w ustawie o pomocy społecznej, koordynacji całej polityki społecznej, integracji 

pomocy społecznej z mieszkalnictwem i ochroną zdrowia, zmiany paradygmatu z instytucjonal-

nego na środowiskowy. Wreszcie, fundamentalną kwestią jest wyznaczenie jasnego celu – albo 

zorientowanego na dalsze zarządzanie i radzenie sobie z bezdomnością, albo na jej rozwiązanie 

i zakończenie. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany społecznej wymaga postawienia odpowied-

niego celu i zbudowania wizji tej zmiany. Obecnie takiego jasno postawionego celu w obszarze 

bezdomności w strategii nie ma, tymczasem wydaje się, że są już w tej chwili zasoby, są ludzie, 

jest zaangażowanie i są w końcu możliwości, w tym finansowe do rozwiązania problemu bez-

domności. Warto tu przypomnieć, że Polska podpisała w 2021 roku Deklarację Lizbońską, która 

mówi o perspektywie zlikwidowania bezdomności.  

Brakuje w końcu odpowiedniego i konkretnego programu rozwoju mieszkań. Odwołując się do 

innych krajów, w tym przede wszystkim do Finlandii, konieczne jest zaangażowanie środków 

centralnych z budżetu państwa na tworzenie zasobów mieszkaniowych, a także realizację usług 

środowiskowych. Samorządy lokalne nie będą w stanie samodzielnie udźwignąć wymogów  

i oczekiwań w zakresie realizacji procesów deinstytucjonalizacji w obszarze bezdomności.  

Z kolei środki z Unii Europejskiej mogą być tylko pewnego rodzaju kołem zamachowym do 

wdrażania innowacji i przecierania nowych szlaków. Zapewnienie trwałości usług leży jednak 

po stronie publicznej – zarówno centralnej, regionalnej jak i lokalnej.  

 

Podsumowanie  

Proces przechodzenia od rozwiązań instytucjonalnych do rozwiązań w społecznościach lokal-

nych w kontekście bezdomności wymaga czasu. Nie jest on możliwy bez zapewnienia dostęp-

ności mieszkań. Nie można wdrażać idei najpierw mieszkanie, nie mając najpierw mieszkań.  

W tym kontekście być może rozwiązaniem byłoby stworzenie „Programu Operacyjnego Naj-

pierw Mieszkanie” do strategii rozwoju usług społecznych, na wzór doświadczeń fińskich. Ko-

nieczne jest zapewnienie odpowiedniego zaplecza finansowego gwarantującego różnorodne źró-

dła finansowania, od centralnego, poprzez samorządowe i unijne środki, po być może środki  

z gier hazardowych czy innych funduszy. Absolutnym priorytetem powinno być dla nas dysku-

towanie o finansowaniu powstawania mieszkań i realizacji usług w nich potrzebnych. W realiach 

polskich rozwiązania mieszkaniowe ze wsparciem będą prawdopodobniej droższe w utrzymaniu 

niż koszty utrzymania obecnych placówek dla osób w kryzysie bezdomności. Wynika to przede 

wszystkim z bardzo niskich kosztów funkcjonowania placówek dla osób doświadczających bez-

domności, realizacji usług o niskim standardzie oraz niskiego współfinansowania tych usług 

przez samorządy. Wstępne doświadczenia oceny efektywności kosztowej metody najpierw 

mieszkanie pokazują, że w warunkach polskich są to rozwiązania droższe niż opcje instytucjo-

nalne. Ostatecznie pojawia się tutaj jednak kwestia wyboru pomiędzy dbaniem o pieniądze  

w krótkiej perspektywie czasowej, a dbaniem o ludzi i środki finansowe w dłuższej perspekty-

wie. W tej chwili mamy niesprawny i nieskuteczny system reintegracji społecznej osób w sytu-

acji bezdomności, nie stać nas na dalsze marnotrawienie zasobów i środków finansowych. Sku-

teczne wspieranie procesu wychodzenia z bezdomności wymaga inwestycji, które w dłuższej 

perspektywie czasowej wszystkim się opłacą. 
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POZYSKIWANIE ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH  
JAKO WARUNEK KONIECZNY DEINSTYTUCJONALIZACJI 

Katarzyna Przybylska 
Fundacja Habitat for Humanity Poland 

Uczestnicy/czki panelu: 

❑ Aleksandra Jadach-Sepioło – Instytut Rozwoju Miast i Regionów 

❑ Paweł Karpiński – Bank Gospodarstwa Krajowego 

❑ Agata Kmieć-Łuciuk – Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 

❑ Mateusz Piegza – Fundacja Habitat for Humanity Poland 

❑ Mateusz Stachewicz – Polski Związek Firm Deweloperskich 

❑ Katarzyna Przybylska (moderatorka) – Fundacja Habitat for Humanity Poland 

 

Proces deinstytucjonalizacji usług społecznych wymaga znaczącego zwiększenia zasobów 

mieszkaniowych, w tym mieszkań z usługami (mieszkania chronione, wspomagane, inne). Jest 

to zagadnienie o horyzontalnym charakterze, wspólne dla wszystkich grup objętych deinstytu-

cjonalizacją (osoby w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, osoby 

z problemami zdrowia psychicznego, dzieci i młodzież). W ten sposób powinno być też ujęte  

w projekcie Strategii Rozwoju Usług Społecznych11. Jednakże w dokumencie tym wskazuje się 

na planowane utworzenie niemal 15.000 mieszkań wspomaganych i treningowych oraz tworze-

nie innych rozwiązań mieszkaniowych (takich jak społeczne agencje najmu12 czy centra opie-

kuńczo-mieszkalne) w podziale na grupy docelowe. Dla osób doświadczających bezdomności 

przewidziane zostało stworzenie 6.400 mieszkań oraz 100 społecznych agencji najmu (SAN). 

SANy to nowe rozwiązanie w polskim prawie – działają one jako pośrednik (na zlecenie gminy) 

dzierżawiąc lokale od właścicieli i wynajmując je osobom spełniającym kryteria określone przez 

gminę. Może to być ważne narzędzie wsparcia mieszkaniowego zarówno osób w trudnej sytuacji 

życiowej lub finansowej (przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu usług świadczonych na 

rzecz najemców), jak i osób z tzw. „luki czynszowej” czy też osób oczekujących w kolejce do 

wynajęcia mieszkania z zasobów gminy.13 

Warto zastanowić się jak stworzyć zasób mieszkaniowy na potrzeby deinstytucjonalizacji,  

w szczególności zasób mieszkań z usługami, oraz jakie instrumenty i możliwości już są dostępne 

w tym zakresie. Odpowiedź obejmuje kilka zagadnień, w tym: [1] ujednolicenie, uproszczenie  

i uporządkowanie terminologii i rozwiązań z zakresu mieszkań z usługami, [2] odpowiednią 

alokację funduszy (w tym na program Pokonać Bezdomność) i wykorzystywanie finansowania, 

np. z Funduszu Dopłat czy funduszy europejskich, [3] remonty i wykorzystywanie pustostanów,  

 
11 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Strategia Rozwoju Usług Społecznych polityka publiczna 

na lata 2021 – 2035, projekt z dnia 22 września 2021 r. [online:]  

https://www.gov.pl/attachment/37ee5afe-440b-4af9-9d49-6bd35c6ba998 

12 Szerzej o społecznych agencjach najmu: 

https://habitat.pl/spoleczna-agencja-najmu/o-spolecznych-agencjach-najmu/ 

13 Por. ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Por. też Habitat for Humanity Poland, Społeczna agencja 

najmu – rozwój modelu i potencjał skalowania [online:]  

https://habitat.pl/files/san/2021.09.30_ESCF_dissemination_report_PL.pdf 
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[4] włączenie do systemu podmiotów prywatnych, w tym deweloperów. Ponadto, należy wyko-

rzystywać istniejące rozwiązania, takie jak (nowe) społeczne agencje najmu czy (ugruntowane 

już) towarzystwa budownictwa społecznego.  

Po pierwsze, dla zapewnienia możliwości szybkiego i efektywnego budowania systemu miesz-

kań z usługami, należy uporządkować sytuację terminologiczną i prawną. Obecnie istnieje mo-

del mieszkań chronionych (dzielący się na mieszkania treningowe i wspierane), model pozau-

stawowy mieszkań wspomaganych (również dzielący się na mieszkania treningowe i wspierane) 

oraz szerokie spektrum innych rozwiązań (np. mieszkania ze wsparciem czy mieszkania trenin-

gowe niespełniające definicji mieszkań chronionych czy wspomaganych). Postuluje się wybór 

modelu mieszkań wspomaganych, wykorzystanie już istniejącej definicji (zmodyfikowanej  

w oparciu o doświadczenia z ostatnich lat) i skupienie środków na rozwoju tego modelu. Waż-

nym jest by w ramach strategii deinstytucjonalizacji nie dzielić mieszkań pomiędzy grupy – 

mieszkania powinny być zasobem, który będzie wykorzystywany do wsparcia osób potrzebują-

cych, bez względu na to czy są to osoby doświadczające bezdomności czy np. seniorzy, co przy-

czyni się do efektywniejszego wykorzystania zasobów. 

Ponadto należy zwiększyć współpracę międzysektorową i ściślej powiązać politykę mieszka-

niową i społeczną, szczególnie w kontekście mieszkań z usługami. Doskonałym przykładem 

pozytywnych efektów koordynacji działań z tych obszarów są doświadczenia Stargardu, gdzie 

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. prowadzi ambitny program 

mieszkań wspomaganych.14 

Po drugie, mając na uwadze wysokie koszty tworzenia i prowadzenia mieszkań z usługami, ko-

nieczna jest alokacja odpowiednich funduszy, wykorzystanie istniejących już mechanizmów, 

tworzenie nowych i zwiększanie możliwości montaży finansowych. Warto zwrócić uwagę na 

liczne zmiany w zasadach funkcjonowania Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Od 2021 roku z Funduszu można sfinansować (bezzwrotne wsparcie) do 80% kosztów kwalifi-

kowanych przedsięwzięć związanych z tworzeniem m.in. mieszkań chronionych.15 Ponadto  

w ramach funduszy europejskich dla regionów w nowej perspektywie budżetowej (2021-2027) 

mają być finansowane działania na rzecz deinstytucjonalizacji.  

Po trzecie, wykorzystując istniejące zasoby należy również odnotować wysoką liczbę pustosta-

nów w Polsce (w tym w zasobach gmin czy Skarbu Państwa). Choć nie zawsze, to w wielu 

przypadkach takie budynki czy lokale mogą być wyremontowane i przywrócone do użytkowa-

nia, w tym wykorzystane na cele społeczne. Z badań Instytutu Rozwoju Miast i Regionów wy-

nika, że połowa nieruchomości zgłoszonych do badania w geoankiecie mogłaby być wykorzy-

stana lub zaadaptowana do celów mieszkaniowych (108 nieruchomości spośród zgłoszonych 

221, w tym 154 budynkowych i 67 lokalowych). Jednocześnie jednak zwraca się uwagę na ko-

nieczność analizy opłacalności ekonomicznej takich działań.16 

Po czwarte, stworzenie takiego zasobu mieszkań nie może obciążać jedynie gmin. Konieczne 

jest zwiększenie współpracy na poziomie rządowo-samorządowym, systemowe silne włączanie 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów prywatnych. Pora zacząć rozmawiać o prowizjach 

 
14 Por. prezentacja Agaty Kmieć-Łuciuk, prezes Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

sp. z o.o.:  

https://drive.google.com/file/d/1QocHN3xpmeNnzgODq9ZhwkdHKvVEnouy/view?usp=sharing 

15 Por. informacje szczegółowe:  

https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Bezzwrtone_wsparcie_budownictwa/Informator_BSK_21.09.2021.pdf 

16 A. Jadach-Sepioło, E. Tomczyk, K. Wysocki, H. Milewska-Wilk, Pustostany w gminach i możliwości 

ich przekształcenia w mieszkania dostępne cenowo dla osób niezamożnych [online:]  

https://habitat.pl/files/HabitatPoland_IRMiR_Raport-Pustostany_wyniki_badania_2021.pdf 
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społecznych w Polsce – zobowiązywaniu deweloperów do dostarczania z każdej inwestycji za-

sobów mieszkaniowych dla gminy, na realizację celów społecznych. Choć jak na razie wskazuje 

się, że krok wykonany w tę stronę – wprowadzenie mechanizmu „lokal za grunt”17 nie jest wy-

korzystywanym narzędziem.  

Podsumowując, konieczne są szybkie i zdecydowane działania, które pozwolą wielokrotnie 

zwiększyć dostępny zasób mieszkań z usługami w najbliższych latach. Bez tego elementu dein-

stytucjonalizacja usług społecznych nie będzie możliwa, a osoby doświadczające bezdomności 

lub zagrożone tym zjawiskiem będą nadal wykluczane z dostępu do mieszkań. Kluczowe dla 

tego procesu będą: współpraca, partnerstwo oraz efektywna koordynacja polityk i podmiotów  

z różnych sektorów. 

 

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE W POMOCY OSOBOM W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI 

Lidia Węsierska-Chyc 
Fundacja Barka 

Uczestnicy/czki panelu: 

❑ Andrzej Hercog – Stowarzyszenie Dom Pomocna Dłoń 

❑ Małgorzata Kurdybacz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie 

❑ Kazimierz Słobodzian – Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape 

❑ Beata Zielińska – Fundacja Inkubator Społeczny 

❑ Lidia Węsierska-Chyc (moderatorka) – Fundacja Barka 

 

W pierwszej części uczestnicy panelu zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie czy i jak nale-

żałoby zmienić/zmodyfikować system, żeby zapewnić kompleksowe wsparcie dla osób bezdom-

nych wymagających usług opiekuńczych. Na system ten składają się następujące elementy: 

❑ usługi opiekuńcze przyznawane osobom przebywającym w zwykłych schroniskach, 

❑ schroniska z usługami opiekuńczymi (SUO), 

❑ domy pomocy społecznej (DPS), 

❑ mieszkania chronione wspierane, 

❑ zakłady opiekuńczo-lecznicze (ZOL) i pielęgnacyjno-opiekuńcze (ZPO). 

Paneliści zasadniczo pozytywnie ocenili obowiązujący w naszym kraju system wsparcia osób  

w kryzysie bezdomności wymagających usług opiekuńczych. Tym niemniej jedna z panelistek 

zwróciła uwagę, że w rzeczywistości funkcjonują dwa systemy: jeden działający w oparciu  

o ustawę o pomocy społecznej, na który składają się placówki wsparcia współpracujące z samo-

rządami i drugi – niezależny od instytucji publicznych, w którym w prowadzonych przez osoby 

i podmioty prywatne domach, hostelach, schroniskach przebywają osoby niekierowane przez 

ośrodki pomocy społecznej. Ten drugi rodzaj wsparcia nie podlega kontroli i nie zawsze spełnia 

standardy wymagane wobec tego pierwszego. 

W ocenie uczestników panelu system wsparcia powinien zostać wzbogacony o jeszcze jeden typ 

placówki – o charakterze interwencyjnym. Obecnie takimi placówkami niskoprogowymi są noc-

legownie i ogrzewalnie, w których pobyt nie wymaga decyzji administracyjnej i związanej z tym 

 
17 Ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zby-

wanych z gminnego zasobu nieruchomości. 
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procedury. Każda osoba w kryzysie bezdomności może skorzystać w każdej chwili z tego typu 

placówki. Natomiast możliwość skorzystania ze zwykłego schroniska i schroniska z usługami 

opiekuńczymi jest obwarowana koniecznością wydania decyzji administracyjnej, co wiąże się  

z czasochłonnym postępowaniem. Rodzi się pytanie, gdzie powinna przebywać osoba w kryzy-

sie bezdomności wymagająca usług opiekuńczych w czasie, kiedy prowadzone jest postępowa-

nie. Jedyną placówką, do której może trafić jest noclegownia, chyba że aktualnie przebywa  

w zwykłym schronisku. Ani schronisko, ani tym bardziej noclegownia, nie są z reguły w stanie 

zapewnić odpowiednich warunków i usług osobie w gorszym stanie zdrowia. Poza tym, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, nie powinny tam przebywać osoby niesamodzielne, wymagające 

usług opiekuńczych. Dlatego wskazane jest uruchomienie placówek interwencyjnych zapewnia-

jących usługi opiekuńcze tu i teraz, do których mogłyby trafiać osoby wymagające takich usług 

w oczekiwaniu na decyzję i skierowanie. W tego typu placówce byłoby możliwe przeprowadze-

nie diagnozy i podjęcie wstępnych działań o charakterze medycznym i opiekuńczym. Dzięki 

temu możliwe byłoby również bardziej trafne określenie dalszej ścieżki – czy osoba powinna 

zostać skierowana do schroniska z usługami opiekuńczymi, do domu pomocy społecznej czy też 

po szybkiej interwencji może wrócić do zwykłego schroniska. Jeden z prelegentów wskazywał 

na przypadki, w których procedura skierowania do schroniska z usługami opiekuńczymi została 

już przeprowadzona, a po 3 dniach pobytu okazywało się, że dana osoba nie potrzebuje dalszych 

usług opiekuńczych. I odwrotnie – do SUO trafiały osoby w tak złym stanie zdrowia, że od razu 

powinny były zostać skierowane na przykład do DPS, a nawet do ZOL. Tymczasem system jest 

niejako odwrócony – do SUO trafiają osoby w złej kondycji, które dopiero po podleczeniu są 

przenoszone do placówek opieki całodobowej. Oczywiście warunkiem dobrego funkcjonowania 

placówek interwencyjnych jest udrożnienie ścieżek przechodzenia do placówek docelowych,  

w przeciwnym razie sytuacja nie ulegnie poprawie, a placówki te stracą charakter interwencyjny, 

bo szybko zabraknie w nich miejsc. 

Alternatywną propozycją jest wprowadzenie interwencyjnego trybu kierowania do SUO, tak jak 

ma to miejsce w przypadku DPS. Jednak tutaj warunkiem byłoby zwiększenie liczby schronisk 

z usługami opiekuńczymi, tak aby były łatwo dostępne w każdym województwie. 

Natomiast warunkiem udrożnienia systemu jest zapewnienia działań i wsparcia adekwatnego do 

stanu zdrowia danej osoby. Osoba w kryzysie bezdomności często wymaga usług opiekuńczych 

i rehabilitacji tylko czasowo, np. po pobycie w szpitalu. Jeżeli otrzyma odpowiednie wsparcie, 

nie musi przebywać cały czas w SUO czy w DPS, jej stan zdrowia się poprawia i może wrócić 

na przykład do zwykłego schroniska. Zamiast zatem postulować zwiększenie liczby DPS za-

sadne byłoby zapewnienie w obecnie funkcjonujących placówkach właściwej intensywnej po-

mocy, tak aby stan zdrowia danej osoby się poprawił i aby nie wymagała ona umieszczenia  

w placówce całodobowej opieki. 

Jeden z uczestników panelu podkreślił rolę współpracy w systemie wsparcia osób w kryzysie 

bezdomności wymagających usług opiekuńczych. Samo istnienie wszystkich potrzebnych pla-

cówek i instytucji w środowisku lokalnym nie zapewni wysokiej jakości systemu wsparcia, jeżeli 

nie będą one ze sobą kooperowały w oparciu o partnerskie relacje. Podawano przykłady funk-

cjonującego w województwie śląskim Śląskiego Forum Bezdomności oraz częstochowskiego 

partnerstwa lokalnego. Członkami tego ostatniego są nie tylko organizacje prowadzące placówki 

i samorząd, ale również szpitale, placówki medyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, straż miejska, 

policja, zrzeszenia ogródków działkowych. Partnerstwo spotyka się regularnie raz w miesiącu, 

a w trakcie spotkań omawiane są wszystkie problemy, potrzeby i zasady współpracy. Dzięki 

temu możliwe jest zapewnienie kompleksowego systemu wsparcia i przepływu osób pomiędzy 

podmiotami tak, aby zapewnić im pomoc adekwatną do stanu zdrowia. 

W drugiej części panelu uczestnicy odnieśli się do zagadnienia deinstytucjonalizacji usług opie-

kuńczych dla osób w kryzysie bezdomności. W przypadku placówek wspierających osoby  
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w kryzysie bezdomności proces deinstytucjonalizacji polega na rozłożonym w czasie wygasza-

niu tych placówek i przechodzeniu do rozwiązań mieszkaniowych. Czy taki sam proces jest 

możliwy i zalecany w przypadku schronisk z usługami opiekuńczymi? Od strony formalno-

prawnej tego typu schroniska są tworem stosunkowo nowym – przepisy, na podstawie których 

powstają i działają, weszły w życie w 2018 roku (nowelizacja ustawy o pomocy społecznej  

z dnia 8 lutego 2018 r.) W 2018 roku było ich 22, a w 2021 w rejestrach wojewodów znalazło 

się ich już 74. Widać zatem wyraźną tendencję wzrostową i dość dynamiczny rozwój tego typu 

placówek. Z badania przeprowadzonego w bieżącym roku przez Federację wynika także, że 

część organizacji inwestuje w budowę nowych SUO, w oparciu o wysokie kredyty. Czy w takiej 

sytuacji zasadne jest dążenie do deinstytucjonalizacji usług opiekuńczych skierowanych do osób 

w kryzysie bezdomności polegającej przechodzeniu do rozwiązań mieszkaniowych, a w konse-

kwencji stopniowej likwidacji tego typu placówek? 

Jedna z panelistek przedstawiła przykład programu mieszkaniowego przeznaczonego dla osób 

w kryzysie bezdomności wymagających usług opiekuńczych, który został wdrożony w Bydgosz-

czy, gdzie nie ma schroniska z usługami opiekuńczymi. Od 2018 roku z możliwości pobytu  

w 32 mieszkaniach skorzystały 132 osoby z niepełnosprawnościami i zaburzeniami psychicz-

nymi. Część z nich zakończyła udział w programie: 20 osób których sytuacja zdrowotna się 

poprawiła skorzystało z innych form najmu (prywatny, komunalny), 8 osób których stan zdrowia 

się pogorszył trafiło do DPS, 18 osób zmarło. Mieszkańcy są wspierani przez zespół specjali-

stów, a zakres usług opiekuńczych jest bardzo szeroki. Do tej pory uczestnicy skorzystali z około 

4850 godzin zajęć wspierająco-terapeutycznych, ze wsparcia psychologa, opiekunów, pracow-

ników socjalnych. Umowy najmu z mieszkańcami są zawierane na czas nieokreślony. 

Rozwiązania mieszkaniowe w przypadku osób wymagających usług opiekuńczych sprawdzają 

się zatem bardzo dobrze, ale to nie oznacza, że schroniska z usługami opiekuńczymi można zli-

kwidować. Paneliści opowiadają się raczej za koegzystencją tych dwóch form wsparcia – miesz-

kania powinny funkcjonować obok schronisk z usługami opiekuńczymi, które w takim systemie 

mogłyby stać się placówkami o charakterze interwencyjnym, o czym była mowa wyżej. Przy 

czym nie chodzi tutaj o kwestie finansowe. Pobyt w mieszkaniach chronionych czy wspieranych 

nie musi być tańszy niż w schroniskach z usługami opiekuńczymi. Tutaj również trzeba zapew-

nić odpowiednie warunki lokalowe, dostosowane do potrzeb i możliwości osób z niepełnospraw-

nościami, oraz wsparcie ze strony zespołu specjalistów, co generuje koszty. Ale pobyt w miesz-

kaniach wiąże się z całym szeregiem pozytywnych aspektów, które nie występują w przypadku 

pobytu w SUO czy DPS. Osoby w schroniskach i domach pomocy społecznej często przestają 

być aktywne na wielu polach. Mają zapewnioną pełna opiekę i obsługę, co sprawia, że stopniowo 

tracą chęć i zdolność do podejmowania różnorodnych działań związanych z prowadzeniem go-

spodarstwa domowego, takich jak gotowanie, sprzątanie, pranie, robienie zakupów itp. Brak ta-

kiej aktywności odbija się negatywnie na ich stanie zdrowia i zdolności do samoobsługi. Pozy-

tywne zmiany w osobach, które przechodzą ze schroniska do mieszkania, widać już po miesiącu. 

Zdecydowanie wzrasta ich zdolność do samodzielnego zaspokajania własnych potrzeb i, co rów-

nie ważne, zaczynają cenić większy stopień swobody, wolności, prywatności, którego doświad-

czają w mieszkaniach. 

Dlatego wszyscy paneliści rekomendują uruchamianie mieszkań chronionych i wpieranych dla 

osób w kryzysie bezdomności, ale najlepiej funkcjonujących w powiązaniu ze schroniskami  

z usługami opiekuńczymi. Tworzenie mieszkań w pobliżu SUO zapewnia kompleksowy system 

wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności wymagających usług opiekuńczych – po krótkim 

interwencyjnym pobycie w schronisku osoby powinny przechodzić do mieszkań, w których rów-

nież zapewnione będą usługi opiekuńcze i wsparcie specjalistów. Takie rozwiązanie jest tańsze 

i łatwiejsze organizacyjnie niż mieszkania rozproszone położone w dużej odległości od SUO. 

Zarówno w schronisku jak i w mieszkaniach może w takiej sytuacji pracować ta sama kadra, co 
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również jej pozwoli zaakceptować proces deinstytucjonalizacji. A dla samych osób w kryzysie 

bezdomności pokazuje, że wyjście z bezdomności jest realne. 

Natomiast rozwiązania mieszkaniowe nie powinny być przeregulowane, tak jak ma to obecnie 

miejsce w przypadku mieszkań chronionych. Nie powinno się odgórnie ustalać, że każdej osobie 

przebywającej w mieszkaniu należy zapewnić 3 godziny usług opiekuńczych dziennie. Wsparcie 

zdecydowanie powinno mieć charakter zindywidualizowany, dostosowany do potrzeb konkret-

nego mieszkańca. 

Paneliści zwrócili również uwagę na to, że mieszkania nie mogą mieć charakteru interwencyj-

nego. Trudno byłoby dopuścić sytuacje, w których na przykład w porze nocnej do mieszkania 

przywożona jest nowa, niezdiagnozowana w pełni osoba wymagająca wielowymiarowego 

wsparcia. To zakłócałoby poczucie prywatności mieszkańców i naruszało ich dobrostan, a samo 

mieszkanie nabrałoby charakteru instytucjonalnego. Wsparcie realizowane w mieszkaniach od-

bywa się w sposób nienaruszający prywatności i to powinno zostać zachowane. 

Rekomendowany jest zatem kompleksowy system wsparcia łączący schroniska z usługami opie-

kuńczymi z mieszkaniami chronionymi i wspieranymi, w którym schroniska są małymi placów-

kami (30-40 miejsc) o charakterze interwencyjnym (diagnoza, intensywne działania medyczne  

i opiekuńcze), a mieszkania mają charakter docelowy. 

W podsumowaniu panelu zwrócono uwagę, że w przypadku osób w kryzysie bezdomności, które 

są niesamodzielne bądź częściowo niesamodzielne, z jednej strony postulujemy deinstytucjona-

lizację usług, z drugiej zaś wzmocnienie systemu instytucjonalnego poprzez zwiększenie liczby 

schronisk z usługami opiekuńczymi, domów pomocy społecznej czy zakładów opiekuńczo-lecz-

niczych. Należy jednak podkreślić, że rekomendacje formułowane przez Federację i przez śro-

dowisko podmiotów wspierających osoby w kryzysie bezdomności są wydawane na „tu i teraz”, 

odnoszą się do obecnie obowiązującego stanu prawnego i praktyki wspierania osób bezdomnych 

wymagających usług opiekuńczych. Uzasadnione są obawy, że wdrażając formę wsparcia która 

nie została przetestowana w większej skali możemy zaszkodzić tej szczególnej grupie osób.  

A jak dotąd liczba programów, w których wdrażane są rozwiązania mieszkaniowe dla osób wy-

magających usług opiekuńczych jest niewielka. Dlatego trzeba zachować pewną ostrożność  

w postulowaniu deinstytucjonalizacji. Najpierw powinniśmy dążyć do zapewnienia infrastruk-

tury mieszkaniowej, a potem dopiero podejmować decyzje, jakie i ile placówek należy zlikwi-

dować, a które mają jednak rację bytu w zdeinstytucjonalizowanym systemie. 

 

 

USŁUGI MEDYCZNE I ORGANIZACJA POMOCY POSZPITALNEJ  
DLA OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI: CASE STUDY MIASTA BIAŁYSTOK 

Jacek Marciniak 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 

Uczestnicy/czki panelu: 

❑ Adam Januszewski – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku 

❑ Wioletta Kuć – Fundacja Spe Salvi 

❑ Jolanta Zaczkiewicz – Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei 

❑ Pamela Żebrowska – Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 

❑ Jacek Marciniak (moderator) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 

 

Współpraca podmiotów uczestniczących w procesie decydowania o kierowaniu osób w kryzysie 

bezdomności do hospitalizacji, niesienia im wsparcia podczas samego procesu leczenia jak rów-

nież przygotowań do opuszczenia szpitala, wymaga bardzo dobrej komunikacji i współpracy 
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pomiędzy ochroną zdrowia, pomocą społeczną (właściwym ośrodkiem pomocy społecznej) oraz 

organizacjami trzeciego sektora świadczącymi szeroko rozumianą pomoc osobom doświadcza-

jącym bezdomności. Współpraca przytoczonych powyżej podmiotów, jak wynika z przeprowa-

dzonych badań, prezentuje się w Polsce na bardzo zróżnicowanym poziomie, od bardzo dobrych 

praktyk partnerskiego współdziałania po brak jakiejkolwiek współpracy. Powyższa konstatacja 

skłania do refleksji jaki zatem model współpracy w reagowaniu na problemy osób, które do-

tknięte są kryzysem bezdomności wydaje się być skuteczny. Aby odpowiedzieć sobie na to py-

tanie należy wyłonić główne obszary problemowe, wyartykułowane między innymi podczas pa-

nelu eksperckiego na konferencji „Pokonać bezdomność”.  

Jednym z głównych źródeł pogarszającego się stanu zdrowia osób doświadczających bezdom-

ności jest pozostawanie w tzw. bezdomności ulicznej. Zły stan zdrowia tych osób, w tym pro-

blemy w obszarze zdrowia psychicznego oraz uzależnień, częstokroć w fazie chronicznej, po-

wodują bardzo ograniczony dostęp do usług medycznych. Dobrą praktyką i rekomendacją do 

przeciwdziałania powyższemu zjawisku jest streetworking medyczny, stosowany w kilku mia-

stach naszego kraju (usługom tego typu dedykowano odrębny panel na konferencji). Rozwój 

tego rodzaju usług w sposób istotny stanowi alternatywę w przeciwdziałaniu zjawisku „bezdom-

ności ulicznej”.  

Kolejnym i zarazem kluczowym problemem jest ograniczona w Polsce ilość partnerstw lokal-

nych na rzecz przeciwdziałania i rozwiązywania problemu bezdomności. Rekomenduje się bu-

dowanie lokalnych partnerstw międzysektorowych na rzecz osób doświadczających kryzysu 

bezdomności i wymagających usług przedmedycznych oraz medycznych. W skład partnerstw 

winni wchodzić wyłonieni przedstawiciele następujących instytucji: ochrony zdrowia, ratownic-

twa medycznego, samorządu terytorialnego (np. wydziału polityki społecznej), pełnomocnika 

ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodka pomocy społecznej i organizacji poza-

rządowych działających na rzecz niesienia pomocy osobom i rodzinom pozostającym w kryzysie 

bezdomności.  

Kierowanie osób w kryzysie bezdomności do hospitalizacji oraz przygotowanie procesu opusz-

czania szpitala, jak i zapewnienia właściwego wsparcia po leczeniu, jest najważniejszym punk-

tem styku pomiędzy służbą zdrowia, a podmiotami pomocy i integracji społecznej. Współpraca 

polega przede wszystkim na kontaktach pracowników szpitala z pracownikami ośrodka pomocy 

społecznej oraz pracownikami placówek zapewniających schronienie. Przede wszystkim to pra-

cownicy szpitala informują pracowników socjalnych ośrodka pomocy społecznej lub pracowni-

ków placówki zapewniającej schronienie o sytuacji zdrowotnej osób i potrzebie zapewnienia 

schronienia, ich stopniu samodzielności, potrzebie ubezpieczenia lub zapewnienia innych świad-

czeń w ramach ustawy o pomocy społecznej. Omawiane są również potrzeby między innymi 

załatwiania spraw związanych z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności, wykupu wystawio-

nych recept, niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego. czy też typu placówki, do której dana osoba 

ma być kierowana.  

Jednym z najważniejszych problemów w skutecznym wspieraniu osób w kryzysie bezdomności 

wymagających usług przedmedycznych lub medycznych jest zapewnienie dostępu do świad-

czeń, czy to poprzez jednorazowe potwierdzenie prawa do świadczeń, czy poprzez ubezpiecze-

nie zdrowotne. Rekomenduje się zmiany prawne w zakresie właściwości miejscowej organu  

zobowiązanego do wydania decyzji administracyjnej potwierdzającej prawo do świadczeń me-

dycznych wobec osób w kryzysie bezdomności w oparciu o art. 54 ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Obecne zapisy ustawy dotyczące 

właściwości gminy miejsca pobytu, w sytuacjach nagłych bywają mylnie interpretowane przez 

szpitale, co częstokroć skutkuje przesłaniem wniosku o objęcie prawem do świadczeń opieki 

zdrowotnej do niewłaściwej gminy, co z kolei powoduje przewlekłość postępowania. Rekomen-

dacja obejmuje zatem zmianę tego zapisu wskazującą jako właściwą gminę miejsca zdarzenia  

w nagłych wypadkach. Dalej idące propozycje obejmują obejmowanie prawem do świadczeń 
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lub ubezpieczeniem zdrowotnym wszystkich osób doświadczających bezdomności, bez zbęd-

nych administracyjnych procedur, czy wreszcie powszechne ubezpieczenie zdrowotne. 

Kolejnym problemem dotyczącym osób w kryzysie bezdomności jest sytuacja osób dotkniętych 

chorobami psychicznymi, przebywających oraz kierowanych do schronisk z usługami opiekuń-

czymi. Osoby w kryzysie bezdomności, czy to po zakończonym leczeniu, czy też interwencyjnym 

umieszczeniu w schronisku z usługami opiekuńczymi, nierzadko wymagają diagnostyki psychia-

trycznej bądź ustalenia przez lekarza psychiatrę kierunków leczenia. W szczególności należy tu 

wskazać sytuację osób niewyrażających zgody na leczenie psychiatryczne. Zatrudnienie w struk-

turach schroniska z usługami opiekuńczymi lekarza psychiatry przyczyniłoby się nie tylko do po-

prawy dobrostanu psychicznego osób doświadczających kryzysu bezdomności, ale również popra-

wiło by współpracę personelu schronisk z usługami opiekuńczymi z ochroną zdrowia w związku 

z dalszym ewentualnym zalecanym przez lekarza psychiatrę leczeniem. Zatem wydaje się być bar-

dzo zasadne, w oparciu o zdobyte doświadczenia niektórych schronisk z usługami opiekuńczymi, 

rekomendowanie zatrudniania w przedmiotowych schroniskach lekarzy psychiatrów.  

Wśród problemów związanych z hospitalizacją osób w kryzysie bezdomności należy też wska-

zać szczególną sytuację doświadczających bezdomności kobiet w ciąży, które po urodzeniu 

dziecka w szpitalu, w momencie wypisu nie wyrażają zgody na pomoc w formie pobytu w domu 

dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży i jednocześnie nie wyrażają też zgody na od-

danie dziecka do adopcji. Sytuacja ta niesie ze sobą wiele bardzo poważnych dylematów etycz-

nych, jak również prawnych. Naturalnie, z uwagi na dobro dziecka, najprawdopodobniej  

w sytuacji takiej niezbędna będzie interwencja sądu rodzinnego. Aby jednak zapobiegać takim 

przypadkom, rekomenduje się poszukiwanie i tworzenie usług alternatywnych do domu dla ma-

tek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – w tym w szczególności usług mieszkaniowych  

w nurcie najpierw mieszkanie. 

Podsumowując, konieczne jest jak najszybsze budowanie oraz rozwijanie istniejących lokalnych 

partnerstw na rzecz przeciwdziałania i rozwiązywania problemu bezdomności, a w szczególno-

ści pomocy osobom wymagających usług przedmedycznych oraz medycznych, które pozwolą 

na synergie działań i dalszy rozwój polityki społecznej dostosowanej do współczesnych zjawisk 

społecznych i tworzenie efektywnych narzędzi przeciwdziałania najbardziej dotkliwemu wyklu-

czeniu społecznemu, jakim jest doświadczanie kryzysu bezdomności. 
 

 

MEDYCY ULICY – USŁUGI MEDYCZNE KIEROWANE  
DO OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI ULICZNEJ 

Piotr Olech 
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny 

Uczestnicy panelu18: 

❑ Andrzej Ptak – Fundacja Homo Sacer  

❑ Michał Wasiak – Fundacja Ambulans z Serca  

❑ Marcin Wojnarski – Fundacja Przystań Medyczna  

❑ Piotr Olech (moderator) – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny 

 
18 Materiał uwzględnienia także komentarze osób uczestniczących w konferencji online. W materiale wy-

korzystano także wnioski i rekomendacje z raportu z badania „Współpraca szpitali z ośrodkami pomocy 

społecznej w zapewnieniu pomocy osobom bezdomnym po opuszczeniu szpitala” zamieszczonego w dal-

szej części niniejszej publikacji. 
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Wprowadzenie 

Uliczne usługi medyczne kierowane do osób w kryzysie bezdomności rozwijają się w Polsce, 

szczególnie w dużych miastach, co spowodowane jest przede wszystkim skalą potrzeb i proble-

mów zdrowotnych osób doświadczających bezdomności ulicznej oraz działalnością organizacji 

pozarządowych gotowych do realizacji usług zdrowotnych dla tej grupy osób. Panel był prze-

strzenią do wymiany doświadczeń w zakresie realizacji usług medycznych dla osób w kryzysie 

bezdomności ulicznej w Krakowie, Warszawie i we Wrocławiu.  

Usługi medyczne we Wrocławiu realizowane są przede wszystkim przez Fundację Homo Sacer, 

której współtwórcami i aktywnymi członkami są członkowie środowiska medycznego i nauko-

wego. Obszarem dla działań Fundacji jest między innymi streetworking, ambulans medyczny, 

streetbus (mobilny punkt pomocy) a także prowadzenie kreatywnej przestrzeni Miserart oraz 

wdrażanie metody najpierw mieszkanie we Wrocławiu. Idea najpierw mieszkanie współgra  

z działaniami w obszarze ochrony zdrowia i pracy ulicznej. Kluczowe usługi Fundacji koncen-

trują się na wspólnej grupie działań w zakresie outreach, mobilnych i środowiskowych usług.  

W Warszawie Fundacja Ambulans z Serca działa w ramach większej całości – koordynacji 

współpracy i działania w obszarze bezdomności ulicznej w formule Warszawskiego Streetwor-

kingu i Poradnictwa. 6 organizacji pozarządowych w skoordynowany sposób prowadzi różne 

usługi uliczne uwzględniające streetworking i inne usługi outreach. Fundacja Ambulans z Serca 

współpracuje z Caritas, zapewnia ambulans, który wyjeżdża kilka razy w tygodniu do miejsc 

niemieszkalnych, przestrzeni publicznych. W ramach tego działania zespół medyczny rozpo-

znaje potrzeby zdrowotne, prowadzi działania promocji zdrowia, udziela niezbędnej pomocy 

medycznej i kieruje do placówek wsparcia, bywa także że interwencyjnie przewozi osoby do 

odpowiednich placówek.  

Fundacja Przystań Medyczna w Krakowie od 2017 roku gromadzi i integruje środowisko me-

dyczne wokół wsparcia osób w kryzysie bezdomności ulicznej. Realizuje przede wszystkim 

usługi medyczne w postaci ambulansu dostępnego przez dwa dni w tygodniu w przestrzeni Kra-

kowa, a także specjalistycznych dyżurów medycznych w placówkach dla osób w kryzysie bez-

domności. Ponadto, w zależności od potrzeb i okoliczności, Fundacja włącza się w inne działa-

nia, w tym realizowana jest stała współpraca ze streetworkerami i Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Krakowie. Funkcjonuje ponadto medyczny telefon alarmowy.  

Najważniejsze problemy w dostępie osób w kryzysie bezdomności ulicznej do usług zdrowot-

nych według badania Współpraca szpitali z ośrodkami pomocy społecznej w zapewnieniu po-

mocy osobom bezdomnym po opuszczeniu szpitala wyszczególnione zostały poniżej. 

❑ Dostęp do usług medycznych i pielęgnacyjno-opiekuńczych dla osób w bezdomności 

ulicznej realizowany jest głównie z wykorzystaniem powszechnych świadczeń zdro-

wotnych. W związku jednak ze specyficzną sytuacją osób doświadczających bezdom-

ności oraz ograniczonym dostępem do usług zdrowotnych w niektórych miastach,  

częściowo wdrażane są działania ukierunkowane na zapewnienie bezpośrednich i spe-

cjalistycznych usług medycznych i pielęgnacyjno-opiekuńczych dla osób znajdujących 

się w kryzysie bezdomności ulicznej. Niekiedy nazywane są one streetworkingiem me-

dycznym lub ulicznymi usługami medycznymi.  

❑ Powszechny brak ubezpieczenia osób w kryzysie bezdomności ulicznej oraz złożone  

i skomplikowane procedury w zakresie dostępu do świadczeń zdrowotnych.  

❑ Usługa streetworkingu nie jest jeszcze powszechna na terenie Polski. Przy czym street-

working ten bardzo różni się między miastami zarówno, jeśli chodzi o jego intensyw-
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ność jak i zaangażowanie osobowe i organizacyjne. Nie ma jednego standardu obowią-

zującego w kraju i w każdym mieście zasady, według których realizowany jest street-

working, różnią się od siebie. 

❑ Uliczne usługi medyczne kierowane do osób w kryzysie bezdomności, są jest jeszcze 

rzadszą usługą w naszym kraju. Streetworking medyczny, czy też uliczne usługi me-

dyczne, podobnie jak „klasyczny” streetworking, nie są realizowane według żadnego 

standardu i w każdym z miast wyglądają inaczej, oraz wdrażane są w różnej skali. 

❑ Najczęściej spotykane formy streetworkingu medycznego/ulicznych usług medycznych 

to: wspólne patrole streetworkerów z lekarzami, ambulatoria dla osób w bezdomności 

– mobilne bądź stacjonarne, ambulansy/karetki dedykowane osobom w kryzysie bez-

domności patrolujące miejsca niemieszkalne, ratownicy medyczni na pokładach mobil-

nych punktów pomocy zapewniających wsparcie socjalne.  

❑ Streetworking psychiatryczny czy psychoterapeutyczny realizowany był wyłącznie  

w ograniczonym zakresie w kilku miastach w Polsce, często niesystematyczny.  

❑ Najczęściej spotykane urazy i problemy zdrowotne u osób bezdomnych w przestrzeni 

ulicznej i miejsc niemieszkalnych to: urazy kończyn (zwłaszcza dolnych), owrzodzenia 

podudzia, odmrożenia, padaczka, wszawica, problemy kardiologiczne, problemy der-

matologiczne, problemy stomatologiczne, wycieńczenie organizmu, a także cały szereg 

powikłań związanych z chorobą alkoholową. Do tego dochodzą jeszcze problemy zdro-

wia psychicznego, takie jak: depresja, powikłania psychiczne wynikające z długotrwa-

łego uzależnienia od alkoholu, nerwice, stany lękowe, zaburzenia psychiczne na pod-

łożu organicznym, schizofrenia, ciężkie zaburzenia snu itp.  

❑ Oprócz potrzeb czysto zdrowotnych, u osób bezdomnych przebywających na ulicy wy-

odrębnić można jeszcze szereg potrzeb logistyczno-administracyjnych związanych  

z opieką zdrowotną, takich jak: brak ubezpieczenia, brak przypisania do lekarza pierw-

szego kontaktu, potrzeba łatwiejszego dostępu do lekarzy chirurgów w celu codzien-

nego zmieniania opatrunków ciężko gojących się ran, potrzeba ułatwienia dostępu do 

lekarzy psychiatrów (długie kolejki), potrzeba ułatwienia i skrócenia procesu otrzyma-

nia pomocy na SORze, oddziale detoksykacyjnym oraz oddziale terapii uzależnień, pro-

blemy z wykupieniem recept (brak środków finansowych), problemy z orzecznictwem 

o niepełnosprawności (ktoś jest ewidentnie niepełnosprawny, ale niema orzeczenia,  

a proces załatwiania go jest długi i złożony, przez co osoba w kryzysie bezdomności 

nie jest w stanie go przejść), brak współpracy partnerskiej pomiędzy instytucjami  

zaangażowanymi w lokalną pomoc osobom bezdomnym (brak partnerskich relacji  

pomiędzy NGO, JST i opieką zdrowotną). W przypadku osób korzystających z nocle-

gowni i ogrzewalni należy dodać jeszcze niedostosowanie tych obiektów do osób  

z niepełnosprawnością. Wyzwaniem pozostaje dostęp do specjalistycznego leczenia, 

szczególnie w okresie epidemii COVID. Sporo jest także problemów z dostępem i ko-

rzystaniem osób w kryzysie bezdomności z usług pogotowia ratunkowego i SOR.  

❑ W zakresie barier i trudności w dostępie do usług zdrowotnych osób w bezdomności 

ulicznej, osoby badane zwracały uwagę przede wszystkim na niechęć i brak motywacji 

do korzystania z ogólnych usług zdrowotnych. Ponadto zwracano uwagę na wyższy 

poziom ogólnodostępnych usług dla osób w placówkach, a trudniejszy i problema-

tyczny dostęp szczególnie do POZ i specjalistycznych poradni osób na ulicy. Wśród 

innych czynników utrudniających dostęp do świadczeń zdrowotnych wymieniano 

oczywiście sytuację epidemii COVID, protesty ratowników medycznych czy ograni-

czenia dostępności karetek. Ponadto zwracano uwagę na bariery administracyjne (brak 
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ubezpieczenia, deficyt wiedzy o procedurach), a także bariery świadomościowe zwią-

zane ze stereotypami, uprzedzeniami, a czasem dyskryminacją.  

❑ Współpraca pomiędzy pogotowiem ratunkowym, ośrodkiem pomocy społecznej, stre-

etworkerami i placówkami oceniana była albo poprawnie, albo umiarkowanie pozytyw-

nie. Wskazywano wprawdzie na różnego rodzaju trudności i problemy, jednak zwra-

cano uwagę, że mają one charakter incydentów, a nie pewnej normy we współpracy. 

Jednocześnie podnoszono problem braku punktów stycznych i realnej współpracy po-

między ratownictwem medycznym, a pomocą społeczną. Informowano o sytuacjach 

„podrzucania” osób w kryzysie bezdomności do placówek przez służby ratunkowe. 

❑ Podobnie jak koszty, trudna do oszacowania jest kwestia liczby, częstotliwości i inten-

sywności interwencji pogotowia ratunkowego w odniesieniu do osób w sytuacji  

bezdomności. W wymiarze globalnym niewielka ilość interwencji, zróżnicowany cha-

rakter, czasem wzywanie w błahych sprawach. Brak jest systemu monitorowania i agre-

gowania informacji, a w samym systemie pojawiają się rozbieżności. Niekiedy wybrane 

pogotowia inaczej niż inne realizują dokumentację związaną z bezdomności i stosują 

indywidualne rozwiązania. Zgłaszane także były powtarzające się interwencje wobec 

osób znajdujących się na ulicy i przestrzeni miejsc niemieszkalnych. 

❑ Raportowano, szczególnie z perspektywy OPSów i placówek, trudności w dostępie do 

interwencji pogotowia, powodowane niekiedy niechęcią czy dyskryminacją ze względu 

na bezdomność. Zwracano uwagę na wyzwania i trudności w trakcie interwencji pogo-

towia, podniesiono kwestie przygotowania, postaw i wiedzy samych ratowników. Jed-

nocześnie zwracano uwagę na gotowość i postawę samych osób doświadczających bez-

domności do skorzystania z pomocy. Odnotowywano także odmowy przyjazdu karetek 

w sytuacji, kiedy zgłaszającymi byli streetworkerzy/ki. Ostatecznie w kontekście do-

stępności do usług ratownictwa medycznego podniesiono kwestię zbyt słabej współ-

pracy ratownictwa medycznego z pomocą społeczną. Zidentyfikowano mało punktów 

stycznych i realnej współpracy. Tymczasem po obu stronach zwracano uwagę, że lep-

sza współpraca, wymiana wiedzy i doświadczeń mogłaby usprawnić wsparcie i pomoc 

dla osób w kryzysie bezdomności.  

 

Ogólne odniesienie się do problemów usług zdrowotnych w bezdomności.  

Dane i doświadczenia zbierane zarówno we Wrocławiu, Warszawie i Krakowie potwierdzają 

wyniki badań, podnoszono ponadto wysoki odsetek uzależnień i zaburzeń psychicznych, który 

jest czynnikiem pogarszającym sytuację zdrowotną i utrudniającym proces leczenia.  

Potrzebujemy rzetelnych badań w zakresie sytuacji zdrowotnej osób w bezdomności, uzasadnia-

jących potrzebę realizacji usług medycznych. Podstawą rozwiązywania problemów i punktem 

wyjścia do oceny skuteczności działań jest wykonanie porządnej diagnozy. Kluczowa jest dys-

kusja o tym jakie dane powinny być zbierane w zakresie ochrony zdrowia. Tym bardziej, że 

badania mogą być kosztochłonne. Obecne dane i doświadczenia skupiają się na dużych miastach, 

gdzie funkcjonują organizacji i instytucje i jest większy dostęp do usług medycznych, potrzebu-

jemy jednak wiedzy całościowej, uwzględniającej także perspektywę małych i średnich miast.  

Kryzys dostępu do usług zdrowotnych dla osób znajdujących się w sytuacji bezdomności od-

zwierciedla szerszy kryzys całego systemu ochrony zdrowia. W Polsce mamy bardzo niskie 

wskaźniki nakładów finansowych na usługi zdrowotne. Rzeczywistość szpitali czy przychodni 

jest dramatyczna w wymiarze standardów budynków czy wyposażenia. Istnieje olbrzymi deficyt 

miejsc opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych. Niezwykle drogie jest le-

czenie szpitalne, które dominuje w systemie usług zdrowotnych.  
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Dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej jest absolutnie kluczowy, bowiem niezaadresowane 

wcześnie problemy zdrowotne owocują poważnymi komplikacjami zdrowotnymi w przyszłości. 

Jedną z rekomendacji w tym obszarze jest tworzenie odpowiednich przychodni zdrowotnych dla 

osób w kryzysie bezdomności zapewniających stałą i systematyczną podstawową opiekę zdro-

wotną i ofertę leczniczą wraz z usługami higienicznymi.  

W profilaktyce i promocji zdrowia przyjmuje się, że za sytuację zdrowotną człowieka odpowia-

dają w 50% styl życia, w 20% czynniki genetyczne, w 20% czynniki środowiskowe i społeczne 

a tylko w 10% służba zdrowia. Biorąc pod uwagę sytuację osób doświadczających bezdomności, 

zarówno w kontekście stylu życia, ale przede wszystkim czynników środowiskowych i społecz-

nych, trzeba podkreślić, że grupa ta znajduje się w szczególnej sytuacji zdrowotnej. W przy-

padku osób w kryzysie bezdomności bardzo ciężko wywierać wpływ na styl życia, bo jest on 

bardzo powiązany z sytuacją fizyczną i społeczną, w której osoby te się znajdują. W przypadku 

wielu osób doświadczających bezdomności genezą ich problemów zdrowotnych jest sama bez-

domność. Stąd tak ważną rekomendacją w aspekcie ochrony zdrowia jest by oferować osobom 

w kryzysie bezdomności zmianę środowiska fizycznego i społecznego, w tym miejsca w miesz-

kaniach wspomaganych lub placówkach całodobowych. 

 

Jak powinny być finansowane usługi medyczne kierowane do osób w kryzysie  

bezdomności? 

Usługi medyczne kierowane do osób w kryzysie bezdomności zarówno w Warszawie, Wrocła-

wiu, jak i Krakowie, współfinansowane i kontraktowane są ze środków samorządów lokalnych. 

Wbrew różnym opiniom mówiących o tym, że gminy nie mogą finansować usług i świadczeń 

zdrowotnych, w praktyce w Polsce jest już ugruntowana praktyka samorządów, które mogą  

i powinny finansować tego rodzaju rozwiązania, szczególnie tam, gdzie jest rażący deficyt pew-

nych usług lub dostęp do nich jest utrudniony lub niemożliwy. Warto z tych doświadczeń korzy-

stać w innych samorządach lokalnych. Do szerszego rozwoju usług medycznych kierowanych 

do osób w kryzysie bezdomności potrzeba jednak wsparcia w zakresie środków rządowych  

i ponadlokalnych. Niewątpliwie zaplecze finansowe do upowszechnienia medycznych usług 

ulicznych może znaleźć się w strategii rozwoju usług społecznych wdrażającej kierunek dein-

stytucjonalizacji i jej operacjonalizacji w postaci odpowiednich planów finansowych. Obecnie 

wszystkie praktyki realizacji ulicznych usług medycznych wykorzystują środki ze zbiórek pu-

blicznych i wpłat darowizn, jest to bardzo ważne źródło finansowania, bowiem zapewnia ono 

dużo większą swobodę, elastyczność i możliwość odpowiedzi na zmieniające się potrzeby. Jed-

nocześnie taki system wspófinansowania tworzy interakcję z opinią publiczną i obywatelami, 

buduje postawy prospołeczne i współodpowiedzialność za losy osób zagrożonych wyklucze-

niem społecznym.  

 

Jak zapewnić dostęp do podstawowych usług zdrowotnych i jednocześnie uniknąć  

tworzenia alternatywnego systemu ochrony zdrowia dla osób w kryzysie bezdomności?  

Debacie towarzyszył dylemat wokół zagadnienia paradoksu pomagania, polegającego na tym, 

że im więcej i szerzej świadczymy jakąś pomoc, tym więcej osób chce z niej skorzystać. Pojawia 

się więc pytanie, czy realizacja ulicznych usług medycznych nie będzie generować kolejnych 

potrzeb i problemów. W opinii wszystkich prelegentów warto tworzyć i wdrażać specjalistyczny 

system wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności. Niekoniecznie musi on tworzyć alterna-

tywny system, a raczej komplementarny i uzupełniający podsystem. W gruncie rzeczy udrażniać 

należy zarówno dostęp do ogólnych usług zdrowotnych, dostępnych dla wszystkich mieszkań-

ców, jak i tworzyć i realizować specjalistyczne usługi dla osób w kryzysie bezdomności. Reali-

zowane uliczne usługi medyczne powinny być wypełnieniem luki i etapem przejściowym do 
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tego, by docelowo korzystać z ogólnodostępnych świadczeń zdrowotnych. Nie ma tutaj sprzecz-

ności, raczej synergia. Jednocześnie, skoro rozwija się system prywatnych usług zdrowotnych  

i wiele świadczeń medycznych wykracza poza te finansowane ze środków publicznych, tym 

bardziej uzasadnia to tworzenie pewnych rozwiązań dla osób wykluczonych z dostępu do ogól-

nych usług zdrowotnych. Ostateczna odpowiedź na dylemat związany z tworzeniem odrębnych 

i specjalistycznych usług dla osób doświadczających ubóstwa lub wykluczenia społecznego 

musi jednak zostać udzielona na poziomie debaty politycznej i publicznej.  

 

Jaka jest przyszłość usług zdrowotnych kierowanych do osób doświadczających  

bezdomności ulicznej i możliwości umocowania prawnego i systemowego tych rozwiązań? 

Wszystkie trzy analizowane dobre praktyki w zakresie realizacji usług zdrowotnych dla osób  

w kryzysie bezdomności ulicznej łączą światy ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Szczegól-

nie istotne jest tutaj olbrzymie zaangażowanie studentów medycyny i pielęgniarstwa, ratowni-

ków, pielęgniarek i samych lekarzy. Dużą wartością dodaną jest zaangażowanie także osób 

spoza zawodów medycznych. Wszystkie organizacje realizujące uliczne usługi medyczne albo 

zostały założone, albo są współzarządzane przez osoby z obszaru ochrony zdrowia. Doświad-

czenia te pokazują na potrzebę rozwoju współpracy i synergii aktywności świata ochrony zdro-

wia i świata pomocy społecznej. Jednocześnie ważna jest wzajemna edukacja, wymiana wiedzy 

i doświadczeń.  

Kluczowym pytaniem w kontekście rozwoju ulicznych usług medycznych dla osób w bezdom-

ności jest kwestia ich umocowania systemowego, programowego a być może prawnego. Inicja-

tywy w zakresie realizacji usług medycznych dla osób w kryzysie bezdomności przecierają 

szlaki dla nowych usług ulicznych dla osób w kryzysie. Jednocześnie, zdaniem panelistów, na 

chwilę obecną nie warto standaryzować za bardzo tej formy pomocy. Zatem umocowanie 

prawne i systemowe, szczególnie włączenie tych usług w katalog rozwiązań środowiskowych  

w kontekście procesów deinstytucjonalizacji, wymaga pewnej rozwagi. Wyzwaniem dla roz-

woju obecnych i wdrażaniu kolejnych usług zdrowotnych może być uzyskanie akredytacji i ak-

ceptacji dla programów kierowanych do osób w bezdomności ze strony Agencji Oceny Techno-

logii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Programy polityki zdrowotnej (PPZ) mogą być  

opracowywane, wdrażane, realizowane i finansowane przez ministrów oraz jednostki samorządu 

terytorialnego (JST). Rozpoczęcie wdrożenia, realizacji i finansowania PPZ może nastąpić wy-

łącznie po uzyskaniu pozytywnej lub warunkowo pozytywnej opinii AOTMiT. Niewątpliwie 

dalszy specjalistyczny rozwój usług ulicznych, na przykład w postaci i w kierunku mobilnych 

poradni czy przychodni zdrowia, wymagałby opracowania i akceptacji takiego właśnie pro-

gramu polityki zdrowotnej. Zaletą tutaj jest poszerzenie pewnych możliwości realizacji procedur 

medycznych. W tej chwili usługi realizowane w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu opierają się 

bardziej na mobilnych usługach ratowniczych, medycznych, na streetworkingu medycznym,  

a projekty takie nie wymagają systemu akredytacji i certyfikacji. Niemniej do dalszego rozwoju, 

upowszechnienia i rozszerzenia być może niezbędne byłoby uzyskanie takich pozwoleń i speł-

nienie formalności. Kwestia ta wymaga także rozpatrzenia pod kątem sprawności działań i moż-

liwości adaptacji, jakie obserwujemy w tej chwili we wszystkich trzech miastach. Każdy z tych 

programów może na bieżąco reagować na występujące lokalnie zmiany i specyficzne potrzeby 

osób w kryzysie bezdomności. To niewątpliwie jedna z największych zalet takich programów. 

Epidemia COVID-19 pokazała, jak zmienna jest rzeczywistość i jak ważna jest umiejętność ela-

stycznego i szybkiego adaptowania się do nowej sytuacji. Standaryzacja i certyfikacja takich 

programów nie zawsze może być odpowiednią drogą rozwoju. 

Wreszcie, koniecznym się staje rozwijanie zróżnicowanych usług zdrowotnych kierowanych do 

osób przebywających na ulicy. Z jednej strony potrzeba rozwoju poradni czy przychodni stacjo-

narnych. Z innej strony warto tworzyć i wspierać działalność medyków ulicy, którzy realizują 
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pomoc i wsparcie w wybranych stałych miejscach w przestrzeni publicznej. Z kolejnej strony 

potrzeba rozwoju specjalistycznych placówek zdrowotnych takich jak hospicja. Potrzebujemy 

także rozwoju mobilnych usług zdrowotnych w postaci karetek czy ambulansów i streetwor-

kingu medycznego. Odrębnym wyzwaniem jest realizacja psychiatrycznych czy psychoterapeu-

tycznych mobilnych usług środowiskowych. Debaty wymaga z pewnością terminologia i dopre-

cyzowanie zakresu wspomnianych usług, w chwili obecnej niekiedy trudno odróżnić niektóre 

usługi od siebie, szczególnie osobom, które nie zajmują się na co dzień ochroną zdrowia.  

W powiązaniu z rozwojem zdrowotnych usług dla osób w kryzysie bezdomności ulicznej, defi-

nitywnie wspierać należy także wdrażanie różnych programów mieszkaniowych, ze szczegól-

nym uwzględnieniem metody najpierw mieszkanie. To właśnie w bezpiecznej i intymnej  

przestrzeni domu znacznie skuteczniej i efektywniej adresować można wiele problemów zdro-

wotnych osób wychodzących z bezdomności. Zróżnicowane usługi medyczne realizowane  

w środowisku pobytu osób doświadczających bezdomności muszą stać się ważną częścią pro-

cesu deinstytucjonalizacji, przejścia od rozwiązań instytucjonalnych do usług w społecznościach 

lokalnych. 

 

 

COVID-19 A POMOC W PLACÓWKACH DLA OSÓB W KRYZYSIE  
BEZDOMNOŚCI 

Aleksander Pindral 
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie 

Uczestnicy/czki panelu: 

❑ Kamil Kotłowski – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie 

❑ Katarzyna Niewińska – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie 

❑ Zbigniew Popadiuk – Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne 

❑ Adriana Porowska – Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej 

❑ Aleksander Pindral (moderator) – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło 

Wrocławskie 

 

Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii19, w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do 

odwołania, na obszarze naszego kraju zaczęły obowiązywać określone przepisy w związku  

z notowanymi zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.  

W celu zapewnienia pomocy osobom w kryzysie bezdomności, w związku z rozprzestrzenia-

niem się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej wirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Ro-

dziny i Polityki Społecznej już w marcu 2020 roku wydało wytyczne, które zostały przekazane 

do wojewodów, dotyczące podjęcia działań w tym zakresie we współpracy z poszczególnymi 

służbami. Do tych wytycznych załączone zostały opracowane w Ministerstwie: Instrukcja doty-

cząca wsparcia osób w kryzysie bezdomności w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 oraz Procedura funkcjonowania placówek udzielających schronienia osobom bezdom-

nym w czasie zagrożenia epidemicznego. W instrukcji opisano procedurę udzielania pomocy 

osobom w kryzysie bezdomności, u których występują objawy zakażenia wirusem SARS- 

 
19 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczy-

pospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U. 2020 poz. 491 
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CoV-2, odrębnie dla osób przebywających w przestrzeni publicznej oraz dla korzystających ze 

schronienia w placówkach dla osób w kryzysie bezdomności. Natomiast w procedurze podmioty 

prowadzące placówki udzielające schronienia zostały zobligowane m.in. do bezwzględnego 

przestrzegania reżimu sanitarnego, monitorowania i znacznego ograniczenia ruchu osobowego 

w placówkach oraz przeorganizowania funkcjonowania placówek.  

Wyżej wymienione dokumenty zostały zaktualizowane i uszczegółowione we współpracy  

z Głównym Inspektorem Sanitarnym na początku listopada 2020 r. (oraz ponownie w listopadzie 

2021 r.), a następnie przekazane do wojewodów wraz z corocznym apelem o koordynację wspar-

cia osób w kryzysie bezdomności w okresie jesienno-zimowym. W apelu tym Minister Rodziny 

i Polityki Społecznej zwróciła się z prośbą do wojewodów m.in. o zapewnienie odpowiednich 

warunków izolacji lub kwarantanny dla osób w kryzysie bezdomności, a także o monitorowanie 

sytuacji w placówkach udzielających schronienia – zwłaszcza pod kątem dostępu do środków 

higieny i ochrony osobistej, a także zapewnienia niezbędnej obsady kadrowej. Aby wesprzeć 

osoby w kryzysie bezdomności w czasie stanu epidemii, również te korzystające ze schronienia 

w placówkach, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej za pośrednictwem Rządowej Agen-

cji Rezerw Strategicznych podejmowało działania mające na celu zapewnienie środków higie-

nicznych i ochrony osobistej oraz produktów żywnościowych.20 

W 2020 r. na realizację programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym 

wyjątkowo przeznaczono kwotę 12 mln zł, tj. 2 razy więcej niż w roku poprzednim. Uzasadnie-

niem dla uruchomienia tych środków była konieczność podjęcia wzmożonych działań w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa osobom w kryzysie bezdomności w czasie pandemii. Ministerstwo 

Rodziny i Polityki Społecznej w 2020 r. przekazało jeszcze dodatkowe 5,45 mln zł na wsparcie 

w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii w środowisku osób znajdujących 

się w kryzysie bezdomności w ramach projektu „Akademia streetworkingu”, który był realizo-

wany przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Formy 

wsparcia w projekcie to m.in. monitorowanie miejsc niemieszkalnych, ogrzewalnie i izolatorium 

niskoprogowe, wydawanie posiłków i środków ochrony osobistej, a także prowadzenie Mobil-

nego Punktu Poradnictwa.21 

Pomimo tych działań zaradczych podejmowanych przez podmioty administracji rządowej i sa-

morządowej, rzeczywistość w placówkach stacjonarnie świadczących pomoc osobom w kryzy-

sie bezdomności została opisana przez uczestników dyskusji panelowej jako daleka od zadowa-

lającej, unormowanej i bezpiecznej dla osób korzystających z pomocy tych placówek. W pierw-

szych tygodniach pandemii niedostępne były dla podopiecznych i kadry placówek podstawowe 

środki ochrony osobistej, w tym maseczki, płyny do dezynfekcji rąk, środki odkażające, ręka-

wiczki ochronne. W tym miejscu należy wyrazić wielkie uznanie dla osób i firm, które w odpo-

wiedzi na apele, podjęły się w trybie pilnym i na własny koszt szycia maseczek na potrzeby 

placówek dla osób w kryzysie bezdomności. Trzeba też powiedzieć, że na początku pandemii 

niezwykle utrudnione były kontakty z Sanepidem, co bardzo komplikowało realizację właści-

wych procedur w sytuacji potwierdzenia przypadku zachorowania na COVID-19 mieszkańca 

placówki. Testowanie osób, u których wystąpiły objawy infekcji, następowało z wielodniowym 

opóźnieniem, chyba, że organizacja prowadząca placówkę decydowała się ponosić koszty testo-

 
20 Odpowiedź na interpelację nr 22434 w sprawie wytycznych dotyczycących funkcjonowania schronisk 

dla osób w kryzysie bezdomności w czasie pandemii COVID-19 oraz dostępu do szczepień przeciw 

SARS-CoV-2 dla tych osób:  

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C2BJ4L 

21 https://www.gov.pl/web/koronawirus/dodatkowe-ponad-17-mln-zl-na-pomoc-osobom-bezdomnym-w-

czasie-pandemii 
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wania. Dyskusyjne i wzbudzające kontrowersje w środowisku organizacji prowadzących pla-

cówki dla osób w kryzysie bezdomności było pominięcie pracowników tych placówek w pro-

gramie szczepień na etapie „0”. Na tym etapie szczepienia przewidziano dla osób najbardziej 

narażonych na zakażenie, w tym pracowników domów pomocy społecznej i innych placówek 

zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym lub 

osobom w podeszłym wieku. Dopiero interwencje z poziomu zarządów krajowych organizacji 

u Rzecznika Praw Obywatelskich22 przyniosły właściwy skutek i rząd na wniosek Ministerstwa 

Zdrowia rozszerzył katalog osób uprawnionych do szczepienia w ramach grupy „0” m.in. o pra-

cowników placówek. Również jako problematyczne traktowano różne traktowanie w dostępie 

do szczepień pensjonariuszy domów pomocy społecznej, a mieszkańców placówek dla osób  

w kryzysie bezdomności. Pensjonariuszy DPS uczyniono grupą uprzywilejowaną, natomiast dla 

osób w kryzysie bezdomności dostęp do szczepień możliwy był wyłącznie na zasadach ogól-

nych.  

W infrastrukturze pomocowej stanowiącej ofertę dla osób w kryzysie bezdomności pojawiły się 

w okresie pandemii nowe rodzaje placówek, tj. placówka buforowa i izolatorium. Dokonało się 

to zgodnie z zaleceniami wojewodów przy równoczesnym zaangażowaniu jednostek samorządu 

terytorialnego. Placówki buforowe mają charakter przejściowy, pełnią funkcję dobrowolnej,  

10-dniowej (wcześniej 14-dniowej) kwarantanny dla osób w kryzysie bezdomności z przestrzeni 

publicznej, które deklarują potrzebę i chęć uzyskania schronienia w placówkach. Natomiast izo-

latoria przewidziane są dla osób doświadczających bezdomności, które zobowiązane zostały 

przez służby sanitarne do odbycia kwarantanny ze względu na pozytywny wynik testu na  

COVID-19, u których przebieg choroby jest łagodny, niewymagający hospitalizacji. Choć ww. 

placówki uznane są przez praktyków za trafione rozwiązanie, dobrze służące minimalizowaniu 

ryzyka szybkiego rozprzestrzeniania się ognisk koronawirusa wśród osób w kryzysie bezdom-

ności, dostrzega się jednak ich mankamenty. Generalnie placówki te skutecznie pełnią swoją 

funkcję, gdy przebywają w nich osoby zdolne do samoobsługi. Problemy rodzi sytuacja, gdy 

pojawia się konieczność umieszczenia w placówce buforowej osób zależnych, wymagających 

pomocy w czynnościach samoobsługowych. Poszczególne organizacje podjęły się dostosowania 

tych placówek do potrzeb ww. osób. Wymagało to m.in. zatrudnienia specjalistycznej kadry  

i tutaj ujawnił się kolejny problem – brak stabilnego finansowania tego rodzaju placówek i osób 

w nich zatrudnionych.  

Osobnym przedmiotem dyskusji były psychospołeczne skutki radykalnego i długookresowego 

ograniczenia mobilności mieszkańców placówek w okresie pierwszych fal COVID-19. W tej 

części dyskusji podkreślano znaczenie oferty wsparcia ukierunkowanej na zapobieganie depry-

wacji potrzeb mieszkańców będącej skutkiem ich długotrwałej izolacji. Wskazano, że w takiej 

ofercie uwzględnić należy trzy obszary: psychologiczny, społeczny oraz ten dotyczący podsta-

wowych potrzeb osób korzystających z pomocy. W obszarze psychologicznym akcentowana 

była potrzeba szerokiego informowania osób w kryzysie bezdomności o sytuacji, w której się 

znalazły i niwelowania ogromnego „bałaganu komunikacyjnego” narastającego wokół tematów 

związanych z pandemią. Środek zaradczy przeciwdziałający narastającej frustracji stanowić 

może również oddanie mieszkańcom większej decyzyjności w sprawach organizacji czasu  

w placówce. W obszarze społecznym podkreślono znaczenie większej ilości zajęć np. artetera-

peutycznych, integracyjnych, poczęstunków itp. Za bardzo istotny aspekt uznano świadczenie 

adekwatnych form wsparcia kadrze placówek, która w czasie lockdownu często świadczyła 

pracę pełniąc bez przerwy nawet kilkudniowe dyżury. 

W dyskusji podniesiony został również temat nadal dostrzeganych braków w instytucjonalnej 

ofercie pomocowej w kontekście sytuacji wymuszonej pandemią koronawirusa. Po okresie dużej 

 
22 Biuletyn Informacji Publicznej RPO: 

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/szczepieni-pracownicy-noclegowni-i-ogrzewalni-koronawirus 



Część 1 – Podsumowania wystąpień i paneli konferencyjnych 

55 

mobilizacji instytucji państwowych na rzecz minimalizowaniu zagrożeń wywołanych pandemią, 

zauważa się ograniczenie środków finansowych i materialnych angażowanych na ten cel. Wiele 

placówek buforowych i izolatoriów zakończyło działalność. Noclegownie, prawdopodobnie  

z powodu niedostatku funduszów, powracają do trybu pracy wyłącznie w nocy. Duże utrudnienia 

mają osoby w kryzysie bezdomności ulicznej w dostępie do elementarnych form pomocy, które 

przed pandemią oferowały im placówki: kąpiel, żywność, prowiant, kontakt z lekarzem itd.  

Ostatnia kwestia, jaką poruszono w dyskusji, dotyczyła tego, jakie rozwiązania wypracowane  

w czasie pandemii powinny wejść na trwałe do placówkowego systemu wsparcia osób bezdom-

nych, a jakich rozwiązań wciąż brakuje. Pozytywną rekomendację uzyskało utrzymanie placó-

wek buforowych i izolatoriów. Przy tym powinny zafunkcjonować na większą skalę placówki 

buforowe dostosowane do szczególnych potrzeb osób zależnych (niezdolnych do samoobsługi). 

Wyrażono opinię, że izolatki z własnym węzłem sanitarnym powinny być w standardzie każdej 

placówki dla osób w kryzysie bezdomności w celu profilaktyki zapobiegania szerzeniu się cho-

rób zakaźnych wśród mieszkańców. Za wartościowe rozwiązanie uznano również dopuszczoną 

do praktyki w czasie pandemii możliwość przeprowadzania wywiadu środowiskowego z oso-

bami w kryzysie bezdomności przez telefon, co m.in. przyspieszało załatwianie spraw związa-

nych np. z ubezpieczeniem i możliwością zapewnienia świadczeń zdrowotnych. W trakcie  

posumowań dyskusji uznano, że wartościowym byłoby utrzymanie, a nawet rozszerzenie prze-

pisów wprowadzonych celu przeciwdziałania skutkom pandemii, które dopuściły finansowanie 

usług medycznych w placówkach buforowych. Wyrażono pogląd, że analogiczne przepisy po-

winny obowiązywać również w pozostałych placówkach stacjonarnych dla osób w kryzysie bez-

domności, które w czasie pandemii doświadczyły skrajnych trudności w dostępie do opieki me-

dycznej dla swoich mieszkańców.  

Rekomendacja długofalowa dotyczyła zintensyfikowania uruchamiania programów mieszkanio-

wych dla osób bezdomnych, aby doprowadzić do deinstytucjonalizacji usług w obszarze bez-

domności, a więc do sytuacji, w której osoby w kryzysie bezdomności przestaną być gromadzone 

w dużej liczbie w placówkach, co rodzi oczywiste zagrożenia epidemiologiczne, boleśnie una-

ocznione przez pandemię SARS-CoV-2. 

 

 

COVID-19 A POMOC OSOBOM W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI ULICZNEJ 

Emilia Wesołowska 
Fundacja Ambulans z Serca / Caritas Archidiecezji Warszawskiej 

Uczestnicy/czki panelu: 

❑ Michał Bogusławski – Zupa na Pietrynie 

❑ Magdalena Chwarścianek – Fundacja Barka (Holandia) 

❑ Anna Szymkowiak – Fundacja Akceptacja 

❑ Emilia Wesołowska (moderatorka) – Fundacja Ambulans z Serca 

 

Pandemia COVID-19 – początki nowego systemu wsparcia 

Panel „COVID-19 a pomoc osobom w kryzysie bezdomności ulicznej” przeprowadzony został 

w oparciu o doświadczenia trzech organizacji: Fundacji Akceptacja z Poznania, Fundacji Barka 

w Holandii oraz łódzkiej Zupy na Pietrynie, które od czasu wybuchu pandemii COVID-19 nie-

przerwanie świadczą pomoc osobom w kryzysie bezdomności ulicznej. Bezdomność uliczna to 
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jedna z najcięższych postaci bezdomności. Bardzo często jest długotrwała i związana z proble-

mami zdrowia fizycznego i psychicznego. Ludzie w kryzysie bezdomności ulicznej zazwyczaj 

swoje funkcjonowanie opierają na działalności organizacji pozarządowych, które od lat w róż-

nych formach wspierają ich w codziennym funkcjonowaniu poprzez prowadzenie streetwor-

kingu a także różnego rodzaju ulicznych wydawek, jadłodajni, łaźni, punktów poradnictwa,  

magazynów odzieżowych, punktów wsparcia psychologicznego, przychodni a także pomocy 

medycznej. Pracownicy tych organizacji udzielają im wsparcia również w miejscu ich przeby-

wania, docierając do pustostanów, opuszczonych działek, koczowisk itp.  

Wsparcie organizacji pozarządowych niejednokrotnie jest jedyną szansą na zaspokojenie pod-

stawowych potrzeb życiowych osób w kryzysie bezdomności ulicznej. Wszystko uległo jednak 

zmianie w chwili, kiedy ogłoszono sytuacją pandemiczną na świecie. Organizacje udzielające 

dotychczasowego wsparcia musiały stanąć przed ogromnym wyzwaniem. System wsparcia osób 

w kryzysie bezdomności należało podporządkować wytycznym samorządów oraz ministerstw, 

które wprowadziły liczne obostrzenia w kontakcie z innymi osobami. Mimo wielu trudności 

organizacje nie przerwały swojej działalności. Niejednokrotnie wręcz zintensyfikowały swoje 

działania poszerzając ofertę pomocową. W konsekwencji podjęto próby zbudowania nowego 

systemu wsparcia, który w czasie pandemii COVID-19 stał się jedyną szansą na udzielanie re-

gularnej pomocy osobom w kryzysie bezdomności ulicznej.  

 

Doświadczenia Fundacji Akceptacja 

Fundacja Akceptacja, działająca w obszarze pomocy medycznej, dzięki rozbudowanej sieci kon-

taktów między poznańskimi organizacjami, utrzymała ofertę swoich usług, a wręcz udało jej się 

poszerzyć swoją ofertę – w odpowiedzi na załamujący się system publicznej służby zdrowia, 

którego głównym celem stała się walka z koronawirusem, wprowadziła usługi streetworkingu 

medycznego. Organizacja od początku pandemii miała do dyspozycji dwa ambulanse oraz ze-

spół medyków, który trzy razy w tygodniu udzielał pomocy medycznej. Dzięki posiadaniu  

w swoich szeregach medyków udało jej się wprowadzić procedury kontaktu z pacjentami po-

dobne do tych, które są wprowadzone w szpitalach. Już na początku pandemii koronawirusa 

samorząd zlecił fundacji monitorowanie i edukację osób w kryzysie bezdomności, natomiast 

organizacja dodatkowo świadczyła usługi transportu sanitarnego oraz wymazy.  

Szczególną troską fundacja objęła około 150 osób ze społeczności imigrantów romskich prze-

bywających na terenie byłych ogródków działkowych w Poznaniu. Na początku jej działania 

koncertowały się na regularnych pomiarach temperatury oraz edukacji i informacji o aktualnej 

sytuacji covidowej w kraju. W czasie monitoringu sytuacji imigrantów romskich okazało się, że 

zgłaszają oni dużo potrzeb medycznych. Jednoczenie z powodu barier językowych społeczność 

romska nie miała możliwości korzystania z teleporad. Zdarzało się, że nie mieli również dostępu 

do telefonu. Trudności potęgowały brak ubezpieczenia, brak peselu i przedłużające się proce-

dury związane z wydaniem decyzji o przyznaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Imi-

granci romscy z objętego wsparciem koczowiska w czasie pandemii koronawirusa zostali całko-

wicie pozbawieni dostępu do służby zdrowia i tym samym mieli poważne utrudnienia m.in.  

w rejestracji na szczepienia COVID-19. Dzięki skutecznej akcji Fundacji Akceptacja nie odno-

towano żadnych zachorowań na COVID-19 wśród imigrantów. Fundacji, poza świadczeniem 

regularnych usług medycznych, udało się pomóc w załatwieniu szeregu spraw urzędowych, 

które umożliwiły rejestrację wszystkich imigrantów romskich przebywających w koczowisku.  

Trudna sytuacja pandemiczna zaowocowała również podjęciem decyzji o powołaniu wielkopol-

skiego partnerstwa między organizacjami i samorządem na rzecz osób w kryzysie bezdomności. 

Fundacja Akceptacja została powołana do realizacji usług medycznych na terenie całego woje-

wództwa.  
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Doświadczenia Fundacji Barka z Holandii  

Fundacja Barka jest zaangażowana w pomoc Polakom we wszystkich większych miastach Ho-

landii. Działania holenderskiej Barki są finansowe z samorządów i ministerstw. W Holandii 

przebywa na co dzień około 3 tys. Polaków. Część z tych osób regularnie popada w różne trud-

ności w związku z niemożnością utrzymania pracy i bywa, że kończy się to bezdomność uliczną. 

W 2020 roku Fundacja Barka odnotowała wzrost liczby osób, które doświadczały bezdomności. 

Głównym problemem Polaków doświadczających bezdomności w Holandii był brak dostępu do 

pomocy społecznej, która trafia tylko do osób zarejestrowanych w systemach holenderskich.  

W czasie pandemii COVID-19 sytuacja Polaków znacząco się zmieniła. Na terenie całej Holan-

dii powstały interwencyjne całodobowe noclegownie, które przyjmowały każdą osobę w kryzy-

sie bezdomności, dzięki temu sytuacja wielu bezdomnych Polaków uległa znaczącej poprawie. 

Również holenderskie hotele udzielały pomocy noclegowej osobom w kryzysie bezdomności. 

Dodatkowo, przy noclegowniach, służba zdrowia organizowała szczepienia przeciwko  

COVID-19. Od czasu wybuchu pandemii koronawirusa pracownicy Barki cały czas pracują  

w terenie. Fundacja Barka dociera do Polaków organizując pomoc żywieniową, poradnictwo 

socjalne, pomoc w znalezieniu pracy a także możliwość powrotu do kraju.  

 

Doświadczenia łódzkiej Zupy na Pietrynie 

Łódzka Zupa na Pietrynie powstała niedługo przed pandemią koronawirusa i w czasie pandemii 

rozwinęła swoją działalność. Jej głównym celem jest przekazywanie ciepłej żywności osobom 

kryzysie bezdomności. Dzieje się to w atmosferze budowania relacji z osobami w kryzysie, która 

jest nieodłącznym elementem Zupy na Pietrynie. Reorganizacja pracy w czasie pandemii nastą-

piła poprzez wdrożenie procedur w kolejkach i zastosowanie środków ochrony osobistej wolon-

tariuszy. Dzięki wdrożeniu procedur (oznaczanie odległości na chodniku zgodnie z obostrze-

niami) osoby w kryzysie bezdomności samodzielnie ustawiały się w kolejkę, która mierzyła  

nawet około 300-400 metrów (około 250 osób). Wszystkie osoby miały dezynfekowane ręce. 

Duża pomocą dla Zupy na Pietrynie okazało się wsparcie Sanepidu oraz innych służb publicz-

nych. Współpraca z łódzkim samorządem zaowocowała przeprowadzeniem pierwszej w Polsce 

akcji szczepień dla osób w kryzysie bezdomności ulicznej. W trakcie dwóch weekendów udało 

się zaszczepić około 200 osób.  

W Łodzi impulsem dla rozwoju usług wspierających osoby w kryzysie bezdomności stała się 

pandemia. Została powołana rada organizacji działających na rzecz osób w kryzysie bezdomno-

ści. Otworzono łaźnię, powstała także uliczna misja medyczna.  

 

Rekomendacje do dalszych działaniach organizacji działających na rzecz osób w kryzysie 

bezdomności ulicznej w czasie pandemii COVID-19:  

❑ Rozwój mieszkalnictwa jako niezbędnego narzędzia do walki z bezdomnością w opar-

ciu o metodę najpierw mieszkanie.  

❑ Rozwój usług streetworkingu jako zadania własnego gmin w całej Polsce.  

❑ Zapewnienie ciągłości finansowania działalności organizacji, od których osoby w kry-

zysie bezdomności uzależniają zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.  

❑ Zapewnienie środków ochrony osobistej pracownikom organizacji w celu zapewnienia 

ciągłości ich pracy. 
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❑ Zapewnienie na terenie gmin całodobowych miejsc z dostępem do bieżącej wody 

umożliwiających dezynfekcje rąk. 

❑ Umożliwienie dostępu do środków dezynfekujących na bazie środków niealkoholo-

wych.  

❑ Podjęcie próby stworzenia pozasystemowego wsparcia psychiatrycznego dla osób  

w kryzysie bezdomności, z powodu narastających w czasie pandemii problemów ze 

zdrowiem psychicznym wśród tych osób.  

❑ Zwiększenie ilości miejsc buforowych, interwencyjnych otwartych całodobowo, w któ-

rych osoba w kryzysie bezdomności może się wykąpać, otrzymać podstawową pomoc 

medyczną, zjeść coś ciepłego. 

 

 

COVID-19 A POMOC MŁODZIEŻY W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI 

Agnieszka Sikora 
Fundacja po DRUGIE 

Uczestnicy/czki panelu: 

❑ Zbigniew Michalczyk – Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy  

dla Młodzieży w Otwocku 

❑ Liliana Ociepa-Kaźmirek – Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej 

❑ Marcin Tylman – Fundacja Aktywizacji i Integracji 

❑ Agnieszka Sikora (moderatorka) – Fundacja po DRUGIE 

 

W dyskusjach dotyczących rozwiązywania problemu bezdomności coraz częściej podnoszona jest 

sytuacja młodzieży i młodych dorosłych dotkniętych kryzysem, pozbawionych dachu nad głową. 

Efektem rozmów jest pojawiająca się pomału oferta pomocowa dedykowana grupie młodych osób 

doświadczających bezdomności. Eksperci, praktycy i decydenci zaczynają dostrzegać konieczność 

odrębnego traktowania osób osiemnasto- i dwudziestoparoletnich, a co za tym idzie wprowadzać 

rozwiązania do nich kierowane. Odpowiednich narzędzi i form wsparcia młodzieży jest jednak 

zdecydowanie za mało i nie obejmują one wszystkich miejsc w Polsce. Są to raczej pojedyncze 

inicjatywy, które powstają głównie we współpracy samorządów i organizacji pozarządowych.  

Wśród najnowszych działań warto dostrzec uruchomione przez Fundację Aktywizacji i Integra-

cji mieszkania treningowe w gminie Nowe – „Mój pierwszy dom”. Mieszkania powstały na po-

czątku 2020 roku i są przeznaczone dla młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą oraz osób  

z niepełnosprawnościami. Rozwiązanie bez wątpienia bardzo potrzebne, bowiem gdzie byliby 

obecni uczestnicy programu, gdyby nie możliwość skorzystania z tej oferty? W noclegowni? 

Schronisku? A może na klatce schodowej czy w autobusie?  

Odbiór społeczny takich inicjatyw nie zawsze jest pozytywny. Fundacja Aktywizacji i Integracji 

spotykała się z krytyką, która jest udziałem wielu innych organizacji pracujących na rzecz osób 

doświadczających bezdomności – „dlaczego ktoś dostaje mieszkanie za darmo”, „na mieszkanie 

trzeba sobie zapracować” itp. Te sytuacje świadczą o konieczności prowadzenia szerokiej infor-

macji i edukacji społecznej, tworzącej grunt pod wprowadzanie rozwiązań mieszkaniowych, 

które, w szczególności w przypadku osób młodych, mogą uchronić przed doświadczeniem bez-

domności czy, idąc dalej, przyjęciem tożsamości osoby bezdomnej i zaakceptowaniem takiego 

sposobu na życie.  



Część 1 – Podsumowania wystąpień i paneli konferencyjnych 

59 

Mieszkania w Nowem powstały w czasie pandemii, co w znacznym stopniu wpłynęło na bez-

pieczeństwo młodych osób, które po opuszczeniu pieczy zastępczej mogły zamieszkać w osob-

nych lokalach, a nie w placówkach i skupiskach ludzi, zdecydowanie bardziej narażonych na 

rozprzestrzenianie się COVID-19. Pandemia pokazała, że właśnie rozwiązania mieszkaniowe 

dla osób w kryzysie bezdomności stanowią nie tylko ważne zabezpieczenie ich potrzeb, ale rów-

nież są bezpieczniejsze i umożliwiają odpowiednią izolację.  

Fundacja po DRUGIE, która od 2015 roku prowadzi w Warszawie mieszkania treningowe dla 

młodych (projekt jest dofinansowany ze środków m.st. Warszawy, a w tym roku jedno z miesz-

kań zostało wsparte środkami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej), w czasie pierwszej  

i drugiej fali koronawirusa prowadziła kampanię pt. #zostańwdomu – #niemamdomu, zwracając 

w ten sposób uwagę na problem osób w kryzysie bezdomności, które przebywają w przestrzeni 

publicznej lub dużych placówkach. Korzystająca z pomocy Fundacji młodzież w kryzysie bez-

domności, szczególnie w pierwszym okresie pandemii, odbierała ją jako coś nieważnego, coś co 

młodych nie dotyczy. W mediach podkreślano, że COVID-19 przede wszystkim zagraża osobom 

starszym i schorowanym, co sprawiało, że młodzież nie czuła potrzeby stosowania się do wpro-

wadzonych zasad, a jedynym powodem zakładania maseczki było ryzyko zapłacenia mandatu.  

Warto także zauważyć, że młodzież, która przed pandemią radziła sobie z bezdomnością na wła-

sną rękę – działając w grupach, „wyciągając” pieniądze od podróżnych, spędzając całe dnie  

w centrach handlowych – szybko przekonała się, że nie jest w stanie przetrwać kolejnych lock-

downów w oparciu o znane jej dotychczas sposoby. Pandemia zmusiła zatem wielu młodych 

ludzi do zgłoszenia się po pomoc i podjęcia próby zmiany dotychczasowego stylu życia. Należy 

ten fakt odnotować jako pozytywny efekt pandemii. Młodzież, która dotychczas nie miała goto-

wości do zmiany, często funkcjonowała nie tylko poza systemem pomocy społecznej, ale rów-

nież poza prawem (kradzieże, handel narkotykami), musiała przełamać się i dostosować do ram 

i zasad narzuconych przez organizacje.  

Fundacja po DRUGIE, usytuowana w stolicy, do której często przyjeżdżają młodzi ludzie  

w kryzysie poszukując tu rozwiązań dla siebie i wierząc, że w Warszawie jest więcej możliwości, 

w czasie pierwszego roku pandemii odnotowała trzykrotny wzrost liczby młodzieży zgłaszającej 

się po pomoc. Fundacja nie stwierdziła w tym czasie przypadków, w których bezpośrednią przy-

czyną bezdomności byłaby utrata pracy spowodowana lockdownem i zamrożeniem niektórych 

gałęzi gospodarki. Młodzież kierująca swoje kroki do organizacji często nie posiadała żadnego 

doświadczenia zawodowego, miała zwykle jedynie ukończone gimnazjum, często dotknięta była 

uzależnieniami i zaburzeniami psychicznymi.  

Pandemia dla młodych to zatem najczęściej utracona możliwość prowadzenia znanego jej do-

tychczas stylu życia i konieczność podjęcia działań, które przełamują wcześniej realizowany 

schemat. Oczywiście mając na względzie wspomniane wyżej deficyty młodzieży – jest to wy-

zwanie, które pod warunkiem utrzymania się młodego człowieka we wsparciu, będzie procesem 

długotrwałym.  

Młodzi ludzie rzadko chorowali na COVID-19, ale zachorowania oczywiście się zdarzały;  

niemniej wśród młodych nie dochodziło do poważniejszych komplikacji zdrowotnych, co prze-

kładało się na bagatelizowanie przez nich zaleceń wynikających z sytuacji epidemicznej. Gdy 

pojawiła się możliwość szczepień, wielu młodych ludzi nie czuło potrzeby skorzystania z tego 

rozwiązania, a organizacje kierujące do nich ofertę pomocową nie miały możliwości wywierania 

presji w tej sprawie. Dlatego ważnym wyzwaniem dla pracowników stało się edukowanie mło-

dzieży i pomoc w dotarciu do punktu szczepień.  

Obecnie wszyscy uczestnicy wspomnianego programu prowadzonego przez Fundację Aktywi-

zacji i Integracji w Nowem oraz wszyscy uczestnicy programu mieszkań treningowych w War-

szawie są zaszczepieni, co bez wątpienia przyczynia się do ich bezpieczeństwa, ale także zwięk-

sza bezpieczeństwo wolontariuszy i pracowników organizacji. 
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USŁUGI OPIEKUŃCZE 
 

DOM POMOCNA DŁOŃ 

Andrzej Hercog 
Stowarzyszenie „Dom Pomocna Dłoń” 

Główną działalnością Stowarzyszenia „Dom Pomocna Dłoń” w Błońsku jest prowadzenie schro-

niska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, w którego skład struktury organizacyjnej 

wchodzą również mieszkania chronione wspierane i treningowe. Swoją działalność stowarzy-

szenie rozpoczęło w 1999 r. zajmując się przez szereg lat głównie młodymi osobami bezdom-

nymi oraz rodzinami z dziećmi. Wraz z pojawiającym się coraz większym problemem w zapew-

nieniu pomocy osobom bezdomnym wymagającym wsparcia ze względu na zły stan zdrowia, 

stowarzyszenie stopniowo zwiększało liczbę miejsc dla tych osób i dostosowywało swoje dzia-

łania do ich potrzeb. Cały czas swoją działalność kieruje głównie do osób bezdomnych z terenu 

województwa wielkopolskiego. W województwie wielkopolskim jak również w wojewódz-

twach ościennych zauważalny jest deficyt schronisk z usługami opiekuńczymi. 

Działanie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi odpowiada na widoczny 

problem braku tego typu placówek, zarówno w województwie wielkopolskim, jak i w woje-

wództwach ościennych. Schronisko jest ofertą dla wielu gmin z którymi współpracuje, a które 

nie są wstanie stworzyć tego typu placówki na swoim terenie. Schronisko z usługami opiekuń-

czymi w znaczący sposób rozwiązuje problem dostępności do tego typu placówki osobom bez-

domnym wymagającym usług opiekuńczych dostosowanych do ich szczególnych potrzeb. 

Celem schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi jest zapewnienie tymczaso-

wego schronienia wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmac-

nianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samo-

dzielności życiowej, a także posiłku i niezbędnego ubrania, osobom bezdomnym, które ze 

względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w za-

spokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym 

przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-

opiekuńczy. W schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi mogą przebywać 

osoby, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w pla-

cówce. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się tymczasowy pobyt w schroni-

sku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi osobom bezdomnym, które posiadają decy-

zję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, przez okres oczekiwania na umieszczenie  

w domu pomocy społecznej, jednak nie dłużej niż przez 4 miesiące. Do schroniska dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi mogą zostać przyjęte jedynie osoby na podstawie decyzji 

o przyznaniu tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opie-

kuńczymi. 

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi prowadzone jest w oparciu o ustawę 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, 

schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  

i ogrzewalni, a także na podstawie regulaminu schroniska. 

Odbiorcami usług schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi są kobiety i męż-

czyźni w rożnym wieku, tj. osoby opuszczające zakłady opieki zdrowotnej, które mimo złego 
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stanu zdrowia nie wymagają leczenia szpitalnego lecz rekonwalescencji i dalszego leczenia  

w warunkach ambulatoryjnych, osoby przebywające w pomieszczeniach niemieszkalnych, które 

mimo złego stanu zdrowia nie wymagają leczenia szpitalnego, a ich pobyt w dotychczasowych 

warunkach spowoduje dalszą degradację zdrowotną oraz osoby zamieszkujące w innych pla-

cówkach nieprzygotowanych do pobytu osób wymagających wzmożonego wsparcia. Do czyn-

ników kwalifikujących osobę bezdomną do uzyskania wsparcia w placówce zaliczyć można na-

stępujące: stany po amputacjach, polineuropatia, owrzodzenia, złamania, miażdżyca kończyn 

dolnych, częściowe niedowłady kończyn dolnych, odmrożenia, stany po wypadkach, pobiciach, 

stany po urazach głowy, częściowe niedowłady kończyn górnych, miażdżyca uogólniona, nie-

dowidzenie, stany po porażeniu mózgowym, wylewie, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, hipogli-

kemia, choroby nowotworowe, choroby wynikające z wyniszczenia organizmu, gruźlica,  

choroby trzustki, płuc, niepełnosprawność intelektualna i problemy zdrowia psychicznego nie-

zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych osób przebywających w schronisku. 

Działalność schroniska z usługami opiekuńczymi finansowana jest przez gminy pochodzenia 

odbiorców usług. Finansowanie odbywa się na dwóch płaszczyznach. Pierwszą są dotacje 

Urzędu Miasta Poznania przyznane na podstawie złożonych ofert konkursowych, drugą nato-

miast finansowanie w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego na podstawie zawar-

tych umów i porozumień z gminami reprezentowanymi przez ośrodki pomocy społecznej. Do-

datkowe środki przeznaczane na działalność pochodzą z dotacji MRiPS oraz Wielkopolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, a także z darowizn. Nie są one jednak przeznaczane na podstawowe 

funkcjonowanie, a raczej na podnoszenie poziomu usług i poprawę standardów placówki. Waż-

nym wsparciem jest również pomoc żywnościowa pozyskiwana z Banku Żywności, sklepów 

Biedronka, hurtowni Eurocash i innych podmiotów. 

Działalność stowarzyszenia nastawiona jest na udzielenie kompleksowego wsparcia osobom 

bezdomnym, które wymagają oprócz schronienia również zapewnienia usług opiekuńczych. 

Stąd w ofercie kierowanej dla osób bezdomnych znajduje się nie tylko schronisko z usługami 

opiekuńczymi, ale również wchodzące w skład jego struktury organizacyjnej mieszkania chro-

nione wspierane i treningowe.  

Posiadanie mieszkań chronionych jest naszym zdaniem nieodzownym elementem udzielania 

kompleksowej pomocy. Po pierwsze – dają możliwość szybkiego przekierowania do nich osób, 

które nie wymagają już wsparcia schroniska z usługami opiekuńczymi, a nie powinny jeszcze 

zamieszkać w schronisku bez usług, gdyż wymagają jeszcze wsparcia dostosowanego do ich 

stanu zdrowia. Po drugie – dzięki formule mieszkań chronionych podopieczni mogą szybciej 

zostać poddani procesowi usamodzielniania, choćby w podstawowych aspektach życia, co ogra-

nicza wyuczanie bezradności i roszczeniowości, które z naszych obserwacji występuje w przy-

padku długotrwałego pobytu w schronisku z usługami. Po trzecie – warunki życia w mieszkaniu 

chronionym są znacząco bardziej zbliżone do realnie występujących w życiu. Prowadzenie ze-

społu placówek pozwala również na dostosowanie poziomu usług do rzeczywistych potrzeb  

i możliwości psychofizycznych podopiecznych.  

Osoby bezdomne są przyjmowane do schroniska z usługami opiekuńczymi na podstawie skie-

rowania wydanego przez ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na ostatni adres sta-

łego zameldowania. Współpraca z większością ośrodków pomocy społecznej przebiega bez za-

strzeżeń. Należy podkreślić, że jest to efekt wieloletniej współpracy sięgającej okresu, w którym 

nie było jeszcze tego typu placówek oraz przepisów regulujących ich funkcjonowanie. Metody 

kierowania i przyjmowania osób do schroniska były wypracowywane stopniowo wraz z rozwo-

jem placówki i potrzeb poszczególnych gmin mających stale nierozwiązany problem osób bez-

domnych wymagających usług opiekuńczych. Wprowadzenie do katalogu placówek nowej 

formy w postaci schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz rozporządzenia 
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dotyczącego standardów ich funkcjonowania było właściwie tylko umocowaniem prawnym na-

szej placówki i zarazem potwierdzeniem, że zasady, które do tej pory zostały wypracowane, przy 

niewielkich korektach, powinny być stosowane. 

Większość osób przyjmowanych do schroniska z usługami przewożona jest bezpośrednio ze 

szpitali. Nad umieszczeniem osoby bezdomnej w schronisku pracują pracownicy socjalni ośrod-

ków pomocy społecznej wraz z pracownikami socjalnymi szpitali i w porozumieniu z pracow-

nikiem socjalnym schroniska z usługami. Problemem, który staje przed pracownikami jest ciągle 

niedostateczna liczba miejsc w placówce i konieczność bardzo szybkiego reagowania na wypis 

pacjenta ze szpitala. Nie wszystkie osoby bezdomne przebywają w szpitalu przez dłuższy okres 

umożliwiający zaplanowanie przyjęcia. Często są to osoby, które po pobycie na szpitalnym od-

dziale ratunkowym lub po kilkudniowym pobycie w szpitalu są wypisywane i powinny otrzymać 

miejsce w placówce.  

Znacznie mniejszy problem występuje, kiedy leczenie pacjenta jest długotrwałe i pracownicy 

socjalni szpitala i ośrodków pomocy społecznej mają czas na zorganizowanie miejsca w schro-

nisku z usługami. Podobna sytuacja jest z osobami przebywającymi w schronisku bez usług czy 

w noclegowni, gdzie pracownicy obserwując pogarszający się stan zdrowia mogą w odpowied-

nim czasie zgłosić konieczność przeniesienia osoby do schroniska z usługami. 

Pewien problem występuje w szpitalach powiatowych, które nie mają zatrudnionego pracownika 

socjalnego, a pozostały personel nie posiada wiedzy o systemie pomocy społecznej. Należy jed-

nak zauważyć, że dobra współpraca szpitala i ośrodka pomocy społecznej na jego terenie po-

zwala również skutecznie przeprowadzić proces umieszczenia pacjenta w schronisku z usłu-

gami.  

W większości przypadków proces kierowania do schroniska z usługami opiekuńczymi przebiega 

w pełni zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o pomocy społecznej. W przypadkach wy-

nikających z konieczności natychmiastowego umieszczenia osoby w schronisku, najpierw na-

stępuje przyjęcie tej osoby, a następnie, już w placówce, przeprowadzany wywiad środowiskowy 

i wystawiana jest decyzja administracyjna o przyznaniu miejsca w schronisku z usługami. 

Należy podkreślić, że najważniejszy powinien pozostawać człowiek, a nie przepisy. Zapewnie-

nie miejsca w schronisku z usługami jest zadaniem bardzo trudnym, odbywającym się na styku 

dwóch systemów – pomocy społecznej i służby zdrowia. Systemów, które są ciągle niedosko-

nałe, w których brakuje miejsc. I pracownicy tych dwóch systemów muszą od siebie wymagać, 

ale też muszą też się wzajemnie rozumieć. Dlatego tak ważna jest elastyczność we współpracy. 

Przepisy winny być drogowskazem, a nie barierą w pomocy człowiekowi. 

Udzielenie schronienia ma miejsce w schronisku z usługami opiekuńczymi składającym się  

z 12 pokoi, 5 łazienek, 2 świetlic oraz jadalni z aneksami kuchennymi. W pokojach znajdują się 

łóżka rehabilitacyjne, łóżka szpitalne oraz zwykłe. Wszystkie segmenty są wyposażone w meble 

pokojowe i kuchenne oraz niezbędne sprzęty gospodarstwa domowego. W placówce znajduje 

się gabinet medyczny wyposażony w odpowiedni sprzęt. Do dyspozycji mieszkańców jest rów-

nież świetlica z częścią rehabilitacyjną. Ośrodek posiada centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną 

wodę, gaz i prąd. Budynek jest wyposażony w instalację odgromową, wewnętrzne hydranty 

przeciwpożarowe, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, instalację sygnalizacji pożarowej. 

Obiekt jest monitorowany. Podopieczni mają również do dyspozycji teren rekreacyjny, który 

składa się z 4 altan ogrodowych, grilla, miejsca na ognisko, ścieżek spacerowych i siłowni ze-

wnętrznej służącej do rehabilitacji. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Pla-

cówka posiada gabinety terapeutyczne, kuchnię centralną, pralnię, magazyn żywności, magazyn 

środków chemicznych, magazyn odzieży, magazyn pościeli, pralnię – wyposażoną w pralki  

i suszarki do prania oraz kuchnię centralną. 
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Ponadto w skład struktury organizacyjnej Schroniska z Usługami wchodzą Mieszkania Chro-

nione Wspierane i Treningowe, tj. sześć mieszkań 2-pokojowych wyposażonych w kuchnię  

i łazienkę oraz cztery mieszkania 1-pokojowe wyposażone w kuchnię oraz łazienkę. 

Każda przyjęta osoba ma zaspokojone niezbędne potrzeby życiowe. Każda osoba bez względu 

na posiadany dochód otrzymuje wyżywienie (3 posiłki dziennie), podstawowe środki czystości 

i higieny, podstawowe leki przeciwbólowe dostępne bez recepty, podstawowe materiały opa-

trunkowe, środki dezynfekcyjne, materiały pielęgnacyjne i medyczne w tym środki ochrony in-

dywidualnej. Bieliznę, odzież, obuwie, ręczniki otrzymują osoby nie posiadające dochodów na 

ten cel.  

Każda przyjęta osoba uzyskuje pomoc w czynnościach dnia codziennego, dostęp do pomocy 

pielęgniarskiej, lekarskiej oraz wsparcie opiekunów i pracowników socjalnych.  

Pomoc ta realizowana jest poprzez:  

❑ pracę socjalną – diagnoza potrzeb, informacja, poradnictwo, rozpoznanie sieci wsparcia 

ze strony rodziny i bliskich, udzielenie pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzin-

nych oraz nawiązaniu zerwanych stosunków rodzinnych, pomoc w załatwieniu formal-

ności, skompletowanie dokumentów, współpraca z instytucjami (OPS, MOPR, PCPR, 

sądy, kuratorzy itp.); szczególny nacisk jest położony na podjęcie leczenia adekwat-

nego do stanu zdrowia, a w przypadkach tego wymagających na skompletowanie do-

kumentów medycznych celem skierowania do DPS, uzyskania orzeczeń o stopniu nie-

pełnosprawności itp.; plan pracy socjalnej obejmuje m.in. zameldowanie osoby na  

pobyt czasowy w schronisku, ewentualne wyrobienie niezbędnych dokumentów (np. 

dowód osobisty itp.), zgłoszenie aktualizacyjne w urzędzie skarbowym, uregulowanie 

spraw sądowych, alimentacyjnych, wykonywanie zobowiązań nałożonych przez sąd, 

ustalenie praw do zasiłków; 

❑ nadzór nad stanem zdrowia poprzez: zmianę opatrunków, kontrolę gojenia ran, kontrolę 

ciśnienia tętniczego, kontrolę poziomu cukru we krwi, kontrolę temperatury ciała, kon-

trolę wagi ciała, motywowanie do rehabilitacji; 

❑ pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych poprzez: uzgadnianie i monitorowanie 

terminów wizyt u lekarzy rodzinnych i specjalistów, wykonywanie badań diagnostycz-

nych i laboratoryjnych oraz organizację transportu do wyżej wymienionych usług;  

❑ czuwanie nad procesem leczenia farmakologicznego poprzez: zamawianie i wykupy-

wanie leków w aptece, przygotowywanie odpowiednich dawek leków oraz monitoro-

wanie systematyczności przyjmowania leków i pomoc w poprawnym przyjmowaniu 

leków; 

❑ pomoc w dostępie do sprzętu ortopedycznego oraz jego zapewnienie, w tym: kuli łok-

ciowych, wózków inwalidzkich, chodzików, protez kończyn dolnych; 

❑ ocena stanu zdrowia i w razie braku pozytywnych rokowań, skompletowanie dokumen-

tów oraz złożenie wniosków o umieszczenie w ZOL lub DPS; 

❑ pomoc w przygotowywaniu posiłków i nadzór nad ich przyjmowaniem i przestrzega-

niem ewentualnej diety; 

❑ nadzór lub pomoc w utrzymaniu higieny – kąpiel, pielęgnacja rąk i stóp, mycie głowy, 

jamy ustnej, nadzór nad stosowaniem pieluchomajtek, ewentualna pomoc przy ich za-

kładaniu; 

❑ nadzór lub pomoc przy zmianie bielizny, odzieży, obuwia; 

❑ zapewnienie przez opiekunów odpowiednich warunków zamieszkania poprzez: utrzy-

manie czystości w pokoju – zamiatanie podłóg, mycie podłóg, wietrzenie pomieszczeń, 

mycie okien, ścieranie kurzu itp., utrzymanie czystości w łazienkach, utrzymanie czy-

stości w kuchni i jadalni, utrzymanie czystości w szafkach nocnych i szafach ubranio-

wych; 
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❑ zapewnienie przez opiekunów prania, suszenia odzieży i pościeli oraz wymiana bieli-

zny pościelowej;  

❑ zapewnienie przez personel placówki dostępu do fryzjera, fotografa itp.;  

❑ zapewnienie pomocy w nawiązaniu i utrzymywaniu kontaktów z rodziną; 

❑ pomoc w zaspokojeniu potrzeb kulturalno-społecznych i rekreacyjnych; 

❑ wspieranie podopiecznych w spędzaniu czasu wolnego np. spacery, gry, ogniska, grill.  

Działanie te są realizowane poprzez odpowiednie zasoby kadrowe:  

❑ pracownicy socjalni; 

❑ opiekunowie posiadający kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki, ratow-

nika medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asy-

stenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego lub 

udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe polegające na świad-

czeniu usług opiekuńczych; 

❑ pielęgniarka; 

❑ fizjoterapeuta; 

❑ dyrektor schroniska. 

Główne rezultaty funkcjonowania schroniska obejmują: 

❑ zapewnienie odpowiedniego wsparcia osobom bezdomnym wymagającym usług opie-

kuńczych zgodnie z definicją ustawową, w tym: 

▪ zapewnienie schronienia wraz z usługami opiekuńczymi w warunkach dosto-

sowanych do potrzeb; 

▪ zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych poprzez zapewnienie wyży-

wienia, środków czystości, higieny i odzieży; 

▪ zapewnienie podopiecznym wymagającym wsparcia w codziennym funkcjo-

nowaniu, odpowiedniej pomocy w czynnościach dnia codziennego oraz  

dostępu do pomocy pielęgniarskiej, lekarskiej oraz wsparcia opiekunów, pe-

dagogów i pracowników socjalnych, czego efektem jest powrót do zdrowia 

lub utrzymanie istniejącego stanu zdrowia oraz nabycie lub wzmocnienie 

umiejętności samodzielnego funkcjonowania; podopieczni mają też możli-

wość przeniesienia do mieszkań chronionych lub schronisk bez usług opie-

kuńczych, a także umieszczenia w domach pomocy społecznej w przypadku 

osób, których stan zdrowia nie ulegnie poprawie; 

❑ wywiązanie się przez gminy, z którymi współpracuje stowarzyszenie, z realizacji zada-

nia o charakterze obowiązkowym, jakim jest konieczność zapewnienia miejsc w schro-

nisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi stało się nieodzownym elementem 

system pomocy osobom bezdomnym. Jeszcze kilka lat temu było tworem zupełnie nieznanym, 

nowatorskim. Dziś większość gmin nie wyobraża sobie funkcjonowania system pomocy osobom 

bezdomnym bez współpracy ze schroniskiem z usługami. 

Zadaniem na przyszłość jest ciągły rozwój schroniska z usługami, podnoszenie standardów po-

bytu jak i usług skierowanych do podopiecznych. Nie należy naszym zdaniem znacząco zwięk-

szać liczby miejsc w schronisku, a zamiast tego rozbudowywać zaplecze mieszkań chronionych 

wspieranych, które powinny stać się jednym z zadań schroniska z usługami.  

W naszej ocenie schronisko z usługami opiekuńczymi to placówka, która powinna być podzie-

lona na trzy działy: 

❑ interwencyjnego pobytu – wydzielona i wyspecjalizowana część schroniska z usługami 

z odpowiednim zapleczem lokalowym, kadrowym i finansowym umożliwiającym bar-
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dzo szybkie i efektywne działania, w skład których wchodzą: ocena stanu psychofi-

zycznego klienta i umieszczenie go w jak najszybszym czasie w placówce odpowiada-

jącej jego potrzebom (ZOL, DPS, schronisko z usługami itp.); 

❑ okresowego pobytu – część schroniska z usługami zgodna z dzisiejszymi zapisami 

ustawy o pomocy społecznej i standardami dotyczącymi schronisk z usługami; 

❑ mieszkań chronionych – mieszkania chronione wchodzące w skład struktury organiza-

cyjnej schroniska z usługami opiekuńczymi z funkcją i działaniami opisanymi w usta-

wie o pomocy społecznej i w rozporządzeniu w sprawie mieszkaniach chronionych. 

Uważamy również, że konieczne jest dofinansowanie rozwoju standardu schronisk z usługami 

opiekuńczymi z Programu „Pokonać Bezdomność”. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

w ogłaszanym konkursie nie przewiduje finansowania podnoszenia standardów schronisk z usłu-

gami wychodząc z założenia, że jeśli istnieją to oznacza, iż standardy spełniają. Naszym zdaniem 

jedynie podnoszenie standardów w trybie ciągłym pozwoli na niepozostawianie w tyle. To dzi-

siaj jest czas na rozwój – jeśli dzisiaj nie będziemy rozwijać standardów schronisk z usługami to 

za kilka lat będziemy znów „dochodzić” do nowych standardów. 

 

 

BYTOMSKIE CENTRUM WSPARCIA 

Katarzyna Jaguszewska 
Bytomskie Centrum Wsparcia 

Schronisko dla osób bezdomnych przeznaczone dla 58 osób (kobiet i mężczyzn) z usługami opie-

kuńczymi, które mieści się w Bytomiu przy Placu Szpitalnym 1, powstało 1 stycznia 2020 r., po 

przekształceniu z Miejskiego Ośrodka Opiekuńczego istniejącego od 25 stycznia 1995 r. 

Bytomskie Centrum Wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej w Bytomiu, dzia-

łającą w formie jednostki budżetowej powołanej uchwałą nr XXI/284/19 Rady Miejskiej w By-

tomiu. Nadzór nad działalnością sprawuje Prezydent Miasta. 

Bytomskie Centrum Wsparcia działa na podstawie: 

❑ ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

❑ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy; 

❑ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

❑ ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 

Centrum jest gminnym ośrodkiem wsparcia realizującym zadania statutowe w formie: 

❑ schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi; 

❑ dziennych domów pomocy; 

❑ dziennego domu „Senior-WIGOR”. 

Odpłatność za pobyt reguluje uchwała nr XXI/283/19 Rady Miejskiej w Bytomiu, zgodnie  

z którą, wysokość opłaty za całodobowy miesięczny pobyt zależna jest od wysokości dochodu 

podopiecznego i zawiera się w przedziale od 50% do 80% dochodu. Jako ośrodek gminny świad-

czymy usługi wyłącznie osobom posiadającym ostatnie stałe zameldowanie w Bytomiu. Osoby 

bezdomne przyjmowane są na podstawie decyzji administracyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Bytomiu. 
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Oprócz schroniska z usługami opiekuńczymi, gmina Bytom zapewnia pomoc osobom bezdom-

nym w formie ogrzewalni, noclegowni, jednego gorącego posiłku dziennie, pomocy żywnościo-

wej z banków żywności, kąpieli i możliwości prania odzieży, działalności Bytomskiego Zimo-

wego Patrolu, będących w strukturach MOPR.  

W celu realizacji zadań statutowych, Bytomskie Centrum Wsparcia współpracuje z innymi jed-

nostkami organizacyjnymi oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, POZ, szpitalami, ZUS, 

sądami, Powiatowym Urzędem Pracy, Bytomskimi Mieszkaniami, Centrum Przeciwdziałania 

Uzależnieniom, Centrum Integracji Społecznej, Biblioteką Miejską, domami pomocy społecz-

nej, fundacjami, kościołami, stowarzyszeniami. Zadania te realizujemy poprzez: 

❑ udzielanie osobom bezdomnym całodobowego tymczasowego schronienia, świadcze-

nie usług przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu; 

❑ świadczenie usług opiekuńczych, w szczególności: pomoc w myciu, kąpaniu, ubieraniu 

oraz karmieniu; 

❑ udzielanie pomocy w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej; 

❑ świadczenie usług aktywizacyjnych, ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności 

społecznej, pozwalających osobom bezdomnym, w miarę możliwości także na wyjście 

z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej; 

❑ zapewnienie podopiecznym wyżywienia oraz dostępu do pomieszczenia umożliwiają-

cego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju; 

❑ umożliwienie podopiecznym spożycia posiłku w pokoju mieszkalnym lub na świetlicy; 

❑ zapewnienie podopiecznym prania, suszenia odzieży i wymianę odzieży; 

❑ organizowanie zajęć/spotkań integrujących podopiecznych ze środowiskiem społecz-

ności lokalnej; 

❑ udzielanie pomocy w załatwianiu spraw osobistych; 

❑ zapewnienie podopiecznym niezbędnego ubrania; 

❑ udzielanie podopiecznym pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych; 

❑ podejmowanie działania w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień, 

w szczególności problemów alkoholowych oraz innych patologii społecznych. 

Schronisko zajmuje budynek, w którym świadczenie usług leczniczych i wsparcia ma długą hi-

storię. Zakład Waleska (niem.: Valeskastift), bo taką miał początkową nazwę ośrodek, został 

otwarty w 1892 roku i na początku miał opiekować się osobami niepełnosprawnymi, ale w końcu 

został wzbogacony o szpital, w którym można było przeprowadzać operacje. Dostępnych było 

48 łóżek. Przyjmowano, jak to podówczas określano, inwalidów, upośledzonych fizycznie i in-

telektualnie, chorych psychicznie oraz osoby starsze i niezaradne. Po drugiej wojnie światowej 

zakład upaństwowiono i przekształcono w szpital gruźliczy. 

Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1300,45 m2. W najniższej kondygnacji znaj-

duje się kuchnia centralna, pralnia i suszarnia, oraz nowoczesna kotłownia gazowa zmodernizo-

wana w 2020 roku. Na parterze mieści się wyodrębniona część administracyjna, pokoje miesz-

kalne, łazienki i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz palarnia dla podopiecz-

nych. Pierwsze piętro, prócz części mieszkalnej oraz sanitariatów, mieści przestronną świetlicę 

pełniącą również rolę sali do terapii zajęciowej, kącik komputerowy, wyodrębnione miejsce dla 

odwiedzających, gabinet pielęgniarski oraz podręczną kuchnię do użytku podopiecznych. Budy-

nek pozbawiony jest barier architektonicznych, posiada dużą windę (przystosowana do trans-

portu łóżka szpitalnego), oraz wyposażony jest w monitoring. Ponadto bezpieczeństwo placówki 

całodobowo nadzoruje portier. Podopieczni korzystają z przestronnego, pełnego zieleni ogrodu. 

Dysponujemy również 9 osobowym samochodem, przystosowanym do przewozu osób niepeł-

nosprawnych, zakupionym przez gminę i dofinansowanym przez PFRON. 
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Wśród kadry zatrudnionej w Bytomskim Centrum Wsparcia, osoby pracujące bezpośrednio  

z podopiecznymi to: pracownicy socjalni, pielęgniarki, instruktor terapii zajęciowej, technik fi-

zjoterapii, opiekunowie medyczni, opiekunowie. Każdy podopieczny trafiający do naszego 

schroniska otrzymuje szeroką ofertę pomocową, począwszy od higieniczno-opiekuńczej, przez 

medyczną (w razie potrzeby), pielęgniarską i terapeutyczną, aż po socjalną.  

Pracownicy socjalni rozeznają potrzeby i sytuację podopiecznego, przeprowadzają wywiady  

środowiskowe. Kwalifikują do świadczeń z pomocy społecznej, pomagają w wyrobieniu braku-

jących dokumentów, np. dowodów osobistych, dokumentalno-rentowych itp., zgłaszają podo-

piecznych do NFZ, występują do odpowiednich instytucji w celu ustalenia stopnia niepełno-

sprawności, monitorują odpłatność za pobyt, pomagają w zakupach, sporządzają indywidualne 

programy wychodzenia z bezdomności w uzasadnionych przypadkach, aktywnie uczestniczą  

w usamodzielnianiu podopiecznych (szukanie pracy, mieszkania, pomoc w przeprowadzce,  

organizowanie mebli, sprzętów codziennego użytku itp.) Współpracują z innymi instytucjami 

działającymi w obszarze pomocy społecznej oraz policją, sądem reprezentując, bądź towarzy-

sząc podopiecznemu. 

W ramach szeroko pojętej terapii nasi Podopieczni mogą skorzystać z fizjoterapii, masaży lecz-

niczych, ćwiczeń przy pomocy sprzętu rehabilitacyjnego, zajęć grupowych (aerobik, nordic wal-

king), oraz terapii zajęciowej. Formy i rodzaje terapii zajęciowej, uwzględnione w programie 

zajęć terapeutycznych z podopiecznymi schroniska można podzielić na: 

❑ zajęcia plastyczne z elementami arteterapii, rękodzieło (rysunek, malarstwo, rzeźba  

w masie solnej, decoupage, wykonywanie ozdób, stroików, kartek okolicznościowych, 

elementów ozdobnych z bibuły, krepiny, filcu, materiałów ozdobnych, wstążek, stoso-

wanie technik wyklejania, wycinania z wykorzystywaniem tworzyw naturalnych, praca 

twórcza oraz odtwórcza, zgodnie z przygotowanymi wcześniej schematami i wzorami); 

❑ treningi umiejętności społecznych (prowadzenie treningu budżetowego, organizowanie 

imprez okolicznościowych, wyjazdów celem odwiedzania miejsc kulturalno-oświato-

wych); 

❑ zajęcia o charakterze religijnym; 

❑ terapię kulinarną (wspólne przygotowywanie potraw, wypieków, prowadzenie książki 

kulinarnej z przepisami wspólnie wykonanych potraw, oprawa fotograficzna, spotkania 

przy stole przy wspólnej degustacji); 

❑ muzykoterapię (spotkania przy muzyce relaksacyjnej i aktywizującej w połączeniu  

z prostymi ćwiczeniami oddechowymi i relaksacyjnymi, spotkania przy gitarze, 

wspólny śpiew relaksacja dźwiękiem – poprawa funkcjonowania osób z problemami 

natury emocjonalnej, własnoręczne wykonywanie prostych instrumentów, wykorzysty-

wanie ich w trakcie spotkań); 

❑ wizualizację (z elementami relaksacji – wywoływanie w umyśle pozytywnych obrazów 

z zastosowaniem muzyki relaksacyjnej); 

❑ terapię ruchem (spacery, gimnastyka poranna, ćwiczenia oddechowe, elementy rehabi-

litacji z udziałem fizjoterapeuty); 

❑ socjoterapię (treningi umiejętności społecznych, rozwiązywanie problemów w trud-

nych sytuacjach międzyludzkich); 

❑ ludoterapię (terapia poprzez zabawę, gry planszowe, gra w bingo, karty, domino, re-

busy, gry zespołowe); 

❑ biblioterapię (wypożyczanie książek w Bibliotece Miejskiej, elementy poezjoterapii – 

wspólne układanie wierszy okolicznościowych, kronikarstwo – prowadzenie kroniki 

Bytomskiego Centrum Wsparcia, tworzenie ilustracji, wpisów i komentarzy, czytelnic-

two, pisanie listów, dyskusje na temat gustów literackich, artykułów w gazetach i pra-

sie); 
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❑ filmoterapię (oglądanie ulubionych filmów i seriali w TV, dyskusje na temat bohaterów 

i scenariuszy, kącik serialowy); 

❑ utworzenie koła teatralnego (pisanie scenariuszy, próby teatralne i premiery przedsta-

wień teatralnych w Bytomskim Centrum Wsparcia). 

Dobre praktyki realizowane przez Bytomskie Centrum Wsparcia: 

❑ cotygodniowe spotkania grupy wsparcia dla osób zmagających się z uzależnieniem pro-

wadzonej przez terapeutę Chrześcijańskiej Fundacji „Elim”; 

❑ organizowanie i udział w Bytomskiej Senioriadzie – propagowanie zdrowego trybu ży-

cia poprzez spotkania z lekarzami, dietetykami, prelegentami, badania i diagnostykę 

chorób cywilizacyjnych, integrację z innymi uczestnikami, udział we wspólnych warsz-

tatach i zajęciach kulturalnych; 

❑ współudział w organizacji i udział w Olimpiadach Sportowych dla Mieszkańców Do-

mów Pomocy Społecznej oraz Ośrodków Wsparcia – wzmacnianie aktywności fizycz-

nej i integracja osób niepełnosprawnych w zdrowej rywalizacji; 

❑ realizacja innowacyjnego programu w schronisku pod nazwą: „Zwiększenie możliwo-

ści równowagi statycznej i dynamicznej, prewencji upadków z wykorzystaniem wirtu-

alnej rzeczywistości oraz platform do oceny równowagi statycznej”; współpraca z Wy-

działem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – polepsze-

nie kondycji psychomotorycznej oraz zwiększenie satysfakcji z własnej sprawności; 

❑ współorganizacja i udział w miejskich masowych imprezach, takich jak: bale seniora, 

wigilie miejskie, Miechowickie Integracje Świąteczne (MIŚ), Miechowickie Arty-

styczne Kombatanckie Integracje (MAKI), konkursy prac wielkanocnych; 

❑ realizacja warsztatów artystycznych w Centrum Sztuki Współczesnej „Kronika” z Ga-

rym Marshallem-Stevensem; 

❑ cykliczne programy medyczne przeprowadzane w schronisku przez firmy zewnętrzne, 

np. badanie słuchu, udział w badaniach w kierunku wirusa HCV, spirometria, szczepie-

nia przeciw COVID-19 itp.; 

❑ kursy komputerowe oraz przeciwko wykluczeniu cyfrowemu, a także warsztaty ręko-

dzielnicze z wykorzystaniem różnych technik manualnych organizowane w Bibliotece 

Miejskiej; 

❑ pikniki letnie z muzyką na żywo (koncerty lokalnych artystów), integrujące podopiecz-

nych schroniska ze społecznością lokalną. 

Dzięki naszym działaniom statutowym i powyższym praktykom możemy uznać za sukces usa-

modzielnienie ośmiu podopiecznych (od 1 stycznia 2020 roku). Sześciu z nich realizowało in-

dywidualny program wychodzenia z bezdomności. Przed usamodzielnieniem naszych podo-

piecznych staramy się, w miarę możliwości, pomóc im w sprawach urzędowych, socjalnych, 

bytowych. Pomagamy w urządzeniu mieszkania, organizujemy przewóz mebli, zbiórkę sprzętów 

gospodarstwa domowego, a także staramy się zapewnić pomoc w drobnych związanych z urzą-

dzaniem mieszkań (ustawianie mebli, montaż lamp itp.) Oferujemy wsparcie w formie dzien-

nych domów pomocy, które działają w strukturach Bytomskiego Centrum Wsparcia z możliwo-

ścią zjedzenia obiadu i kolacją na wynos. 

Podopieczni, którzy opuścili schronisko zawsze mogą się do nas zwrócić z każdym problemem, 

jednak większość z nich z tego nie korzysta. Natomiast wszelkiej pomocy rzeczowej i finansowej 

(zasiłki, dodatki mieszkaniowe, paczki żywnościowe itp.) udziela Miejski Ośrodek Pomocy Ro-

dzinie w Bytomiu. Nasza instytucja nie świadczy takich usług. 

Budujący jest dla nas również fakt, iż wielu Podopiecznych (nierokujących podczas przyjęcia) 

udało się zaktywizować, poprawiając ich stan zdrowia. Niektórzy uporali się z nałogami dzięki 

działającej grupie wsparcia. Inni poprawili swoją sprawność fizyczną, dzięki zabiegom fizjote-

rapeutycznym. Jeszcze inni odkryli w sobie talenty, np. malarskie i aktorskie. Mamy nadzieję, 
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że każdy z osobna poczuł swoją wartość, godność i szacunek innych ludzi. Uważamy, że te 

miękkie rezultaty są równie ważne co te policzalne, wyrażane w liczbach i procentach. 

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, dzięki finansowaniu gminy Bytom 

ma zapewnione środki na utrzymanie i rozwój oraz zapewnienie ciągłości i konsekwencji w re-

alizowaniu zadań (plan budżetowy całoroczny). W miarę możliwości zwiększamy zakres na-

szych usług i standardów. 

 

 

REALIZACJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH I WSPIERAJĄCYCH  
W MIESZKANIACH WSPIERANYCH I CHRONIONYCH 

Stanisław Słowik, Jolanta Kowalik-Pietrzyk 
Caritas Diecezji Kieleckiej 

Zanim przybliżymy realizację tego zadania w strukturze Caritas Diecezji Kieleckiej, warto 

wspomnieć kontekst, czy też obszar realizacji zadań Caritas Kieleckiej. Otóż Caritas Diecezji 

Kieleckiej realizuje swoje działania od 32 lat, po reaktywowaniu 1989 roku, a teren działania 

Caritas obejmuje przestrzeń między Kielcami a Krakowem i pomiędzy Łagowem a Włoszczową 

i Koniecpolem. Jest to teren zamieszkały przez około 800 tysięcy osób. Na tym terenie Caritas 

prowadzi aktualnie około 80 zadań całorocznych, typu domy pomocy społecznej, placówki me-

dyczne, placówki wsparcia dzieci i młodzieży oraz wiele innych zadań z obszaru pomocy spo-

łecznej.  

Jednym z działań nowatorskich w strukturze Caritas Kieleckiej było i jest prowadzenie różnego 

rodzaju form pomocy mieszkaniowej, czyli mieszkań chronionych czy mieszkań wspieranych. 

Pierwsze takie inicjatywy mieszkaniowe były utworzone 2007 roku, co wiązało się między in-

nymi z otrzymaniem w formie darowizny dawnego hotelu pracowniczego od Kopalni Surowców 

Mineralnych w podkieleckiej Wiśniówce. Następnym etapem, czy bodźcem rozwojowym do 

realizacji zadań mieszkalnictwa wspomaganego, była inicjatywa utworzenia w Proszowicach 

wieloletniego programu pod nazwą „Trampolina”, który to program był programem wojewódz-

kim skierowanym do osób po odbyciu kary więzienia, czy osób opuszczających placówki opie-

kuńczo-wychowawcze oraz placówki pieczy zastępczej. Było to wsparcie dla osób, które stały 

przed wyzwaniem startu w życiu, czy to po wejściu w dorosłość, czy to po opuszczeniu zakładu 

karnego. Beneficjentami programu były również kobiety, które doznawały wcześniej przemocy 

w rodzinie, a które postanowiły zerwać z wcześniejszym środowiskiem i zacząć nowe życie  

w nowym miejscu. Rozpoczynanie nowego etapu życiu, w sytuacji braku pracy i braku miesz-

kania, zwłaszcza jeszcze 10 lat temu, w latach 2009-2012, to była sytuacja niezwykle trudna, 

często wśród wielu uważana za wyzwanie wręcz niemożliwe do przezwyciężenia. W tym kon-

tekście zrodziła się inicjatywa wspomnianego programu „Trampolina”, który miał za zadanie na 

stracie dać tym osobom możliwość zamieszkania w mieszkaniu wspieranym i jednocześnie  

z zaangażowaniem psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, pomóc im w zna-

lezieniu pracy i osiągnieciu pełnej samodzielności życiowej. Takie były pierwsze inicjatywy  

w tym obszarze. 

Kolejne działania, prowadzące do stworzenia dalszych mieszkań wspieranych, to różnego ro-

dzaju projekty, zwłaszcza projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej – z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, ale również z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ra-

mach tychże programów Caritas zrealizowała co najmniej 7 projektów, z których powstały rów-
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nież zespoły mieszkań wspieranych. Tu trzeba podkreślić, że w dotychczasowej praktyce zde-

cydowana większość podejmowanych działań przez Caritas Kielecką, to było stworzenie ze-

społu mieszkań chronionych czy mieszkań wspieranych dla grupy od 10 do 50 osób w jednej 

lokalizacji. Zależało to przede wszystkim od obiektu, który był do dyspozycji, jego wielkości 

czy możliwości stworzenia samodzielnych mieszkań, ale w jednym z przypadków – przy Ze-

spole Placówek Caritas w Piekoszowie – powstał nowy budynek mieszkań wspieranych, nazwa-

nych w tamtym programie lokalami aktywizującymi. Projekt był realizowany z udziałem Fun-

duszu Szwajcarskiego i przeznaczony przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych i osób  

w podeszłym wieku, dla których te mieszkania ze wsparciem były pomyślane jako sposób na 

przedłużenie samodzielności życiowej tych osób, oraz na odłożenie w czasie, bądź nawet uchro-

nienie tych osób przez koniecznością pójścia do placówki opieki całodobowej.  

W tym kontekście docieramy do sedna dobrej praktyki polegającej na łączeniu funkcji mieszka-

niowej z funkcją pewnego wsparcia czy też różnego rodzaju usług, kierowanych do osób za-

mieszkujących mieszkania wspierane, czy mieszkania chronione. Warto wspomnieć w tym mo-

mencie, że aktualna tendencja praktyków pomocy społecznej zmierza w kierunku odejścia od 

nazwy mieszkań chronionych, które od wielu lat występują jako usługa w ustawie o pomocy 

społecznej. Mówi się, czy nawet spotykamy już zapisy formalno-prawne, np. w wytycznych do 

programów UE, o mieszkaniach wspomaganych – treningowych i wspieranych, czy o wspo-

mnianych nieco wcześniej lokalach aktywizujących. Istotnie te, może alternatywne bądź też 

komplementarne nazwy przymiotnikowe, lepiej oddają tę funkcje pomocy osobom w kryzysie 

czy osobom częściowo niesamodzielnym. Funkcja czy formuła mieszkania chronionego sugero-

wała jakiś szczególny parasol ochronny nad mieszkaniami, może nie zawsze właściwie nad 

mieszkańcami tych lokali. I tak np. w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo-

łecznej z 2018 r. jest mowa o usługach wspierających powiązanych z lokalem. Natomiast nowsza 

terminologia bardziej kładzie nacisk na udzielanie wsparcia osobom korzystającym z mieszkań, 

gdzie mieszkanie nie jest bytem samym w sobie oderwanym od innych działań czy innych form 

wsparcia. Korzystanie z mieszkania wspieranego jest jednak jakby w sposób oczywisty powią-

zane, czy wręcz warunkuje w pewnej mierze skorzystanie również z tych form wsparcia, które 

dana organizacja czy podmiot prowadzący te mieszkania proponuje. 

Należy też zaznaczyć, że powstawanie tych zróżnicowanych inicjatyw, które winny się różnić 

przede wszystkim formą wsparcia, czyli rodzajem udzielanej pomocy, rozszerza wachlarz tejże 

pomocy i umożliwia rekrutowanie do danej jednostki mieszkaniowej takich osób, które takiej 

pomocy potrzebują i dla których ta oferta jest najbardziej właściwa czy adekwatna. Tak więc 

jeśli chodzi o sprecyzowanie celu, jakiemu służy realizacja zadania pod nazwą mieszkania 

wspierane, to podstawowym celem jest stworzenie warunków, czy możliwości, do samodziel-

nego zamieszkiwania osób, które nie są w pełni samodzielne, i które potrzebują określonej po-

mocy czy wsparcia i w ten sposób podtrzymywanie tej samodzielności życiowej, bądź też  

w innych przypadkach rozwijanie czy pobudzanie owej samodzielności. Bo jeżeli weźmiemy 

pod uwagę mieszkania readaptacyjne dla osób w kryzysie bezdomności czy osób, które doświad-

czyły różnego rodzaju innych kryzysów życiowych, w tym osób opuszczających pieczę zastęp-

czą, czy też po różnych traumatycznych przeżyciach, wówczas te osoby oprócz możliwości sa-

modzielnego zamieszkania, potrzebują raz mniejszego, raz większego wsparcia. Wsparcie to 

obejmuje pomoc w zakresie gospodarowania własnym budżetem, utrzymania mieszkania, regu-

larnego ponoszenia różnego rodzaju opłat, żeby nie utracić prawa do lokalu, czy też prawa do 

skorzystania z określonych mediów niezbędnych w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Bar-

dzo istotnym jest np. wsparcie w poszukiwaniu pracy, w realizowaniu samodzielności czy  

w odzyskiwaniu samodzielności życiowej.  

Jeśli chodzi o podstawę prawną tego typu działań, to niestety trzeba powiedzieć, że w tym za-

kresie nie ma przejrzystej czy stabilnej sytuacji prawnej. Wspomniano na początku o ewolucji 

terminologii, jak również pewnych rozwiązań prawnych, jednak na dzień dzisiejszy w ustawie 
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o pomocy społecznej nadal znajdujemy zapisy o mieszkaniach chronionych. Natomiast w wy-

tycznych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (wcześniej Ministerstwa Rozwoju Re-

gionalnego) do opracowania i wdrażania programów finansowanych ze środków Unii Europej-

skiej pojawiły się już zapisy o mieszkaniach wspomaganych, czy o mieszkaniach readaptacyj-

nych i o tzw. lokalach aktywizujących. W ten sposób, można powiedzieć, że ta formuła prawna 

w jakiejś mierze dojrzewa. Dla przykładu, jeśli chodzi o współfinansowanie czy też dofinanso-

wanie pobytu poszczególnych osób w mieszkaniach wspomaganych, wiele gmin twierdzi, że nie 

ma podstaw prawnych do tego, aby partycypować w kosztach utrzymania takiego mieszkania, 

czy też w kosztach pomocy udzielanej uczestnikom tych mieszkań. Można powiedzieć, że  

w obecnym stanie prawnym jedyną powszechnie akceptowaną przez samorządy formułą są 

wciąż mieszkania chronione. Tym niemniej wspomniane inne rozwiązania, o ile funkcjonują  

w strukturach samorządów, czy w strukturach jednostek zależnych od samorządów np. przy do-

mach pomocy społecznej, są finansowane przez samorząd jako organ założycielski. Natomiast 

jeżeli są to działania organizowane i prowadzone przez organizacje pozarządowe czy inne jed-

nostki spoza sektora finansów publicznych, to często pozostają one bez wsparcia w obszarze 

pokrywania kosztów funkcjonowania tychże mieszkań czy kosztów pomocy udzielanej miesz-

kańcom.  

Jeśli chodzi o rodzaje pomocy czy usług świadczonych w mieszkaniach wspieranych, to jak już 

wspomniano są to w zdecydowanej większości usługi o charakterze aktywizującym, a więc ta-

kich, które mają na celu podtrzymanie dotychczasowej aktywności czy samodzielności życiowej 

osób tam przebywających, bądź niwelowanie deficytów i kształtowanie większej zaradności, 

większej samodzielności życiowej i umiejętności samodzielnego prowadzenia gospodarstwa do-

mowego.  

Czymś innym, z pewnością komplementarnym, jest typowa usługa opiekuńcza, czyli świadcze-

nie usługi polegającej na zaspokajaniu niektórych potrzeb bytowych mieszkańców mieszkań 

wspieranych. W tym kontekście warto wspomnieć, że przynajmniej cztery lokalizacje mieszkań, 

prowadzonych przez Caritas Diecezji Kieleckiej, mają w swojej ofercie realizację usług opie-

kuńczych, które świadczone są dla osób korzystających z mieszkań wspieranych. Te usługi opie-

kuńcze dotyczą przede wszystkim dwóch obszarów. Pierwszy, najczęściej spotykany to pomoc 

w organizowaniu posiłków i pomoc ta przyjmuje różne formy. W niektórych sytuacjach jest to 

organizowanie wspólnego posiłku, czyli zbiorowego żywienia i mieszkańcy mieszkań otrzymują 

we wspólnej stołówce trzy posiłki, tak jak w placówkach opiekuńczych. Natomiast w innych 

przypadkach mieszkańcy otrzymują tylko jeden posiłek, gorący obiad, który jest dostarczany 

przez firmę cateringową, natomiast śniadania i kolacje przygotowują sobie samodzielnie lub  

z pomocą opiekuna we własnym zakresie. Wtedy pomoc ze strony opiekuna czy koordynatora 

mieszkań wspieranych sprowadza się do wspólnego organizowania zakupów bądź ułatwienia 

realizacji zakupów. W dwóch przypadkach sprowadza się to do zamówienia przyjazdu busa,  

z tzw. handlu obwoźnego. Taki sklep na kołach oferuje sprzedaż podstawowych produktów spo-

żywczych i przyjeżdża pod wskazany adres, mieszkańcy wychodzą przed dom, żeby sobie sa-

modzielnie kupić, to czego potrzebują, czyli produkty, których najczęściej używają do przyrzą-

dzania śniadania i kolacji. W niektórych przypadkach, jeżeli ktoś ma trudności w poruszaniu się, 

prosi, aby określone zakupy na jego życzenie, według jego zapotrzebowania zostały zrealizo-

wane przez osobę wspólnie zamieszkującą, sąsiada czy opiekuna mieszkań, lub kogoś kto zaj-

muje się udzielaniem pomocy w tym zakresie.  

Drugi obszar z kategorii usług opiekuńczych dotyczy wspierania w wykonywaniu czynności hi-

gieniczno-porządkowych. Jest to pomoc w sprzątaniu mieszkania, czy w wykonywaniu toalety, 

prania itp. Wyjątkowo również w ubieraniu się, czy w podstawowych czynnościach dnia co-

dziennego. W tym miejscu należy zastrzec, że pewna zasada, czy linia graniczna, którą Caritas 

Kielecka stara się utrzymywać w realizowaniu pomocy w ramach zadania prowadzenia miesz-

kań wspieranych lub chronionych, jest właśnie poziom samodzielności beneficjentów tej usługi. 
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Polega to na tym, że każdy z mieszkańców mieszkań chronionych musi mieć zdolność wstać  

z łóżka i pójść do łazienki. Wyklucza się więc tym samym osoby leżące, które nie wstają w ogóle 

z łóżka. Drugi element, bardziej pragmatyczny, ale jednocześnie czytelny wyznacznik granicy 

dostępu, to jest możliwość pozostawania mieszkańca w mieszkaniu wspieranym w nocy, bez 

pomocy i bez nadzoru nocnego. Tu należy zaznaczyć, że było zgłaszane szereg wątpliwości, 

uwag, czy nawet oczekiwań ze strony rodziny, pracowników pomocy społecznej, aby jednak 

zapewnić tym mieszkańcom nadzór oraz opiekę nocną.  

Na obecnym etapie w Caritas Diecezji Kieleckiej przyjmuje się zasadę, że jednak mieszkania 

wspierane, czy mieszkania chronione, to mieszkania, które oferują pomoc, usługi opiekuńcze, 

czy różnego rodzaju wsparcie w ciągu dnia. Natomiast opiekun mieszkań co najwyżej pomaga 

osobie we właściwym przygotowaniu się do spoczynku nocnego, ale w ciągu nocy ta osoba po-

zostaje sama. Obecnie niektóre z tych lokalizacji dają możliwość korzystania z różnego rodzaju 

systemów przyzywowych, gdzie w sytuacjach jakiejś nagłej konieczności istnieje możliwość 

przywołania pomocy pracownika, który jest dyspozycyjny w zasięgu – niektóre z tych mieszkań 

funkcjonują w powiązaniu z placówkami całodobowymi, bądź możliwe jest przywołanie kogoś 

z sąsiadów, osób najbliżej zamieszkujących, żeby ta osoba podjęła wstępną interwencję czy 

udzieliła jakiejś doraźnej pomocy lub wezwała pomoc z zewnątrz. Oczywiście trzeba też mieć 

na uwadze, że w dzisiejszych czasach zdecydowana większość mieszkańców dysponuje wła-

snym telefonem komórkowym, co także ułatwia możliwość nawiązania kontaktu z opiekunem 

mieszkań czy z innymi osobami.  

Co się tyczy źródeł finansowania pomocy należy stwierdzić, że zdecydowana większość środ-

ków na funkcjonowanie mieszkań wspieranych pochodzi obecnie z grantów i dotacji celowych, 

zwłaszcza z funduszy europejskich. Jak wspomniano, wiele z tych inicjatyw jest tworzone  

w formule projektów finansowanych czy dofinansowanych z Unii Europejskiej. Oczywiście jak 

wiadomo wszystkie te projekty są krótko i średnio okresowe, a więc co najwyżej po dwóch lub 

trzech latach projekt taki się kończy i przychodzi konieczność dalszego utrzymania działań  

z innych środków. Wówczas tym drugim źródłem finasowania zadania są opłaty osób korzysta-

jących z tej pomocy, a więc renty, emerytury, czy w niektórych przypadkach także środki zaro-

bione przez osoby podejmujące pracę, jeżeli są do tego zdolne. W niewielkim stopniu, jak wspo-

mniano wcześniej, beneficjenci tych programów korzystają też ze wsparcia gminy. Częściej 

gminy podejmują decyzję o dofinansowaniu kosztów żywienia w mieszkaniach wspieranych. 

Natomiast w niewielkiej ilości przypadków również gminy udzielają pomocy tym osobom na 

pokrycie bieżących wydatków, czy to w formie zasiłku celowego czy zasiłku okresowego, czy 

również, dosłownie w kilku przypadkach, występuje sytuacja, że gmina zawarła umowę z Cari-

tas o wspólne prowadzenie mieszkań chronionych. Wówczas mamy przypadek prowadzenia 

tychże mieszkań na zlecenie gminy i wtedy gmina kierując osobę do takiego mieszkania wydaje 

decyzję administracyjną, która pokrywa pełny koszt pobytu tej osoby w mieszkaniu chronionym. 

Osoba skierowana ponosi częściową odpłatność za tę pomoc na rzecz gminy stosownie do 

uchwały rady gminy w tym zakresie. 

Jeśli chodzi o trwałość tego typu rozwiązań, to śmiało można powiedzieć, że rozwiązania te 

sprawdziły się w strukturze Caritas Kieleckiej. Pierwsze inicjatywy jak zaznaczono na początku 

powstały w 2007 roku, a więc minęło już kilkanaście lat funkcjonowania tych mieszkań i widać 

zarówno potrzebę tego rodzaju wsparcia, jak i realną możliwość funkcjonowania tej pomocy 

nawet bez wsparcia ze środków publicznych. Przynajmniej kilka z projektów, czy zadań, o któ-

rych wspomniano wcześniej jest w obecnym etapie realizowane z udziałem dotacji z Europej-

skiego Funduszu Społecznego i już w najbliższym czasie, kiedy skończy się finansowanie pro-

jektowe, trzeba będzie przejść na finansowanie tych usług z innych źródeł. Czasami nastręcza to 

szereg trudności w dyskusjach z ośrodkami pomocy społecznej, jako że ten rodzaj pomocy usta-

wowo jest zadaniem własnym gminy. Niektóre gminy dość chętnie szukają rozwiązań prawnych, 
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żeby właśnie takie dofinasowanie uruchomić, bo zdają sobie sprawę, że alternatywą będzie skie-

rowanie tej osoby wcześniej lub później do DPS i wówczas gmina będzie musiała ponosić  

o wiele większe obciążenia finansowe. Natomiast w innych przypadkach niestety gminy uchy-

lają się tłumacząc, że jest to niedozwolone prawnie i że nie mogą angażować się w takie zadania. 

Niemniej jednak, na przykładzie minionych doświadczeń można zauważyć, że około 15-20% 

beneficjentów korzystających z finansowania EFS, po zakończeniu realizacji projektu rezygnuje 

z dalszego zamieszkania i albo wraca do rodziny, albo szuka jakichś innych rozwiązań życio-

wych, które wydają się dla nich tańsze albo łatwiej dostępne. Natomiast zdecydowana większość 

osób, które korzystały z pomocy w projekcie unijnym, szuka możliwości sfinansowania swego 

pobytu, czy to z udziałem dotacji z gminy, czy także w wielu przypadkach z pomocą członków 

rodziny, ale przede wszystkim w oparciu o dochody własne. 

Jeśli chodzi o koszt funkcjonowania osoby w mieszkaniu wspieranym, to trzeba zaznaczyć, że 

ten koszt jest dość zróżnicowany, zależnie od standardu usługi – mieszkania wspierane, które 

prowadzi Caritas Kielecka, są najczęściej prowadzone w formule mieszkań jedno-, dwu- lub 

trzyosobowych. Tych trzyosobowych lokali mieszkalnych jest stosunkowo niewiele, zdecydo-

wana większość to dwuosobowe pokoje, natomiast pewna część, około dwadzieścia kilka pro-

cent, to pokoje jednoosobowe. Wówczas koszt utrzymania takiego mieszkania samodzielnego, 

pojedynczego, wielkości ok. 20-30 m2 (jest to najczęściej jeden pokój z łazienką), zawiera się  

w granicach 500-600 zł miesięcznie. Do tego dochodzi koszt wyżywienia, który, jak opisano 

powyżej, jest realizowany na wiele sposobów i zawiera się w granicach 300-700 zł miesięcznie. 

Zaś koszt obsługi tych mieszkań, czyli usług dodatkowych, wspomagających wynosi 300-800 zł 

za miesiąc. Zatrudnienie opiekuna mieszkań i koordynatora zadania jest już wliczone w stawkę 

utrzymania lokalu mieszkalnego. Natomiast jeżeli osoba zamieszkująca w mieszkaniach potrze-

buje dodatkowo wsparcia doradcy zawodowego, psychologa czy opiekuna realizującego usługi 

opiekuńcze, to z oczywistych względów te usługi są dodatkowym kosztem i są one wyceniane 

najczęściej według ilości godzin, które poszczególni specjaliści przeznaczają na realizację usług 

wsparcia. Warto w tym miejscu również zauważyć, że projekty realizowane z udziałem EFS, to 

w wielu przypadkach projekty skonstruowane tak, że zawierały dwa lub trzy zadania komple-

mentarne – oprócz udostępnienia mieszkania w projekcie były przewidziane też np. centrum 

usług społecznych, realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niesamodziel-

nych, czy realizacja usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Wówczas te usługi wspomaga-

jące były adresowane bądź do zupełnie innej grupy odbiorców niż usługa mieszkaniowa, albo  

w niektórych przypadkach ten sam beneficjent otrzymywał dwa, a nawet trzy rodzaje pomocy, 

czyli i usługę mieszkaniową i usługę opiekuna indywidualnego, a czasem także usługę rehabili-

tacyjną, jeżeli warunki lokalowe na to pozwalają. Kilka mieszkań ma takie możliwości ze 

względu na bliskość gabinetu rehabilitacji, w którym usługi te mogą być świadczone. Tak więc 

ta różnorodność działań w strukturze Caritas Kieleckiej pozwala na rekrutowanie takich osób, 

które mają potrzeby najbardziej zbliżone do tego, co może być realizowane w danej lokalizacji. 

W ten sposób ta usługa mieszkań z różnorodnym wsparciem staje się bardziej kompleksowa, 

dogodna i komfortowa. W wielu przypadkach jest ona nie tylko zbliżona, ale można powiedzieć, 

że nawet lepiej odbierana przez beneficjentów, niż usługi w placówkach opieki całodobowej 

typu DPS czy ZOL. 

Jeśli chodzi o główne bariery w realizacji tego przedsięwzięcia, to jak zaznaczono wcześniej 

podstawową barierą jest brak czytelnych czy odpowiednich przepisów prawnych. Z tego wyni-

kają problemy z przekonywaniem jednostek pomocy społecznej, aby zechciały wydać decyzję 

na częściowe dofinansowanie pobytu osoby częściowo niesamodzielnej w takiej usłudze mie-

szanej, czyli właśnie w mieszkaniu wspieranym powiązanym ze świadczeniem usług opiekuń-

czych czy usług wspomagających.  
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Drugi problem jaki się jawi w tym zakresie, to brak pozytywnych doświadczeń w tym zakresie 

w społeczności. Większość osób kieruje pewnymi stereotypami o środowisku, dla którego adre-

sujemy ofertę pomocy. Członkowie rodziny i same zainteresowane osoby często wyobrażają 

sobie, że mieszkania oferują wsparcie w formie znanej z różnego rodzaju form pomocy dziennej, 

w której uczestnik bierze udział w zajęciach np. środowiskowego domu samopomocy, warsztatu 

terapii zajęciowej, czy jakiejś innej placówki wsparcia dziennego, i po tych zajęciach wraca do 

domu, gdzie funkcjonuje z pomocą rodziny lub sam, tak jak potrafi. Natomiast drugim skojarze-

niem są placówki opieki całodobowej, o których dominuje takie wyobrażenie, że jeżeli tam tra-

fią, to zostaną pozbawione części samodzielności życiowej, bo trzeba się podporządkować  

regulaminom, przyjętym zwyczajom i szeregowi innych ograniczeń, które w takiej placówce 

funkcjonują. Z drugiej strony pojawia się także oczekiwanie, że mieszkanie zabezpieczy wszyst-

kie potrzeby osoby tam przebywającej, bo tak jest realizowana usługa np. w DPSach, czy  

w innych placówkach opieki całodobowej.  

Tu należy podkreślić, że mieszkanie z usługami jest rozwiązaniem pośrednim pomiędzy placów-

kami dziennymi i placówkami opieki całodobowej. Wsparcie realizowane w miejscu zamiesz-

kania jest wsparciem niejednolitym, dobieranym w sposób zróżnicowany, zależnie od potrzeb  

i oczekiwań każdego mieszkańca. Wiele doświadczeń wskazuje, że jest to bardzo przyjazne  

i korzystne rozwiązanie, bardzo dobrze odbierane przez beneficjentów, którzy doświadczyli tej 

formy pomocy. Jednak ciągle jest to usługa nowa, mało znana i postrzegana przez pryzmat wcze-

śniejszych doświadczeń z innych form pomocy. Skutkuje to wieloma obawami i nieufnością, 

zarówno ze strony odbiorców, jak również ze strony pracowników pomocy społecznej. 

 

 

SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI  
„PROMETEUSZ” 

Marta Buglińska 
Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz” 

Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz” jest organizacją pożytku publicz-

nego, która powstała w 2003 r. Działania organizacji ukierunkowane są na pomoc osobom po-

zostającym w kryzysie bezdomności, głównie z terenu województwa pomorskiego. Stowarzy-

szenie prowadzi obecnie dwie placówki w Gdańsku przy ul. Zakopiańskiej 40, są to: 

❑ Schronisko dla Osób Bezdomnych „Prometeusz”; 

❑ Schronisko dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi „Prometeusz”. 

Na początku nasza organizacja skupiała swoją działalność głównie na samotnych kobietach oraz 

matkach z dziećmi, które w wyniku różnych sytuacji życiowych doświadczały bezdomności. 

Zmieniający się system wsparcia zaowocował ukierunkowaniem się naszej organizacji na dzia-

łania adresowane do samotnych osób w kryzysie bezdomności, w szczególności kobiet. Wielo-

letnie doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie, obserwowanie zachodzą-

cych zmian demograficznych oraz pogarszający się stan zdrowia naszych podopiecznych,  

spowodowały konieczność przeprowadzenia kolejnych reorganizacji oraz wprowadzania no-

wych rozwiązań w funkcjonowaniu prowadzonego schroniska. Pogarszający się stan zdrowia 

oraz wiek naszych podopiecznych, wymagał także zaangażowania dodatkowych osób, które mo-

głyby sprawować opiekę i wspierać w czynnościach codziennego życia. Tak właśnie zrodziła się 

wizja utworzenia nowej placówki, która dedykowana byłaby osobom wymagającym szczegól-

nego wsparcia.  
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Schronisko z usługami opiekuńczymi powstało w styczniu 2015 roku, odpowiadając na potrzeby 

naszych mieszkańców. Pierwotnie placówka nosiła nazwę schroniska z usługami specjalistycz-

nymi i mieściła się w Gdańsku przy ul. Sucharskiego 1. Początkowo niewielkie schronisko, prze-

znaczone było tylko dla 15 kobiet, jednak z czasem podjęto decyzję o rozszerzeniu działalności. 

Poprzez zwiększenie liczby dostępnych miejsc, jak również rozpoczęcie świadczenia usług dla 

mężczyzn doświadczających bezdomności, stworzono placówkę koedukacyjną przeznaczoną 

dla 45 osób (30 kobiet i 15 mężczyzn). W listopadzie 2017 roku schronisko zostało przeniesione 

do wyremontowanego budynku przy ul. Zakopiańskiej 40 w Gdańsku, który został użyczony 

naszemu stowarzyszeniu na okres 10 lat z zasobów skarbu państwa za pośrednictwem Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku. Duża powierzchnia budynku oraz usytuowanie w niewielkiej odległości 

od centrum miasta wpłynęły bardzo korzystnie na warunki lokalowe oraz dostęp do instytucji 

czy usług medycznych. 

Zmiany dotyczące standaryzacji usług, jakie przyniósł 2018 rok, spowodowały konieczność 

przeprowadzenia kolejnych reorganizacji oraz znacznego zwiększenia nakładów finansowych  

w celu dostosowania placówki do obowiązujących przepisów. Był to również czas, gdy człon-

kowie stowarzyszenia zintensyfikowali swoje działania mające na celu budowę nowej placówki. 

Schronisko z usługami opiekuńczymi „Prometeusz” jest placówką zapewniającą opiekę 45 oso-

bom doświadczającym bezdomności. Stowarzyszenie przyjmuje podopiecznych na podstawie 

umów zawartych z gminami w wyniku przeprowadzanych postępowań przetargowych lub kon-

kursowych. Ponadto wypracowana została wewnętrzna procedura przyjęć, dzięki której nastę-

puje weryfikacja stanu zdrowia fizycznego podopiecznych, umożliwiająca zakwalifikowanie lub 

ewentualną odmowę przyjęcia nowego podopiecznego. W ramach tej procedury wymagane jest 

przeprowadzenie wstępnego wywiadu pracownika socjalnego schroniska z pracownikiem so-

cjalnym ośrodka pomocy społecznej oraz przesłanie do wglądu wypełnionej karty skali Barthel. 

Po przeprowadzonej weryfikacji, w tym konsultacji z ratownikiem medycznym zatrudnionym  

w placówce, podejmowana jest decyzja o przyjęciu lub odmowie przyjęcia nowego podopiecz-

nego. Ponadto, w sytuacji gdy podczas przyjęcia stan zdrowia nowoprzyjmowanej osoby w oce-

nie pracownika schroniska nie jest zgodny z uzyskanymi wcześniej informacjami, ma on prawo 

odmowy przyjęcia jej do schroniska. W obecnie trwającej pandemii osoba nowoprzyjęta odbywa 

dziesięciodniową kwarantannę na terenie placówki lub w placówce izolacyjnej. Zgodnie z no-

wymi wytycznymi z czerwca 2021 r., z powyższej procedury zwolnione są osoby, które zostały 

zaszczepione przeciwko COVID-19 lub były poddane izolacji albo hospitalizacji z powodu za-

każenia wirusem SARS-CoV-2, nie dawniej jednak niż 6 miesięcy przed dniem przyjęcia do 

placówki. W chwili obecnej, dzięki współpracy z przychodnią rejonową oraz innymi punktami 

szczepień, a przede wszystkim zaangażowaniu pracowników w edukację mieszkańców, każdy 

podopieczny schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi „Prometeusz” został 

zaszczepiony przeciwko COVID-19. Umożliwiło to nam poluzowanie niektórych obostrzeń 

wprowadzonych w wyniku pandemii.  

Niezwykle ważnym elementem jest kadra, która dzięki zaangażowaniu w powierzone im zadania 

zapewnia sprawne funkcjonowanie placówki. Schronisko zatrudnia łącznie 15 osób – są to: 

❑ kierownik placówki; 

❑ pracownik socjalny; 

❑ opiekunowie-wychowawcy; 

❑ opiekunowie pielęgnacyjni; 

❑ ratownik medyczny; 

❑ pracownik administracyjny. 

W skład kadry schroniska wchodzi kilka osób, które doświadczały lub nadal doświadczają bez-

domności. W ramach aktywizacji zawodowej podopiecznych Schroniska dla Osób Bezdomnych 

„Prometeusz” stowarzyszenie zatrudnia kobiety, które zdobędą wymagane kwalifikacje na sta-

nowisku opiekuna pielęgnacyjnego. W ramach współpracy z Gdańską Spółdzielnią Socjalną 
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chętne osoby kierowane są na kurs opiekuna środowiskowego a po jego ukończeniu przechodzą 

szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, które finansowane są przez Stowarzyszenie. W chwili 

obecnej schronisko z usługami zatrudnia trzy takie osoby, które z wielkim zaangażowaniem 

wspierają podopiecznych placówki. 

Prawidłowe funkcjonowanie placówki, jak i możliwość zapewnienia właściwej opieki naszym 

podopiecznym, nie byłyby również możliwe, gdyby nie wprowadzenie funduszu pożyczkowego. 

Wszystkie podopieczne i podopieczni mają możliwość skorzystania z pomocy finansowej sto-

warzyszenia w celu zakupu niezbędnych leków, opatrunków, pieluchomajtek czy wykonania 

zdjęcia do dowodu osobistego. Decyzja o utworzeniu funduszu zapadła w wyniku trudności jakie 

napotykaliśmy głównie podczas przyjęć nowych podopiecznych, którzy nie posiadali żadnych 

dochodów lub dopiero na nie oczekiwali. Najczęściej nowoprzyjęte osoby wymagają przyjmo-

wania leków, specjalistycznych opatrunków, zaopatrzenia w wyroby higieniczne lub wyrobienia 

dokumentów, do czego niezbędne jest posiadanie środków finansowych. Z uwagi na czas jaki 

upływa od zgłoszenia ośrodkowi pomocy społecznej konieczności wsparcia finansowego miesz-

kańca do ich przekazania, stowarzyszenie udziela „pożyczki” niezbędnej kwoty. Jest to często 

niezbędne w celu zapewnienia ciągłości leczenia jak i zapewnienia właściwej opieki. Podo-

pieczny z chwilą uzyskania środków finansowych zwraca użyczoną kwotę.  

W ramach aktywizacji naszych podopiecznych, na terenie placówki prowadzone są zajęcia ma-

jące na celu rozwijanie zainteresowań jak i poprawę samooceny. Mieszkańcy mają możliwość 

uczestnictwa w: 

❑ grupach wsparcia prowadzonych przez psychologa; 

❑ zajęciach z arteterapii, podczas których tworzone są ozdoby (np. świąteczne), prace 

plastyczne, biżuteria czy wykonywane gliniane przedmioty; 

❑ zajęciach z hortiterapii, poprzez tworzenie wspólnego małego ogrodu przed, jak i za 

budynkiem schroniska; do naszych działań dołączyli w ostatnim czasie animatorzy 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku chcąc zaangażować również lokalną 

społeczność w tworzenie wyjątkowego miejsca; 

❑ zajęciach z ergoterapii, np. poprzez prowadzenie „salonu piękności”, gdzie podo-

pieczne mogą pofarbować włosy, pomalować paznokcie czy zrobić maseczkę na twa-

rzy, ale również wykonują podstawowe czynności porządkowe czy kuchenne oraz uczą 

się dbania o higienę osobistą;  

❑ zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez pracownika socjalnego i opiekunów, ma-

jących na celu zwiększanie świadomości z zakresu przyczyn różnych chorób, uzależ-

nień czy profilaktyki; podczas zajęć podopieczne miały również możliwość skorzysta-

nia z bezpłatnych badań ginekologicznych w ramach akcji „Byśmy wszystkie były 

zdrowe”, której inicjatorem była Fundacja Naprocentrum z Gdańska – zajęcia te ode-

grały również dużą rolę podczas przystępowania do szczepień przeciwko COVID-19.  

Na dzień dzisiejszy stowarzyszenie współpracuje z 18 gminami, które na podstawie zawartych 

umów kierują osoby pozostające w kryzysie bezdomności do Schroniska dla Osób Bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi „Prometeusz”. Jest to 16 gmin z województwa pomorskiego oraz po 

1 z województw warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Współpraca z ośrodkami 

pomocy społecznej zazwyczaj przebiega prawidłowo, niemniej jednak zdarzają się sytuacje kon-

fliktowe i odmienne stanowiska dotyczące pracy z podopiecznymi. Niewątpliwie dużym utrud-

nieniem jest czas oczekiwania na umieszczenie podopiecznych w domu pomocy społecznej, 

który często wydłuża okres pobytu w schronisku.  

Stowarzyszenie jako organizacja pozarządowa, pomimo prowadzenia działalności od 18 lat, bo-

ryka się z niepewnością związaną z zawieraniem nowych umów na świadczenie usług schronie-

nia w schronisku z usługami opiekuńczymi jak i w zwykłym schronisku. Pomimo braku w chwili 

obecnej wolnych miejsc w placówce i świadomości, że ich ilość jest niewystarczająca, brak jest 

gwarancji, iż w roku następnym sytuacja nie ulegnie zmianie. Starając się zapewnić właściwą 
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jakość świadczonych usług oraz wzrost kosztów codziennego utrzymania placówki, dążymy do 

uzyskania niezależności.  

Stowarzyszenie, aby osiągnąć ten cel, prowadzi obecnie budowę nowego obiektu, która rozpo-

częła się w styczniu 2020 r. W wyniku wybuchu pandemii i wynikającej z niej niepewności, 

okres trwania budowy znacznie się wydłużył. Niemniej jednak prace budowlane trwają, a prze-

niesienie do nowej lokalizacji Schroniska dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi  

„Prometeusz” planowane jest na przyszły rok. Koszt budowy nowego obiektu wraz z zagospo-

darowaniem terenu zewnętrznego oraz infrastrukturą teletechniczną to 4.266.757,69 zł. Finan-

sowanie realizacji przedsięwzięcia pochodzi z: 

❑ zgromadzonych środków własnych stowarzyszenia oraz zaciągniętych zobowiązań fi-

nansowych; 

❑ dofinansowania robót budowlanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych; 

❑ dofinansowania z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Kra-

jowego rządowego programu budownictwa komunalnego; 

Nowy budynek będzie posiadać 452,17 m² powierzchni mieszkalnej. Obiekt dwukondygnacyjny 

w całości dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażony w podnośnik. 

Pokoje mieszkalne przeznaczone będą dla 2-3 osób, a te znajdujące się na parterze budynku 

wyposażone będą w indywidualne łazienki. W obiekcie, zgodnie z obowiązującymi standardami, 

znajdować się będą również niezbędne pomieszczenia użytkowe, takie jak kuchnia, jadalnia, 

świetlica, pracownia komputerowa, magazyny, biura itp. Niewątpliwie dużym atutem nowej lo-

kalizacji będzie możliwość utworzenia ogrodu w ramach zajęć hortiterapii, w którym podo-

pieczni będą mogli spędzać czas i odbywać zajęcia aktywizujące.  

 

 

SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI 
„AGAPE” W NOWYM STAWIE 

Agnieszka Sawicka 
Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych „AGAPE” 

O stowarzyszeniu 

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych „AGAPE” prowadzi działalność na rzecz osób bezdom-

nych od 1998 r. Obecnie prowadzi 4 ośrodki: 

❑ Oddział w Sztumie (powiat sztumski) – schronisko dla osób bezdomnych; 

❑ Oddział w Szawałdzie (powiat malborski) – schronisko dla osób bezdomnych; 

❑ Oddział w Borowym Młynie (powiat kwidzyński) – schronisko dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi, schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

z miejscami dla osób niewymagających usług opiekuńczych; 

❑ Oddział w Nowym Stawie (powiat malborski) – schronisko dla osób bezdomnych  

z usługami opiekuńczymi, schronisko dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z usługami 

opiekuńczymi. 

Wszystkie oddziały Stowarzyszenia „AGAPE” są wpisane do KRS, ponadto na podstawie  

art. 22 pkt 4 i art. 48a ust. 11 i ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, są 

także wpisane do prowadzonych przez wojewodów rejestrów miejsc, w których gmina udziela 

tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bez-

domnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach. Zgłoszenia do rejestru 
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dokonuje gmina zlecająca, która zawarła umowę z podmiotem niepublicznym na zakup usługi 

udzielenia tymczasowego schronienia w odpowiedniej formie, w placówce prowadzonej przez 

podmiot niepubliczny. Zawarcie umowy pomiędzy Stowarzyszeniem „AGAPE” a ośrodkami 

pomocy społecznej poprzedza zazwyczaj konkurs ofert, zapytanie ofertowe, rozeznanie rynku 

lub procedura przetargowa zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

Odpłatność za pobyt w schronisku z usługami opiekuńczymi w Nowym Stawie wynosi 75 zł za 

osobodzień. Za pobyt osób nieposiadających dochodu w całości płaci OPS kierujący daną osobę 

do schroniska. Osoby posiadające dochód nieprzekraczający kryterium dochodowego w pomocy 

społecznej, partycypują w kosztach utrzymania w wysokości 50% posiadanego dochodu. Osoby 

posiadające dochód przekraczający kryterium dochodowe, pokrywają koszty pobytu zgodnie  

z decyzją administracyjną na podstawie uchwały rady gminy lub miasta regulującej wysokość 

odpłatności w ośrodkach wsparcia. 

Pobyt osoby z usługami opiekuńczymi powinien trwać maksymalnie 4 miesiące, do czasu 

umieszczenia w DPS lub innej placówce opiekuńczej. W praktyce czas ten jest dłuższy – wiele 

osób wymaga długotrwałej rekonwalescencji po leczeniu szpitalnym (np. po ciężkich złama-

niach, udarach połączonych z niedowładami i amputacjach kończyn dolnych). Trudno jest okre-

ślić średni czas pobytu osoby bezdomnej w schronisku, ponieważ każdy przypadek jest trakto-

wany indywidualnie. Kiedy stan zdrowia osoby skierowanej do schroniska z usługami ulegnie 

poprawie, może ona zostać (w porozumieniu z kierującym OPS) przeniesiona do zwykłego 

schroniska dla osób bezdomnych. 

 

Schronisko z usługami opiekuńczymi w Nowym Stawie  

Schronisko w gminie Nowy Staw (powiat malborski) powstało w 2005 roku. Mieści się w dwu-

kondygnacyjnym budynku po internacie. Budynek został przystosowany do pobytu osób z nie-

pełnosprawnościami, posiada windę. Do 2018 r. ośrodek funkcjonował po nazwą Centrum Usług 

Socjalnych i Wsparcia. Wraz z wejściem w życie rozporządzenia MRPiPS z dnia 27 kwietnia 

2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schro-

nisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni, zmieniliśmy nazwę na schro-

nisko z usługami opiekuńczymi. Obecnie schronisko z usługami opiekuńczymi w Nowym Sta-

wie składa się z dwóch wyodrębnionych organizacyjnie placówek – schroniska dla osób bez-

domnych z usługami opiekuńczymi i schroniska dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z usługami 

opiekuńczymi. W obu wsparcie może znaleźć po 60 osób. 

Schronisko z usługami opiekuńczymi w Nowym Stawie realizuje swoje zadania zgodnie  

z art. 48 pkt 2b ustawy o pomocy społecznej: Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opie-

kuńczymi zapewnia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnospraw-

ność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale 

nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opie-

kuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami 

opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę 

możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.  

Odbiorcami usług w schronisku z usługami opiekuńczymi w Nowym Stawie są osoby bezdomne: 

❑ w podeszłym wieku wymagające całodobowej opieki i pielęgnacji; 

❑ z zaburzeniami psychicznymi; 

❑ z niepełnosprawnościami, poruszające się na wózkach inwalidzkich, przy balkonikach, 

o kulach; 

❑ po leczeniu szpitalnym, wymagające rekonwalescencji i wsparcia w powrocie do 

sprawności; 

❑ oczekujące na umieszczenie w DPS, ZOL/ZPO, hospicjum. 



Pokonać bezdomność 2021. Usługi medyczne i opiekuńcze. Deinstytucjonalizacja. 

82 

Obecnie w schronisku skupiamy się na pielęgnacji i zabezpieczeniu farmakologicznym osób 

niesamodzielnych. Mieszkańcy wymagający zmiany pieluchomajtek to ok. 90 osób. Jak wska-

zują badania Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności oraz własna praktyka 

Stowarzyszenia „AGAPE”, w województwie pomorskim mamy do czynienia ze starzeniem się 

populacji osób bezdomnych oraz długotrwałym pozostawaniem w bezdomności. W związku  

z tym w naszych schroniskach przybywa osób bezdomnych z problemami zdrowotnymi, nie-

zdolnych do samodzielności życiowej po leczeniu szpitalnym, wymagających wsparcia lub ca-

łodobowej opieki i pielęgnacji. Ilość miejsc w schroniskach dla osób wymagających usług opie-

kuńczych jest niewystarczająca o czym świadczą telefony z całej Polski z prośbą o umieszczenie 

osoby bezdomnej wymagającej całodobowej opieki. 

Do schroniska w Nowym Stawie przyjmowane są wyłącznie osoby skierowane przez ośrodki 

pomocy społecznej. Stąd też w celu uregulowania współpracy zawieramy umowy dotyczące 

świadczenia usług na rzecz osób bezdomnych z danej gminy. Obecnie mamy podpisanych 60 

umów z OPS. 

 

Zakres usług  

Zakres usług w schronisku z usługami opiekuńczymi w Nowym Stawie obejmuje: 

❑ wyżywienie – 3 posiłki, w tym jeden gorący (w tym dieta, osoby karmione); 

❑ całodobową opiekę (podawanie leków zleconych przez lekarza, kąpiel, ubieranie, 

zmiana pieluchomajtek, podawanie insuliny); 

❑ zmianę opatrunków, iniekcje; 

❑ wymianę pościeli, pranie odzieży; 

❑ pracę socjalną; 

❑ pomoc psychologiczną; 

❑ rehabilitację; 

❑ asystowanie osobie niepełnosprawnej; 

❑ wyjazdy na badania, do lekarzy specjalistów; 

❑ terapię uzależnień; 

❑ zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny; 

❑ wizyty lekarza rodzinnego, psychiatry (dojeżdżają do schroniska); 

❑ terapię zajęciową; 

❑ socjoterapię; 

❑ ergoterapię; 

❑ bibliotekę; 

❑ wycieczki. 

Do realizacji tych zadań zatrudniamy obecnie 46 osób w oparciu o umowy o pracę:  

❑ opiekun/ka – 22 etaty; 

❑ pielęgniarka: cały etat – 3 osoby, 0,5 etatu – 1 osoba, 0,75 etatu – 1 osoba; 

❑ psycholog – 1 etat; 

❑ rehabilitantka – 1 etat; 

❑ pracownik socjalny – 2 etaty; 

❑ kucharka – 3 etaty; 

❑ pomoc kuchenna – 4 etaty; 

❑ praczka – 1 etat; 

❑ pracownik gospodarczy – 2 etaty; 

❑ pracownik gospodarczy / kierowca – 1 etat; 

❑ kierowca – 1 etat; 

❑ księgowa – 2 etaty; 

❑ pracownik administracyjno-biurowy – 1 etat;  
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Ponadto w ramach umów cywilno-prawnych dostępne są usługi: 

❑ lekarza; 

❑ lekarza psychiatry; 

❑ terapeuty uzależnień; 

❑ terapeuty zajęciowego.  

 

Współpraca ze ośrodkami pomocy społecznej i służbą zdrowia 

Wieloletnia współpraca z ośrodkami pomocy społecznej pozwala na podejmowanie szybkich 

decyzji wtedy, gdy trzeba zabezpieczyć osobę bezdomną w sytuacjach kryzysowych. Budowanie 

wzajemnych relacji opartych na zaufaniu między pracownikami socjalnymi pracującymi w OPS 

i schroniskach prowadzonych przez Stowarzyszenie „AGAPE” jest podstawą dobrej współ-

pracy. 

To samo dotyczy współpracy ze służbą zdrowia. W celu rozeznania stanu zdrowia pacjenta kwa-

lifikowanego do przyjęcia, wprowadziliśmy procedurę przyjęcia z dokumentami dostępnymi „do 

pobrania” z naszej strony internetowej (stanowią one załącznik do niniejszego opisu), które wy-

pełnia lekarz w szpitalu. Dzięki temu przepływ informacji jest szybki, a pracownicy schroniska 

mają wiedzę o stanie zdrowia osoby, która ma zostać przyjęta. Osoba, która trafia do szpitala 

zawsze jest przez nas odbierana. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zaopiekować się daną osobą, do-

kładamy starań aby zabezpieczyć miejsce w innym specjalistycznym ośrodku. 

 

Współpraca z zakładami opiekuńczo-leczniczymi, domami pomocy społecznej i hospicjami  

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Nowym Stawie z uwagi na spe-

cyfikę działania na co dzień współpracuje z ZOLami, hospicjami oraz DPSami. Pracownik so-

cjalny Stowarzyszenia „AGAPE” wraz z personelem medycznym przygotowuje całą dokumen-

tację do umieszczenia w tych placówkach. Ograniczeniami są odległe terminy przyjęcia. Dzięki 

współpracy z hospicjum domowym jesteśmy w stanie pomagać osobom nieuleczalnie chorym 

lub wymagającym specjalistycznej pomocy medycznej. 

Opuszczenie przez osobę bezdomną schroniska z usługami opiekuńczymi trudno nazwać fak-

tycznym usamodzielnieniem. Praca z taką osobą zazwyczaj polega na usprawnieniu psychofi-

zycznym i przekazaniu do innej placówki pomocowej, rodziny czy DPS.  

 

Rezultaty dobrej praktyki 

Stowarzyszenie „AGAPE” prowadzi cztery schroniska, dwa zwykłe oraz dwa schroniska z usłu-

gami opiekuńczymi. Zaletą posiadania rozbudowanej sieci placówek jest natychmiastowa moż-

liwość przenoszenia mieszkańców w przypadku pogorszenia stanu zdrowia do schroniska z usłu-

gami. Odbywa się to w porozumieniu z OPS kierującym osobę bezdomną do ośrodka, bowiem 

współpraca z OPS, z którymi Stowarzyszenie podpisało umowy, obliguje do zapewnienia miej-

sca w schronisku. Taka praktyka ułatwia pracę pracownikom socjalnym i skraca czas oczekiwa-

nia na miejsce.  

Zalety dobrej współpracy: 

❑ szybki przepływ informacji i dokumentów; 

❑ krótki czas oczekiwania na miejsce dla osoby bezdomnej; 

❑ szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych; 

❑ wywiady pracownika socjalnego zatrudnionego w schronisku są akceptowane przez 

OPS; 
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❑ pracownicy socjalni z OPS mają możliwość w każdej chwili odwiedzić osobę bez-

domną i skontrolować jakość usług świadczonych w schronisku; 

❑ szybkie zabezpieczenie osób wymagających opieki pielęgniarskiej i zaopatrzenia far-

makologicznego (wykupienie recept). 

Na miejsce w schronisku dla osób z usługami opiekuńczymi w Nowym Stawie oczekuje się 

średnio ok. 1-2 tygodni. Jeżeli posiadamy wolne miejsce osoba jest przyjmowana nawet w dniu 

zgłoszenia. 

Nasze schroniska cieszą się dobrą opinią wśród zleceniodawców usług. Świadczą o tym prze-

prowadzone kontrole. Dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców, jak i standard świadczonych 

usług. Na bieżąco przeprowadzane są remonty. Regularne kontrole sanepidu nie wnoszą zastrze-

żeń do prowadzonej działalności. 

 

Trwałość 

Schronisko z usługami opiekuńczymi w Nowym Stawie posiada stabilne źródło finansowania. 

Gwarantują nam to długoterminowe umowy zawierane z OPS. Ponadto działalność jaką prowa-

dzimy nie jest zagrożona konkurencją, ponieważ wciąż brakuje miejsc dla osób bezdomnych 

wymagających opieki. 

 

Problemy, bariery i rekomendacje 

❑ Wdrożenie procedury konkursowej czy przetargowej w kontraktowaniu usług schronie-

nia przez OPS sprawia, że wygrywa oferta z najniższą ceną, co w konsekwencji powo-

duje przenoszenie osób ze schroniska do schroniska. Rekomendacja w tym zakresie to 

zawieranie umów wieloletnich pozwalających na prowadzenie pracy terapeutycznej.  

❑ Kolejną rekomendacją jest przeprowadzanie procedury przetargowej w okresie letnim, 

a nie na koniec roku kalendarzowego, ze względu na niesprzyjające warunki atmosfe-

ryczne w czasie ewentualnej „przeprowadzki” osoby korzystającej z usług. 

❑ Sama procedura kierowania osób do schroniska z usługami jest nie jest wystandaryzo-

wana. Niejednokrotnie podejmowane są próby umieszczania w schronisku osób leżą-

cych, wymagających całodobowej opieki lub chorych onkologicznie w zastępstwie do 

pobytu w ZOL, hospicjum czy DPS. Próby kierowania do naszych ośrodków osób cał-

kowicie zależnych, doprowadziło do wprowadzenia przez nasze schroniska dokumen-

tów rekrutacyjnych i posługiwania się skalą Barthel (dokumentacja do ZOLu) w celu 

określenia stanu i funkcjonowania osoby bezdomnej.  

❑ W naszych schroniskach przebywają osoby wyłącznie skierowane przez OPS. Wielo-

krotnie próbuje się umieszczać w schroniskach z usługami osoby, które nie są bez-

domne zgodnie z definicją ustawową, posiadające własny dochód – osoby kierujące 

traktują nasze schroniska jak zamiennik znacznie droższych domów pomocy społecz-

nej. Jesteśmy ośrodkiem powołanym do pomocy osobom bezdomnym, natomiast osoby 

niepełnosprawne i starsze wymagające usług opiekuńczych, które mają swój dom, po-

winny mieć zapewnione usługi opiekuńcze w innych formach. 

❑ W okresie jesienno-zimowym wzrasta zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze w schro-

niskach, dlatego rozwój tego typu usług powinien być priorytetowym działaniem sa-

morządów. 
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❑ Ze względu na profil schroniska z usługami opiekuńczymi oraz konieczność dostoso-

wania do obowiązujących standardów, nie tylko samej infrastruktury, ale także zatrud-

nianej kadry, dostrzegamy rosnące koszty obsługi osób bezdomnych. 

❑ Możliwości pozyskania środków finansowych na przeprowadzenie przez organizacje 

pozarządowe modernizacji i specjalistycznych prac remontowo-budowlanych w pla-

cówkach z usługami opiekuńczymi są znacznie ograniczone. Środki przeznaczone na 

ten cel z Programu MRiPS Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdom-

nym są niewystarczające. Ponad 20 letnie doświadczenie w opiece nad osobami bez-

domnymi z niepełnosprawnościami daje nam podstawy do twierdzenia, że system 

opieki w całym kraju wymaga gruntownego wsparcia. Konieczność realizacji standar-

dów lokalowych i kadrowych, sprawia, że usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób 

bezdomnych wymagających opieki całodobowej będą stawały się coraz droższe. 

 

Załącznik 

 

 

 

 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA 

DO SCHRONISKA Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI 
 

 

 

 

 

DANE ŚWIADCZENIOBIORCY: 

 

Nazwisko i imię: ………………………………………………………………………………… 

 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………... 

 

PESEL: …………………………………………………………………………………………... 

 

Dowód osobisty: …………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….    ………………………….. 

Miejscowość, data     Podpis świadczeniobiorcy 
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…………………………………. 
(pieczątka ZOZ)  

 

WYWIAD PIELĘGNIARSKI I ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 

WYWIAD PIELĘGNIARSKI 

1. Dane świadczeniobiorcy: 

Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………….. 

PESEL: …………………………………………………………………………………………………………….. 
numer PESEL, a w przypadku jego braku − numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

2. Rozpoznanie problemów z zakresu pielęgnacji u pielęgnacji (zaznaczyć właściwe, ewentualnie opisać): 

a) odżywianie – samodzielny/przy pomocy/utrudnienia* 

 karmienie przez gastrostomię lub zgłębnik ……………………………………………………………………... 

 karmienie pacjenta z zaburzonym połykaniem ……………………………………………………….………… 

 zakładanie zgłębnika …………………………………………………………………………………..……….. 

 inne niewymienione …………………………………………………………………………………..………… 

 kwalifikowany do żywienia dojelitowego dietą przemysłową:  tak  nie 

b) higiena ciała – samodzielny/przy pomocy/utrudnienia* 

 w przypadku pacjenta wentylowanego mechanicznie − toaleta jamy ustnej lub toaleta drzewa oskrzelowego 

oraz wymiana rurki tracheostomijnej ……………………………………………………..………….…………….. 

 inne niewymienione …………………………………………………………………………………..………… 

c) oddawanie moczu – samodzielny/przy pomocy/utrudnienia* 

 cewnik ………………………………………………………………………………………………...………… 

 inne niewymienione …………………………………………………………………………………..………… 

d) oddawanie stolca – samodzielny/przy pomocy/utrudnienia* 

 pielęgnacja stomii ……………………………………………………………………………………..………... 

 wykonywanie lewatyw i irygacji ……………………………………………………………………...………… 

 inne niewymienione …………………………………………………………………………………..………… 

e) przemieszczanie pacjenta – samodzielny/przy pomocy/utrudnienia* 

 z zaawansowaną osteoporozą …………………………………………………………………………………… 

 którego stan zdrowia wymaga szczególnej ostrożności ……………………………………………….……….. 

 inne niewymienione …………………………………………………………………………………...………... 

f) rany przewlekłe 

 odleżyny ………………………………………………………………………………………………………... 

 rany cukrzycowe ………………………………………………………………………………………………... 

 inne niewymienione …………………………………………………………………………………..………… 

g) oddychanie wspomagane ………………………………………………………………………………………... 

h) świadomość pacjenta: tak/nie/z przerwami* ………………………………………………………….………… 

i) inne ……………………………………………………………………………………………………..………... 

3. Liczba punktów uzyskanych w skali Barthel**/*** ………………………… 

 

 

……………………………     …………………………… 
(miejscowość, data)     (podpis oraz pieczęć pielęgniarki)  

 

 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 

 

Stwierdzam, że wyżej wymieniona osoba wymaga/nie wymaga* skierowania do placówki całodobowej opieki.  

 

 

……………………………     …………………………… 
(miejscowość, data)     (podpis oraz pieczęć lekarza)  
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…………………………... 
(pieczątka ZOZ)  

 

SKIEROWANIE 

DO SCHRONISKA Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI 
 

Niniejszym kieruję: 

Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………..….. 

PESEL: ………………………………………………………………………………………………….…... 
numer PESEL, a w przypadku jego braku − numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………… 
(jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 

Nr telefonu i dane osoby do kontaktu: ……………………………………………………………………….. 

 

Rozpoznanie w języku polskim według ICD-10 (choroba zasadnicza i choroby współistniejące): 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Dotychczasowe leczenie: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Potrzeba kontynuacji dotychczasowego leczenia (tak/nie)*  

Liczba punktów w skali Barthel, którą uzyskał świadczeniobiorca………………………………………….. 

Przypadek nagły, wynikający ze zdarzeń losowych i uzasadniony stanem zdrowia (tak/nie)* 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy (imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu)*** 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy (imię, nazwisko, nr telefonu do kon-

taktu)*** 

 

 

 

……………………………     …………………………………... 
(miejscowość, data)     (podpis lekarza ubezpieczenia zdrowotnego  

oraz pieczęć podmiotu leczniczego, 

w przypadku gdy lekarz ubezpieczenia 

zdrowotnego wykonuje zawód w tym podmiocie) 

 

 
*      Niepotrzebne skreślić 
**    Jeżeli jest wymagana 

***  Fakultatywnie, na wniosek świadczeniobiorcy 
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OŚWIADCZENIE  
(wypełnia pacjent) 

 

 

Ja …………………………………………………………………………………………………………….. 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria ………………. nr …………………………………………… 

wydanym przez ……………………………………………………………………………………………… 

urodzony/a ………………………………. w ………………………………………………………………. 

PESEL: ……………………………………………………………………………………………………… 

imiona rodziców …………………………………………………………………………………………….. 

nazwisko panieńskie ………………………………………………………………………………………… 

zamieszkały/a ……………………………………………………………………………………………….. 

telefon kontaktowy: ………………………………………… kom: ………………………………………... 

Jako osobę do kontaktu w sprawie mojego stanu zdrowia upoważniam: 

Panią/a …………………………………………………………… pokrewieństwo ………………………... 

zamieszkałego/ą …………………………………………………………………………………………….. 

telefon kontaktowy: ………………………………………… kom: ………………………………………... 

Wyrażam zgodę na: 

1) pobyt w Schronisku „AGAPE” w Borowym Młynie począwszy od wyznaczonego dnia przyjęcia. 

2) potrącanie opłaty za pobyt (koszty wyżywienia i zakwaterowania) w ośrodku przez właściwy organ ze 

świadczeń (decyzja nr ……………………………………… z dnia ………………………………………) 

3) odbioru zasiłku stałego, renty socjalnej itp. (decyzja nr ……………………………………… z dnia 

……………………………) przez w/w ośrodek, tytułem pokrycia kosztów wyżywienia i zakwaterowania. 

4) Oświadczam też, iż środki utrzymania przeznaczone na opłacenie pobytu w schronisku nie są zajęte, ani 

obciążone prawami osób trzecich. 

5) Oświadczam, iż moim lekarzem rodzinnym jest Pan/i ……………………………………………………. 

przyjmujący/a w …………………………………………………………………. tel. ……………………... 

Pielęgniarką środowiskowo-rodzinną jest Pan/i …………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. tel. …………………….. 
(nazwa i adres i telefon Przychodni / Ośrodka Zdrowia) 

 

 

 

……………………………….. dnia ……………………….  ………………………… 
(miejscowość)        (podpis) 
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OŚWIADCZENIE  
(wypełnia opiekun) 

 

 

Ja …………………………………………………………………………………………………………….. 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria ………………. nr …………………………………………… 

wydanym przez ……………………………………………………………………………………………… 

urodzony/a ………………………………. w ………………………………………………………………. 

PESEL: ……………………………………………………………………………………………………… 

imiona rodziców …………………………………………………………………………………………….. 

nazwisko panieńskie ………………………………………………………………………………………… 

zamieszkały/a ……………………………………………………………………………………………….. 

telefon kontaktowy: ………………………………………… kom: ………………………………………... 

Jako przedstawiciel ustawowy / opiekun prawny / faktyczny / kurator* wyrażam zgodę na umieszczenie 

w umieszczenie w Schronisku począwszy od wyznaczonego dnia przyjęcia pana/pani: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

ur. ……………………………… w …………………………………………………. PESEL …………….. 

imiona rodziców pacjenta/tki ………………………………………………………………………………... 

dowód osobisty seria ………… nr …………………….wydany przez ……………………………………... 

zamieszkały/a ……………………………………………………………………………………………….. 

Wyrażam zgodę na: 

1) pobyt w Schronisku „AGAPE” w Borowym Młynie począwszy od wyznaczonego dnia przyjęcia. 

2) potrącanie opłaty za pobyt (koszty wyżywienia i zakwaterowania) w ośrodku przez właściwy organ ze 

świadczeń (decyzja nr ……………………………………… z dnia ………………………………………) 

3) odbioru zasiłku stałego, renty socjalnej itp. (decyzja nr ……………………………………… z dnia 

……………………………) przez w/w ośrodek, tytułem pokrycia kosztów wyżywienia i zakwaterowania. 

4) Oświadczam też, iż środki utrzymania przeznaczone na opłacenie pobytu w schronisku nie są zajęte, ani 

obciążone prawami osób trzecich. 

5) Oświadczam, iż lekarzem rodzinnym jest Pan/i …………………………………………………….…….. 

przyjmujący/a w …………………………………………………………………. tel. ……………………... 

Pielęgniarką środowiskowo-rodzinną jest Pan/i …………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. tel. …………………….. 
(nazwa i adres i telefon Przychodni / Ośrodka Zdrowia) 

 

 

 

……………………………….. dnia ……………………….  ………………………… 
(miejscowość)        (podpis) 
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…………………………. 
(pieczątka ZOZ)  

 

KARTA OCENY ŚWIADCZENIOBIORCY 

 

Imię i nazwisko świadczeniobiorcy …………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………. 

PESEL: ………………………………………………………………………………………………….…... 
numer PESEL, a w przypadku jego braku − numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

Ocena świadczeniobiorcy wg skali Barthel1) 

Lp. Czynność2) Wynik3) 

1 Spożywanie posiłków: 

0 – nie jest w stanie samodzielnie jeść 

5 – potrzebuje pomocy w krojeniu, smarowaniu masłem itp., lub wymaga zmodyfi-

kowanej diety 

10 – samodzielny, niezależny 

 

2 Przemieszczanie się z łóżka na krzesło i z powrotem, siadanie: 

0 – nie jest w stanie; nie zachowuje równowagi przy siedzeniu 

5 – większa pomoc fizyczna (jedna lub dwie osoby)  

10 – mniejsza pomoc słowna lub fizyczna 

15 – samodzielny 

 

3 Utrzymywanie higieny osobistej: 

0 – potrzebuje pomocy przy czynnościach osobistych 

5 – niezależny przy myciu twarzy, czesaniu się, myciu zębów (z zapewnionymi po-

mocami) 

 

4 Korzystanie z toalety (WC) 

0 – zależny 

5 – potrzebuje pomocy, ale może coś zrobić sam 

10 – niezależny, zdejmowanie, zakładanie, ubieranie się, podcieranie się 

 

5 Mycie, kąpiel całego ciała: 

0 – zależny 

5 – niezależny lub pod prysznicem 

 

6 Poruszanie się po powierzchniach płaskich: 

0 – nie porusza się lub < 50 m 

5 – niezależny na wózku; wliczając zakręty > 50 m 

10 – spacery z pomocą słowną lub fizyczną jednej osoby > 50 m 

15 – niezależny, ale może potrzebować pewnej pomocy, np. laski > 50m 

 

7 Wchodzenie i schodzenie po schodach: 

0 – nie jest w stanie 

5 – potrzebuje pomocy słownej, fizycznej; przenoszenie 

10 – samodzielny 

 

8 Ubieranie się i rozbieranie: 

0 – zależny 

5 – potrzebuje pomocy, ale może wykonywać połowę czynności bez pomocy 

10 – niezależny w zapinaniu guzików, zamka, sznurowadeł itp. 

 

9 Kontrolowanie stolca /zwieracza odbytu: 

0 – nie panuje nad oddawaniem stolca lub potrzebuje lewatyw 

5 – czasami popuszcza (zdarzenia przypadkowe) 

10 – panuje, utrzymuje stolec 
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10 Kontrolowanie moczu /zwieracza pęcherza moczowego: 

0 – nie panuje nad oddawaniem moczu lub cewnikowany i przez to niesamodzielny 

5 – czasami popuszcza (zdarzenia przypadkowe) 

10 – panuje, utrzymuje mocz 

 

 Wynik kwalifikacji4)  

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………. 
(data, pieczęć, podpis lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo lekarza zakładu opiekuńczego) 

 

 

 

Wynik kwalifikacji: 

Stwierdzam, że wyżej wymieniona osoba wymaga / nie wymaga5) skierowania do ośrodka zapewniającego 

całodobową opiekę. 

 

 

………………………………………………………………………………. 
(data, pieczęć, podpis lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo lekarza zakładu opiekuńczego) 

 

1) Mahoney FI, Barthel D. „Badanie funkcjonalne: Wskaźnik Barthel”. Maryland State Med Journal 1965; 14: 56-61. Wykorzystane za 

zgodą. Skala ta może być używana bez ograniczeń dla celów niekomercyjnych. 

2) w lp. 1-10 należy wybrać i podkreślić jedną z możliwości najlepiej opisującą stan świadczeniobiorcy. 

3) Należy wpisać wartość punktową przypisaną wybranej możliwości. 

4) Należy wpisać uzyskaną sumę punktów. 

5) Niepotrzebne skreślić. 
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USŁUGI WSPIERAJĄCE OSOBY 
Z PROBLEMAMI PSYCHICZNYMI 
 

WSPARCIE PSYCHIATRYCZNE OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI W GDAŃSKU 

Paweł Jaskulski 
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie 

Wprowadzenie 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Gdańsku jest lokalnym liderem na polu przeciw-

działania bezdomności i wsparcia osób wykluczonych. Mając na co dzień do czynienia z popu-

lacją około 1300 osób bezdomnych (z czego około 300 mieszkających na ulicy), prowadzi  

kilkanaście zróżnicowanych placówek oraz projektów, adresowanych do najróżniejszych grup 

potrzebujących. 

W swoich działaniach TPBA Gdańsk kieruje się przede wszystkim zasadami integracji społecz-

nej, dążąc do włączania osób bezdomnych we wszystkie sfery życia społecznego. W miarę moż-

liwości zachęca osoby bezdomne, do korzystania z instytucji publicznych, na równi z innymi 

członkami społeczeństwa. Wyjątki od tej zasady dopuszczalne są wyłącznie w sytuacjach,  

w których z jakiegoś powodu dostęp do instytucji publicznej jest niemożliwy. 

Przykładem tego może być służba zdrowia. TPBA podejmuje regularne starania mające na celu 

zachęcanie osób bezdomnych do korzystania z przysługującej im publicznej opieki zdrowotnej, 

jednocześnie pilnując, aby prawo do korzystania z niej nie było im odmawiane. Z większością 

placówek służby zdrowia na ogół udaje się prowadzić umiarkowaną współpracę w tym zakresie. 

Niestety praktyka pokazuje, iż najbardziej trudny do wyegzekwowania jest dostęp do usług psy-

chiatrycznych.  

Zagadnienie to jest o wiele bardziej złożone i nie dotyczy wyłącznie osób bezdomnych. Dostęp-

ność do publicznych specjalistów psychiatrii jest bardzo utrudniona dla wszystkich obywateli 

naszego kraju. Dostanie się do specjalisty wymaga od pacjenta dużej determinacji i długotrwa-

łego oczekiwania w kolejce. W przypadku osób cierpiących w wyniku tak ekstremalnej formy 

wykluczenia jaką jest bezdomność, szanse są jeszcze mniejsze. Brak dokumentów, czy stałego 

miejsca pobytu, brak świadomości przysługujących praw oraz umiejętności wyegzekwowania 

ich w konfrontacji ze zbiurokratyzowanymi procedurami, jak i wiele innych czynników spra-

wiają, że niewiele osób bezdomnych jest objętych opieką psychiatryczną. Większość gdańskich 

podopiecznych TPBA praktycznie nie miała do niej dostępu.  

Aby podjąć próbę wyjścia z bezdomności, na ogół pierwszą barierą z jaką należy się zmierzyć 

są własne problemy zdrowotne. Pokonanie ich zazwyczaj warunkuje dalsze działania. Zatem 

brak dostępu do psychiatry niejednokrotnie uniemożliwiał podopiecznym Towarzystwa sku-

teczne wyjście z bezdomności. Ponieważ sytuacja była wyjątkowa, TPBA podjęło decyzję  

o wzięciu sprawy w swoje ręce i zorganizowaniu we własnym zakresie dostępu do usług psy-

chiatrycznych, dla swych podopiecznych. 
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Podstawowe założenia usługi 

W latach 2020 i 2021 TPBA prowadziło w Gdańsku dwa projekty, których celem było, między 

innymi, objęcie lokalnej populacji osób bezdomnych prywatną opieką psychiatryczną. Podo-

pieczni Towarzystwa mieli dostęp do specjalistów z dziedziny psychiatrii oraz terapeutów spe-

cjalizujących się w terapii uzależnień. Usługi te zostały sfinansowane z dwóch źródeł, jednym 

był krajowy fundusz NIW PROO, drugim – fundusze Unii Europejskiej, program POWER.  

Opieką tą objęte zostały 3 grupy klientów TPBA: osoby bezdomne przebywające w placówkach 

(schroniskach i noclegowniach), osoby bezdomne przebywające na ulicy i miejscach niemiesz-

kalnych oraz osoby bezdomne przebywające w mieszkaniach (w ramach programu „Housing 

first – najpierw mieszkanie”). Każda z tych grup cechuje się nieco inną specyfiką, dlatego też 

usługi psychiatryczne (i terapeutyczne) dla każdej z nich zorganizowane były w nieco inny spo-

sób.  

W przypadku placówek dla osób bezdomnych, na ich terenie organizowane były regularne  

dyżury psychiatryczne. W wybrane dni, o ustalonej godzinie odbywał się dyżur specjalisty,  

o którym mieszkańcy placówki byli poinformowani z wyprzedzeniem. Korzystanie z porad było 

dobrowolne, a cykliczność dyżurów umożliwiała objęcie mieszkańców stałą opieką, a nawet 

prowadzenie terapii długoterminowych (jeśli wystąpiła taka potrzeba).  

W przypadku osób bezdomnych pozostających w przestrzeni publicznej i przebywających  

w miejscach niemieszkalnych, aby objąć ich ofertą Towarzystwa organizowane były regularne 

wspólne patrole streetworkerów i psychiatry oraz wspólne patrole streetworkerów i terapeuty 

uzależnień. Ten tak zwany „mobilny zespół psychiatryczny” odwiedzał miejsca w przestrzeni 

miejskiej, w których przebywały osoby bezdomne rozpoznane wcześniej przez streetworkerów 

jako te, które mogą potencjalnie cierpieć na problemy natury psychicznej. Rozwiązanie to zde-

cydowanie usprawniało pracę zespołu. Dzięki temu, że lokalna populacja osób w bezdomności 

ulicznej jest dość dobrze znana streetworkerom, psychiatra nie tracił czasu na rozmowy z wszyst-

kimi napotykanymi po kolei klientami, szukając pośród nich potencjalnych pacjentów, lecz tra-

fiał bezpośrednio do osób wytypowanych, pośród których szansa na znalezienie osoby chorej 

była o wiele większa. Po krótkiej rozmowie streetworkerów ze spotkanym klientem i przedsta-

wieniu mu specjalisty, streetworkerzy dyskretnie usuwali się z rozmowy, pozwalając psychiatrze 

na prowadzenie swych działań. Starał się on poprowadzić rozmowę w ten sposób, aby móc zdia-

gnozować sytuację człowieka i zaproponować ewentualne dalsze leczenie (jeśli oczywiście było 

wymagane). 

W przypadku osób bezdomnych przebywających w mieszkaniach (objętych wsparciem w ra-

mach programu „Housing first – najpierw mieszkanie”), spotkania psychiatry i terapeuty uma-

wiane były indywidualnie i odbywały się w lokalach, w których mieszkali podopieczni pro-

gramu. Częstotliwość spotkań uzależniona była od potrzeb i sytuacji klienta. Jako że program 

najpierw mieszkanie adresowany był w szczególności do osób cierpiących na zaburzenia psy-

chiczne i uzależnionych, opieką specjalistów objęci zostali wszyscy podopieczni biorący w nim 

udział. 

 

Rezultaty 

Z perspektywy niemal 2 lat prowadzenia opisanych powyżej usług, wsparciem objętych zostało 

około 250 osób bezdomnych, z czego około 200 osób objęto wsparciem w placówkach, około 

40 na ulicy i 10 w mieszkaniach. Sytuacje z którymi zmagali się wspomniani pacjenci były oczy-

wiście dość złożone, a schorzenia niekiedy nakładały się na siebie (ta sama osoba cierpiała na 
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kilka schorzeń), zatem indywidualne historie klientów nie zawsze łatwo było sklasyfikować. 

Ogólnie można jednak podzielić je następująco: 

❑ około 25% pacjentów cierpiało na powikłania psychiczne wynikające z długotrwałego 

uzależnienia od alkoholu; 

❑ około 25% pacjentów cierpiało na zaburzenia psychiczne na podłożu organicznym; 

❑ około 15% pacjentów cierpiało na schizofrenię; 

❑ około 13% pacjentów cierpiało na ciężkie zaburzenia snu; 

❑ około 13% pacjentów cierpiało na depresję; 

❑ około 5% pacjentów cierpiało na zaburzenia osobowości; 

❑ około 3% pacjentów cierpiało na upośledzenie umysłowe; 

❑ około 1% pacjentów cierpiało na chorobę afektywną dwubiegunową. 

Oczywiście należy pamiętać, iż wynik ten nie jest w żaden sposób reprezentatywny dla całej 

populacji osób bezdomnych. Podobny projekt przeprowadzony w innej części kraju mógłby dać 

zupełnie inne rezultaty. 

 

Wnioski i doświadczenia z wdrażania usługi 

Blisko 2 lata wdrażania usług psychiatrycznych dla osób bezdomnych na terenie Gdańska, po-

zwoliły na zebranie dość pokaźnej liczby doświadczeń i wniosków – zarówno pozytywnych, jak 

i negatywnych. Najmocniejszą stroną omawianych działań było przede wszystkim to, że umoż-

liwiły one bardzo dużej grupie osób bezdomnych dostęp do pomocy medycznej, do której wcze-

śniej nie miały dostępu. Z omawianych usług skorzystało około 20% gdańskiej populacji osób 

bezdomnych, co miało bezpośrednie przełożenie na poprawę sytuacji zdrowotnej tej grupy. 

Oczywiście wychodzenie z bezdomności i leczenie chorób psychicznych to procesy długotrwałe, 

których końcowe efekty będą możliwe do prześledzenia dopiero z perspektywy kilkuletniej, jed-

nak zmiany na lepsze były wyraźnie zauważalne.  

U części podopiecznych zanotowano spadek zachowań agresywnych i obniżenie poziomu lęku, 

a także usprawnienie procesu komunikacji, dzięki czemu część z nich zaczęła chętniej współ-

pracować z kadrą ośrodków. Dzięki sprawnie postawionej diagnozie, kilka osób udało się umie-

ścić w szpitalach lub ośrodkach detoksykacyjnych, zaś w kilku skrajnych przypadkach udało się 

udaremnić próby samobójcze, dzięki odpowiednio wczesnemu rozpoznaniu symptomów i we-

zwaniu pogotowia.  

Miało to także bezpośrednie przełożenie na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród pracowni-

ków placówek dla osób bezdomnych. Wcześniej zdarzało się, iż niektórzy podopieczni, zacho-

wujący się „dziwnie i nietypowo”, budzili niepokój lub wręcz strach wśród kadry placówek. 

Pojawienie się konsultacji psychiatrycznych w ośrodkach sprawiło, iż po pierwsze liczba „dziw-

nych” zachowań wśród klientów ograniczyła się, po drugie zaś lekarz był w stanie wytłumaczyć 

kadrze placówki, dlaczego dany klient się zachowuje w określony sposób, co to oznacza i w jaki 

sposób powinno się reagować na takie zachowanie.  

Projekty pokazały wyraźnie, iż placówki dla osób bezdomnych i mieszkania treningowe są miej-

scami, w których z powodzeniem prowadzona może być część terapii, nawet długoterminowych. 

Cykliczne i regularne spotkania z psychiatrą, stała opieka kadry, która przypomina o braniu le-

ków i pomaga zrealizować recepty (w placówkach są to opiekunowie i pracownicy socjalni, zaś 

w mieszkaniach treningowych asystenci osoby bezdomnej), a także względna abstynencja, to 

warunki sprzyjające do przeprowadzenia niektórych form leczenia (momentami zbliżone do wa-

runków panujących w niektórych ośrodkach służby zdrowia). 

Posiadanie w swych zasobach psychiatry usprawniło także współpracę z innymi instytucjami. 

Specjalista ten ma możliwość samodzielnego wystawiania skierowań do szpitali, czy na oddziały 
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detoksykacyjne, w związku z tym proces organizowania leczenia w placówkach służby zdrowia 

został usprawniony (dotychczas samo zdobycie skierowania do odpowiedniej placówki bywało 

problematyczne i czasochłonne). Dodatkowo, wezwania karetek pogotowia dokonywane przez 

lekarza nie były ignorowane przez dyspozytorów (co się często zdarza, gdy karetkę próbuje we-

zwać pracownik organizacji pozarządowej nie będący lekarzem), dzięki czemu komunikacja ze 

służbami ratunkowymi również uległa poprawie. Podobnie było w przypadku współpracy z lo-

kalnymi ośrodkami pomocy społecznej z regionów, z których pochodzili podopieczni TPBA. 

Wcześniej zdarzało się, że pracownicy niektórych OPSów ignorowali prośby pracowników so-

cjalnych TPBA np. o zorganizowanie dla klienta miejsca w DPS. Gdy do takich próśb zaczęto 

załączać oficjalne opinie lekarskie, podania te zaczęły być traktowane poważniej. 

Niestety podjęte działania miały też swoje słabe strony. Podstawowym problemem była ich cena. 

Zatrudnienie psychiatry na taką skalę, to koszt bardzo duży dla organizacji pozarządowej. Liczba 

specjalistów psychiatrii dostępnych na rynku pracy i chętnych do pracy z osobami bezdomnymi 

(szczególnie na ulicy) jest bardzo ograniczona, co ma bezpośrednie przełożenie na stawkę go-

dzinową, jaką trzeba zapewnić, aby pozyskać odpowiedniego specjalistę. Biorąc pod uwagę 

wielkość i kompleksowość przeprowadzonego zadania (liczbę osób objętych wsparciem oraz 

częstotliwość i regularność spotkań), prowadzenie tego działania przez organizację pozarządową 

bez wsparcia funduszy zewnętrznych może być niełatwym wyzwaniem. 

Innym poważnym problemem, z jakim borykali się realizatorzy projektu, było objęcie pełnym 

wsparciem osób bezdomnych przebywających na ulicy. O ile praca psychiatry w placówkach  

i mieszkaniach przebiegała bez poważniejszych komplikacji, tak miejsca niemieszkalne i dzia-

łanie w przestrzeni publicznej nastręczało mnóstwo barier. Podstawowym problemem był brak 

możliwości wyegzekwowania abstynencji wśród klientów, a ta jest podstawowym wymogiem 

zastosowania większości leków przepisywanych przez psychiatrę. Dodatkowo sprawę utrudniał 

brak regularności spotkań i nadzoru pacjentów pomiędzy spotkaniami. Mimo regularnych patroli 

ulicznych psychiatry i wcześniejszego umawiania się z podopiecznymi, ci bardzo często nie sta-

wiali się na kolejne spotkania, lub byli nieuchwytni w dotychczasowym miejscu przebywania. 

Czas pomiędzy poszczególnymi spotkaniami niekiedy się wydłużał, a w okresach tych nie było 

żadnego kontaktu z pacjentem. Uliczna rzeczywistość sprawiała, że stosowanie środków farma-

kologicznych przez psychiatrę obarczone było bardzo dużym ryzykiem, że pacjent pomiesza leki 

z alkoholem, lub pomyli dawki, czego rezultatem może być nawet śmierć. Po wielu próbach 

uporania się z tymi problemami podjęto decyzję, iż przepisywanie leków w tych warunkach jest 

niemożliwe. Zmieniono zatem strategię działania i zadecydowano, iż psychiatra na ulicy będzie 

odgrywał rolę diagnostyczną, po czym do działania wkraczał będzie terapeuta uzależnień, który 

będzie się starał doprowadzić do sytuacji, w której klient podejmie próbę abstynencji, co pozwoli 

na powrót do działań psychiatrycznych. W tym czasie prowadzona będzie także wzmożona praca 

streetworkerska z klientem, w kierunku przekonania go do przeniesienia się do placówki dla 

osób bezdomnych, w której praca z pacjentem jest zdecydowanie skuteczniejsza. 

Jak nietrudno się domyślić, te wszystkie komplikacje sprawiły, iż praca psychiatryczna na ulicy 

miała bardzo ograniczone rezultaty.  

 

Podsumowanie 

Dobra praktyka to takie rozwiązanie, które ułatwia nasze życie i sprawia, że jest ono prostsze.  

Z pewnością praktyki opisane w powyższym artykule spełniają te kryterium. Należy jednak pa-

miętać, iż tak naprawdę idealnym rozwiązaniem było by usprawnienie publicznej służby zdrowia 

i udrożnienie dostępu do specjalistów psychiatrii, tak aby wszyscy Polacy byli w stanie z niej 

skorzystać, niezależnie od statusu społecznego. Jest to z pewnością główny kierunek, w którym 

zmiany w naszym kraju powinny być prowadzone. Póki jednak to nie nastąpi, opisane projekty 
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stanowią doskonałą „awaryjną” dobrą praktykę. Swoistą „protezę” dla służby zdrowia, która 

sprawdza się w sytuacji braku alternatyw. 

Przykłady rozwiązań jakie TPBA zastosowało na terenie Gdańska są zdecydowanie warte pole-

cenia, zwłaszcza w pracy z podopiecznymi przebywającymi w placówkach i mieszkaniach. Psy-

chiatria ulicy i fachowa pomoc osobom w miejscach niemieszkalnych wciąż wymagają jednak 

nowatorskich rozwiązań i stawiają wysoko poprzeczkę przed wszystkimi tymi, dla których los 

osób bezdomnych nie jest obojętny. 

 

 

KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI  
W ZESPOLE PLACÓWEK CARITAS W ŚWINIARACH 

Izabela Galus, Stanisław Słowik 
Caritas Diecezji Kieleckiej 

Zespół Placówek Caritas w Świniarach (gmina Solec-Zdrój) rozpoczął swoją działalność w 1998 

roku w zaadaptowanym i rozbudowanym budynku byłej szkoły. Pierwszą placówką był Środo-

wiskowy Dom Samopomocy z możliwością całodobowego zamieszkania. W tym okresie było 

to jedno z pierwszych takich rozwiązań w kraju. W 2009 roku, wskutek zmian w ustawie o po-

mocy społecznej, utworzono kolejną placówkę świadczącą pomoc całodobową osobom z zabu-

rzeniami psychicznymi – Dom Pomocy Społecznej. W kolejnych latach powstały nowe formy 

pomocy, tj. Hostel dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego 

oraz Schronisko dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością  

Zespól Placówek Caritas jest wyspecjalizowany w udzielaniu różnorodnej pomocy osobom  

z zaburzeniami psychicznymi, które nie mają wystarczającego wsparcia w rodzinie lub środowi-

sku. Poszczególne placówki pomagają potrzebującym zależnie od stopnia ich samodzielności  

i zaradności życiowej. Kontekst tworzenia takiego zespołu komplementarnych placówek wspar-

cia dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynika z faktu, że choroba psychiczna niemal zawsze 

dezorganizuje życie człowieka i nie da się jej leczyć bez zabezpieczenia potrzeb bytowych tych 

osób. Część z tych osób, zwłaszcza głęboko zaburzonych lub obciążonych kilkoma chorobami 

jednocześnie, wymaga wsparcia całodobowego w pełnym zakresie potrzeb życiowych. Innym 

wystarczy wsparcie dzienne lub okresowe z zapewnieniem nadzoru właściwego przyjmowania 

leków i okresowej kontroli lekarza i psychologa. 

Od wielu lat system pomocy społecznej oraz medycznej w Polsce „rozjechały się”. Usługi te 

podzielone na odrębne kategorie, z osobnym finansowaniem, zazwyczaj nie przystają do siebie 

i pacjent jest obsługiwany wycinkowo i odsyłany do innej jednostki, która specjalizuje się  

w załatwianiu drugiej połowy potrzeb. W rezultacie wiele osób nie znajduje na czas odpowied-

niego wsparcia i ich zdrowie i sytuacja życiowa ulegają kompletnej degradacji. Efektem jest 

nawrót głębokiej psychozy i wielomiesięczna hospitalizacja.  

Kompleks placówek Caritas w Świniarach znajduje się na wsi, w gminie uzdrowiskowej, w ci-

chej, spokojnej okolicy, w otoczeniu pięknego ogrodu i w sąsiedztwie kościoła parafialnego, co 

dodatkowo wzmacnia działania terapeutyczne mieszkańców. Zespół dostosowany jest do po-

trzeb osób niepełnosprawnych, wyposażony w windy oraz podjazdy. Szerokie spektrum działa-

nia wpisuje się w tendencję wciąż rosnącego zapotrzebowania na usługi psychiatryczne i psy-

chologiczne w regionie i w całej Polsce. Ciągle przybywa osób borykających się z problemami 

zdrowia psychicznego, zagubionych i potrzebujących fachowego wsparcia – bez oparcia w ro-

dzinie. 
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Zespół placówek Caritas w Świniarach współpracuje min. z takimi instytucjami pomocy spo-

łecznej jak: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju, Gminne Ośrodki Pomocy 

Społecznej w Solcu Zdroju, Nowym Korczynie, Pacanowie, Stopnicy, Urząd Gminy w Solcu 

Zdroju, Gminne Centrum Kultury, sądy, Policja oraz z lokalną społecznością.  

Dodatkowo osobom samotnym, starszym i niepełnosprawnym z terenu gminy placówka dowozi 

gorące obiady do miejsca zamieszkania. Nadrzędnym celem Zespołu Placówek jest udzielenie 

kompleksowej pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez różne formy wsparcia 

dostosowane do aktualnej potrzeby tych osób. Niezwykle ważnym elementem jest możliwość 

płynnego (natychmiastowego) przesunięcia pacjenta-pensjonariusza do innej formy wsparcia, 

jeżeli pogorszy lub polepszy się jego kondycja zdrowotna. Zespół placówek nie realizuje hospi-

talizacji zamkniętej (szpitalnej). Wszystkie inne formy leczenia i pomocy są dostępne w ramach 

kompleksu. Pozwala to zespołowi terapeutycznemu wnioskować do kierownika o przeniesienie 

pacjenta do innej formy wsparcia, bez wielu miesięcy wyczekiwania na wolne miejsce. Również 

dalszy kontakt z tymi samymi terapeutami i personelem medycznym zapewnia kontynuację do-

tychczasowego leczenia i wsparcia.  

W ramach Zespołu Placówek w Świniarach funkcjonują: 

❑ Dom Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 31 miejsc. Pla-

cówka świadczy usługi według standardów określonych rozporządzeniem o domach 

pomocy społecznej, a w szczególności w zakresie potrzeb bytowych, usług opiekuń-

czych i usług wspomagających w wymiarze całodobowym. Poza opieką placówka rea-

lizuje usługi jak niżej: 

▪ utrzymywanie sprawności fizycznej i zdrowotnej (gimnastyka, spacery, za-

bawy ruchowe, rehabilitacja, wycieczki); 

▪ usamodzielnienie, pobudzenie zaradności życiowej (wykonywanie różnych 

czynności związanych z higieną osobistą, nauka samodzielnego ubierania się); 

▪ nauka umiejętności społecznych i interpersonalnych (gospodarowanie budże-

tem, prawidłowe komunikowanie się w grupie, kontrolowanie zachowań agre-

sywnych); 

▪ terapia zajęciowa w tym m.in.: muzykoterapia, ergoterapia, biblioterapia; 

▪ rozwijanie różnych zainteresowań i kształtowanie osobowości; 

▪ poradnictwo psychologiczne dla pensjonariuszy i ich rodzin; 

▪ współpraca ze społecznością lokalną. 

❑ Środowiskowy Dom Samopomocy to placówka pobytu dziennego. Dom oferuje wspar-

cie dla osób wykazujących zaburzenia psychiczne i z upośledzeniem umysłowym. Po-

siada 32 miejsca, z których korzystają mieszkańcy 4 sąsiednich gmin. Zadaniem nad-

rzędnym jest umacnianie podmiotowości i samodzielności życiowej użytkowników, 

stwarzanie warunków do rehabilitacji społecznej, zmniejszanie skali wykluczenia, in-

tegracja ze środowiskiem lokalnym, oraz opieka medyczna wpływająca na ograniczenie 

choroby i polepszenie jakości życia. 

Usługi w ŚDS zorganizowane są w formach zajęć dziennych. Oprócz mieszkańców 

gminy Solec-Zdrój, w której położony jest Zespół Placówek, oraz gmin ościennych  

(Pacanów, Stopnica, Nowy Korczyn), z zajęć w ŚDS korzystają też niektórzy mieszkańcy 

Schroniska z usługami opiekuńczymi. Ośrodek zapewnia wszystkim uczestnikom udział 

w zajęciach indywidualnych oraz grupowych, dostosowując plan postępowania wspiera-

jąco-aktywizującego do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika. Treningi od-

bywają się w pracowniach: kulinarnej, plastycznej, rehabilitacyjnej, botanicznej. 
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Świadczone usługi obejmują w szczególności: 

▪ trening umiejętności spędzania czasu wolnego; 

▪ trening budżetowy, w którym uczestnicy poznają wartość pieniądza, orientację 

w cenach i uczą się dokonywania obliczeń oraz wykonywania zakupów; 

▪ trening umiejętności samoobsługi – nauka i doskonalenie w samodzielnym je-

dzeniu, myciu, ubieraniu, praniu, sprzątaniu – troska o estetykę; 

▪ trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, w których nabywają  

i doskonalą umiejętności nawiązywania kontaktów, zasady partnerstwa, a nie-

którzy są nawet aktywizowani zawodowo. 

Zajęcia realizowane są w dni robocze według ustalonego harmonogramu. Efektem pro-

wadzonej działalności jest poprawa umiejętności radzenia sobie z podstawowymi czyn-

nościami samoobsługi oraz polepszenie relacji z bliskimi i środowiskiem lokalnym. 

❑ Schronisko dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością (realizowane w stan-

dardzie schroniska z usługami opiekuńczymi) świadczy pomoc wszystkim osobom za-

grożonym i doświadczającym bezdomności i pomaga w trudnych życiowych chwilach. 

Placówka przeznaczona jest dla 26 osób zagrożonych bezdomnością i wychodzących  

z bezdomności. Posiada dziesięć samodzielnych mieszkań z łazienką i aneksem ku-

chennym. Jest integralną częścią opisywanego Zespołu Placówek Caritas. 

Odpowiednie warunki bytowe (pokoje dwu- i trzyosobowe, wyposażone w łazienkę  

i aneks kuchenny) pozwalają na utrzymanie znacznego zakresu samodzielności i spraw-

dzenie się przed powrotem do środowiska i samodzielnym zamieszkaniem. Większy 

zakres samodzielności pozwala na kontynuację procesu redukowania usług opiekuń-

czych z jednoczesnym nadzorem prawidłowości funkcjonowania. Osoby, które w cza-

sie hospitalizacji utraciły dotychczasowe mieszkanie lub rodzina nie chce ich ponownie 

przyjąć pod swój dach, mogą w schronisku oczekiwać nawet kilka lat na uzyskanie 

samodzielnego mieszkania z zasobów gminy lub organizacji pozarządowej. Niewielka 

część mieszkańców schroniska dopiero po przyjęciu jest diagnozowana w zakresie za-

burzeń psychicznych i wdrażane jest leczenie psychiatryczne w formie ambulatoryjnej. 

Placówka dodatkowo realizuje usługi: 

▪ pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz zakupie niezbędnych 

leków zleconych przez lekarza, często także nadzór nad prawidłowym przyj-

mowaniem leków; 

▪ zaspokojenie potrzeb religijnych, kulturalnych i terapeutycznych. 

Pobyt w placówce jest finansowany z pobieranego przez pensjonariusza świadczenia 

lub przez ośrodki pomocy społecznej właściwe dla miejsca zamieszkania podopiecz-

nych. W schronisku mogą przebywać osoby z zaburzeniami psychicznymi, które ko-

rzystają z fachowego wsparcia specjalistów Poradni Zdrowia Psychicznego w Świnia-

rach. Mieszkańcy mają również zapewnioną pomoc pielęgniarską i opiekuńczą. 

❑ Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi dysponuje 15 miejscami i ma na celu 

zapewnienie adekwatnych do stanu zdrowia warunków mieszkaniowych gwarantują-

cych bezpieczeństwo i stwarzających odpowiednią atmosferę dla utrzymania zdrowia  

i rehabilitacji zmierzającej do poprawy funkcjonowania społecznego i zawodowego 

osób chorych psychicznie. Do Hostelu kierowani są głównie pacjenci po długotrwałej 

hospitalizacji w oddziałach szpitalnych, którzy nie mogą wrócić do środowiska. Pobyt 

w hostelu ma na celu poprawę jakości życia i codziennego funkcjonowania oraz przy-

wrócenie umiejętności społecznych mieszkańców i przystosowanie do samodzielnej 

egzystencji. Hostel jest formą pomocy przejściowej pomiędzy szpitalem psychiatrycz-

nym, a pełnym powrotem do środowiska. 
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Czas pobytu w placówce wynosi 6 miesięcy i jest to pobyt, refundowany przez NFZ. 

W tym okresie pacjent zostaje objęty profilowanym programem terapeutyczno-rehabi-

litacyjnym. Mieszkaniec przyjmowany jest na podstawie skierowania od lekarza psy-

chiatry lub z oddziału szpitalnego. 

❑ Poradnia Zdrowia Psychicznego dostępna jest dla wszystkich mieszkańców regionu  

i czynna jest pięć dni w tygodniu – głównie w godzinach 7:00-19:00. Z usług PZP Świ-

niary, oprócz mieszkańców okolicznych gmin, korzystają również mieszkańcy Zespołu 

Placówek. Szybka i fachowa pomoc jest niezwykle ważna w procesie leczenia osób 

chorych psychicznie. Nie bez znaczenia jest również lokalizacja obiektu. Cisza, spokój 

oraz dużo zieleni pozytywnie wpływają na proces terapeutyczny osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Sprzyja to również przełamywaniu oporów w wybraniu się do psychia-

try przez pacjentów rozpoczynających leczenie. 

Bardzo ważnym atutem kompleksu placówek jest Zespół terapeutyczny, który stanowi wysoko 

wykształcona kadra. Specjaliści to pracownicy pierwszego kontaktu, a także terapeuci zajęciowi, 

pracownicy socjalni, lekarze specjaliści psychiatrii, internista, pielęgniarki, opiekunki, psycho-

logowie, w tym psycholog kliniczny oraz psychoterapeuci, pracujący z zastosowaniem różnych 

metod terapeutycznych. Praca w tak zróżnicowanym zespole umożliwia trafny dobór działań 

terapeutycznych – adekwatnych do konkretnych potrzeb pacjentów i podopiecznych. Najważ-

niejszym aspektem tej pracy jest indywidualne podejście do pacjenta. Mieszkańcy otrzymują 

indywidualny plan terapii, tj. cele i działania jakie zostaną wdrożone podczas pobytu w pla-

cówce. Każda osoba pozostaje pod stałą obserwacją całego zespołu terapeutycznego. W obiekcie 

znajduje się kilka sal przeznaczonych do terapii grupowej, a także gabinety odpowiednio przy-

stosowane do pracy indywidualnej z pacjentem oraz do rehabilitacji. Mając na uwadze chęć roz-

woju, poszerzenia wiedzy z zakresu chorób i schorzeń z jakimi zespół spotyka się na co dzień, 

prowadzone są również wewnętrzne szkolenia dla personelu, tak aby każdy mógł lepiej zrozu-

mieć potrzeby mieszkańców i stosować nowe metody leczenia. Terapeuci oraz personel  

medyczny nieustannie współpracują ze sobą, wymieniając się spostrzeżeniami odnośnie funk-

cjonowania oraz stanu zdrowia podopiecznych, co pozwala otrzymać dobre i trwałe rezultaty 

leczenia. 

Podstawę prawną tych działań stanowią: ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia  

19 sierpnia 1994 roku, ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku oraz ustawa  

o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku. Jak wspomniano na początku, problemem 

jest fakt, że przepisy te są bardzo słabo skorelowane ze sobą. Zaś wymuszenie ustawowe odręb-

ności podmiotów wykonujących w/w usługi powoduje, że pacjent – człowiek chory i niepełno-

sprawny – nie jest w stanie pokonać wielu barier, a szczególnie bariery czasu, wielu miesięcy 

oczekiwania na kolejną formę wsparcia. Bardzo często, gdy przychodzi kolej na przyjęcie go do 

Hostelu, czy ŚDS, nie jest już w stanie korzystać z tego wsparcia wskutek pogorszenia stanu 

zdrowia i nawrotu psychozy. Uczestnikami i mieszkańcami Zespołu Placówek są osoby z zabu-

rzeniami psychicznymi w różnym stopniu nasilenia oraz niewielka liczba osób upośledzonych 

umysłowo i z różnymi przejawami zaburzenia osobowości.  

Finansowanie tych działań także jest wielokierunkowe. Wynika to z charakteru udzielanej po-

mocy oraz ustawowego podziału źródeł finansowania działań pomocy społecznej i działalności 

leczniczej. Zadania ŚDS są finansowane z budżetu państwa, za pośrednictwem miejscowej 

gminy. Działalność lecznicza PZP i Hostel są finansowane z kontraktu z NFZ. DPS jest finan-

sowany w niewielkim stopniu z odpłatności własnej pensjonariuszy, a znaczna większość kosz-

tów pokrywana jest przez gminy pochodzenia tych osób. Pobyt w schronisku z usługami opie-

kuńczymi jest pokrywany również po części z dochodów własnych mieszkańców schroniska  

(w kilku przypadkach dopłacają również rodziny tych osób) a w znacznej części dopłacają gminy 

kierujące osoby bezdomne do schroniska.  
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Takie zróżnicowanie źródeł i sposobów finansowania stwarza dużo kłopotów personelowi ad-

ministracyjnemu w zawieraniu umów i egzekwowaniu należności. Jednak po przetarciu ścieżek 

i wyedukowaniu pracowników pomocy społecznej, pozwala to zapewnić bezpieczne i stabilne 

funkcjonowanie. Mając na uwadze, że w całym tym działaniu najważniejszy jest człowiek  

w potrzebie i konieczność zorganizowania dla niego kompleksowej pomocy, taki rodzaj działań 

wydaje się słuszny. Dzięki tym działaniom człowiek chory psychicznie, bez wsparcia ze strony 

rodziny, może liczyć na odpowiednią pomoc, bez zbędnej zwłoki i nie jest „odbijany jak piłka” 

od różnych elementów niespójnego systemu jednostek publicznych.  

Stałość tego rozwiązania jest na tyle pewna i stabilna, na ile stabilne będą przepisy w tym zakre-

sie. Na przykład w początkowym okresie dobrze sprawdzała się formuła środowiskowego domu 

z hostelem. Jednak po zmianie ustawy o pomocy społecznej w 2004 roku zlikwidowano możli-

wość opłacania pobytu w hostelu ze środków budżetu państwa i ponad 20 osób zostało bez środ-

ków na utrzymanie. Pilnie trzeba było rozbudować obiekt i wyodrębnić pomieszczenia na dom 

pomocy społecznej. Dopiero niemal po 10 latach NFZ zaczął kontraktować usługę hosteli.  

Sukcesem tych działań jest przykład kilku osób, które opuściły szpital po wielu latach hospitali-

zacji ze statusem osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Po upływie kolejnych kilku lat terapii 

sąd stopniowo cofnął im ubezwłasnowolnienie. Osoby te założyły rodzinę i opuściły Zespół Pla-

cówek podejmując samodzielne funkcjonowanie w środowisku. Oczywiście takich przypadków 

było zaledwie kilka na przestrzeni 20 lat. Jednak dużo większym osiągnięciem jest fakt, że 

znaczna cześć mieszkańców Hostelu również wraca do rodziny lub mieszkań chronionych.  

W innych przypadkach, nawet jeżeli dane osoby przez wiele lat pozostają w schronisku lub domu 

pomocy społecznej, to jakość ich życia i sposób funkcjonowania są daleko lepsze niż wcześniej.  

Na koniec należy dodać, że Zespół Placówek Caritas w Świniarach jest tylko częścią dużej sieci 

pomocy świadczonej przez Caritas Diecezji Kieleckiej. Część mieszkańców Zespołu Placówek 

w Świniarach w kolejnych latach trafia do innych placówek i form wsparcia, jak np. mieszkania 

chronione lub wspierane i tam często funkcjonują z dużym sukcesem, bez dodatkowego wspar-

cia. Pozostaje mieć nadzieję, że postępujący proces deinstytucjonalizacji usług społecznych nie 

zatraci tych możliwości, ale je wzmocni i upowszechni w skali całego kraju. 

 

 

PROGRAM MIESZKANIOWY DLA OSÓB  
PO HOSPITALIZACJI PSYCHIATRYCZNEJ 

Małgorzata Filipowicz, Arkadiusz Sadowski 
Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” 

Charakterystyka organizacji 

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w Lublinie, jest zna-

komitym przykładem dobrej praktyki w dziedzinie organizacji kompleksowego systemu wspar-

cia dla osób potrzebujących. Jest to organizacja pozarządowa, która powstała w 1991 r. z inicja-

tywy ks. dr Tadeusza Pajurka, od 2005 r. posiada status organizacji pożytku publicznego.  

Od 30 lat Stowarzyszenie „Misericordia” prowadzi szereg działań na terenie województwa lu-

belskiego, głównie miasta Lublin. W ciągu tego okresu udało się zbudować kompleksowy sys-

tem wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, w ramach którego funkcjonują: ŚDS – Środo-

wiskowy Dom Samopomocy, WTZ – Warsztaty Terapii Zajęciowej, ZAZ – Zakład Aktywności 

Zawodowej z prowadzoną Kawiarnią Santiago Cafe i Kawiarenką Sezonową, Dom o charakterze 
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rodzinnym oraz mieszkania chronione i wspomagane. Pomoc skierowana jest do osób z różnego 

rodzaju chorobami, ale dość znaczącą grupę stanowią osoby z problemami psychicznymi. 

Poziom oferowanych usług potwierdza otrzymana w 2019 r. nagroda Totus Tuus dla Charyta-

tywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w kategorii Promocja god-

ności człowieka, a także przyznany dla Zakładu Aktywności Zawodowej Znak Jakości Ekonomii 

Społecznej i Solidarnej 2020 oraz wiele innych nagród i wyróżnień.  

Bardzo ciekawym i dynamicznie rozwijającym się obszarem naszej działalności jest sektor 

mieszkalnictwa. Aktualnie dysponujemy szeroką ofertą dla 35 osób: od mieszkań wspomaga-

nych, przez personel terapeutyczny, do mieszkań chronionych dla osób z dużym poziomem sa-

modzielności życiowej. Nasze placówki mieszkaniowe stanowią różne etapy w usamodzielnia-

niu. 

❑ Mieszkania wspomagane – przeznaczone są dla 20 osób łącznie w 3 różnych lokaliza-

cjach – na terenie gmin Lublin, Głusk i Żmudź. Stanowią podstawowy etap w procesie 

samodzielnego zamieszkania. Z uwagi na specyfikę programową i cel tych mieszkań, 

w dalszej części artykułu ten rodzaj wsparcia zostanie opisany szczegółowo jako przy-

kład dobrej praktyki. 

❑ Dom o charakterze rodzinnym – jest formą pośrednią w budowaniu autonomii życio-

wej. Podopieczni mają do dyspozycji pokoje jedno-, dwu- i trzyosobowe, wspólną 

kuchnię, salon, dwie łazienki i ogród. Dom jest koedukacyjny – piętro zajmują kobiety, 

parter mężczyźni. Może tu mieszkać 8 osób. Na terenie posesji w osobnym budynku 

mieszka opiekun, który służy pomocą w zależności od bieżących potrzeb mieszkańców. 

❑ Mieszkania chronione – przeznaczone są dla 6 pracowników ZAZ. Lokale są w formie 

niezależnych od siebie kawalerek z aneksem kuchennym i łazienką każda. Jest to oferta 

dla osób najbardziej usamodzielnionych i niezależnych finansowo. Pomoc opiekuna 

doraźna, ukierunkowana na wspieranie autonomii i współpracę lokatorów. 

 

Idea mieszkań wspomaganych 

Mieszkania wspomagane prowadzone przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy 

Chorym „Misericordia” są najnowszym przedsięwzięciem – funkcjonują od 2019 r. Ideą powo-

łanych mieszkań jest wspieranie osób po przebytym kryzysie zdrowia psychicznego, w powrocie 

do możliwie pełnego i niezależnego życia.  

Ta forma wsparcia została zorganizowana w ramach programu pilotażowego „Standardy w za-

kresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych po-

bytach w szpitalu psychiatrycznym” – projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, nato-

miast partnerem na terenie województwa lubelskiego jest Charytatywne Stowarzyszenie Niesie-

nia Pomocy Chorym „Misericordia”. 

Mieszkania wspomagane doskonale wpisują się w ideę dobrej praktyki. Stanowią istotny etap 

przejścia od opieki instytucjonalnej do możliwie autonomicznego dla danej osoby funkcjonowa-

nia społecznego.  

 

Mieszkania wspomagane – prewencja bezdomności  

Formuła mieszkań wspomaganych doskonale wpisuje się w działania prewencyjne problemu 

bezdomności. Zapobieganie temu zjawisku jest kluczowe w działaniach związanych z jego po-

wstrzymywaniem i minimalizowaniem. Bardzo rzadko zostaje się osobą bezdomną z dnia na 
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dzień. Wśród przyczyn mogących doprowadzić do doświadczenia bezdomności można wymie-

nić problemy adaptacyjne w rodzinie, kryzysy małżeńskie, rozwody, nieleczone zaburzenia psy-

chiczne i neurologiczne, uzależnienia, ubóstwo oraz brak lub utrudniony dostęp do opieki  

środowiskowej w sytuacji kryzysowej lub w przypadku nagłych zdarzeń losowych.  

W związku z tym tak ważna jest organizacja różnych form wsparcia, dzięki którym osoby do-

świadczające pierwszych symptomów związanych z brakiem miejsca do zamieszkania mogłyby 

z nich korzystać. Możliwość pomocy powinna być dostępna osobom w kryzysie życiowym za-

nim nasili się w nich poczucie bezsilności, bezradności i wykluczenia, odbierające w efekcie 

motywację do jakiegokolwiek działania. 

Osoby z problemami psychicznymi są w dużej grupie ryzyka związanego z bezdomnością i sta-

nowią coraz liczniejszą grupę w schroniskach. W sytuacji, gdy stan zdrowia nie wymaga hospi-

talizacji, nie mając wsparcia rodzinnego lub finansowego na wynajęcie zakwaterowania, pozo-

stają bez żadnej krótkotrwałej formy pomocy. Natomiast osoby decydujące się na leczenie  

w szpitalu psychiatrycznym, często boją się wrócić do swojego środowiska, czy dysfunkcjonal-

nej rodziny, z obawy przed regresem choroby. Mimo samodzielnie podejmowanych prób zmiany 

życia, często to im się nie udaje. Dlatego idea mieszkań wspomaganych jest znakomitą alterna-

tywą i szansą rozwoju dla ludzi w każdym wieku, doświadczających różnych problemów życio-

wych, z którymi nie potrafią samodzielnie sobie poradzić. Odpowiednio zorganizowana pomoc 

daje szansę na pokonanie życiowego impasu oraz pełne funkcjonowanie w społeczeństwie z po-

czuciem przynależnej każdemu człowiekowi godności.  

 

Projekt „Standard w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących  

psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” 

Mieszkania wspomagane realizowane w ramach projektu przez Charytatywne Stowarzyszenie 

Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” działają na terenie województwa lubelskiego w 3 lo-

kalizacjach na terenie gmin Lublin, Głusk i Żmudź. Każde mieszkanie podzielone jest na strefę 

prywatną – pokoje oraz wspólną – salon i kuchnię.  

Mieszkania w Lublinie na ul. Zdrowej adresowane są do 10 osób. Lokatorzy mają do dyspozycji 

8 pokoi jedno- i dwuosobowych. Lokalizacja mieszkań gminy Głusk położona jest również  

w Lublinie przy ul. Głuskiej. Przekazano na ten cel dawną siedzibę Urzędu Gminy Głusk. Po 

remoncie budynku zamieszkało tu 7 osób w 5 pokojach jedno- i dwuosobowych. Dom posiada 

także ogród ze strefą relaksu i integracji. Trzecia lokalizacja mieści się w miejscowości Wołko-

wiany na terenie gminy Żmudź. Oferta skierowana jest do 3 osób, które do dyspozycji mają  

2 pokoje z aneksami kuchennymi. Wszystkie domy mają charakter koedukacyjny. 

Adresatami są podopieczni Stowarzyszenia „Misericordia”, którzy korzystają z jednego z pro-

wadzonych przez stowarzyszenie ośrodków, tj.: ŚDS, WTZ lub pracują w ZAZ. Uczestnictwo  

w tych jednostkach jest podstawowym warunkiem zamieszkania. Stowarzyszenie pozyskuje po-

dopiecznych poprzez stałą współpracę z Szpitalem Neuropsychiatrycznym, zwłaszcza z oddzia-

łem Rehabilitacji Psychiatrycznej, MOPR, PUP, DPS. Coraz częściej również lekarze psychia-

trzy i rodzinni zachęcają do korzystania z oferowanych przez stowarzyszenie usług. Gmina 

Żmudź rekrutowała uczestników poprzez instytucje pomocy społecznej. Kryterium dopuszcza-

jącym do zakwaterowania w ramach projektu unijnego są minimum 2 pobyty w szpitalu psy-

chiatrycznym. Czas trwania projektu to lata 2019-2022. Przez ten okres pobyt finansowany jest 

z funduszy unijnych. Po zakończeniu projektu utrzymanie mieszkania będzie finansowane ze 

środków własnych osób wynajmujących w formie czynszu. 

Pobyt mieszkańców wspomaga przez 5 dni w tygodniu wykwalifikowana kadra specjalistów. 

Weekendy są do pełnej dyspozycji lokatorów. W każdej z wymienionej lokalizacji zatrudniony 
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jest zespół terapeutyczny, w skład którego wchodzą: opiekun mieszkania, psycholog, terapeuta 

środowiskowy i zajęciowy, doradca zawodowy, a dodatkowo w jednej z lokalizacji w Lublinie 

– dietetyk. Nie zapewniamy opieki medycznej, dlatego bardzo ważna jest świadomość choroby, 

zaangażowanie w proces leczenia i systematyczne zażywanie leków.  

Celem zespołu terapeutycznego jest opracowanie i wdrożenie działań usamodzielniających, by 

każdy mieszkaniec po zakończeniu projektu mógł samodzielnie prowadzić gospodarstwo do-

mowe oraz osiągnął możliwy w ramach własnych zasobów poziom autonomii życiowej. Rów-

norzędnym celem jest współdziałanie grupy w kierunku prawidłowo funkcjonującej społeczno-

ści. Dlatego bardzo ważne jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb, możliwości i ograniczeń 

każdego z podopiecznych, a następnie w ramach IPR (Indywidualnego Programu Rozwoju) 

udzielenie adekwatnego wsparcia.  

Proces adaptacji jest etapowy: budowanie samodzielności, umacnianie zasobów, osiągnięcie ak-

tywności społeczno-zawodowej. Mieszkaniec bierze aktywny udział w procesie usamodzielnia-

nia. Jest traktowany z szacunkiem i otwartością na realizację własnych pomysłów czy marzeń. 

Uczy się odpowiedzialności poprzez doświadczenie konsekwencji własnych wyborów i zacho-

wania, zarówno dla siebie jak i innych. W bezpiecznych warunkach ma szansę na korekcję nie-

właściwego postępowania, sposobu myślenia, a także podejmowania wyzwań i pokonywania 

dotychczasowych ograniczeń.  

Metody terapeutyczne kierowane do podopiecznych w zależności od ich indywidualnych po-

trzeb to: treningi, edukacja, relaksacja, poradnictwo psychologiczne i zawodowe, integracja, 

szkolenia. Szczególnie rozwijamy umiejętności: dnia codziennego – sprzątanie, gotowanie, pra-

nie, dbanie o wygląd i ubiór, komunikacji społecznej i współpracy, organizacji czasu wolnego, 

planowania budżetu, aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania. Nasi podopieczni korzystali 

z kilkunastu kursów zawodowych m.in: komputerowego, baristycznego, aranżacji terenów zie-

lonych, opiekuna osób starszych, carvingu, cukierniczego. Stymulujemy rozwój stwarzając oka-

zję do odkrywania swoich zasobów, zainteresowań i realizowania pasji. 

Wspólnie dbamy o przyjazną i miłą atmosferę domu. Takie bezpieczne budowanie relacji w ma-

łej, znanej społeczności daje większą odwagę do nawiązywania kontaktów oraz rozwoju swoich 

kompetencji w coraz większej społeczności i dalej w życiu zawodowym. Uzyskiwanie wzajem-

nego wsparcia w grupie znacząco wpływa na poczucie własnej wartości, dodaje nadziei i wiary 

we własne możliwości. Niejednokrotnie jako kadra słyszymy, że mieszkańcy czują się jak  

w rodzinie. Uczą się ufać, dają sobie wsparcie, wspólnie rozwiązują problemy, konflikty i bie-

żące trudności. Pobyt w mieszkaniu wspomaganym kształtuje odpowiedzialność za swoje życie 

i dojrzałość społeczną, efektem czego jest podejmowanie przez niektórych pracy zawodowej. Po 

zakończeniu projektu zespół terapeutyczny nie będzie zatrudniony. Podopieczni nie zostaną bez 

pomocy, ponieważ dalej będą uczestniczyć w dotychczasowych ośrodkach dziennego wsparcia 

terapeutycznego, klubu ŚDS, WTZ, ZAZ. Osoby z dużym poziomem autonomii będą mogły 

podjąć decyzję o kolejnym etapie swojego życia poza strukturą stowarzyszenia – pracując na 

otwartym rynku, starając się o mieszkanie socjalne lub niezależny najem lokalu. 

 

Dotychczasowe efekty projektu mieszkań wspomaganych 

W ciągu trwania pilotażowego projektu zauważamy wymierne rezultaty. Warto zaznaczyć, że 

program był realizowany w bardzo trudnym czasie trwania epidemii COVID-19. Mimo to, dzięki 

zaangażowaniu kadry i mieszkańców, udało się do tej pory zrealizować znaczną część zaplano-

wanych celów.  
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W zakresie rozwoju kompetencji miękkich mieszkańców obserwujemy na różnym poziomie na-

stępujące zmiany: poprawa komunikacji i aktywnego słuchania, asertywność, współpraca, ra-

dzenie sobie ze stresem, umiejętność planowania i organizacji dnia, samodzielność w sprawach 

dnia codziennego, zaradność z załatwieniu spraw urzędowych, pewność siebie, motywacja do 

realizacji własnych celów, kreatywność, zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji  

i odpowiedzialność, otwartość na rozwiązywanie problemów i radzenie sobie w trudnych sytu-

acjach, adekwatne proszenie o pomoc przy niewystarczających zasobach własnych, poczucie 

sprawczości, otwartość na ludzi i otaczający świat, humor. Rezultaty aktywizacji społeczno-za-

wodowej są następujące: 

❑ aktywność społeczna: spotkania integracyjne, 2 turnusy tygodniowe – 20 osób; 

❑ wzrost kompetencji życiowych i zawodowych: kursy i szkolenia – 20 osób; 

❑ aktywność zawodowa: podjęcie zatrudnienia, utrzymanie zatrudnienia, praca okresowa, 

praca na czas próbny, staże, wolontariat zawodowy – 11 osób; 

❑ rozwój rehabilitacji środowiskowej: przejście z ŚDS do WTZ – 2 osoby; 

❑ otwartość na naukę: deklaracja dalszego kształcenia zawodowego – 3 osoby; 

❑ otwartość na doświadczenie zawodowe: deklaracja udziału w stażu – 6 osób; 

❑ gotowość podjęcia zatrudnienia: w formie 0,5 etatu – 7 osób. 

Reasumując dotychczasowe osiągnięcia projektu „Standard w zakresie mieszkalnictwa wspo-

maganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychia-

trycznym” oraz biorąc pod uwagę zadowolenie uczestników i realną zmianę ich życia, nie ma 

wątpliwości co do rozwijania tego typu placówek w przyszłości. Rozwiązania systemowe i opra-

cowanie planów jak pozyskiwać fundusze na ich otwieranie, byłoby z korzyścią dla całego kraju. 

Program pokazuje, że prewencja mimo początkowo dużych nakładów finansowych w perspek-

tywie wieloletniej doprowadza do aktywności grupy osób z niepełnosprawnościami, które bez 

takiej pomocy skazane byłyby na wykluczenie społeczne czy bezdomność. Odpowiednio zorga-

nizowane środowisko lokalne daje szansę na rozwój potencjału, który jest w każdym człowieku.  

Prezentowany program mieszkalnictwa wspomaganego, realizowany przez Charytatywne Sto-

warzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”, można rekomendować jako przykład 

zorganizowanej z sukcesem dobrej praktyki w zakresie rehabilitacji społecznej w ramach psy-

chiatrii środowiskowej. 
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ORGANIZACJA POMOCY OSOBOM W KRYZYSIE  
BEZDOMNOŚCI OPUSZCZAJĄCYM SZPITALE 
 

WSPÓŁPRACA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W KATOWICACH ZE SŁUŻBĄ ZDROWIA W ZAKRESIE UDZIELANIA WSPARCIA 
OSOBOM W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI PO ZAKOŃCZONEJ HOSPITALIZACJI 

Jacek Marciniak 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 

Problemy, na które odpowiada dobra praktyka 

Katowice, dynamicznie rozwijające się miasto zamieszkiwane przez ok. 300 tys. mieszkańców, 

stanowią serce 2,1 mln aglomeracji. Wśród tak skomasowanej ludności pojawiają się problemy 

społeczne, które wymagają interwencji i pomocy dla osób nimi obciążonych. Jednym z istotnych 

problemów społecznych w mieście Katowice jest szeroko rozumiane zjawisko bezdomności,  

a w szczególności zapewnienie adekwatnego do stanu zdrowia wsparcia osobom w kryzysie 

bezdomności po zakończonej hospitalizacji. Szacuje się, że w Katowicach przebywa około 700 

osób bezdomnych, w tym około 150 w pomieszczeniach niemieszkalnych, w stosunku do któ-

rych dostosowanie adekwatnych narzędzi rozwiązywania problemu bezdomności było i jest  

w dalszym ciągu jednym z najważniejszych elementów skutecznego niesienia pomocy osobom 

bezdomnym.  

Katowice, będące miastem wojewódzkim, skupiają na swoim terenie kilkanaście szpitali, które 

oferują świadczenia medyczne w bardzo szerokim zakresie. Jednakże w przypadku hospitalizacji 

osób w kryzysie bezdomności notowano szereg bardzo poważnych ograniczeń, związanych 

przede wszystkim z brakiem właściwej komunikacji pomiędzy szpitalami i innymi jednostkami 

służby zdrowia, a jednostkami pomocowymi zobowiązanymi do zapewnienia właściwego 

wsparcia po zakończonej hospitalizacji. Szacuje się, że rocznie hospitalizowanych jest około 200 

osób w kryzysie bezdomności. Brak wspomnianej współpracy przekładał się na powstawanie 

sporów w rozumieniu wzajemnych kompetencji oraz trybu właściwego postępowania. Do głów-

nych notowanych problemów we współpracy można zaliczyć między innymi:  

❑ brak praktyki powiadamiania pracowników socjalnych pomocy społecznej przez pra-

cowników służby zdrowia o fakcie hospitalizacji osoby bezdomnej, co umożliwiłoby 

odpowiednio wcześniejsze wspólne ustalenie działań pomiędzy osobą bezdomną, pra-

cownikami służby zdrowia oraz pracownikami pomocy społecznej; 

❑ ograniczenia we współpracy służby zdrowia i pomocy społecznej w przypadkach złego 

stanu zdrowia osoby bezdomnej, braku dokumentu tożsamości, braku własnego do-

chodu oraz ubezpieczenia zdrowotnego, w tym w zakresie ewentualnego umieszczenia 

np. w ZOL, ZPO, oddziale rehabilitacyjnym lub domu pomocy społecznej; 

❑ ograniczona wiedza po stronie służby zdrowia w zakresie zapewnienia adekwatnego 

schronienia po odbytej przez osobę bezdomną hospitalizacji lub interwencyjnym za-

bezpieczeniu medycznym w izbie przyjęć bądź pogotowiu ratunkowym; 

❑ ograniczenia we współpracy służb mundurowych, służby zdrowia oraz jednostek po-

mocowych zobowiązanych do udzielania wsparcia osobie po zakończeniu procedur me-

dycznych. 
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Opis działania 

W związku z przedstawionymi powyżej trudnościami, występującymi na styku dwóch systemów 

zabezpieczenia społecznego – służby zdrowia oraz pomocy społecznej, które rodziły przede 

wszystkim zagrożenie dla życia lub zdrowia osób bezdomnych, podjęto w tym zakresie szereg 

działań zaradczych. W głównej mierze niniejsze działania nakierowane były na wypracowanie 

dobrej praktyki współpracy służby zdrowia oraz pomocy społecznej. W pierwszej kolejności 

ustalono, które ze szpitali na terenie Katowic zatrudniają pracowników socjalnych, a które opie-

rają się na działaniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Po analizie ustalono, iż spośród 

15 szpitali zaledwie 3 zatrudniały pracowników socjalnych. Posiadając tę wiedzę w następnej 

kolejności koordynator MOPS wyznaczony do działań na rzecz rozwiązywania problemu bez-

domności w gminie, nawiązał osobiste kontakty z przedstawicielami poszczególnych szpitali, 

proponując wypracowanie wzajemnej komunikacji, w tym trybu postępowania w przypadkach 

hospitalizacji osób bezdomnych. Propozycja współpracy spotkała się z dużym zainteresowaniem 

podmiotów medycznych, zatem w wyniku wzajemnych ustaleń wypracowano dwa modele rea-

gowania na potrzebę zapewnienia wsparcia osobom w kryzysie bezdomności, tj. model poste-

powania w przypadku szpitali zatrudniających pracowników socjalnych oraz model postepowa-

nia w przypadku szpitali niezatrudniających pracowników socjalnych. Podkreślić należy, iż za-

trudnianie bądź niezatrudnianie pracowników socjalnych w strukturach służby zdrowia, stanowi 

indywidualną polityką kadrową danego podmiotu świadczącego usługi medyczne.  

 

Model 1. Zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności po zakończonej  

hospitalizacji w przypadku braku pracownika socjalnego w szpitalu 

System komunikacji służby zdrowia z MOPS  

Wyznaczony do kontaktów z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej pracownik szpitala, do 

którego została przyjęta osoba bezdomna, niezwłocznie (w dniu przyjęcia) powiadamia o tym 

fakcie przyporządkowanego do danego szpitala pracownika socjalnego MOPS. Pracownik so-

cjalny wspólnie z pracownikiem szpitala ustala termin przeprowadzenia rodzinnego wywiadu 

środowiskowego oraz warunki umieszczenia osoby bezdomnej we właściwej dla stanu zdrowia 

placówce zapewniającej schronienie (zob. załącznik). Kwalifikacja stanu zdrowia określającego 

zdolność do przebywania w określonym standardzie placówki (ogrzewalnia, noclegownia, 

schronisko, schronisko z usługami opiekuńczymi) jest dokonywana przez lekarza danego szpi-

tala. W przypadku stanu zdrowia pacjenta wskazującego na konieczność zapewnienia całodobo-

wej opieki, czyli wówczas, gdy istnieje potrzeba umieszczenia np. w ZOL, ZPO, pracownik po-

mocy społecznej wspólnie z pracownikiem szpitala ustalają następujący podział zadań:  

❑ Pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – dokonuje rezerwacji 

miejsca w odpowiedniej do stanu zdrowia pacjenta placówce zapewniającej schronie-

nie. W przypadku gdy osoba wymaga całodobowej opieki, zapewnia pomoc w złożeniu 

wniosku oraz uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego w sprawie ustalenia stopnia niepeł-

nosprawności, pomaga w wyrobieniu dokumentu tożsamości i przyznaniu świadczeń  

z pomocy społecznej. W przypadku rekomendacji do umieszczenia w domu pomocy 

społecznej kompletuje wymaganą w tym zakresie dokumentację.  

❑ Pracownik szpitala wyznaczony do kontaktów z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Spo-

łecznej – zapewnia przygotowanie dokumentacji, która jest wymagana przy umieszcze-

niu w ZOL, ZPO. Jest osobą, która odpowiada za komunikację pomiędzy szpitalem  

a MOPS, wspiera działania pracownika pomocy społecznej.  
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System transportu osób w kryzysie bezdomności po hospitalizacji  

Po zakończonej hospitalizacji, przy założeniu, że dana osoba nie wymaga całodobowej opieki, 

udaje się ona samodzielnie do wskazanej przez MOPS placówki działającej na terenie Katowic 

lub zostaje odwieziona przez transport medyczny do wskazanej przez MOPS, adekwatnej do 

stanu zdrowia, placówki zapewniającej schronienie. W przypadku sytuacji gdy transport jest nie-

zbędny, a służby medyczne go nie zapewniają, np. ze względu na odległość dzielącą szpital od 

placówki, transport organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Wymagana dokumentacja – zob. załącznik 

 

Model 2. Zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności po zakończonej  

hospitalizacji w przypadku zatrudnienia pracownika socjalnego w szpitalu 

System komunikacji służby zdrowia z MOPS  

Pracownik socjalny szpitala, do którego została przyjęta osoba w kryzysie bezdomności, prze-

prowadza rodzinny wywiad środowiskowy i przekazuje go do gminy właściwej, zobowiązanej 

do wydania decyzji administracyjnej w sprawie. W następnej kolejności informuje przyporząd-

kowanego do danego szpitala pracownika socjalnego MOPS o ewentualnej konieczności zapew-

nienia schronienia. Pracownik socjalny szpitala wraz z pracownikiem socjalnym MOPS ustala 

warunki umieszczenia osoby bezdomnej we właściwej dla jego stanu zdrowia placówce zapew-

niającej schronienie (zob. załącznik).  

W przypadku stanu zdrowia pacjenta wskazującego na konieczność zapewnienia całodobowej 

opieki, czyli wówczas, gdy istnieje potrzeba umieszczenia np. w ZOL, ZPO, pracownik socjalny 

pomocy społecznej wspólnie z pracownikiem socjalnym szpitala ustalają następujący podział 

zadań:  

❑ Pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – dokonuje rezerwacji 

miejsca w odpowiedniej do stanu zdrowia placówce zapewniającej schronienie,  

a w przypadku, gdy osoba wymaga całodobowej opieki, świadczy pomoc w złożeniu 

wniosku oraz uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego w sprawie ustalenia stopnia niepeł-

nosprawności, udziela pomocy w wyrobieniu dokumentu tożsamości, przyznaje świad-

czenia z pomocy społecznej. W przypadku rekomendacji do umieszczenia w domu po-

mocy społecznej kompletuje wymaganą dokumentację.  

❑ Pracownik socjalny szpitala – zapewnia przygotowanie dokumentacji, która jest wyma-

gana przy umieszczeniu w ZOL, ZPO, jest osobą, która odpowiada za komunikację 

pomiędzy szpitalem a MOPS, wspiera działania pracownika pomocy społecznej.  

System transportu osób bezdomnych po hospitalizacji  

Po zakończonej hospitalizacji, przy założeniu, że dana osoba nie wymaga całodobowej opieki, 

udaje się ona samodzielnie do wskazanej przez MOPS placówki działającej na terenie Katowic 

lub zostaje odwieziona przez transport medyczny do wskazanej przez MOPS, adekwatnej do 

stanu zdrowia, placówki zapewniającej schronienie. W przypadku sytuacji gdy transport jest nie-

zbędny, a służby medyczne go nie zapewniają, np. ze względu na odległość dzielącą szpital od 

placówki, transport organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Wymagana dokumentacja – zob. załącznik 
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Koordynacja działań w obu modelach 

Aby przedstawiony powyżej system komunikacji oraz współpracy MOPS i służby zdrowia  

w obszarze niesienia wsparcia osobom w kryzysie bezdomności po zakończonej hospitalizacji, 

w szczególności w godzinach popołudniowych, mógł prawidłowo funkcjonować, jak również 

reagować na nowe i nieprzewidziane sytuacje, bezwzględnie wymagane jest wyznaczenie gmin-

nego koordynatora ds. problemu bezdomności. W Katowicach funkcję tę pełni kierownik Działu 

ds. Osób Bezdomnych MOPS jako przedstawiciel samorządu współodpowiedzialny między in-

nymi za rozwój systemu pomocy osobom i rodzinom bezdomnym. Gminny koordynator w go-

dzinach popołudniowych dysponuje telefonem służbowym i w przypadku otrzymania zgłoszenia 

telefonicznego dotyczącego niejasności we współpracy ze służbą zdrowia, niezwłocznie reaguje 

podejmując stosowne ustalenia i działania.  

 

Rezultaty działania 

Przyjęta dobra praktyka współpracy ośrodka pomocy społecznej ze służbą zdrowia w bardzo 

istotny sposób przyczyniła się do poprawy jakości działań na rzecz osób w kryzysie bezdomno-

ści, w szczególności: 

❑ poprawy bezpieczeństwa osób w kryzysie bezdomności po zakończonej hospitalizacji; 

❑ poprawy jakości komunikacji w zakresie podejmowanych wspólnie działań; 

❑ poprawy stanu wiedzy, w tym kompetencji do rekomendacji medycznych do umiesz-

czenia osoby bezdomnej po zakończonej hospitalizacji we właściwej dla stanu zdrowia 

placówce zapewniającej schronienie; 

❑ powstania partnerstwa międzysektorowego na rzecz osób w kryzysie bezdomności; 

❑ poprawy jakości komunikacji w zakresie współpracy z organizacjami i instytucjami za-

pewniającymi schronienie po hospitalizacji osoby bezdomnej; 

❑ wypracowania oraz spisania zasad reagowania służb mundurowych oraz pogotowia ra-

tunkowego wobec osób w kryzysie bezdomności, które przebywają w przestrzeni pu-

blicznej;  

❑ wzmocnienia roli gminnego koordynatora w systemie pomocy osobom w kryzysie bez-

domności, a tym samym wzrostu efektywności działań. 

  

Problemy i bariery w realizacji 

Pomimo wypracowanej dobrej praktyki współpracy ze służbą zdrowia oraz gminami ostatniego 

miejsca zameldowania osoby bezdomnej na pobyt stały, warto wskazać na wybrane trudności  

i ograniczenia podczas realizacji zadań na rzecz osób w kryzysie bezdomności po zakończonej 

hospitalizacji:  

❑ notowanie przypadków nierespektowania przez gminy właściwe z uwagi na miejsce 

ostatniego zameldowania na pobyt stały, na przykład w sytuacji zasadności udzielania 

pomocy przez gminę miejsca pobytu w oparciu o art. 101 ust. 3 ustawy o pomocy spo-

łecznej – notowane są trudności na poziomie ustaleń przed przyznaniem pomocy, jak 

również w przypadku występowania sytuacji opisanej w art. 101 ust. 7 (zwrot ponie-

sionych kosztów); gminy jako argument podają brak własnych placówek, brak środków 

finansowych bądź zerwanie związków z gminą hospitalizowanej osoby bezdomnej; 

❑ brak systematycznego rozwoju kompetencji zawodowych pracowników socjalnych 

szpitali, w tym dostępności do szkoleń oraz superwizji; 

❑ w modelu zatrudnionych pracowników socjalnych w szpitalach, występowanie błęd-

nego ustalania właściwości miejscowej organu administracji publicznej zobowiązanego 

do wydania decyzji administracyjnej; 
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❑ niechęć samych osób bezdomnych do skorzystania z oferowanego przez gminę schro-

nienia, w szczególności osób, które przed hospitalizacją przebywały w pomieszcze-

niach niemieszkalnych. 

Uwzględniając przedstawione powyżej wybrane ograniczenia w zakresie adekwatnego wspiera-

nia osób bezdomnych po zakończonej hospitalizacji, zasadnym wydaje się być poszukiwanie 

dalszych rozwiązań, które umożliwią włączenie samych osób bezdomnych w proces decydowa-

nia o miejscu korzystania ze świadczeń pomocy społecznej po zakończonej hospitalizacji (np. 

poprzez modyfikację regulacji prawnych art. 101 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej). Dla zna-

czącej ilości osób bezdomnych hospitalizacja jest sytuacją nasilonego kryzysu i jednocześnie 

momentem uświadomienia sobie potrzeby i gotowości do podjęcia współpracy w rozwiązywaniu 

swojej trudnej sytuacji życiowej. Z drugiej jednak strony, niechęć części tych osób do korzysta-

nia ze schronienia oferowanego po zakończonym leczeniu (argumentowana „złymi doświadcze-

niami” z wcześniejszych pobytów w placówkach zbiorowego zakwaterowania) skłania do  

refleksji nad poszukiwaniem rozwiązań w duchu deinstytucjonalizacji, jako odpowiedzi nowo-

czesnej polityki społecznej na zjawisko bezdomności.  

 

 

Załącznik  

 

……………..………………………..      …………………………  
       Pieczątka zakładu opieki zdrowotnej                 Miejscowość, data 

 

 

Imię i nazwisko pacjenta: ……………………………………………. 

Data urodzenia/nr PESEL: ………………………………………….. 

 

Wybrana przez lekarza treść zaświadczenia: 

 

Pacjent nie wymaga hospitalizacji, nie wymaga całodobowej opieki, może przebywać w schronisku dla 

osób bezdomnych lub noclegowni. Stan zdrowia Pacjenta nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przeby-

wających w w/w schronisku lub noclegowni dla osób bezdomnych, miejscu zbiorowego zakwaterowania. 

lub  

Pacjent nie wymaga hospitalizacji, nie wymaga całodobowej opieki, wymaga wyłącznie opieki doraźnej  

w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Stan zdrowia Pacjenta nie zagraża zdrowiu 

i życiu innych osób przebywających w w/w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 

miejscu zbiorowego zakwaterowania.  

lub  

Pacjent wymaga całodobowej opieki. 

  

 

………………………………………. 
Podpis i pieczątka lekarza 
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GDAŃSKA WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA W ZAKRESIE POMOCY  
OSOBOM BEZDOMNYM TRAFIAJĄCYM DO PLACÓWEK  
PO LECZENIU SZPITALNYM 

Robert Klimczak 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

Katarzyna Niewińska 
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie 

Przez wiele lat na terenie Gdańska podejmowano szereg działań, które rozwiązałyby pojawiający 

się problem dotyczący kierowania osób bezdomnych przebywających w placówkach medycz-

nych do odpowiednich placówek czasowego pobytu. Zapewnienie pomocy adekwatnej do aktu-

alnego stanu zdrowia ma niebagatelne znaczne w dalszym procesie pomagania. Stała współpraca 

między pracownikami Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta oraz Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaowocowała pierwszymi spotkaniami z przedstawicielami gdań-

skich szpitali, podczas których podjęto próbę usystematyzowania istniejących działań oraz ich 

modyfikacji w celu znalezienia kompromisu, który ułatwiłby pracę obu stronom. Warto wspo-

mnieć, że wielokrotnie brak rozwiązań systemowych na granicy obszarów medycznego i spo-

łecznego powodował konflikty w trakcie prób umieszczenia osoby bezdomnej w placówce.  

W samym systemie zdrowotnym istnieją placówki, do których mogłyby trafić osoby z przewle-

kłymi chorobami, jednak nie ma możliwości finansowania ich pobytu; po drugiej stronie nato-

miast, istniejące placówki dla osób bezdomnych nie są przystosowane do opieki nad osobami 

wymagającymi stałego wsparcia opiekuńczo-medycznego. I tak, pomimo chęci obu stron,  

wielokrotnie rozwiązanie opisanej sytuacji poprzedzone było dużą ilością trudnych rozmów  

i konfliktów. Sytuacja ta zaczęła się poprawiać wraz z pojawieniem się w gdańskich szpitalach 

pracowników socjalnych (aktualnie tylko w jednym z nich nie zatrudniono do tej pory specjalisty 

na tym stanowisku). Ich praca w znacznym stopniu ułatwiła kontakt z jednostkami służby zdro-

wia i to właśnie oni starali się pojawiać na wszystkich spotkaniach, podczas których podejmo-

wano próby rozwiązania trudności w tym obszarze. 

W latach 2013-2016 wypracowano nieformalne rozwiązania, których założeniem było popra-

wienie tej sytuacji. Natomiast znacząco w tym okresie pogorszył się stan zdrowia osób, które po 

pobycie w jednostkach służby zdrowia miały trafiać do placówek. Coraz częściej stany zdro-

wotne bezdomnych pacjentów szpitala uniemożliwiały przyjmowanie ich do placówek dedyko-

wanych osobom samodzielnym. Zbiegło się to również ze zmianami w ustawie o pomocy spo-

łecznej. Z art. 48 ustawy zniknął zapis o placówkach typu dom dla bezdomnych, a jednocześnie 

przepisy jasno formułowały, iż w schroniskach mogą przebywać tylko osoby samodzielne (jed-

nocześnie nie definiując czym ta samodzielność jest).  

Zapisy zostały doprecyzowane w wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

z kwietnia 2017 r. określając, że w placówkach dla osób bezdomnych mogą przebywać osoby 

zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przeby-

wających w placówce. Za osobę zdolną do samoobsługi uznano taką, która bez pomocy innych 

osób jest w stanie zaspokoić swoje podstawowe potrzeby życiowe w zakresie odżywiania, pie-

lęgnacji ciała i przemieszczania się. Założeniem ustawodawcy było, aby w placówkach dla osób 

bezdomnych nie przebywały osoby, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w życiu co-

dziennym. Osoby takie powinny uzyskać pomoc w jednostkach, które są przygotowane do 

świadczenia usług osobom wymagającym całodobowej opieki (np. w domach pomocy społecz-

nej). Jeżeli osoba wymaga wzmożonej opieki medycznej, powinna zostać skierowana do zakładu 
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opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego (Wytyczne 2017, str. 10). Praktycznie 

uniemożliwiło to przyjmowanie osób wymagających dodatkowego wsparcia do placówek dla 

osób bezdomnych, a sytuacja ta miała negatywny wpływ na trudną już do tej pory współpracę 

ze szpitalami.  

Po wprowadzeniu nowej usługi – schroniska z usługami opiekuńczymi – Ministerstwo w roku 

2018 określiło w kolejnych wytycznych, iż: Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opie-

kuńczymi umożliwia świadczenie usług opiekuńczych osobom, które ze względu na wiek, chorobę 

lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki innych osób w zaspokajaniu nie-

zbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki 

całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, o którym 

mowa w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Wprowadzenie nowego typu placówki ma na celu uzupełnienie dotychczasowych form udzielania 

schronienia przez gminy, a tym samym wyeliminowanie luki w zakresie możliwości uzyskania 

pomocy przez osoby, które z powodu bezdomności nie mają możliwości otrzymania świadczenia 

w postaci usług opiekuńczych. (Wytyczne 2018, str. 2). 

Zmiany w prawie i ograniczony dostęp wynikający z długich kolejek do ZOL i ZOP spowodo-

wał, że zaczęły pojawiać się sytuacje, gdzie informacje o stanie zdrowia pacjenta przekazywane 

przez lekarzy jeszcze w czasie jego pobytu pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, 

nie zgadzały się z faktycznym stanem pacjenta, gdy przywożono go do wyznaczonej placówki. 

W placówce Schronisko Dom Brata Alberta stworzono dokument (kartę pacjenta / kartę od-

mowy), na podstawie którego zatrudniony w placówce pracownik medyczny, po ocenie stanu 

pacjenta, podejmował decyzję o przyjęciu bądź odesłaniu danej osoby do szpitala (ze względu 

na brak możliwości adekwatnej opieki wynikający z przepisów i wytycznych). Wzrost konflik-

tów na tym polu i przede wszystkim coraz trudniejsza sytuacja podopiecznych, stały się pod-

stawą do podjęcia decyzji o próbie sformalizowania systemu wypisywania osób ze szpitali do 

placówek dla osób bezdomnych.  

W tym okresie w Gdańsku tworzono Gdański Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności 

na lata 2017-2023, w którym zawarto informacje o konieczności stworzenia systemowych roz-

wiązań w pomocy osobom bezdomnym. W ramach wypracowanych uzgodnień powołano Gdań-

skie Forum Współpracy. Spotkanie inauguracyjne, otwarte przez Zastępcę Prezydenta Miasta 

Gdańska ds. Polityki Społecznej, odbyło się 13 grudnia 2018 roku. W działania w ramach forum 

włączyły się 23 organizacje i instytucje. Eksperci i ekspertki ustalili pięć obszarów, w których 

konieczne jest podjęcie działań; w konsekwencji powstały grupy robocze zajmujące się tymi 

obszarami:  

❑ grupa ds. Karty Praw Osób Bezdomnych, której zadaniem była analiza treści karty opra-

cowanej przez FEANTSA pod kątem ewentualnego przyjęcia jej w Gdańsku; 

❑ grupa ds. integracji społecznej, w której specjaliści omawiali zagadnienia asystentury, 

ale także podjęli próbę ujednolicenia dokumentacji w organizacjach; 

❑ grupa ds. rozwoju i badań, w ramach której podjęto próbę oszacowania kosztów gene-

rowanych przez osobę bezdomną korzystającą z placówkowego systemu pomocy oraz 

systemowych form pomocy w ogóle; 

❑ grupa zadaniowo-edukacyjna, która w założeniach była odpowiedzią na bieżące tematy 

pojawiające się w obszarze bezdomności (w roku 2019 jednym z dużych działów w tym 

obszarze był temat związany z migrantami); 

❑ grupa ds. zdrowia, której głównym zadaniem była próby rozwiązania trudności w za-

kresie wypisywania osób bezdomnych ze szpitali do adekwatnych placówek. 

Gdańskie Forum Współpracy w obszarze działań grupy ds. zdrowia było wynikiem wieloletnich 

prób rozwiązania trudności pojawiających się na styku obszarów społecznego i zdrowotnego  
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w zakresie pomocy osobom bezdomnym. W skład grupy weszli przedstawiciele organizacji po-

zarządowych (kierownicy placówek, pracownicy socjalni, ratownicy medyczni), pracownicy 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przedstawiciele gdańskich szpitali oraz służb munduro-

wych, w także przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu 

Miasta Gdańska. Grupa spotykała się przez rok, co dwa miesiące. Pierwsze dwa spotkania doty-

czyły przede wszystkim zorientowania się w bieżącej sytuacji i próbie bieżącego reagowania na 

pojawiające się trudności. Zagadnienia dotyczyły z jednej strony chaosu pojawiającego się na 

etapie przyjęcia mieszkańca, w tym przywożenia do placówek osób bez wcześniejszych uzgod-

nień, przywożenia osób w stanie zdrowia kwalifikującym je do innej formy pomocy, czy też 

osób nie mogących się poruszać; z drugiej – braku możliwości umieszczania osób bezdomnych 

w adekwatnych placówkach po etapie hospitalizacji. W celu uniknięcia powyższego w przyszło-

ści, grupa wypracowała procedurę przekazywania pacjentów, której głównym elementem jest 

kwestionariusz, który w kilku punktach opisuje bieżącą sytuację osoby przebywającej w szpi-

talu. Po wypełnieniu kwestionariusza, na podstawie punktacji następuje kontakt z odpowiednim 

działem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który na tej podstawie podejmuje decyzje  

o umieszczeniu w placówce. Głównymi jego elementami są: 

❑ dane pacjenta; 

❑ istnienie chorób stanowiących zagrożenie dla współmieszkańców; 

❑ określenie zdolności kontaktu słowno-logicznego; 

❑ określenie zdolności do samoobsługi; 

❑ wskazanie ewentualnych ran bądź zmian skórnych. 

Następnie, przed samym wypisem, wypełniany jest dokument opisujący stan zdrowia pacjenta; 

ten sam dokument wypełnia pracownik placówki przy przyjęciu do niej mieszkańca w celu po-

równania informacji. Określa on w skali punktowej stopień samodzielności w wykonywaniu 

podstawowych czynności takich, jak: 

❑ poruszanie się; 

❑ przygotowywanie i przyjmowanie posiłków; 

❑ dawkowanie i przyjmowanie leków; 

❑ kontakt z lekarzami (POZ i specjaliści); 

❑ dbanie o higienę; 

❑ załatwianie potrzeb fizjologicznych; 

❑ ubieranie się; 

❑ załatwianie spraw socjalnych; 

❑ wykonywanie prostych czynności / sprzątanie; 

❑ gospodarowanie pieniędzmi. 

W celu rzetelnego zweryfikowania przygotowanej przez grupę procedury, postanowiono prze-

prowadzić jej pilotaż mający ocenić funkcjonalność opracowanych narzędzi. Pilotowe testowa-

nie miało odbywać się w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Po jego zakończe-

niu procedura miała zostać uzupełniona o wnioski wynikające z pilotażu, by następnie trafić jako 

dokument do Prezydenta Miasta Gdańska. Plany realizacji działań w podanym powyżej zakresie 

pokrzyżowała pandemia COVID-19 – nie było możliwości testowania procedury w okresie na-

tężonej pracy w szpitalach. Ponadto, w związku z prewencją wirusa, osoby ze szpitali kierowane 

są do miejsc buforowych, a dopiero po odbyciu izolacji w tych miejscach – do odpowiednich 

placówek. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego i wznowieniu standardowego 

trybu przyjmowania klientów do placówek dla osób doświadczających bezdomności, planowane 

jest wznowienie prac nad pilotażem procedury.  

Wszystkie powyżej opisane działania zostały zorganizowane bezkosztowo, w ramach zadań wła-

snych zaangażowanych organizacji i instytucji. Nawiązanie ścisłej współpracy ze szpitalami po-

zwoliło na poznanie przez obie strony (tj. szpitale i instytucje pomocowe) swoich możliwości  
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i uprawnień. Ograniczono również do minimum sytuacje, w których osoby wypisywane ze szpi-

tali były dowożone do placówek bez wcześniejszych uzgodnień i ustalenia możliwości przyjęcia. 

Współpraca szpitali i instytucji pomocowych pozwala na wspólne znajdowanie rozwiązań w sy-

tuacjach z pogranicza pomocy społecznej i systemu opieki zdrowotnej. Wpisanie powyższych 

rozwiązań w Gdański Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2017-2023 daje 

gwarancję realizacji ustaleń ze strony instytucji pomocy społecznej, jak i ich trwałość i rozwój. 

Rekomendacje: 

❑ ukończenie działań związanych z wdrożeniem procedury – przeprowadzenie pilotażu  

i ustanowienie wypracowanych rozwiązań jako prawa lokalnego; 

❑ udrożnienie systemu opieki zdrowotnej dla osób doświadczających bezdomności w za-

kresie dostępności miejsc w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgna-

cyjno-opiekuńczych po zakończeniu hospitalizacji; 

❑ rozwój sieci schronisk z usługami opiekuńczymi; 

❑ rozwój rozwiązań mieszkaniowych, w tym mieszkań chronionych i mieszkań w nurcie 

metody najpierw mieszkanie (housing first) – jako alternatywy dla pomocy instytucjo-

nalnej; 

❑ przygotowanie domów pomocy społecznej do przyjmowania osób doświadczających 

bezdomności i dalszej pracy z nimi w kierunku readaptacji społecznej. 

 

 

ORGANIZACJA OPIEKI POSZPITALNEJ OSOBOM POZOSTAJĄCYM W KRYZYSIE 
BEZDOMNOŚCI W BIAŁYMSTOKU 

Pamela Żebrowska 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku to jeden z największych szpitali w Polsce,  

a jednocześnie to najnowocześniejsza publiczna placówka służby zdrowia w województwie pod-

laskim. Wykonuje się tu szeroki wachlarz unikatowych procedur w ramach kontraktu z podla-

skim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia oraz umowy z Ministerstwem Zdrowia. Są tu 

hospitalizowane przypadki z medycznego punktu widzenia najtrudniejsze, wymagające wyso-

kospecjalistycznej wiedzy i znakomitego sprzętu. W szpitalu funkcjonuje 39 klinik, w których 

przygotowanych jest łącznie 907 łóżek. Szpital mieści się w dwóch lokalizacjach: przy ulicy 

Skłodowskiej oraz przy ulicy Żurawiej. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku 

zatrudnionych jest ponad 2 700 pracowników. Pacjentami opiekuje się 682 lekarzy, 909 pielę-

gniarek i 207 położnych. Pacjenci mogą liczyć również na wsparcie 51 ratowników medycznych 

oraz 26 opiekunów medycznych. 

W Białymstoku dorośli pacjenci mogą skorzystać z czterech placówek szpitalnych. Poza Uni-

wersyteckim Szpitalem Klinicznym wsparcie medyczne pacjenci mają prawo uzyskać w Woje-

wódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego, Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK 

oraz Szpitalu MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego. W trzech szpi-

talach w Białymstoku stworzone zostały stanowiska pracownika socjalnego. W sytuacji przeka-

zywania pacjenta do innego szpitala pracownicy socjalni szpitali pozostają w kontakcie, co uła-

twia zapewnienie pomocy, nie powielając wykonanych już czynności.  

Poza współpracą pomiędzy pracownikami innych szpitali, pracownik socjalny Uniwersytec-

kiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przede wszystkim stale współpracuje z Miejskim 
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Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, w zakresie zapewnienia opieki poszpitalnej oso-

bom pozostającym w kryzysie bezdomności. Od kilku lat pracownicy Zespołu Pracowników 

Socjalnych nr 11, skupionego tylko na wsparciu osób bezdomnych, ściśle współpracują ze szpi-

talem, w celu zapewnienia kompleksowej opieki choremu, po zakończonym leczeniu. Pracownik 

socjalny szpitala odpowiada za komunikację pomiędzy szpitalem, a pracownikami MOPR i pra-

cownikami innych placówek zapewniających pomoc osobom pozostającym w kryzysie bezdom-

ności. 

Dzięki wewnętrznej procedurze szpitala, wypracowanej na przestrzeni ostatnich lat, każda osoba 

potrzebująca, pozostająca w kryzysie bezdomności jest zgłaszana pracownikowi socjalnemu 

szpitala, niezwłocznie po rozpoczęciu hospitalizacji. Niezależnie od problemów, jakie dotykają 

pacjenta, zostaje mu udzielona pomoc. W sytuacji zwiększonego ryzyka niesamodzielności pa-

cjenta po zakończonym leczeniu, lekarz prowadzący ocenia rokowania pacjenta, co do ewentu-

alnej potrzeby zapewnienia opieki po zakończonym leczeniu. Jeżeli w opinii lekarza zakończe-

nie pobytu w szpitalu może być tożsame z niewydolnością pacjenta w samoopiece, lekarz wraz 

z pracownikiem socjalnym szpitala oceniają stan zdrowia i podejmują wstępną kwalifikację pa-

cjenta do wybranej placówki. Po ustaleniu, do jakiego typu placówki pacjent będzie zakwalifi-

kowany, podejmowane są wielorakie czynności zarówno z ramienia szpitala, jak również Miej-

skiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku i innych placówek zapewniających pomoc 

osobom bezdomnym. 

Podczas hospitalizacji osób bezdomnych, zarówno w trakcie dłuższej hospitalizacji, jak i rów-

nież udzielania doraźnej pomocy w SOR, personel najczęściej dostrzega takie zagadnienia i pro-

blemy jak: 

❑ niepotwierdzona tożsamość hospitalizowanego pacjenta; 

❑ brak prawa do świadczeń opieki zdrowotnej; 

❑ brak środków finansowych – przede wszystkim na wykupienie leków, przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych; 

❑ brak możliwości samodzielnego zapewnienia ciągłości opieki po zakończonym lecze-

niu; 

❑ brak możliwości zapewnienia opieki nad nowonarodzonym dzieckiem przez kobietę 

bezdomną; 

❑ konieczność sprawienia pochówku osobie bezdomnej. 

Pacjenci pozostający w kryzysie bezdomności, podczas rozmowy z pracownikiem szpitala, czę-

sto zwracają się z prośbą o pomoc w: 

❑ ustaleniu i nawiązaniu kontaktu z rodziną; 

❑ zapewnieniu bezpiecznego miejsca po zakończonej hospitalizacji; 

❑ skompletowaniu i złożeniu dokumentów do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Nie-

pełnosprawności; 

❑ skontaktowaniu się z Powiatowym Urzędem Pracy i przekazanie informacji o obecnej 

hospitalizacji; 

❑ skontaktowaniu się z pracownikami socjalnymi ogrzewalni, noclegowni, schroniska,  

w celu umówienia miejsca, po opuszczeniu szpitala; 

❑ zaopatrzeniu w czystą, ciepłą odzież oraz zorganizowaniu transportu do wybranej pla-

cówki. 

 

Osoba bezdomna przyjęta do szpitala bez potwierdzonej tożsamości 

W przypadku rozpoczęcia hospitalizacji osoby o nieustalonej lub niepotwierdzonej tożsamości, 

zwracamy się z prośbą o przyjazd patrolu Policji i dokonanie czynności pozwalających na po-

twierdzenie tożsamości.  
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Osoba pozostająca w kryzysie bezdomności bez potwierdzonego prawa do świadczeń 

opieki zdrowotnej 

Każda osoba bezdomna bez potwierdzonego prawa do świadczeń zdrowotnych zostaje zgło-

szona pracownikowi socjalnemu szpitala (niezależnie od tego czy osoba ta nadal przebywa  

w szpitalu, czy zakończyła hospitalizację). Pracownik socjalny przeprowadza wstępny wywiad 

z pacjentem, uzyskując podstawowe dane, niezbędne do wystąpienia z wnioskiem o objęcie 

ubezpieczeniem zdrowotnym. O braku ubezpieczenia zdrowotnego szpital niezwłocznie infor-

muje MOPR. Jeżeli pacjentowi zostaje udzielona doraźna pomoc w Szpitalnym Oddziale Ratun-

kowym i nie przebywa już w szpitalu, pracownicy socjalni MOPR wszczynają postępowanie 

administracyjne w celu ustalenia sytuacji dochodowej pacjenta i wydają decyzję potwierdzającą 

lub niepotwierdzającą prawo do świadczeń zdrowotnych. Jeżeli pacjent jest nadal hospitalizo-

wany, pracownicy socjalni osobiście przeprowadzają wywiad środowiskowy w szpitalu, na pod-

stawie którego wydają decyzję. 

 

Ciężarne kobiety pozostające w kryzysie bezdomności 

Każda kobieta bezdomna przyjęta Kliniki Perinatologii i Położnictwa zostaje objęta pomocą 

psychologa oraz pracownika socjalnego szpitala. Z uwagi na bezpieczeństwo matki i dziecka, 

szpital jest wcześniej pisemnie informowany przez MOPR o sytuacji życiowej kobiety, zaawan-

sowaniu jej ciąży oraz o przewidywanym terminie porodu. Pracownicy socjalni MOPR oraz pra-

cownicy noclegowni, w której przebywała kobieta, informują kobietę o możliwości skorzystania 

z placówek, do których może zgłosić się wraz z nowonarodzonym dzieckiem oraz o możliwości 

pozostawienia dziecka w szpitalu. Utrzymanie współpracy z MOPR w takich szczególnych przy-

padkach pozwala zadbać o zdrowie i życie dziecka. Matki noworodków decydują najczęściej  

o pozostawieniu dziecka w szpitalu – zrzekając się praw do dziecka lub zwracając się do sądu  

z prośbą o czasowe umieszczenie dziecka w placówce lub rodzinie zastępczej, do momentu 

zmiany sytuacji życiowej i wyjścia z bezdomności. W sytuacji, kiedy matka dziecka jest osobą 

niewspółpracującą, szpital zwraca się do sądu rejonowego z prośbą o zajęcie stanowiska w spra-

wie noworodka i podjęcie decyzji komu należy przekazać opiekę nad dzieckiem. 

 

Ogrzewalnia / noclegownia 

W sytuacji, gdy pacjent nie wymaga specjalistycznej opieki poszpitalnej, może skorzystać z po-

mocy w poszukiwaniu miejsca w noclegowni lub ogrzewalni. Noclegownia zapewnia schronie-

nie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ra-

mach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. 

Tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie ogrzewalni, która umożliwia 

interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej 

w miejsca siedzące. Pracownik socjalny przedstawia pacjentowi ulotkę z aktualną listą placówek 

świadczących pomoc osobom bezdomnym (ulotka dostępna jest na stronie internetowej MOPR 

– https://www.mopr.bialystok.pl/index.php/pomoc-osobom-bezdomnym). Po rozmowie z pa-

cjentem pracownik socjalny kontaktuje się bezpośrednio z placówką i uzgadnia dzień zakończe-

nia hospitalizacji i bezpieczny sposób przekazania pacjenta. Jeżeli pacjent wyraża chęć skorzy-

stania z transportu medycznego, informacja przekazywana jest osobie, która realizuje przewozy 

pacjentów w szpitalu.  

 

Schronisko / schronisko z usługami opiekuńczymi 

Jeżeli pacjent po zakończonym leczeniu szpitalnym, z uwagi na wiek, chorobę lub niepełno-

sprawność wymaga częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życio-
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wych, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, za-

kład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy może uzyskać tymczasową 

opiekę w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Uniwersytecki Szpital 

Kliniczny ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem „Ku Dobrej Nadziei” w Białymstoku, które 

prowadzi Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Jeżeli placówka dyspo-

nuje dostępnym miejscem, szpital powiadamia MOPR o konieczności skierowania pacjenta do 

schroniska lub schroniska z usługami opiekuńczymi. Lekarz wydaje pacjentowi zaświadczenie 

lekarskie o konieczności opieki ze strony osób trzecich i potrzebie zapewnienia usług opiekuń-

czych. Pacjent, po uzgodnieniu z pracownikiem socjalnym schroniska zostaje przewieziony do 

placówki transportem medycznym. 

 

Dom pomocy społecznej 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 

niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić nie-

zbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu 

pomocy społecznej. Pracownik socjalny szpitala kompletuje dokumenty niezbędne do urucho-

mienia procedury umieszczenia w DPS, o czym niezwłocznie informuje MOPR. Pracownik so-

cjalny MOPR odwiedza pacjenta i przeprowadza z nim wywiad środowiskowy niezbędny do 

umieszczenia w domu. Po otrzymaniu decyzji kierującej do placówki szpital umawia się bezpo-

średnio z domem pomocy społecznej i ustala przekazanie pacjenta. 

 

Zakład opiekuńczo-leczniczy / zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy 

W sytuacji, kiedy lekarz ocenia stan pacjenta jako wymagający wzmożonej opieki medycznej, 

hospitalizowany kierowany jest na podstawie art. 33a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świad-

czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 

z późn. zm.) do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego. Przekazanie 

pacjenta i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji organizuje szpital (współpraca lekarza  

i pracownika socjalnego szpitala). W województwie podlaskim taką specjalistyczną opiekę 

świadczy 18 placówek. Zdarzają się sytuację, iż z uwagi na bardzo niski dochód (najczęściej 

zasiłek z pomocy społecznej) pacjenci nie zostają zakwalifikowani do ZOL/ZPO. W sytuacji, 

gdy pacjent posiada świadczenie emerytalno-rentowe i spełnione zostają pozostałe kryteria kwa-

lifikacji, osoba zostaje przyjęta do placówki. Przy kompletowaniu dokumentów do ZOL/ZPO 

często niezbędna jest również pomoc pracowników socjalnych MOPR w udostępnieniu (na 

prośbę pacjenta) kopii dokumentu potwierdzającego posiadane świadczenie. Dokument ten nie-

zbędny jest do kwalifikacji i wyliczenia opłaty za pobyt w ośrodku – pacjenci zazwyczaj nie są 

w posiadaniu kopii dokumentu. W sytuacji, kiedy pacjent z uwagi na sytuację finansową lub  

z uwagi na schorzenie, nie zostaje zakwalifikowany do ZOL/ZPO może zostać skierowany do 

innych placówek zapewniających wymaganą opiekę.  

 

Oddziały medycyny paliatywnej / hospicja stacjonarne 

Osoby pozostające w kryzysie bezdomności, które nie rokują nadziei na wyleczenie, mogą zo-

stać skierowane do hospicjum stacjonarnego lub oddziału medycyny paliatywnej. Osoby zakwa-

lifikowane do tego typu placówek mają zapewnioną bezpłatną opiekę lekarską, pielęgniarską, 

leczenie farmakologiczne, leczenie bólu oraz leczenie innych objawów somatycznych. W sytu-

acji, gdy ZOL/ZPO odmawia przyjęcia pacjenta, a jednostka chorobowa kwalifikuje do leczenia 

w hospicjum lub oddziale medycyny paliatywnej, pracownik szpitala wraz z lekarzem, podej-

mują kroki, w celu umieszczenia pacjenta w takiej placówce.  
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Sprawienie pochówku osobie bezdomnej 

W sytuacji śmierci osoby bezdomnej szpital niezwłocznie kontaktuje się z MOPR i pracowni-

kami socjalnymi noclegowni, ogrzewalni lub schroniska, znajdujących się na terenie miasta Bia-

łystok, w celu ustalenia czy zmarły posiadał rodzinę, którą należy poinformować o zgonie cho-

rego oraz z intencją ustalenia wyznania zmarłego. Nad zweryfikowaniem informacji o domnie-

manej rodzinie zmarłego i poinformowaniem ich o śmierci, nadzór sprawuje Policja. W przy-

padku nieustalenia członków rodziny lub ustalenia i uzyskania informacji o braku zamiaru po-

chowania zmarłego, informujemy MOPR i zwracamy się z prośbą o sprawienie pochówku. 

 

Zbiórka odzieży dla osób pozostających w kryzysie bezdomności 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku prowadzi coroczną zbiórkę odzieży dla osób 

potrzebujących – pacjentów naszego szpitala. Zbiórka odbywa się w sezonie jesienno-zimowym. 

Odzież, w której są przyjmowani bezdomni pacjenci do szpitala, najczęściej jest zabrudzona  

i zniszczona, wobec tego nie ma możliwości, aby ponownie z niej skorzystali. Każdy pacjent 

opuszczający szpital otrzymuje ciepłe, czyste dostosowane do pogody ubranie i obuwie. Szpital 

podejmuje taką inicjatywę wewnętrznie, wśród swojego personelu, aby nie wykorzystywać za-

sobów ubraniowych innych placówek wydających odzież osobom bezdomnym w Białymstoku. 

 

Dyżurująca karetka ratunkowa 

Osoby bezdomne mogą skorzystać z podstawowej pomocy medycznej, nie tylko zgłaszając się 

do lekarza rodzinnego lub kierując się na SOR. W centrum Białegostoku dwa razy w tygodniu 

dyżuruje specjalna karetka przeznaczona dla osób pozostających w kryzysie bezdomności. Dy-

żurują w niej ratownicy z Grupy Nadzieja. Można tam przyjść, aby zaopatrzyć rany, zmienić 

opatrunek czy uzyskać pomoc w innych dolegliwościach zdrowotnych. Jeśli będzie potrzebna 

pomoc w miejscu, gdzie przebywają osoby bezdomne, karetka pojedzie tam po uprzednim zgło-

szeniu przez streetworkerów. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Fundacji „Spe Salvi”, projekt 

współfinansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu 

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Inicjatywę wspiera także miasto 

Białystok. 

 

Problemy i bariery we współpracy szpitala z innymi organami 

Szczególnym problem w kierowaniu osób po leczeniu szpitalnym do placówek wymagających 

uregulowania odpłatności, jest niechęć współpracy ze strony gminy właściwej z uwagi na ostat-

nie zameldowanie. W przypadku kierowania pacjentów spoza Białegostoku (jako gminy ostat-

niego zameldowania), często występuje problem z odpłatnością za placówki. Gminy nie respek-

tują ustawy o pomocy społecznej, która jasno definiuje zadania gminy właściwej z uwagi na 

miejsce ostatniego zameldowania osoby bezdomnej. Niejednokrotnie gmina, która nie chciała 

partycypować w kosztach, uzasadniała to długim okresem nieprzebywania pacjenta bezdomnego 

na terenie tej gminy. 

Kolejną trudnością napotkaną w pomocy osobom bezdomnym, jest brak możliwości uzyskania 

danych potwierdzających posiadanie statusu osoby ubezpieczonej lub posiadania prawa do 

świadczeń emerytalno-rentowych. Szpital nie jest upoważniony do uzyskiwania danych z m.in. 

takich urzędów jak: Powiatowy Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolni-

czego Ubezpieczenia Społecznego. Problem ten często wydłuża procedurę objęcia ubezpiecze-

niem zdrowotnym lub umieszczenia w placówce, w której podstawowym kryterium przyjęcia 

jest okazanie otrzymywanego świadczenia. W takich sytuacjach korzystamy ze wsparcia MOPR, 
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który jest upoważniony do uzyskania informacji, natomiast często ta procedura znacznie wy-

dłuża hospitalizację pacjenta. 

Wypracowana nieformalna współpraca szpitala z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Bia-

łymstoku oraz innymi placówkami zapewniającymi całodobową lub doraźną pomoc osobom 

bezdomnym, pozwala na zmniejszenie ryzyka ponownej hospitalizacji oraz umożliwia kontynu-

ację leczenia, co w konsekwencji prowadzi do poprawy stanu zdrowia. W sytuacji, kiedy pacjent 

otrzyma kompleksową pomoc poszpitalną i umożliwione będzie mu stosowanie się do zaleceń 

lekarskich, może wrócić do poprawnego funkcjonowania i podjąć próbę wyjścia z bezdomności. 

Jeżeli pacjent po zakończonym leczeniu nie zostanie skierowany do miejsca, w którym będzie 

mógł bezpiecznie przejść okres rekonwalescencji i nie otrzyma zabezpieczenia finansowego na 

zakup leków, zwiększa się ryzyko ponownej hospitalizacji oraz sukcesywne, nieodwracalne po-

garszanie się stanu zdrowia.  
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USŁUGI MEDYCZNE, PARAMEDYCZNE I OPIEKUŃCZE 
ŚWIADCZONE OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM  
BEZDOMNOŚCI W ŚRODOWISKU 
 

STREETWORKING MEDYCZNY W MODELU WARSZAWSKIM 

Emilia Wesołowska 
Fundacja Ambulans z Serca / Caritas Archidiecezji Warszawskiej 

Justyna Kościukiewicz 
Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej 

Kamila Suchenek-Maksiak 
Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej 

Michał Wasiak 
Fundacja Ambulans z Serca 

Wstęp  

Streetworking medyczny, choć ma swoją wyjątkową specyfikę, jest w rzeczywistości w mniej-

szym lub większym stopniu realizowany w trakcie każdego kontaktu z osobami bezdomnymi  

w ramach streetworkingu ogólnego. Kryzys bezdomności bowiem, praktycznie zawsze idzie  

w parze z kryzysem zdrowia fizycznego oraz psychicznego. Zasada ta działa również w drugą 

stronę – trudno wyobrazić sobie skuteczny i korzystny dla pacjenta streetworking medyczny, 

bez działań mających na celu rozpoznanie jego całościowej sytuacji i zaproponowania rozwiązań 

skierowanych na poprawę stanu socjalnego i inicjujących wyjście z kryzysu bezdomności. 

Współpraca organizacji wyspecjalizowanych w tych dwóch płaszczyznach sprzyja profesjonal-

nemu podejściu do każdej z nich, zawsze jednak chociażby wstępne rozpoznanie potrzeb ogól-

nych i medycznych oraz zainicjowanie kompleksowej pomocy spoczywa zarówno na streetwor-

kerze, jak i na streetworkerze medycznym, w zależności od tego kto pierwszy nawiązał kontakt 

z klientem.  

Początki Ambulansu z Serca – karetki dla osób bezdomnych sięgają 2018 roku, kiedy to kilkoro 

przyjaciół, studentów medycyny i jednocześnie wolontariuszy Mokotowskiego Hospicjum 

Świętego Krzyża, zdecydowało się w ramach własnej inicjatywy społecznej wypełnić lukę  

w pomocy osobom bezdomnym i wyjść ze wsparciem medycznym na warszawskie ulice, niosąc 

pomoc tym, którzy nie byli w stanie samodzielnie dotrzeć do lekarza w przychodni lub w szpi-

talu. W ten sposób powstał pierwszy zespół streetworkerów medycznych. Ważnym elementem 

pracy medyków okazała się karetka, która od początku jest do dyspozycji Ambulansu z Serca 

(jej właścicielem jest założyciel Ambulansu). Dzięki niej opatrywanie ran odbywa się w warun-

kach intymnych za zamkniętymi drzwiami karetki. Kolejnym ważnym elementem skutecznej 

działalności Ambulansu z Serca jest udostępniony mieszkańcom Warszawy, organizacjom po-

zarządowym oraz instytucjom, numer telefonu, pod którym przyjmowane są zgłoszenia.  
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Pod koniec 2018 roku inicjatywa społeczna medyków z Ambulansu z Serca rozpoczęła opartą  

o formalne porozumienie współpracę z Ośrodkiem Charytatywnym TYLKO Caritas Archidie-

cezji Warszawskiej. Współpraca trwa do tej pory i umożliwia kompleksowe wsparcie odbiorców 

usług streetworkingu medycznego poprzez nieograniczony dostęp do zaplecza jakim dysponuje 

ośrodek TYLKO, czyli: łaźni, jadłodajni, magazynu odzieżowego, izolatki dla chorych, schro-

niska, a także wyodrębnionego pomieszczenia przeznaczonego na niewielki punkt medyczny. 

W grudniu 2018 r. Caritas Archidiecezji Warszawskiej otrzymało dwuletnie dofinansowanie ze 

środków Miasta Stołecznego Warszawy na realizację streetworkingu medycznego. Zadanie po-

wierzono medykom z Ambulansu z Serca. Sześcioosobowy zespół składający się z młodych 

lekarzy, ratowników KPP i ratowników medycznych, pod koordynacja pracownika socjalnego 

Ośrodka TYLKO kontynuował patrole na terenie lewobrzeżnej Warszawy. Otrzymane środki 

finansowe zapewniły regularny zakup paliwa do karetki, środków opatrunkowych a także wy-

posażenie patroli. Przez dwa lata medykom z Ambulansu nie tylko udało się dotrzeć i udzielić 

niezbędnej pomocy medycznej wielu osobom bezdomnym, ale także zbudować sieć wzajem-

nych kontaktów między streetworkerami z rożnych organizacji warszawskich oraz instytucji.  

W lipcu 2019 roku Ambulans z Serca oficjalnie stał się fundacją.  

 

Model Warszawski – opis działania dobrej praktyki 

W grudniu 2020 roku Ambulans z Serca (wraz z Caritas Archidiecezji Warszawskiej, a także 

Stowarzyszeniem Pomocy i Interwencji Społecznej, Mokotowskim Hospicjum Świętego 

Krzyża, Stowarzyszeniem Monar, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło War-

szawa-Praga i Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi) przystąpił do realizacji przełomowego na skalę 

Polski partnerstwa realizowanego na terenie piętnastu dzielnic Warszawy w ramach zadania pu-

blicznego „Warszawski streetworking i poradnictwo – program socjalno-pomocowy na rzecz 

osób w kryzysie bezdomności”, którego celem jest zapewnienie szerokiego dostępu do usług 

zabezpieczających podstawowe potrzeby życiowe osób w kryzysie bezdomności, wspieranie  

w odzyskiwaniu samodzielności życiowej oraz podniesienie skuteczności działań prowadzonych 

w ramach systemu pomocy osobom w kryzysie bezdomności w Warszawie. Cele opierają się na 

trzech fundamentalnych filarach – streetworkingu, poradnictwie oraz koordynacji działań  

i współpracy z instytucjami, służbami i organizacjami działającymi na terenie m.st. Warszawy. 

Grupą docelową zadania są osoby w kryzysie bezdomności przebywające na terenie Warszawy, 

głównie w altankach działkowych, pustostanach, kanałach ciepłowniczych, klatkach schodo-

wych i dworcach, a także mieszkańcy noclegowni i schronisk pozostający w sytuacji kryzysu.  

W zakresie usług zabezpieczających podstawowe potrzeby osób w kryzysie bezdomności oraz 

wspierania w odzyskiwaniu samodzielności życiowej prowadzone są działania w obszarze: 

❑ streetworkingu – realizowanego na terenie piętnastu dzielnic Warszawy, opartego na: 

▪ docieraniu do osób w kryzysie bezdomności przebywających w miejscach nie-

mieszkalnych na terenie miasta, 

▪ świadczeniu wsparcia i poradnictwa w różnych obszarach życia – socjalno-

bytowym, zdrowotnym, aktywizacyjnym, formalno-prawnym; 

❑ streetworkingu medycznego – realizowanego na terenie m. st. Warszawy, współdziałają-

cego z organizacjami partnerskimi i innymi organizacjami pozarządowymi, opartego na: 

▪ prowadzeniu patroli,  

▪ koordynacji z podobnymi działaniami prowadzonymi przez inne organizacje,  

▪ nawiązaniu partnerskiego kontaktu z osobą w kryzysie bezdomności w celu 

zbudowania relacji, 

▪ udzieleniu pomocy medycznej w celu zmniejszenia zagrożenia życia i zdrowia; 
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❑ działań mobilnego punktu poradnictwa – nastawionego na:  

▪ redukcję szkód wynikających z bezdomności,  

▪ udzielanie pomocy doraźnej i interwencyjnej,  

▪ świadczenie poradnictwa, 

▪ przekazywanie informacji o rodzajach i formach pomocy świadczonej przez 

różne instytucje, służby, organizacje; 

❑ działalności dwóch punktów poradnictwa – prowadzonych przez Stowarzyszenie Po-

mocy i Interwencji Społecznej oraz Mokotowskie Hospicjum św. Krzyża; działalność 

punktów jest komplementarna i oparta o:  

▪ świadczenie poradnictwa przez pracowników socjalnych, psychologa, praw-

nika, edukatora/ów społecznego/ych, doradcę zawodowego, w tym w formie 

warsztatowej;  

▪ świadczenie działań osłonowych (m.in. możliwość wykonania zdjęć do doku-

mentów; pomoc rzeczową w postaci m.in. artykułów spożywczych, higienicz-

nych, odzieżowych, środków opatrunkowych; prowadzenie otwartej kuchni 

dla osób bezdomnych wraz z jadłodajnią, w której osoby te mogą pobrać żyw-

ność, przygotować sobie posiłek i wziąć ze sobą na wynos bądź spożyć na 

miejscu).  

 

Rezultaty dobrej praktyki w zakresie streetworkingu  

Partnerstwo w zakresie streetworkingu obejmujące piętnaście z osiemnastu warszawskich dziel-

nic jest ogromnym wyzwaniem. Próba scalenia zespołów z sześciu niezależnych organizacji po-

zarządowych i zmotywowanie do wspólnego wypracowania nowych standardów pracy stanowią 

główny cel całego przedsięwzięcia. Założenia projektowe zakładały wykorzystanie okresu 

dwóch lat (XII.2020-XI.2022) na stworzenie Modelu Warszawskiego, który ma za zadanie ewo-

lucję streetworkingu z poziomu patroli monitorujących, w kierunku zaawansowanego outrea-

chu, opartego na relacji i zakładającego rolę asystencką w realizowaniu planu zmiany w życiu 

osoby doświadczającej bezdomności. W myśl tej koncepcji streetworker staje się moderatorem 

profesjonalnej więzi, której efektem jest postrzeganie streetworkera jako przewodnika. Bezpie-

czeństwo, zaufanie i współdecydowanie są warunkami budowania sprawczości i kompetencji 

niezbędnej do dążenia w kierunku samodzielności życiowej. Streetworker jako rzecznik osoby  

i lider zmiany, staje się łącznikiem między interesariuszami i otoczeniem instytucjonalnym bu-

dowanym na rzecz osoby wspieranej. Przez to, że jest najbliżej człowieka i pracuje w jego śro-

dowisku przebywania, jest najlepiej poinformowany, streetworker ma możliwość szybkiego re-

agowania i animowania lub podejmowania odpowiednich działań. Dysponuje też narzędziami 

(lokalna siatka kontaktów z numerami telefonów), by sprawnie dotrzeć do człowieka w sytuacji 

wymagającej interwencji (np. wezwanie środowiskowej pomocy medycznej, organizacja wspar-

cia przez służby) lub gdy pojawi się możliwość wprowadzenia zaplanowanych działań (np. prze-

kazanie informacji i koordynacja przyjęcia na oddział detoksykacyjny lub rozpoczęcie kursu za-

wodowego). 

Partnerstwo organizacji dało streetworkerom możliwość bezpośredniego kontaktu z koordynato-

rami zadania, którzy wspierają i pomagają wytaczać ścieżki pracy z odbiorcą. Koordynatorzy to 

osoby doświadczone w pracy z osobami w kryzysie bezdomności. Koordynator streetworkingu, 

który jest twórcą koncepcji Model Warszawski ma za zadanie wdrożyć w liczący około 30 osób 

zespół nowe metody pracy oraz zagwarantowanie równego dostępu do zasobów, wśród których 

najważniejsze to: efektywna sieć kontaktów, karty ICE, wypracowanie współpracy z podmiotami 

strategicznymi (Straż Miejska, szpitale, ośrodki pomocy społecznej). Nowatorski zakres koordy-

nacji związany jest z dużą dostępnością (24 godziny, 7 dni w tygodniu) stałego numeru telefonu, 
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co podyktowane jest dążeniem do maksymalnego wykorzystania możliwości kart ICE. Dotychcza-

sowe doświadczenia przekonują, że tak wysoka dostępność jest odpowiedzią na potrzeby między 

innymi służb i szpitali (koordynator wielokrotnie organizował wsparcie dla osób w kryzysie po 

godzinie 22:00 na podstawie próśb pracowników SOR lub Straży Miejskiej). 

 
Koordynacja streetworkingu w zadaniu „Warszawski streetworking i poradnictwo” 

Koordynator streetworkingu medycznego przyjmuje bezpośrednio zgłoszenia od streetworke-

rów i wysyła zespół medyków do udzielenia pomocy. Następnie streetworker otrzymuje infor-

mację zwrotną od zespołu Ambulansu z Serca o przeprowadzonych działaniach medycznych. 

Dzięki wzajemnym ustaleniom można zaplanować dalsze wsparcie osób w kryzysie bezdomno-

ści dwutorowo: budowania relacji w celu zmiany sposobu życia oraz wsparcia medycznego. 

Ambulans z Serca, prowadząc streetworking medyczny na ulicach Warszawy, z każdym kolej-

nym rokiem działalności stara się lepiej rozumieć swoją rolę w dynamicznym systemie pomocy 

osobom w kryzysie bezdomności. Pryncypia pozostają jednak bez zmian. Poprawa stanu zdro-

wia osoby bezdomnej jest nie tylko wartością samą w sobie, ale jest również kluczowa dla sku-

teczności pozostałych działań pomocowych. Ambulans prowadzi więc, między innymi, nastę-

pujące działania: promocja zdrowia wśród osób bezdomnych – zachęcanie do szczepień i badań 

kontrolnych, edukacja w zakresie profilaktyki zdrowotnej, rozpoznawanie sytuacji zdrowotnej  

i potrzeb medycznych indywidualnych pacjentów oraz pomoc w zrozumieniu własnej sytuacji 

zdrowotnej, przekładanie na zrozumiały język dokumentacji medycznej i zaleceń z kart infor-

macyjnych, napisanych często medycznym żargonem. Dzięki pracy wykwalifikowanych medy-

ków – lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, jesteśmy w stanie również pomagać  

pacjentom w zmianach opatrunków na przewlekłych ranach kończyn, nawigować chorych za-

gubionych w strukturze publicznego systemu ochrony zdrowia oraz przekazywać do placówek 
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ochrony zdrowia tych, którzy wymagają zaawansowanej diagnostyki i leczenia. Lekarze pracu-

jący w Ambulansie często prowadzą w swoich macierzystych szpitalach i przychodniach lecze-

nie pacjentów, których poznali w trakcie pracy na ulicy.  

Pełne wyleczenie chorób oraz trwała poprawa stanu zdrowotnego to ideał. W większości przy-

padków okazuje się jednak, że nie jest on możliwy do osiągnięcia – czy to z powodu samej istoty 

choroby przewlekłej, czy też, częściej, niewystarczającego zaangażowania samego pacjenta. 

Wiadomo bowiem, że osoba w kryzysie bezdomności zawsze jest również w kryzysie psycho-

logicznym, z którego często wynika niechęć do opuszczenia miejsca przebywania, porzucenia 

nałogów czy poddania się rygorowi zaleceń medycznych. Mimo to uważamy, że nawet czę-

ściowa poprawa sytuacji zdrowotnej, ma istotne znaczenie dla redukcji życiowych szkód, jakie 

niesie ze sobą bezdomność i zwiększa szansę powodzenia akcji pomocowych w przyszłości. 

Czasem wręcz pomoc ta ratuje życie. Ta myśl pomaga streetworkerom pozytywnie myśleć  

o swojej pracy, nawet gdy na pierwszy rzut oka nie widać spektakularnych efektów.  

Streetworking medyczny jest nie tylko dobrą, ale wręcz niezbędną praktyką pracy z osobami 

bezdomnymi. Stan zdrowia oraz sytuacja społeczna klientów są bowiem nierozerwalnie połą-

czone w pętli wzajemnego sprzężenia zwrotnego. Dobra współpraca między streetworkerami 

oraz streetworkerami medycznymi jest koniecznym warunkiem skutecznej pomocy osobom bez-

domnym. 

 

 

KRAKOWSCY LEKARZE NADZIEI 

Marian Kopciuch 
Stowarzyszenie Lekarze Nadziei 

Stowarzyszenie Lekarze Nadziei jest organizacją pożytku publicznego, działającą od 1989 roku, 

początkowo jako filia francuskiej organizacji charytatywnej Médecins du Monde (Lekarze 

Świata) z siedzibą w Krakowie. W tej strukturze polscy Lekarze Świata mieli swoje oddziały  

w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Nowym Sączu. W Krakowie już wtedy prowa-

dzili także, istniejącą od stanu wojennego, darmową Aptekę Darów. Organizowali też liczne 

wyjazdy z pomocą humanitarną, m. in. do Rumunii (1989), na Litwę (1991), do Kurdystanu 

(1991), Kazachstanu (1992-97), do krajów b. Jugosławii (1992-94), Czeczeni (1994-96), Rwan-

dy (1994) czy ostatnio do szpitala w Ngaondaye w Republice Środkowoafrykańskiej (2019)  

Konieczność skoncentrowania się na coraz większych programach niesienia pomocy najuboższej 

części naszego społeczeństwa w kraju, a także dla rodaków na b. Kresach południowo-wschod-

nich, stała się m.in. powodem przekształcenia w 1995 r. Stowarzyszenia Lekarze Świata w polską 

organizację pozarządową o profilu non profit pn. Lekarze Nadziei – napisano na stronie współ-

czesnego Stowarzyszenia, które w dniu 11 września 2004 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zebra-

niu Członków uchwaliło formalny Statut, obowiązujący do dzisiaj. Powody były bardziej zło-

żone, wiązały się z różnicami ideologicznymi ze strukturą macierzystą. Przewodniczącym Sto-

warzyszenia od początku istnienia był prof. Zbigniew Chłap, którego w czerwcu 2018 r. zastąpił 

dr Marian Kopciuch. 

Świadczymy pomoc dla ludzi ubogich i bezdomnych, z reguły nieubezpieczonych, których 

liczbę szacuje się wg GUS na 33 tys. osób, a naszym zdaniem ok. 50 tys. osób, w tym 5 tys.  

w Małopolsce. Rzecz zrozumiała, że w tym wypadku żadna z instytucji nie radzi sobie z ich 

rejestracją. Tak jest nie tylko w Polsce, przy czym działalność ruchów charytatywnych sięga, 

także u nas, okresu międzywojennego. 
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Mamy obecnie dwa oddziały, w Warszawie i Krakowie. Łącznie Stowarzyszenie liczy 94 człon-

ków, różnych zawodów, ale dominują lekarze. W Krakowie prowadzimy Przychodnię dla Bez-

domnych, mieszczącą się na I piętrze Centrum Pomocy św. Ojca Pio ojców Kapucynów oraz 

darmową Aptekę Darów – obecnie Charytatywny Punkt Apteczny. 

Rocznie udzielamy pomocy ok. 5 tys. osób. Dziennie w Przychodni przyjmujemy 15-100 osób. 

Wszystko zależy od warunków pogodowych. Zimą, w okresie epidemii infekcji kataralnych 

przyjmujemy nawet do stu naszych podopiecznych. Przychodzą z owrzodzeniami kończyn dol-

nych, tzw. „stopą bezdomnego”, czy też z zapaleniem płuc, z gruźlicą. Na szczęście udało nam 

się nawiązać współpracę ze Szpitalem Chorób Płuc w Jaroszowcu, gdzie wysyłamy chorych. 

Mamy też pulmonologa ze Szpitala im. Jana Pawła II, która kieruje konieczne przypadki do 

szpitala, w którym pracuje. Ale tu się pojawia problem. Bo większość z naszych pacjentów to 

osoby nieubezpieczone, wyłączone z opieki w publicznych placówkach służby zdrowia. Musimy 

zatem szybko ubezpieczać pacjenta poprzez MOPS na 90 dni, żeby mógł być przyjęty do szpi-

tala. Na szczęście MOPS z nami współdziała i udaje nam się to załatwić w ciągu jednego, dwóch 

dni. Średnio dwa do pięciu razy w miesiącu karetką pogotowia przewozimy też do szpitala cho-

rego w związku ze stanami przedzawałowymi lub zawałowymi. Ponieważ jest tu zagrożenie 

życia, więc szpitale tego nie blokują.  

Kolejny problem to uzależnienia od alkoholu czy narkotyków. Takie osoby też do nas trafiają  

i przez psychologów są kierowane na leczenie odwykowe. Udało mi się nawiązać porozumienie 

z psychologami z Akademii Frycza-Modrzewskiego, którzy z nami współpracują. Stosowana 

terapia psychologiczna oraz farmakologiczna u wielu osób zmieniła postawę życiową, a także 

zmotywowała do ograniczenia nałogów. Wśród osób uzależnionych ok. 70% ma padaczkę po-

alkoholową lub od środków odurzających, więc musimy wprowadzać leczenie przeciwpadacz-

kowe. Skuteczność leczenia staramy się potwierdzić badaniem EEG. Kierujemy również na  

tomografią komputerową, aby wykluczyć w mózgowiu sprawę guzową czy też krwiaki poura-

zowe.  

A z czego się utrzymujemy? Wygraliśmy grant z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Krakowie, ale na jego realizację musimy mieć wkład finansowy własny. Opłacamy czynsze, 

na szczęście niskie, media. Dostajemy też odpisy 1% od podatku dochodowego. Utrzymujemy 

się z datków, darowizn, także od organizacji polonijnych z Londynu, Okręgowej Izby Lekarskiej  

w Krakowie. Z inicjatywy posła Ireneusza Rasia organizujemy – co roku, już po raz szósty –  

w murach Bazyliki Mariackiej koncert dla Trzech Króli, połączony z kwestą dla podopiecznych 

Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei. 

Ponosimy również koszty siedziby Stowarzyszenia, zajmującej lokal biurowy na parterze bu-

dynku należącego do gminy Kraków, za który opłacamy miesięczny czynsz i media wspomnia-

nej przychodni lekarskiej, media Charytatywnego Punktu Aptecznego (d. Apteka Darów) oraz 

zatrudnienie 2 lekarzy, 1 farmaceuty i 4 pielęgniarek, na najniższych stawkach (grant). Wszyscy 

pozostali lekarze specjaliści oraz dyplomowane pielęgniarki pracują na zasadzie wolontariatu. 

Do tego dochodzi zakup niektórych leków, koszty badań diagnostycznych, kosztowna steryliza-

cja narzędzi oraz utylizacja odpadów medycznych i przeterminowanych leków.  

W dzisiejszych czasach praca w SLN nie jest wdzięczna ani finansowo, ani prestiżowo. Na 

szczęście, to zazwyczaj głęboko zakodowana w człowieku potrzeba spełnienia misji medycyny. 

Publiczna służba zdrowia dla osób bezdomnych, nieubezpieczonych nie istnieje. Nasze leczenie 

nie miałoby też racji bytu, gdybyśmy nie dali pacjentom leków. W związku z tym właśnie działa 

Apteka Darów. Praca lekarzy różnych specjalności w naszej Przychodni oraz interwencje pielę-

gniarskie wpłynęły na znaczną poprawę zdrowia pacjentów, przynosząc im znaczną poprawę  

w wielu przykrych dolegliwościach, ale także zostały znacznie wyeliminowane zagrożenia epi-

demiologiczne w miejscach użyteczności publicznej, gdzie przebywają osoby bezdomne. Nie-
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stety, borykamy się z poważnymi problemami w zakresie finansowania naszej działalności. Kie-

rowaliśmy pisma do wielu instytucji o wsparcie finansowe, uzasadniając prośbę wzrostem ilości 

świadczonych usług medycznych wobec zwiększającej się liczby zgłaszających się osób bez-

domnych i skrajnie ubogich, a także faktem, że nasza działalność ma charakter osłonowy dla 

mieszkańców miasta przed przenoszeniem takich chorób infekcyjnych jak świerzb, grzybica, 

wszawica a także gruźlica. W odpowiedzi dostaliśmy informację, że takie inicjatywy mogą być 

wspierane finansowo jedynie poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych w ramach otwartych 

konkursów ofert. Uważamy, że problem ten wymaga systemowego rozwiązania – struktury sa-

morządowe powinny uwzględniać wydatki na tego typu działalność. 

 

Przychodnia dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich w Krakowie 

Mieści się ona od 2013 roku na I piętrze nowego budynku Centrum Pomocy św. Ojca Pio pro-

wadzonym przez ojców Kapucynów. Stowarzyszenie Lekarze Nadziei utworzyło tam kilka  

gabinetów: internistyczny, okulistyczny, ginekologiczny, laryngologiczny, stomatologiczny, za-

biegowy oraz pokój socjalny połączony z łazienką z prysznicami. Naszą częścią, czyli przychod-

nią kieruje lekarz specjalista internista. Lekarze przyjmują w ramach wolontariatu, pięć dni  

w tygodniu od godz. 12 do 17. Jest ich kilkunastu, wszyscy mają tytuł specjalisty, a 6 specjali-

stów posiada dodatkowo tytuł doktora nauk medycznych  

Do stałych współpracowników należą okulistka (ordynator oddziału szpitalnego), ginekolog, 

specjalista pulmonolog (wyróżniona tytułem Miłosiernego Samarytanina roku 2016), specjalista 

laryngolog, kardiolog (przewodniczący krakowskiego oddziału SLN), specjalista chirurg, spe-

cjalista ortopedii i traumatologii, geriatra, specjalista psychiatra, specjalista neurochirurg (prze-

wodniczący Zarządu Głównego SLN), hematolog, ginekolog oraz lekarz dentysta. Przychodnia 

zatrudnia także 4 pielęgniarki, w tym 3 chirurgiczne. Jest to zespół doświadczonych pielęgniarek 

– wykonują one EKG, wkłucia dożylne, iniekcje domięśniowe, zabiegi higieniczne, opatrunki, 

prowadzą edukację prozdrowotną. Pacjenci otrzymują bezpłatnie doraźne leczenie farmakolo-

giczne, bieliznę higieniczną, środki czystości. 

Zespół medyczny Przychodni SLN – jako pierwszy w Krakowie – opracował procedury postę-

powania w przypadku osoby doświadczającej bezdomności i podejrzanej o zachorowanie na ko-

ronawirusa, które nadal obowiązują w centrum Dzieła św. Ojca Pio. Od początku ogłoszonej 

epidemii koronawirusa utrzymaliśmy przyjęcia pacjentów (jako jedyni w Krakowie). 

Na parterze Centrum Pomocy św. Ojca Pio mieści stołówka i poczekalnia, do której niektórzy 

przychodzą się po prostu ogrzać. Tutaj też odbywa się „selekcja”. Jeżeli alkomat pokaże, że ktoś 

jest pod wpływem alkoholu, nie może wejść do przychodni. Podobnie, jeżeli jego stan higie-

niczny nie zezwala na kontakt z lekarzem, będzie musiał skorzystać z łaźni prowadzonej przez 

Centrum Pomocy św. Ojca Pio i zmienić ubranie, które także oferuje centrum – instytucja ze 

wszech miar zasługująca na słowa wysokiego uznania. Żeby uniknąć tłoku w przychodni, pa-

cjenci doprowadzani są z poczekalni przez pielęgniarki do przychodni grupami.  

Budynek, w którym mieści się przychodnia jest nowy, ma windę, gabinety doświetlone natural-

nym światłem. Wyposażenie przychodni jest skromne, co ma oczywiście przełożenie na diagno-

stykę. Niemniej w gabinetach jest najpotrzebniejszy sprzęt, m. in. fotele stomatologiczny i gine-

kologiczny, aparaty do EKG, dwa USG, spirometr, koncentratory tlenu. Działalność gabinetu 

zabiegowo-chirurgicznego kosztuje nas najwięcej. W przychodni znajdują się też dwa pomiesz-

czenia w których znajdują się leki z darów mieszkańców Krakowa, znaczna część wymaga po-

segregowania i ułożenia „tematycznie” (kardiologia, neurologia, geriatria, psychiatria itd.) 
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Charytatywny Punkt Apteczny 

Drugą wizytówką Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei jest dawna Apteka Darów, pod formalną na-

zwą Charytatywny Punkt Wydawania Leków i Materiałów Medycznych. Apteka ta działa od 

poniedziałku do piątku, od godz. 14 do 17, ale kolejki do niej ustawiają się już wcześniej. Rocz-

nie wydaje się tu bezpłatnie ponad 90 tys. opakowań leków. Od niedawna, dzięki zaangażowaniu 

Wydziału Farmacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, odwiedzają ją studenci 

farmacji, którzy w ramach wolontariatu segregują leki. Leki i materiały medyczne przekazujemy 

również bezpłatnie do Przychodni SLN dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich, Stowarzyszeniu Po-

mocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej w Krakowie, Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. 

Warto tu dodać, że w Krakowie jest utylizowanych ok. 20 ton leków, z czego 25% nadaje się do 

użytku. W TVP Kraków podawano ostatnio informację, żeby oddawać do nas leki, które nie są 

przeterminowane. Tymi darami ratujemy naszych podopiecznych. Mamy też darczyńcę z Nie-

miec, który raz, dwa razy w roku przywozi nam większą ciężarówkę leków. Apelujemy również 

do lekarzy, by zwracali swoim pacjentom uwagę na to, że niepotrzebne leki można oddać pod 

trzema adresami: ul. Smoleńsk 4 – Przychodnia, al. Pokoju 7 – siedziba SLN oraz ul. Dywizjonu 

303 Pawilon 1 – Charytatywny Punkt Apteczny. 

 

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE ŚWIADCZONE W RAMACH PROGRAMU NAJPIERW 
MIESZKANIE – DOŚWIADCZENIA PRAKTYCZNE 

Elżbieta Szadura-Urbańska 
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga 

Wprowadzanie usług opiekuńczych dla osób w kryzysie bezdomności korzystających z modelu 

mieszkaniowego jest w Polsce nowością, podobnie jak sam model najpierw mieszkanie (housing 

first). Realizowanie tych usług w modelu schodkowym jest już powszechną i znaną praktyką. 

Natomiast rozwiązania mieszkaniowe i ewentualne świadczenie usług opiekuńczych dla benefi-

cjentów takich rozwiązań są u nas dopiero testowane. 

Model najpierw mieszkanie implementuje w trzech polskich miastach Towarzystwo Pomocy im. 

św. Brata Alberta w partnerstwie z urzędami miast Warszawy, Gdańska, Wrocławia oraz Ogól-

nopolską Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności. To właśnie do doświad-

czeń z tego wdrożenia odnosi się niniejsze opracowanie. Projekt „Housing first – najpierw 

mieszkanie” realizowany od 1 lipca 2019 r. do 31 marca 2022 r. daje 30 osobom szansę na po-

lepszenie dobrostanu psychofizycznego i trwałe wyście z bezdomności. Lizboński partner pro-

jektu, organizacja Associação para o Estudo e Integração Psicossocial (AEIPS), dzieli się z pol-

skimi partnerami wieloletnim doświadczeniem we wprowadzaniu tej metody, która w naszym 

systemie pomocy społecznej stanowi ewenement. Jej wdrażanie wymaga nie tylko przełamywa-

nia społecznych stereotypów, ale też zmiany dosyć utrwalonego w modelu schodkowym dyrek-

tywnego podejścia do osób w kryzysie bezdomności. To jednak temat na zupełnie inną dyskusję.  

Niniejsze opracowanie dotyczy wprowadzania dobrej praktyki jaką są usługi opiekuńcze do pro-

gramów mieszkaniowych. Czy istnieje zapotrzebowanie na te usługi wśród uczestników pro-

jektu „Housing first – najpierw mieszkanie”? Biorąc pod uwagę, że osoby w kryzysie bezdom-

ności, które zakwalifikowały się do projektu doświadczały przynajmniej sześcioletniego okresu 

bezdomności oraz są uzależnione i/lub zaburzone psychicznie, a wiele z nich przekroczyło wiek 
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emerytalny, można zakładać, że są wśród nich osoby, którym należy zapewnić pomoc w zaspo-

kajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację 

oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem (art. 50 ust. 3 ustawy o pomocy 

społecznej).  

Wprowadzenie usług opiekuńczych w programie najpierw mieszkanie jest w okresie pandemii 

COVID-19 szczególnie ważne, gdyż schorowane, często starsze osoby mają utrudnioną adapta-

cję do – wprawdzie o niebo lepszych niż egzystencja na ulicy, ale przecież jeszcze nieznanych 

– nowych warunków życia. Opieka higieniczna, zaspokajanie potrzeb życiowych, wykonywanie 

czynności pielęgnacyjnych przekracza możliwości i zakres obowiązków asystentów, czy innych 

zatrudnionych w projekcie specjalistów, z którymi beneficjenci najpierw mieszkanie mają stały 

kontakt. Niezbędna jest więc stała pomoc opiekunów mających kwalifikacje do pracy z osobami 

niepełnosprawnymi i starszymi. Świadczenie takiej pomocy, podobnie jak usług specjalistycz-

nych ma swoje umocowanie prawne w ustawie o pomocy społecznej, która określa nie tylko 

warunki świadczenia takich usług, ale również sposób ich finansowania i wykonania. Wpraw-

dzie, na co zwraca uwagę NIK, brak jest szczegółowego zakresu usług opiekuńczych, w tym 

świadczonych w miejscu zamieszkania, to już wykonywanie usług specjalistycznych podlega 

rozporządzeniu ministra (Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1598). 

Beneficjenci programu najpierw mieszkanie, którzy kwalifikują się do usług opiekuńczych, czę-

sto spełniają też zapisy ustawy definiujące kim jest osoba samotna – w myśl ustawy jest to: osoba 

prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe, niepozostająca w związku małżeńskim i nie-

posiadająca wstępnych ani zstępnych. 

Mimo, że realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania należy do zadań własnych 

gminy o charakterze obowiązkowym, a decyzję o ich przyznaniu, zakresie i miejscu świadczenia 

podejmuje ośrodek pomocy społecznej, w projekcie najpierw mieszkanie nie zawsze korzystano 

z tej drogi, gdyż na podstawie decyzji lekarza uruchamiano środki finansowe zabezpieczone  

w projekcie na tego typu działania. 

Jakie są więc pierwsze doświadczenia w realizowaniu tej dobrej praktyki w projekcie najpierw 

mieszkanie? Przede wszystkim na razie jeszcze jednostkowe i należałoby je traktować raczej 

jako odrębne studia przypadków. Dodajmy, że bardzo zróżnicowane, jednak też bardzo wy-

mowne, dające szerszą perspektywę odnośnie rzeczywistych potrzeb tej grupy odbiorców i spo-

sobu realizowania usług opiekuńczych.  

Przyjrzyjmy się beneficjentom z poszczególnych miast. Otóż w Warszawie, mimo że z racji 

stopnia niepełnosprawności i trudności w codziennym funkcjonowaniu przynajmniej jedna 

osoba mogłaby z takich usług korzystać, to usługa ta nie jest w ogóle realizowana. Mimo wielo-

krotnych rozmów asystenta, lokalnego animatora, pracowników socjalnych i innych pracowni-

ków projektu z panią Beatą, która jest osobą niewidomą, nie udało się jej przekonać do skorzy-

stania z tej formy pomocy. Podobnie jak panią Zofię, której trudności są tego samego rodzaju. 

Obie panie mają też partnerów, którzy deklaratywnie pełnią obowiązki opiekuńcze, jednak kadra 

programu ma poważne zastrzeżenia co do ich skuteczności. Wiele obserwacji wskazuje również 

na to, że związki obu pań oparte są na psychicznej przemocy. Warszawscy realizatorzy projektu 

najpierw mieszkanie twierdzą, że trudność z przyjęciem takich usług wynikają z obaw miesz-

kańców odnośnie tego, że opiekun będzie ich kontrolował, informował kadrę np. o nadużywaniu 

przez nich alkoholu, przyjmowaniu gości itp. Ponadto życie w przestrzeni publicznej przyzwy-

czaiło te osoby do samodzielności, radzenia sobie z kłopotami zdrowotnymi nawet w ekstremal-

nych warunkach.  

Ciekawy (choć negatywny) i mogący być przyczynkiem do dyskusji o kwalifikacjach i dojrza-

łości emocjonalnej kadry realizującej usługi opiekuńcze jest przypadek pana Wiesława z Gdań-

ska. Dobór realizatora usług opiekuńczych wobec 39-letniego, uzależnionego od alkoholu  
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mężczyzny po amputacji obydwu kończyn odbywał się w sposób standardowy. Właściwy dla 

miejsca zamieszkania pana Wiesława ośrodek pomocy społecznej wyznaczył opiekunkę, a jej 

praca była opłacana z projektu najpierw mieszkanie. Opiekunka, pani Anna, miała doświadcze-

nie i dobrą opinię jako empatyczny i zaangażowany w problemy podopiecznych pracownik. Tak 

też wydawało się na początku świadczenia przez nią usług. Dzięki jej zabiegom udało się wyle-

czyć odleżyny pana Wiesia, a codzienna opieka nad nim nie wzbudzała żadnych zastrzeżeń. 

Szybko jednak ta relacja zaczęła przybierać dosyć osobisty wymiar – opiekunka np. szukała 

swojego podopiecznego w miejscach jego pijackich libacji, przywoziła go do domu i… często 

zostawała na noc. Z czasem okazało się, że nie zawsze wykonywała powierzone jej obowiązki, 

ale wykazywała poświadczone podpisem pana Wiesława rzekomo wypracowane godziny. Nie 

budziło wątpliwości, że łączy ich intymna relacja. Gdańscy realizatorzy projektu kilkukrotnie 

rozmawiali z opiekunką, wskazywali na dwuznaczność tej sytuacji, apelowali do moralności, 

odpowiedzialności, zawodowego etosu. Sugerowali wybranie jednej roli. Bezskutecznie. Tym-

czasem pan Wiesław zakochał się. Między parą dochodziło do częstych sprzeczek, mężczyzna 

bywał wobec kobiety wulgarny, obrażał ją. Pił w sposób zagrażający zdrowiu. Para rozstała się, 

a pan Wiesław wybrał życie poza mieszkaniem. Potem trafił do placówki buforowej, a tam znów 

usługi opiekuńcze pełniła wobec niego pani Anna. Nadzieja pana Wiesława na związek wróciła. 

Opiekunka jednak już nie odwzajemniała uczuć. Pan Wiesław i tak już schorowany zapadł na 

kolejne choroby. Po niedługim czasie zmarł. Bez względu na przyczyny śmierci, nie pozostawia 

wątpliwości fakt, że sytuacja, w której się znalazł była dla niego traumatyczna, a zachowanie 

opiekunki niedopuszczalne. 

Kolejny przykład z Gdańska jest już bardziej krzepiący. Po bezskutecznych poszukiwaniach 

opiekuna, realizatorzy projektu najpierw mieszkanie zgłosili się do MOPS i wówczas na ogło-

szenie odpowiedziała pani Ewa, która już od ponad ośmiu miesięcy pełni funkcje opiekuńcze 

wobec 75-letniej pani Teresy. Mieszkanka programu jest osobą z niepełnosprawnością intelek-

tualną, cierpiącą na zaburzenia neuropatyczne. Pani Ewa w sposób bardzo profesjonalny wypeł-

nia swoje obowiązki, przynajmniej trzy razy w tygodniu odwiedza swoją podopieczną, a jej wy-

siłki doprowadziły do znacznej poprawy psychofizycznego stanu pani Teresy. Kobieta poruszała 

się o kuli, a od kilku tygodni nie ma problemu z samodzielnym chodzeniem, nauczyła się obsłu-

giwać pralkę i przygotowywać proste posiłki. Więź, która łączy opiekunkę i podopieczną, zda-

niem asystentki, wynika też ze zbliżonego wieku obydwu kobiet, ale przede wszystkim wysokich 

umiejętności opiekuńczych, społecznych i empatii pani Ewy. Ważny w tym procesie usamo-

dzielnienia jest stały kontakt opiekunki z asystentką, uwzględnianie jej sugestii w ustalaniu ce-

lów pracy z panią Teresą.  

Równie pozytywnie wyglądają doświadczenia wrocławskiego zespołu najpierw mieszkanie we 

wprowadzaniu usług opiekuńczych. W tym przypadku mówić możemy o niestandardowym wy-

konywaniu tej usługi przez jednego z uczestników. Pan Karol, bo on jest teraz profesjonalnym 

opiekunem mieszkał wcześniej z panem Pawłem, który był pełnoprawnym uczestnikiem pro-

jektu i zgodnie z zasadami najpierw mieszkanie zdecydował się na zamieszkanie wspólnie  

z przyjacielem. Pan Karol z uwagi na niepełnosprawność przyjaciela (pan Paweł miał amputo-

wane nogi) pomagał mu w samoobsłudze i codziennych czynnościach. Po śmierci pana Pawła – 

która nastąpiła kilka miesięcy temu – sytuacja pana Karola stała się dosyć skomplikowana. Nie 

mógł pozostać w zajmowanym wcześniej mieszkaniu, gdyż nie spełniał wszystkich kryteriów 

przyjęcia do programu. Miał jednak zapał do pracy i już nabyte, opieką nad przyjacielem, umie-

jętności. Za radą kadry programu z Wrocławia zapisał się na kurs opiekuna osób starszych  

i niepełnosprawnych. Wówczas też inny uczestnik programu najpierw mieszkanie – pan Zbi-

gniew, który korzystał z usług opiekuńczych, chciał zmienić opiekuna, gdyż nie nawiązał do-

brego porozumienia z dotychczasową opiekunką. Pan Karol zamieszkał więc z cierpiącym na 

demencję panem Zbigniewem. Relacja między panami wskazuje, że ten „eksperyment” się udał. 
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Dzięki temu pan Zbyszek uzyskał stałe wsparcie, pan Karol natomiast satysfakcjonujące zajęcie 

i dach nad głową.  

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone wobec uczestników projektu „Housing 

first – najpierw mieszkanie”, oraz w przyszłości innych programów mieszkaniowych kierowa-

nych do osób w kryzysie bezdomności, są niezbędną i rekomendowaną dobrą praktyką. Opisane 

powyżej przypadki wskazują, że usługi te wymagają one pewnego doprecyzowania, jeśli chodzi 

o ich realizację w tym środowisku. Przede wszystkim należy pamiętać, że długotrwała bezdom-

ność, często brak bliskich, intymnych relacji, stałego partnera, swoisty głód „normalnego” 

związku, może powodować przekierowanie tych pragnień na osobę, która stale kontaktuje się  

z uczestnikiem projektu, czyli opiekuna. Świadczenie usług opiekuńczych wiąże się z wykony-

waniem czynności pielęgnacyjnych: myciem, zmianą opatrunków itp., a więc też dotykaniem 

ciała drugiej osoby. Takie czynności, bez naruszania granic intymności, może wykonywać jedy-

nie dojrzały, odpowiedzialny, świadomy znaczenia własnych działań opiekun, która szanuje gra-

nice drugiej strony. Osoba pełniąca to zadanie w środowisku osób po kryzysie bezdomności 

powinna mieć w zakresie swojego zawodowego przygotowania szkolenie dotyczące tych kwe-

stii.  

Warto też jako dobrą praktykę rekomendować rozwiązanie wdrażane we Wrocławiu, a więc 

działania samopomocowe. Ktoś, kogo też dosięgnął kryzys bezdomności, a kto wykazuje przy 

tym zainteresowanie pracą opiekuna, powinien mieć możliwość uzyskania kwalifikacji profe-

sjonalnego opiekuna osób niepełnosprawnych i starszych. Wówczas nie będzie wątpliwości, że 

jego usługi będą na odpowiednim poziomie, a wspólne zamieszkiwanie będzie miało duży walor 

socjalizacyjny dla obydwu stron. Ponadto należy włączać opiekunów do prac i ustaleń całego 

zespołu specjalistów pracujących z uczestnikami programu najpierw mieszkanie tak, aby ich 

działania jak najlepiej służyły zwiększaniu dobrostanu, samodzielności i integracji społecznej 

uczestników projektu.  

Imiona opisanych osób zostały zmienione 

  



Pokonać bezdomność 2021. Usługi medyczne i opiekuńcze. Deinstytucjonalizacja. 

130 

 

 

 

 

 



 

131 

 

 

CZĘŚĆ 

 
Badania przeprowadzone  

w ramach projektu  
„Pokonać bezdomność” 

(V-VII.2021) 



 

132 

 



 

133 

DOSTĘPNOŚĆ USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB  
W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI 

 
Lidia Węsierska-Chyc (red.) 
Fundacja Barka 

Justyna Budzyńska-Gawron 
Fundacja Barka 

Wiesława Cieślik 
Ośrodek dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu 

WSTĘP 

Oddajemy w ręce czytelników raport z badania Dostępność usług opiekuńczych dla osób w kry-

zysie bezdomności przeprowadzonego na zlecenie Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązy-

wania Problemu Bezdomności w ramach programu Pokonać bezdomność. Program pomocy oso-

bom bezdomnym dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Ce-

lem badania była identyfikacja barier w dostępie osób w kryzysie bezdomności do usług opie-

kuńczych oraz wypracowanie rekomendacji do zmian systemowych. 

Raport składa się z dziewięciu części, w których zawarto między innymi podsumowanie wyni-

ków badań ankietowych przeprowadzonych w schroniskach z usługami opiekuńczymi, domach 

pomocy społecznej oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,  

a także analizę wywiadów indywidualnych przeprowadzonych z przedstawicielami tych insty-

tucji oraz przedstawicielami zespołów ds. bezdomności w ośrodkach pomocy społecznej i miej-

skich ośrodkach pomocy rodzinie, jak i przedstawicielami schronisk dla osób bezdomnych. 

W pierwszej i drugiej części raportu zawarto najważniejsze wnioski i rekomendacje z całości 

badania, a także w sposób skondensowany przedstawiono opis przebiegu badania i zastosowa-

nych metod badawczych. 

Trzecia część raportu prezentuje wyniki badania dostępności i oferty schronisk z usługami opie-

kuńczymi dla osób w kryzysie bezdomności, opracowane na podstawie badania ankietowego  

i wywiadów indywidualnych z przedstawicielami schronisk z usługami opiekuńczymi. Znajdują 

się tam informacje na temat liczby tych placówek, wysokości opłat za pobyt w schronisku, za-

kresu usług oferowanych przez placówki, a także stopnia spełniania przez nie standardów wyni-

kających z przepisów prawa. 

W czwartej i piątej części podjęto się identyfikacji głównych barier w dostępie do – odpowiednio 

– domów pomocy społecznej oraz zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczni-

czych, a także doświadczeń tych placówek w obsłudze osób w kryzysie bezdomności.  

W szóstej i siódmej części przedstawiono – odpowiednio – podsumowania wywiadów indywi-

dualnych z 7 przedstawicielami zespołów ds. bezdomności w ośrodkach pomocy społecznej  

i miejskich ośrodkach pomocy rodzinie oraz z 7 przedstawicielami schronisk dla osób bezdom-

nych. Każda z grup respondentów ocenia z własnej perspektywy dostępność usług opiekuńczych 

dla osób w kryzysie bezdomności, zwracając uwagę na praktyczną stronę realizacji tych usług. 
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Ósma część zawiera opis procedur i uwarunkowań prawnych obowiązujących przy kierowaniu 

osób w kryzysie bezdomności do placówek świadczących usługi opiekuńcze, czyli do schronisk 

z usługami opiekuńczymi i domów pomocy społecznej. 

W ostatniej części zostały zaprezentowane studia przypadków rozwiązań mieszkaniowych  

(w tym metody najpierw mieszkanie), w ramach których realizowane były usługi opiekuńcze dla 

osób w kryzysie bezdomności. 

Życzymy przyjemnej lektury! 

 

WNIOSKI I REKOMENDACJE 

DOSTĘP DO INFORMACJI 

❑ Rekomendujemy wprowadzenie jednej bazy zawierającej dane wszystkich placówek 

realizujących usługi dla osób w kryzysie bezdomności na zlecenie jednostek samo-

rządu. Baza powinna być prowadzona przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecz-

nej. Gminy wprowadzałyby dane placówek za pomocą elektronicznego formularza.  

W bazę powinny być wbudowane zaawansowane mechanizmy wyszukiwania. 

Obecnie rejestry placówek w poszczególnych województwach są prowadzone przez 

wojewodów. Mają one zróżnicowany charakter (różne programy i formaty), co bardzo 

utrudnia szukanie informacji. Stanowi to barierę w dostępie do placówek, w szczegól-

ności do schronisk z usługami opiekuńczymi, których jest najmniej w porównaniu do 

innych typów placówek. Gminy zainteresowane zleceniem realizacji usługi takiemu 

schronisku mogą mieć problem w znalezieniu odpowiedniej placówki, położonej jak 

najbliżej gminy. 

❑ Rekomendujemy rozpowszechnianie dobrej praktyki, jaką jest posiadanie przez pod-

mioty prowadzące placówki dla osób w kryzysie bezdomności strony internetowej, do-

stępnej dla osób z niepełnosprawnościami, zawierającej informacje na temat placówek 

i usług przez nie realizowanych, a także opis zasad, procedur i listę dokumentów nie-

zbędnych w procesie ubiegania się o przyjęcie do placówki. 

Przegląd zasobów internetowych wykazał, że wiele podmiotów nie posiada swoich 

stron, albo że informacje na stronie są nieaktualne (np. numery telefonów), trudne do 

wyszukania, niepełne. Utrudniony dostęp do informacji o placówce stanowi barierę  

w dostępie do samej placówki. 

 

SCHRONISKA Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI 

❑ Rekomendujemy podjęcie działań zmierzających do zwiększenia liczby schronisk  

z usługami opiekuńczymi, szczególnie w województwach na terenie których liczba 

schronisk jest niewspółmiernie mała w stosunku do liczby osób w kryzysie bezdomno-

ści. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej powinno corocznie ogłaszać konkurs 

na powołanie i prowadzenie tego typy schronisk z podziałem na województwa. 

Analiza rejestrów wojewodów wykazała, że w 2 województwach (lubelskie, zachod-

niopomorskie) w ogóle nie ma schronisk z usługami opiekuńczymi, a w większości 

pozostałych ich liczba jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Proces starzenia 
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się populacji osób w kryzysie bezdomności będzie zwiększał te potrzeby. Samo wpro-

wadzenie rozwiązania prawnego w formie nowego typu placówki jest niewystarcza-

jące, powinno zostać wzmocnione finansowaniem.  

❑ Rekomendujemy wprowadzenie możliwości finansowania z poziomu centralnego 

kosztów dostosowania placówek przekształcanych w schroniska z usługami opiekuń-

czymi do wymaganych standardów. 

Obecnie nie ma takiej możliwości ze względu na założenie, że schroniska z usługami 

opiekuńczymi są nowym typem placówki i dlatego od momentu uruchomienia powinny 

spełniać wszystkie standardy.  

W praktyce schroniska z usługami opiekuńczymi są w większości przypadków two-

rzone na bazie istniejących wcześniej placówek. Dlatego powinien istnieć fundusz,  

z którego tego typu placówka mogłaby sfinansować koszty remontu, adaptacji budynku 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wyposażenia. W przeciwnym razie albo 

schroniska z usługami opiekuńczymi nie będą w pełni spełniać standardów, albo będzie 

ich za mało w stosunku do potrzeb. 

❑ Rekomendujemy zwiększenie kontroli ze strony ośrodków pomocy społecznej nad 

schroniskami z usługami opiekuńczymi realizującymi usługi na ich zlecenie. 

Gminy zlecają realizację usług podmiotom, które oferują najniższą cenę, nie sprawdza-

jąc czy spełniają one wymagane prawem standardy i zapewniają warunki odpowiednie 

do stanu zdrowia skierowanych osób. W efekcie, na rynku usług pojawia się konkuren-

cja tańszych substandardowych placówek, które zmuszają schroniska spełniające stan-

dardy do obniżenia cen. To z kolei rodzi niebezpieczeństwo, że nie będą one w stanie 

pokrywać kosztów funkcjonowania, co może prowadzić do ich zamknięcia. Gminy 

przy wyborze placówki nie powinny opierać się wyłącznie na ocenie oferty, ale również 

przeprowadzić wizytację na miejscu realizacji usługi i sprawdzić, czy oferta zawiera 

rzetelne informacje. 

❑ Rekomendujemy zwiększenie kontroli ze strony wojewodów nad ośrodkami pomocy 

społecznej w zakresie kierowania osób w kryzysie bezdomności do odpowiadających 

ich stanowi zdrowia placówek. 

Ośrodki pomocy społecznej (szczególnie w małych gminach) często kierują wymaga-

jące usług opiekuńczych osoby w kryzysie bezdomności do tych placówek, które są 

tańsze, na przykład do noclegowni albo zwykłego schroniska, a nie do schroniska  

z usługami opiekuńczymi. Względnie do schroniska z usługami opiekuńczymi na dłu-

żej niż 4 miesiące, zamiast do domu pomocy społecznej. Tego typu praktyki były opi-

sywane przez respondentów z różnych grup. Jeżeli nie zostanie zwiększona kontrola 

wojewodów nad ośrodkami i tego typu praktyki nie zostaną wyeliminowane, to osoby 

w kryzysie bezdomności wymagające usług opiekuńczych nie będą miały zapewnio-

nych właściwych warunków, co stanowi zagrożenie dla ich zdrowia i życia. 

❑ Rekomendujemy podjęcie działań mających na celu zwiększenie stabilności finansowej 

schronisk z usługami opiekuńczymi. Gminy powinny podpisywać z placówkami 

umowy wieloletnie z możliwością przeprowadzenia corocznej rewaloryzacji opłaty za 

realizację usługi. 

Obecnie umowy są w większości przypadków zawierane na rok, co rodzi wiele nieko-

rzystnych konsekwencji. Podmiot prowadzący schronisko nie ma pewności czy będzie 

realizował usługę na rzecz danej gminy w następnym roku, co uniemożliwia mu długo-

falowe planowanie. Ponadto w sytuacji, gdy nowa umowa nie zostanie podpisana, 

osoby w kryzysie bezdomności wymagające usług opiekuńczych są, często w okresie 



Pokonać bezdomność 2021. Usługi medyczne i opiekuńcze. Deinstytucjonalizacja. 

136 

zimowym (z uwagi na koniec roku budżetowego w zlecającej gminie), przenoszone do 

innych placówek. To bardzo przedmiotowe traktowanie, narażające osoby wymagające 

wsparcia na dodatkowy stres związany z przymusową zmianą miejsca pobytu. 

❑ Rekomendujemy, aby opłaty z gmin za pobyt w schronisku z usługami opiekuńczymi 

„szły za człowiekiem”. Gminy powinny kierować się przy podejmowaniu decyzji  

o udzieleniu wsparcia dobrem danej osoby, a nie tym, z którą placówką mają podpisaną 

umowę. Powinno wydać się w tej sprawie rekomendacje wskazujące taki sposób wy-

boru wykonawcy, który byłby zgodny z obowiązującym prawem a jednocześnie umoż-

liwiał skierowanie osoby do konkretnego schroniska. 

❑ Rekomendujemy podjęcie działań mających na celu przygotowanie kadry do schronisk 

z usługami opiekuńczymi. Obecnie jednym z najczęściej wymienianych przez respon-

dentów standardem trudnym do spełnienia jest właśnie standard dotyczący zapewnienia 

wymaganej liczby pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Konieczne jest wdro-

żenie programów edukacyjnych, na przykład na poziomie szkół branżowych, przygo-

towujących uczniów do podjęcia zatrudnienia w placówkach oferujących wsparcie dla 

osób wymagających usług opiekuńczych, w tym osób w kryzysie bezdomności.  

❑ Rekomendujemy tworzenie placówek/oddziałów o charakterze interwencyjnym dla 

osób w kryzysie bezdomności wymagających usług opiekuńczych. Do tego typu pla-

cówki trafiałyby wszystkie osoby wymagające usług opiekuńczych i zdrowotnych  

zanim zostaną przeprowadzone procedury skierowania do właściwej placówki – bez 

wydania decyzji administracyjnej. W placówce interwencyjnej byłaby przeprowadzana 

pogłębiona diagnoza stanu zdrowia i samoobsługi osoby, na podstawie której możliwe 

byłoby określenie dalszej ścieżki postępowania, w tym wybór placówki docelowej. 

Obecnie dochodzi do wielu nieprawidłowości – osoby w kryzysie bezdomności wyma-

gające usług opiekuńczych trafiają interwencyjnie do noclegowni lub zwykłego schro-

niska, które nie są przystosowane do zapewnienia im odpowiedniej opieki. Albo  

przebywają w schronisku z usługami opiekuńczymi zanim zostanie wydania decyzja 

administracyjna. 

❑ Rekomendujemy rozpowszechnienie dobrej praktyki polegającej na przyjęciu przez 

schroniska z usługami opiekuńczymi procedury kierowania osoby w kryzysie bezdom-

ności do tych placówek. Część schronisk już obecnie opracowało takie procedury.  

W ramach procedury konieczne jest dostarczenie określonych dokumentów i oceny do-

konanej w skali Barthel. O konieczności przeprowadzenia procedury wymaganej przez 

schronisko informowane są ośrodki pomocy społecznej i szpitale. Zapobiega to sytua-

cji, kiedy do schroniska z usługami opiekuńczymi kierowana jest osoba, która powinna 

trafić do jednostki całodobowej opieki, zakładu opiekuńczo-leczniczego lub zakładu 

pielęgnacyjno-opiekuńczego. Schroniska z usługami opiekuńczymi są przeciwne temu, 

aby taka procedura została wprowadzona odgórnie jako obowiązkowa, ale opowiadają 

się za jej rozpowszechnieniem jako dobrej praktyki. Dodatkowo opis procedury powi-

nien znaleźć się na stronie internetowej placówki, tak aby wszystkie strony mogły łatwo 

dotrzeć do informacji na ten temat. 

 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE  

I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE 

❑ Rekomendujemy podjęcie działań mających na celu zwiększenie liczby domów po-

mocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla osób uzależnionych. 
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Część osób w kryzysie bezdomności trafiająca do DPS to osoby uzależnione od alko-

holu, a także obarczone zaburzeniami psychicznymi. Pobyt takich osób w domu po-

mocy społecznej wiąże się z wieloma problemami. Z jednej strony nie otrzymują po-

mocy adekwatnej do stanu zdrowia (osoby uzależnione mogą pić alkohol), z drugiej zaś 

stanowią zagrożenie dla personelu i współmieszkańców. Dotyczy to oczywiście nie 

tylko osób w kryzysie bezdomności, ale w ich przypadku jest dość częste. Oczekiwanie 

na miejsce w DPS dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest bardzo długie (jeden  

z respondentów podał przykład osoby, która czekała 8 lat), podobnie wygląda sytuacja 

w przypadku DPS dla osób uzależnionych (udało się zidentyfikować tylko dwie takie 

placówki w kraju). Natomiast zwykłe ośrodki leczenia uzależnień nie są przeznaczone 

dla seniorów i osób z wieloma współistniejącymi chorobami. 

❑ Rekomendujemy uproszczenie procedury kierowania do domu pomocy społecznej osób 

w kryzysie bezdomności z zaburzeniami psychicznymi, które nie wyrażają zgody na 

umieszczenie w DPS. Powinno się zrezygnować z wymogu dostarczenia zaświadczenia 

od lekarza psychiatry. Sąd po rozpoczęciu procedury wyznacza biegłego, który ma oce-

nić stan zdrowia danej osoby. Konieczność uzyskania zaświadczenia od lekarza psy-

chiatry na etapie kompletowania dokumentacji do sądu opóźnia cały proces narażając 

osobę w kryzysie bezdomności na różnego typu zagrożenia. 

❑ Rekomendujemy wprowadzenie obowiązkowego współfinansowania kosztów pobytu 

osób o niskich dochodach w ZOL/ZPO ze środków publicznych. Pacjent przebywający 

w zakładzie opiekuńczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Opłata wynosi 

250 proc. najniższej emerytury, ale jednocześnie nie może być wyższa niż kwota odpo-

wiadająca 70 proc. miesięcznego dochodu. W przypadku osób w kryzysie bezdomności 

których jedynym dochodem jest zasiłek stały, te 70 proc. może być niewystarczające 

do pokrycia faktycznych kosztów wyżywienia i zakwaterowania. To z kolei może 

wpływać na niechęć zakładów opiekuńczych do przyjmowania osób o niskich docho-

dach. Gdyby zagwarantować, że zakład otrzyma z publicznych środków różnicę pomię-

dzy wewnętrznie ustaloną stawką a wpłatą pacjenta (podobnie jak w DPS), to zlikwi-

dowana zostałaby jedna z barier utrudniających dostęp osób o niskich dochodach  

(w tym osób w kryzysie bezdomności) do ZOL/ZPO. 

❑ Rekomendujemy podejmowanie w schroniskach działań przygotowujących osoby  

w kryzysie bezdomności do przeniesienia do DPS. Osoby doświadczające bezdomności 

często mają duże obawy przed wszelkimi zmianami, w tym przed przeniesieniem do 

innej placówki. W związku z tym nie wyrażają zgody na umieszczenie w DPS. Roz-

mowy z pracownikami socjalnymi, kontakty z personelem DPS czy wizyty w DPS 

mogą pomóc przełamać te obawy i zachęcić osoby do przejścia do placówki, która jest 

w stanie zapewnić im pomoc adekwatną do ich stanu zdrowia. 

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE W ROZWIĄZANIACH MIESZKANIOWYCH 

❑ Rekomendujemy uruchamianie mieszkań chronionych wspomaganych dla osób w kry-

zysie bezdomności jako alternatywę dla domów pomocy społecznej. Mieszkania po-

winny być w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a jednocze-

śnie być tanie w eksploatacji. Mogą to być mieszkania zespolone znajdujące się w po-

bliżu schroniska z usługami opiekuńczymi, a program mieszkaniowy może być konty-

nuacją wsparcia realizowanego w schronisku. Mogą to też być mieszkania rozproszone, 

w których mieszkańcy są wspierani przez zespół specjalistów (np. zgodnie z metodą 

najpierw mieszkanie). 
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Pobyt w mieszkaniu pod wieloma względami jest korzystniejszy dla osoby w kryzysie 

bezdomności niż zamieszkanie w domu pomocy społecznej. Wpływa pozytywnie na 

stopień samodzielności i samoobsługi danej osoby, sprzyja aktywizacji społecznej,  

a czasami nawet zawodowej. Tymczasem pobyt w DPS działa dezaktywująco, a przez 

wiele osób jest postrzegany jako przedsionek śmierci. 

❑ Rekomendujemy, aby w mieszkaniach chronionych wspomaganych były umieszczane 

osoby z różnych środowisk, a zatem nie tylko osoby w kryzysie bezdomności, ale także 

inne osoby starsze i osoby z niepełnosprawnością, które nie doświadczyły bezdomno-

ści.  

 

INNE 

❑ Rekomendujemy zwiększenie stopnia współpracy pomiędzy różnymi instytucjami 

wspierającymi osoby w kryzysie bezdomności wymagające usług opiekuńczych, takich 

jak placówki służby zdrowia, ośrodki pomocy społecznej, schroniska z usługami opie-

kuńczymi, zwykłe schroniska, domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-leczni-

cze. Poprawa współpracy i wymiany informacji wpłynie pozytywnie na skrócenie pro-

cesów kierowania osób do poszczególnych typów placówek i zapobiegnie działaniom 

zmierzającym na przykład do przekazania osoby będącej w złym stanie zdrowia, wy-

magającej całodobowej opieki do schroniska z usługami opiekuńczymi lub zwykłego 

schroniska, co obecnie ma jeszcze miejsce. 

❑ Rekomendujemy prowadzenie szeroko zakrojonych działań edukacyjnych skierowa-

nych do przedstawicieli wszystkich podmiotów wspierających osoby w kryzysie bez-

domności wymagające usług opiekuńczych dotyczące procedur, przepisów prawa  

i współpracy w zakresie kierowania osób doświadczających bezdomności do poszcze-

gólnych typów placówek (szpitale, schroniska zwykłe, schroniska z usługami opiekuń-

czymi, domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńcze). 

 

INFORMACJE O BADANIU 

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, w ramach projektu 

„Pokonać bezdomność 2021” współfinansowanego ze środków Programu Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym, prze-

prowadziła badanie dotyczące dostępności usług opiekuńczych dla osób w kryzysie bezdomno-

ści. Celem badania była identyfikacja barier w dostępie osób w kryzysie bezdomności do usług 

opiekuńczych oraz wypracowanie rekomendacji do zmian systemowych.  

Badanie objęło cztery obszary: 

❑ Dostępność i oferta schronisk z usługami opiekuńczymi. 

❑ Bariery w dostępie do zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładów opiekuńczo-

leczniczych i domów pomocy społecznej oraz doświadczenia tych placówek w obsłu-

dze osób w kryzysie bezdomności. 

❑ Procedury i uwarunkowania prawne kierowania osób w kryzysie bezdomności do pla-

cówek świadczących usługi opiekuńcze. 

❑ Możliwość i zakres świadczenia usług opiekuńczych osobom wychodzącym z bezdom-

ności w rozwiązaniach mieszkaniowych. 
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Badanie zostało zrealizowane w okresie 01.05-31.08.2021 r. przez zespół w składzie: 

❑ Lidia Węsierska-Chyc 

❑ Wiesława Cieślik 

❑ Justyna Budzyńska-Gawron 

Zastosowano następujące metody badawcze: 

❑ analiza danych zastanych 

❑ badanie ankietowe: ankieta internetowa 

❑ pogłębione wywiady indywidualne online 

❑ studia przypadków 

Badaniem zostały objęte schroniska dla osób bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych  

z usługami opiekuńczymi (dalej: SUO), domy pomocy społecznej (dalej: DPS), zakłady opie-

kuńczo-lecznicze (dalej: ZOL) i pielęgnacyjno-opiekuńcze (dalej: ZPO) oraz zespoły/działy ds. 

bezdomności w ośrodkach pomocy społecznej i miejskich ośrodkach pomocy rodzinie (dalej: 

MOPR/OPS). 

Badanie ankietowe: 

❑ SUO: cały kraj, wysłano do 65 podmiotów, odpowiedzi udzieliło 37 z 13 województw, 

❑ DPS: cały kraj, odpowiedzi udzieliło 230 podmiotów, 

❑ ZOL/ZPO: województwa pomorskie, mazowieckie, podlaskie, lubelskie i wielkopol-

skie, odpowiedzi udzieliło 19 podmiotów. 

Wywiady: 

❑ SUO: 7 wywiadów z przedstawicielami SUO mieszczących się na terenie województw 

śląskiego (2 wywiady), wielkopolskiego, pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, 

podkarpackiego, 

❑ DPS: 4 wywiady z przedstawicielami DPS mieszczących się na terenie województw 

wielkopolskiego (2 wywiady, w tym DPS dla os. uzależnionych), kujawsko-pomor-

skiego, warmińsko-mazurskiego, 

❑ ZOL/ZPO: 3 wywiady z przedstawicielami ZOL/ZPO mieszczących się na terenie wo-

jewództw wielkopolskiego (2 wywiady, w tym ZOL psychiatryczny) i lubelskiego, 

❑ MOPR/OPS – 7 wywiadów z przedstawicielami zespołów/działów ds. bezdomności  

w MOPR/OPS mieszczących się na terenie województw: dolnośląskiego, lubelskiego, 

lubuskiego, mazowieckiego, pomorskiego, wielkopolskiego (2 wywiady), 

❑ Schroniska dla osób bezdomnych – 7 wywiadów z przedstawicielami schronisk miesz-

czących się na terenie województw: dolnośląskiego (2 wywiady), mazowieckiego, po-

morskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego (2 wywiady). 

❑ Organizacje realizujące programy mieszkaniowe skierowane do osób w kryzysie bez-

domności wymagających usług opiekuńczych – 4 wywiady (Gdańsk, Wrocław, Błoń-

sko /woj. wielkopolskie/, Bydgoszcz). 

 

DOSTĘPNOŚĆ I OFERTA SCHRONISK DLA OSÓB BEZDOMNYCH  
Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI 

OPIS USŁUGI 

Nazwa Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

Podstawy 

prawne 

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. 2004  

Nr 64 poz. 593 (dalej u.p.s.), 
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2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, 

schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych  

z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni, Dz.U. 2018 poz. 896 (dalej: 

rozporządzenie). 

Definicja Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewnia tym-

czasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierun-

kowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości 

wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. (u.p.s. art. 48 

ust. 2b). 

Dla kogo jest 

poznaczona 

Dla osób w kryzysie bezdomności, które ze względu na wiek, chorobę lub 

niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu 

niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świad-

czonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy 

lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy (u.p.s. art. 48 ust. 2b). 

W schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi mogą prze-

bywać osoby, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób 

przebywających w placówce (u.p.s. art. 48a ust. 5a). 

W schronisku dla osób w bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie mogą 

przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub pod wpływem sub-

stancji psychoaktywnych (u.p.s. art. 48a ust. 6). 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyznanie tym-

czasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi osobom bezdomnym, które posiadają decyzję o skierowaniu 

do domu pomocy społecznej, przez okres oczekiwania na umieszczenie  

w domu pomocy społecznej, jednak nie dłużej niż przez 4 miesiące (u.p.s. 

art. 48a ust. 2d). 

Jeżeli w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi są prze-

widziane miejsca dla osób niewymagających usług opiekuńczych, osobie 

bezdomnej zdolnej do samoobsługi i niewymagającej usług opiekuńczych 

może być przyznane tymczasowe schronienie w SUO (u.p.s. art. 48a ust. 

2e). 

Podstawa  

pobytu 

W schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi mogą prze-

bywać jedynie osoby na podstawie decyzji o przyznaniu tymczasowego 

schronienia w SUO albo decyzji o przyznaniu tymczasowego schronienia  

w schronisku dla osób bezdomnych, wydanej przez gminę (u.p.s. art. 48a 

ust. 2f).  

Kadra Do wykonywania czynności w zakresie usług świadczonych w SUO zatrud-

nia się:  

1) pracowników socjalnych;  

2) opiekunów posiadających:  

a) kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki, ratownika 

medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna 

osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki śro-

dowiskowej, opiekuna medycznego lub  

b) co najmniej wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze 

zawodowe, udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie 
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zawodowe polegające na świadczeniu usług opiekuńczych oso-

bom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w po-

deszłym wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy (u.p.s. art. 48a ust. 2h). 

Standardy Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, w celu zaspo-

kojenia niezbędnych potrzeb życiowych związanych z udzielaniem schro-

nienia, powinny spełniać minimalne standardy podstawowych usług i mini-

malne standardy obiektów, w tym w zakresie odpowiednich warunków hi-

gienicznych i sanitarnych oraz odpowiednich warunków do odpoczynku 

(u.p.s. art. 48a ust. 8a). 

Standardy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. 

Opłaty Opłatę za pobyt w schronisku z usługami opiekuńczymi ustala podmiot kie-

rujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres 

usług. 

Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzi-

nie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, opłata nie może być 

wyższa niż 50% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na 

osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych  

z usługami opiekuńczymi (u.p.s. art. 97 ust. 1a). 

 

LICZBA SCHRONISK Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI 

Na podstawie rejestrów wojewodów w 2021 roku: 

Województwo Liczba 

SUO 

Liczba osób 

w kryzysie 

bezdomności 

w 2019 r. 

dolnośląskie 4 2844 

kujawsko-pomorskie 4 1557 

lubelskie 0 836 

lubuskie 1 812 

łódzkie 2 1788 

mazowieckie 14 4278 

małopolskie 1 1893 

opolskie 2 849 

podkarpackie 4 933 

podlaskie 1 646 

pomorskie 14 3014 

śląskie 17 4255 
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świętokrzyskie 5 794 

warmińsko-mazurskie 1 1071 

wielkopolskie 5 2482 

zachodniopomorskie 0 2278 

RAZEM 74 30 330 

W większości województw zwraca uwagę brak korelacji pomiędzy liczbą osób w kryzysie bez-

domności w danym województwie i liczbą SUO, w szczególności w województwie lubelskim  

i zachodniopomorskim, gdzie nie zidentyfikowano ani jednego SUO. 

 

SCHRONISKA Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI – WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO 

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w okresie 01.07-21.07.2021 r. z wykorzystaniem 

ankiet internetowych stworzonych i udostępnionych w GoogleDocs. 

Uczestnicy określali w nich nazwę reprezentowanego podmiotu oraz nazwę gminy, na terenie 

której podmiot ten prowadzi działalność. Prośba o udział w badaniu została przesłana do  

65 podmiotów prowadzących schroniska z usługami opiekuńczymi, których dane teleadresowe 

zostały zidentyfikowane na podstawie rejestrów prowadzonych przez wojewodów oraz informa-

cji zamieszczonych w internecie. Odpowiedzi udzieliło 37 podmiotów z 13 województw, w tym 

2 podmioty publiczne i 35 podmiotów społecznych. 

 

Kluczowe wnioski i rekomendacje z badania ankietowego 

❑ Zdecydowana większość SUO (29) współpracuje wyłącznie z gminami z wojewódz-

twa, na terenie którego SUO ma siedzibę, jedynie 4 współpracują z gminami spoza 

swojego województwa. 

❑ Największa liczba miejsc w SUO znajduje się w województwach, w których jest rów-

nież największa liczba osób w kryzysie bezdomności: mazowieckie (422), pomorskie 

(285) i śląskie (223). 

❑ Procent średniorocznie zajętych miejsc w poszczególnych SUO jest bardzo zróżnico-

wany – od 30% do 110%. Rodzi się pytanie, dlaczego w niektórych SUO średnioroczne 

wykorzystanie miejsc nie jest większe, pomimo tego że liczba miejsc w tego typu pla-

cówkach w skali kraju jest za mała w stosunku do potrzeb. 

❑ W większości przypadków (26) nie ma listy oczekujących na przyjęcie do SUO,  

w 10 SUO na przyjęcie czeka od 2 do 7 osób. Na przyjęcie do SUO oczekuje się od  

2 tygodni do 3 miesięcy. Należałoby zdiagnozować przyczyny tej sytuacji. Czy gminy 

nie kierują do SUO wszystkich spełniających kryteria osób ze względu na koszt? Czy 

też potrzeby w tym zakresie są mniejsze niż wynika to z analizy danych statystycznych 

i opinii praktyków? 

❑ Zdecydowana większość SUO (31) posiada opracowaną przez siebie procedurę przyj-

mowania osób do placówki. 

❑ Większość SUO (21) potwierdziło, że do schroniska są kierowane osoby w kryzysie 

bezdomności w gorszym stanie zdrowia niż dopuszczają to przepisy prawa. Część tych 

placówek nie przyjmuje takich osób – są one odsyłane po przeprowadzeniu oceny stanu 
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zdrowia i zdolności do samoobsługi przez pracowników placówki. Część SUO przyj-

muje takie osoby, jeżeli oczekują one na przyjęcie do DPS lub ZOL/ZPO, inne  

przyjmują ze względu na posiadane możliwości kadrowe i sprzętowe pozwalające na 

zapewnienie odpowiedniej opieki, kilka SUO uważa, że taka jest misja placówki i nie 

można odesłać osoby potrzebującej pomocy. 

❑ Podmiotami które najczęściej podejmują inicjatywę skierowania osoby w kryzysie bez-

domności do SUO są MOPR, OPS z gminy ostatniego miejsca zameldowania (25) oraz 

szpitale (19). Na kolejnym miejscu są MOPR/OPS z gminy, w której przebywa osoba 

bezdomna (16) oraz schroniska zwykłe (12). Jedynie dwa SUO wskazały streetworke-

rów, co może oznaczać, że do tych placówek bardzo rzadko trafiają osoby w kryzysie 

bezdomności przebywające w miejscach niemieszkalnych. 

❑ Zdecydowana większość SUO ocenia, że faktyczny miesięczny koszt pobytu jednej 

osoby w schronisku mieści się w przedziale 1500-2499 zł (w tym 17: 1500-1999 zł,  

a 11: 2000-2499 zł). Jednak z dalszych odpowiedzi wynika, że w koszt ten nie jest 

wliczana np. praca wolontariuszy czy żywność i rzeczy otrzymywane w darowiźnie.  

9 podmiotów wycenia ten koszt wyżej – 4 SUO: w przedziale 2500-2999 zł, 2 SUO: 

3000-3499 zł, 3 SUO: 3500-3999 zł. W przypadku 3 ostatnich SUO koszt jest dwukrot-

nie wyższy od kosztu w „najtańszych” placówkach i jest zbliżony do kosztu pobytu 

osoby w DPS. 

❑ Średnia wysokość dotacji/wynagrodzenia z gminy za dobowy pobyt osoby w kryzysie 

bezdomności w schronisku jest bardzo zróżnicowana. Najwięcej odpowiedzi (21) to 

przedział 40-69 zł (w tym 11 SUO: 40-59 zł, a 10 SUO: 60-69 zł), miesięcznie 1200-

2070 zł. W przypadku 4 SUO kwota ta jest bardzo niska i wynosi 30-39 zł, miesięcznie: 

900-1170 zł. Rodzi się pytanie, czy przy tak niskiej kwocie dotacji/wynagrodzenia  

z gminy schronisko jest w stanie realizować usługi zgodnie z obowiązującymi standar-

dami. 4 SUO zaznaczyły przedział 70-79 zł, miesięcznie: 2100-2370 zł; 3 SUO: 80-89 

zł, 2400-2670 zł; 1 SUO: 110-120 zł, miesięcznie: 3300-3600 zł. 

❑ Tylko 13 SUO odpowiedziało, że dotacja/wynagrodzenie z gminy jest wystarczająca 

do pokrycia kosztów funkcjonowania schroniska. Natomiast aż 20 wskazało, że jest ona 

niewystarczająca i muszą starać się o środki z innych źródeł, korzystać z pracy wolon-

tariuszy i pozyskiwać darowizny. Zbyt małe finansowanie ze strony gmin odbija się na 

wysokości wynagrodzeń pracowników, które, w opinii respondentów, powinny być 

znacząco wyższe niż obecnie ze względu na charakter pracy. 

❑ Średni okres pobytu osób w kryzysie bezdomności w SUO wskazuje, że placówki te 

najczęściej nie mają charakteru przejściowego, gdzie poprawie ulega stan zdrowia po-

dopiecznych i mogą oni znaleźć wsparcie w innych podmiotach. Jedynie 11 SUO wska-

zało, że osoby w kryzysie bezdomności przebywają w schronisku do 1 roku, 1 SUO – 

do 6 miesięcy. Aż 15 SUO odpowiedziało, że osoby w kryzysie bezdomności przeby-

wają w schronisku najczęściej do 2 lat, 1 SUO – do 5 lat, 4 SUO – od 5 do 10 lat. SUO 

wliczały w okres pobytu osoby w kryzysie bezdomności również czas, zanim placówka 

została wpisana do rejestru jako schronisko z usługami opiekuńczymi. 

❑ Spośród 10 usług, które zgodnie z rozporządzeniem określającym minimalne standardy 

SUO powinno oferować 7 jest oferowanych przez wszystkie lub prawie wszystkie 

schroniska, które wzięły udział w badaniu (37). Pozostałe 3 usługi zapewniają 33 pla-

cówki. Chodzi o następujące usługi: 

▪ dostęp do pomieszczenia umożliwiającego samodzielne przygotowanie po-

siłku i gorącego napoju, 
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▪ zapewnienie usług opiekuńczych w wydzielonym pomieszczeniu lub w po-

koju mieszkalnym, jeżeli łóżko jest oddzielone zasłoną, 

▪ zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwo-

ści jej wymiany. 

W przypadku dwóch pierwszych usług, brak możliwości ich realizacji wiąże się praw-

dopodobnie z ograniczeniami lokalowymi.  

❑ Wszystkie SUO biorące udział w badaniu zapewniają usługi aktywizacyjne ukierunko-

wane na wzmacnianie aktywności społecznej, w tym: 

▪ trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych (25), 

▪ trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania proble-

mów (23), 

▪ uczestnictwo w grupach wsparcia (19). 

Podmioty realizują również inne działania aktywizujące. Ich zakres jest uzależniony od 

możliwości pozyskania dodatkowych środków (inne projekty), a także współpracy  

z wolontariuszami i innymi organizacjami. 

❑ Najgorzej wygląda sytuacja w zakresie spełniania standardów kadrowych: 

▪ zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 15 osób 

przebywających w schronisku: 31, 

▪ w schronisku zatrudnia się nie mniej niż 1 pracownika socjalnego na nie wię-

cej niż 50 osób przebywających w schronisku: 30, 

▪ w porze nocnej powinna być w schronisku zapewniona opieka przez co naj-

mniej 1 opiekuna na nie więcej niż 40 osób: 28. 

Sytuacja ta może być konsekwencją: zbyt niskich dotacji/opłat ze strony gmin oraz 

trudności w pozyskaniu pracowników (za niskie wynagrodzenie w stosunku do zakresu 

obowiązków). 

❑ Potwierdzają to odpowiedzi na pytanie, które standardy są najtrudniejsze do spełnienia. 

13 podmiotów podało problemy związane z dostosowaniem budynku do standardów, 

15 podmiotów – problemy z kadrą, w szczególności: zatrudnienie wymaganego stan-

dardami personelu z wykształceniem średnim i specjalistycznym, tj. pielęgniarka, ra-

townik medyczny itd., zatrudnienie wymaganej liczby opiekunów, zapewnienie kadrze 

wynagrodzenia adekwatnego do zakresu obowiązków. 

❑ Po opuszczenia SUO osoby w kryzysie bezdomności najczęściej trafiają do DPS (śred-

nio 22,5%) i zwykłych schronisk (14,5%). W przypadku 12,9% osób następuje zgon. 

Niestety, w przypadku aż 14% osób SUO nie posiadają wiedzy, co się z nimi dzieje po 

opuszczeniu placówki. 7,2% trafia do noclegowni, a 4,6% do miejsc niemieszkalnych. 

Jedynie 8,1% osób trafia do różnego rodzaju mieszkań. Tyle samo do ZOL (8,1%)  

i hospicjów (8,0%). 

 

Podmioty uczestniczące w badaniu zaproponowały następujące rekomendacje: 

❑ Zwiększenie liczby schronisk i miejsc w schroniskach: 9 odpowiedzi 

❑ Standardy: 

▪ Zmiany dotyczące standardów już na etapie uruchamiania, okres przejściowy 

w tym zakresie.  

▪ Wymóg wsparcia psychologicznego w SUO.  

▪ Obniżenie wymagań co do wykształcenie opiekunów.  

▪ Dopuszczenie możliwości przebywania w SUO osób, które są w trakcie zała-

twiania skierowania do tej placówki, oraz ponoszenie odpłatności przez gminy 

za osoby w tracie oczekiwania na decyzję. 
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▪ Wydłużenie czasu oczekiwania na DPS osób już skierowanych powyżej  

4 miesięcy.  

❑ Finanse: 

▪ Wysokość dotacji/opłaty z gminy powinna pokrywać całkowite koszty pobytu 

osoby skierowanej do SUO.  

▪ Poprawa stabilności finansowania. 

▪ Zwiększenie liczby źródeł finansowania. Konieczność spełniania standardów 

przez SUO wymaga uruchomienia środków finansowych zarówno na pozio-

mie lokalnym jak i ogólnopolskim. Jeden program ministerialny ogłaszany co-

rocznie, czy też program wojewódzki nie zmienią funkcjonowania sytemu po-

mocy w obrębie pomocy dla osób w kryzysie bezdomności. Programy te są od 

20 lat ogłaszane z taką sama pulą środków finansowych (minister 5-6 mln zł, 

wojewoda do 600 tys. zł). 

▪ Uruchomienie środków na zwiększenie liczby miejsc i zakładanie nowych pla-

cówek 

▪ Usługi w SUO powinny być finansowane ze środków centralnych, gdyż nie-

których gmin nie stać na ponoszenie kosztów pobytu osób w kryzysie bez-

domności. 

▪ Gminy powinny każdorazowo płacić za gotowość przyjęcia osób do danego 

schroniska czy noclegowni.  

▪ Rozszerzenie wsparcia finansowego dla organizacji prowadzących SUO np. 

na wyposażenie i remonty placówek.  

▪ Egzekwowaniem opłat za pobyt w SUO od osób w kryzysie bezdomności po-

winien zajmować się pracownik gminy a nie schroniska.  

❑ Procedury: 

▪ Opracowanie wytycznych na szczeblu Ministerstwa, związanych z kwalifiko-

waniem osób w kryzysie bezdomności do SUO, jasne przepisy prawa. Opra-

cowanie jednej procedury przyjmowania do schronisk w całym kraju. 

▪ Usprawnienie i uściślenie procedur kierowania do SUO: kto kieruje, kto 

opłaca schronisko, kto obejmuje ubezpieczeniem zdrowotnym.  

▪ Decyzję o tym czy konkretna osoba powinna przebywać w zwykłym schroni-

sku czy w SUO powinien podejmować kierownik schroniska po zapoznaniu 

się z dokumentacją medyczną. 

▪ Uproszczenie procedur kierowania osób w kryzysie bezdomności do schronisk 

z usługami opiekuńczymi. 

▪ Ustalenie procedury interwencyjnej. 

❑ Polepszenie współpracy SUO z OPS i innymi instytucjami. 

❑ Faktyczne respektowanie przez gminy i OPS przepisów o maksymalnej długości po-

bytu osoby w kryzysie bezdomności, albo urealnienie tych przepisów. 

❑ Wydłużenie czasu przebywania w SUO osób oczekujących na DPS. 

❑ Określenie szczegółowych zasad współpracy SUO ze szpitalami. 

❑ Większy nadzór nad SUO ze strony urzędów wojewódzkich, ponieważ niektóre schro-

niska mienią się usługami opiekuńczymi tylko z nazwy, a nie przyjmują osób w gor-

szym stanie zdrowia, wybierają sobie osoby, które mają być przyjęte. Niestety żadna 

procedura przyjęcia do schroniska z usługami nie sprosta rzeczywistości z jaką przy-

chodzi nam się mierzyć każdego dnia. 
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❑ Powinno się sprawdzać, weryfikować schroniska, w których stawka dzienna jest zaska-

kująco niska, osoby przyjmowane są bez limitu itp. Należy zwrócić uwagę na jakość 

świadczonych usług. 1 pracownik socjalny na 50 osób, 1 opiekun na 15 osób, to za mało 

na odpowiednią jakość działań w stosunku do osób, które przebywają w placówce 

24h/dobę i jest to ich tymczasowy dom. 

❑ Traktowanie SUO na zasadach zbliżonych do ZOL, DPS, np. szczepienia COVID-19. 

❑ Zastąpienie we wszystkich przepisach słowa „zameldowania” słowem „zamieszkania”. 

Całkowita likwidacja przepisów o obowiązku meldunkowym i wszystkich odwołań do 

tych przepisów. Uznanie miejsca stałego pobytu osoby w kryzysie bezdomności za 

miejsce zamieszkania (art. 25 kodeksu cywilnego), nawet, jeżeli tym miejscem jest 

przestrzeń publiczna. 

❑ Złagodzenie przepisów prawa budowlanego tak, aby za lokale mieszkalne uznać domki 

letniskowe/rekreacyjne, altanki na działkach itp. 

❑ Utworzenie kategorii schronisk specjalistycznych. Specjalizacje mogą być różne: np. 

terapia antyalkoholowa, leczenie, pomoc postpenitencjarna. Kryteria przyjmowania do 

tych placówek muszą być merytoryczne a nie formalne – czyli np. stan zdrowia, uza-

leżnienie itp.  

❑ Zmiana brzmienia art 6 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej „…a także osobę nieprzeby-

wającą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie 

ma możliwości zamieszkania”. Wówczas osobę całkowicie samotną, wymagającą 

opieki, niesamodzielną, wypisywaną ze szpitala będzie można uznać za osobę bez-

domną i przyjąć do schroniska na czas rehabilitacji i rekonwalescencji lub oczekiwania 

na miejsce w DPS. Bo przebywa w szpitalu i nie ma możliwości zamieszkania nawet 

we własnym mieszkaniu ze względu na stan zdrowia. Usługi opiekuńcze zapewniane 

przez OPSy są dalece niewystarczające.  

❑ Prowadzenie działań prewencyjnych, aby zmniejszyć liczbę osób w kryzysie bezdom-

ności w bardzo złym stanie zdrowia: rozbudowany streetworking, praca z uzależnio-

nymi w przestrzeni publicznej metodą redukcji szkód, utworzenie specjalistycznych 

placówek przyjmujących osoby wypisywane ze szpitali, programy mieszkaniowe (naj-

pierw mieszkanie) ale z mocno rozbudowaną i odpowiednio finansowaną kadrą wspie-

rającą.  

❑ Zwiększenie liczby schronisk o charakterze interwencyjnym. 

❑ Budowanie sieci współpracy z instytucjami. 

 

Podsumowanie badania ankietowego 

Gmina (lub gminy) na zlecenie których reprezentowany podmiot realizuje wsparcie dla osób 

bezdomnych [N=33] 

29 podmiotów współpracuje wyłącznie z gminami z województwa, w którym mają siedzibę,  

a 4 z gminami również spoza swojego województwa. 

 

Ile jest miejsc w schronisku? [N=37] 

Rozpiętość liczby miejsc w poszczególnych SUO wynosi od 5 do 75. Poniżej została zsumowana 

liczba miejsc w poszczególnych województwach. 
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Województwo 

Liczba miejsc  

we wszystkich SUO  

z danego województwa 

dolnośląskie 96 

kujawsko-pomorskie 30 

lubuskie 68 

łódzkie 75 

mazowieckie 422 

opolskie 53 

podkarpackie 55 

podlaskie 30 

pomorskie 285 

śląskie 223 

świętokrzyskie 64 

warmińsko-mazurskie 15 

wielkopolskie 60 

RAZEM 1476 

 

Jaki procent miejsc jest zajętych średniorocznie? 

Rozpiętość odpowiedzi wyniosła od 30% do 110%. Poniżej podsumowano procent zajętych 

miejsc w SUO w podziale na województwa: 

Województwo 
Procent zajętych miejsc  

w SUO średniorocznie 

dolnośląskie 75% 

kujawsko-pomorskie 87% 

lubuskie 80% 

łódzkie 80% 

mazowieckie 85% 

opolskie 98% 

podkarpackie 68% 

podlaskie 78% 

pomorskie 85% 

śląskie 98% 

świętokrzyskie 68% 
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warmińsko-mazurskie 78% 

wielkopolskie 85% 

 

Czy jest lista osób oczekujących na miejsce w schronisku? Ile osób obecnie oczekuje na przyję-

cie do schroniska? [N=36] 

26 podmiotów odpowiedziało, że nie ma listy oczekujących na miejsce w schronisku, 10 odpo-

wiedziało pozytywnie. Na liście oczekujących jest od 2 do 7 osób. 

 

Jaki jest obecnie czas oczekiwania na miejsce w schronisku? [N=36] 

Zdecydowana większość SUO (25, czyli 70% badanych) odpowiedziała, że obecnie w ogóle nie 

czeka się na miejsce w schronisku, 5 – do 2 tygodni, 3 – do 1 miesiąca, 3 – do 3 miesięcy. 

 

Czy schronisko posiada opracowaną przez siebie procedurę przyjmowania osób bezdomnych? 

[N=36] 

31 SUO udzieliło odpowiedzi pozytywnej, a 5 odpowiedziało, że nie posiada opracowanej przez 

siebie procedury przyjmowania osób bezdomnych. 

 

Czy do schroniska są kierowane osoby bezdomne w gorszym stanie zdrowia niż te, które ze 

względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w za-

spokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych? Jeżeli tak, to jaki jest to procent wszystkich osób 

bezdomnych kierowanych do schroniska? Czy schronisko przyjmuje takie osoby? jeżeli tak, to 

dlaczego? [N=36] 

21 SUO potwierdziło, że takie osoby są kierowane do schroniska, 15 udzieliło odpowiedzi ne-

gatywnej. W dwóch przypadkach są podejmowane próby umieszczenia takich osób w SUO, ale 

schroniska się na to nie zgadzają.  

6 podmiotów przyjmuje takie osoby, ponieważ oczekują one na przyjęcie do DPS lub ZOL/ZPO. 

Ze względu na niedostateczną liczbę miejsc w tych podmiotach (DPS, ZOL/ZPO) SUO musi 

przyjąć osoby w gorszym stanie zdrowia. 

Kilka podmiotów przyjmuje osoby w gorszym stanie zdrowia, bo uważa, że taka jest misja tego 

typu placówek. Podmioty zwracają również uwagę, że informacje, które dostają przed przyję-

ciem osoby do SUO nie pokrywają się z rzeczywistością – stan zdrowia jest dużo gorszy niż 

wynika to z dokumentów. Jeden z podmiotów przyjmuje takie osoby, bo czuje się przymuszony 

przez OPS. Inny przyjmuje, bo „nie wystawi za drzwi, osoby, która potrzebuje pomocy”. Inne 

schronisko zwraca uwagę, że jest w stanie zaopiekować się takimi osobami. Jedno z SUO po-

siada bardzo bogate zaplecze kadrowo-sprzętowe i może podjąć się opieki nad osobami w cięż-

kim stanie. Szpitale wiedzą o tym, że tylko to SUO przyjmuje osoby w ciężkim stanie i od razu 

kontaktuje się z tym podmiotem, a dopiero jak się okaże, że jest miejsce – z OPS. 
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Jaka instytucja/podmiot najczęściej wychodzi z inicjatywą umieszczenia osoby bezdomnej  

w schronisku z usługami opiekuńczymi? [N=37] 

Rodzaj instytucji 
Liczba 

wskazań 

szpital 19 

MOPR/OPS z gminy ostatniego miejsca zameldowania 25 

MOPR/OPS z gminy, w której przebywa osoba bezdomna 16 

schronisko zwykłe 12 

noclegownia 3 

streetworkerzy 2 

inne organizacje zajmujące się bezdomnością 1 

 

Jaki jest faktyczny miesięczny koszt pobytu jednej osoby w schronisku? [N=37] 

17 SUO odpowiedziało, że faktyczny miesięczny koszt pobytu jednej osoby w schronisku mieści 

się w przedziale 1500-1999 zł, 11 SUO: w przedziale 2000-2499 zł, 4 SUO: w przedziale 2500-

2999 zł, 2 SUO: 3000-3499 zł, 3 SUO: 3500-3999 zł.  

 

Jaka jest średnia wysokość dotacji/wynagrodzenia z gminy za dobowy pobyt osoby bezdomnej 

w schronisku? [N=36] 

2 odpowiedzi: nie dotyczy – jednostka gminna 

1 odpowiedź: uzależnione jest od dochodu osoby w kryzysie bezdomności 

Najwięcej odpowiedzi (21) to przedział 40-69 zł (w tym 11 SUO: 40-59 zł, a 10 SUO: 60-69 zł), 

miesięcznie 1200-2070 zł. W przypadku 4 SUO kwota ta jest bardzo niska i wynosi 30-39 zł, 

miesięcznie: 900-1170 zł. Rodzi się pytanie, czy przy tak niskiej kwocie dotacji/wynagrodzenia 

z gminy schronisko jest w stanie realizować usługi zgodnie z obowiązującymi standardami.  

4 SUO zaznaczyły przedział 70-79 zł, miesięcznie: 2100-2370 zł; 3 SUO: 80-89 zł, 2400-2670 

zł; 1: 110-120 zł, miesięcznie: 3300-3600 zł. 

 

Czy jest ona wystarczająca do pokrycia kosztów funkcjonowania schroniska? Czy schronisko 

jest w stanie realizować wszystkie potrzebne usługi? [N=36] 

Tylko 13 SUO odpowiedziało, że tak. 20 schronisk odpowiedziało negatywnie: 

❑ Nie, nie jest wystarczająca, potrzeby są zaspokajane przez realizację innych projektów, 

pomoc od darczyńców, pomoc wolontariuszy, pomoc innych organizacji, kościołów. 

❑ Dotacja pokrywa część kosztów funkcjonowania schroniska. Schronisko jest w stanie 

realizować wszystkie potrzebne usługi dzięki pozyskiwaniu środków z innych źródeł. 

❑ Dzięki środkom pozyskiwanym z innych źródeł może realizować wszystkie potrzebne 

usługi. Kwota z dofinansowania nie jest w stanie pokryć wszystkich potrzeb. 

❑ Nie jest wystarczająca, a gminy nie chcą dopłacać, pomimo wzrostu kosztów utrzyma-

nia. 

❑ Nie. Brak środków na realizację potrzebnych usług. 

❑ Nie, koszty przewyższają wysokość otrzymanej dotacji. 
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❑ Nie jest to kwota wystarczająca, nie możemy realizować dodatkowych zaleceń lekar-

skich np. zaleceń dietetycznych. 

❑ Obecnie tak, jednak przewidywana jest podwyżka cen od 2022 r. 

❑ Nie. Podany wyżej rzeczywisty koszt jest kosztem finansowym, nieuwzględniającym 

pracy wolontariuszy i darowizn (np. stawka żywieniowa finansowana z dotacji wynosi 

70 groszy dziennie, resztę żywności pozyskujemy w postaci darowizn). W latach 2018-

2020 dotacja pokrywała 45% kosztów utrzymania schroniska. W roku 2021 dotacja jest 

wyższa i pokrywa ok. 70% kosztów.  

❑ Finansowanie wystarcza na zabezpieczenie koniecznych usług jednak odbywa się to 

kosztem płac pracowników, które powinny być znacząco wyższe ze względu na cha-

rakter pracy. 

❑ Schronisko pomimo małego budżetu realizuje niezbędne usługi i generują one dość wy-

sokie koszty. 

 

Jak długo osoby bezdomne najczęściej przebywają w schronisku? [N=32] 

15 SUO odpowiedziało, że osoby bezdomne przebywają w schronisku najczęściej do 2 lat,  

11 SUO – do 1 roku,  

1 SUO – do 6 miesięcy, 1 SUO – do 5 lat, 4 SUO – od 5 do 10 lat. SUO wliczały w okres pobytu 

osoby bezdomnej również czas, zanim placówka została wpisana do rejestru jako schronisko  

z usługami opiekuńczymi. Zanim się to stało były one zwykłymi schroniskami lub schroniskami, 

które oferowały usługi opiekuńcze, ale nie nosiły jeszcze takiej nazwy. 

 

Jakie usługi schronisko zapewnia dla przebywających w nim osób? Zaznacz wszystkie właściwe 

odpowiedzi [N=37] 
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Jakie usługi aktywizacyjne schronisko zapewnia dla przebywających w nim osób? Zaznacz 

wszystkie właściwe odpowiedzi [N=34] 

 

 

Dodatkowo część podmiotów udzieliła odpowiedzi w zakresie realizacji innych usług aktywiza-

cyjnych: pomoc asystenta osoby w kryzysie bezdomności, pomoc psychologa, pomoc wolonta-

riuszy, terapia zajęciowa, praca socjalna, trening gospodarowania własnym budżetem, trening 

prowadzenia gospodarstwa domowego, hortiterapia, porady prawne, zajęcia kosmetyczne, fil-

moterapia, pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej, kontakt indywidualny motywujący do 

zmiany, szeroko rozumiana praca socjalna, rehabilitacja, rozmowy, integracja, spędzanie wol-

nego czasu. Jeden z podmiotów: brakuje nam środków na zatrudnienie terapeutów. 

 

Czy schronisko spełnia poniższe standardy? Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi [N=36] 
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Jakie są Pana/Pani zdaniem największe problemy związane z uruchamianiem i prowadzeniem 

schronisk z usługami opiekuńczymi? 

Kadra: 

Najwięcej podmiotów podkreśliło problemy kadrowe (14), w tym: 

❑ Brak wykwalifikowanej kadry opiekuńczej wynikający z niedoceniania roli opiekunów 

medycznych w systemie, brak specjalistów (np. rehabilitant, psycholog). 

❑ Trudności związane z zatrudnieniem wyspecjalizowanego personelu do pracy z trud-

nymi osobami. 

❑ Niskie możliwości wynagradzania skutkujące brakiem osób chętnych do podjęcia za-

trudnienia. 

Finanse: 

13 podmiotów zwróciło uwagę na problemy finansowe, w tym: 

❑ Brak środków finansowych na dostosowanie obiektu do wymaganych standardów. 

❑ Wysokie koszty prowadzenia schroniska z usługami opiekuńczymi. 

❑ Brak różnych źródeł finansowania na adaptację pomieszczeń, wyposażenie i zatrudnie-

nie wymaganej kadry. 

❑ Brak płacenia za gotowość do przyjęcia osoby do Schroniska przez gminy.  

❑ Gminy nie zwracają uwagi na jakość usług liczy się tylko najniższa cena. Gminy ocze-

kują, że organizacja pozarządowa będzie prowadzić schronisko jak najtaniej.  

❑ Starania w MRiPS o środki z „Pokonać bezdomność” okazują się nierealne od wielu 

lat. Wygrywają projekty głównie duże, sieciowe organizacje. 

Budynki: 

10 podmiotów zwróciło uwagę na problemy związane z lokalem, w tym: 

❑ Dostosowanie do przepisów prawa budowlanego oraz spełnianie standardów SUO. 

❑ Brak odpowiedniej bazy lokalowej. 

❑ Problemy związane z pozyskaniem nieruchomości. 

 

Które standardy dla schronisk z usługami opiekuńczymi są Pana/Pani zdaniem najtrudniejsze do 

spełnienia? [N=33] 

13 podmiotów podało problemy związane z dostosowaniem lokalu do standardów, 15 podmio-

tów – problemy z kadrą, w szczególności: zatrudnienie wymaganego standardami personelu  

z wykształceniem średnim i specjalistycznym, tj. pielęgniarka, ratownik medyczny itd., zatrud-

nienie wymaganej liczby opiekunów, zapewnienie kadrze wynagrodzenia adekwatnego do za-

kresu obowiązków. 

Inne odpowiedzi obejmowały: 

❑ Trudność w ocenie samodzielności i zdolności do częściowej samoobsługi u potencjal-

nych podopiecznych schroniska. 

❑ Realizacja usług aktywizacyjnych. 

❑ Wymiana odzieży – brak środków finansowych na zakup bielizny osobistej, odzieży, 

obuwia itp.  

❑ Standardy same w sobie nie stanowią większej trudności. Trudności raczej wynikają  

z braku środków na ich realizację. 
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Dokąd osoby bezdomne trafiają po opuszczeniu schroniska – proszę podać % osób w ciągu roku? 

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi [N=37] 

 

W przypadku powyższego pytania należy zaznaczyć duże prawdopodobieństwo niskiej wartości 

pozyskanych danych – prawdopodobnie ze względu na niezrozumienie pytania, odpowiedzi 

znacznej części (2/3) respondentów nie sumowały się do 100%, a rozbieżność sum sięgała od 50 

do 350%. W związku z powyższym obliczono procentową proporcję podanych wyników w po-

szczególnych kategoriach do ich sumy i na tej podstawie wyciągnięto przedstawione na powyż-

szym rysunku średnie. 

 

SCHRONISKA Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI – WYWIADY INDYWIDUALNE 

Opracowanie jest podsumowaniem wywiadów pogłębionych, które zostały przeprowadzone  

w okresie od lipca do sierpnia 2021 z przedstawicielami 7 schronisk z usługami opiekuńczymi 

mieszczących się na terenie województw: śląskiego (2 wywiady), wielkopolskiego, pomor-

skiego, mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego. 

 

Dostępność schronisk z usługami opiekuńczymi 

W opinii respondentów dostępność schronisk z usługami opiekuńczymi i liczba miejsc w tych 

schroniskach jest zróżnicowana w zależności od województwa. W województwie śląskim, gdzie 

sytuacja wyraźnie poprawiła się w ciągu ostatnich dwóch lat, oraz w województwie podkarpac-

kim, liczba SUO jest w zasadzie wystarczająca – średnioroczne obłożenie w SUO sięga 95%, 

nie odmawia się przyjęcia osoby ze względu na brak miejsca. Przykładowo SUO samorządowe 

w Bytomiu w pełni zaspokaja potrzeby, bo w całości jest przeznaczone dla jednej gminy. Są 

jednak województwa, gdzie liczba SUO i miejsc w schroniskach jest niewystarczająca – pla-

cówki z innych województw dostają stamtąd pytania z OPSów o możliwość przyjęcia osoby, np. 

z województwa wielkopolskiego. W województwie podlaskim, gdzie jest tylko jedno SUO  

(22 miejsca), i w pomorskim miejsc jest za mało, ale SUO nie mogą tej liczby zwiększyć ze 

względu na ograniczenia lokalowe i kadrowe. W obu przypadkach podmioty prowadzące SUO 

podjęły działania inwestycyjne w innych lokalizacjach. 

22,5%

8,1% 8,0%

12,9%

3,0%
5,1%

14,5%

7,2%
4,6%

14,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

D
P

S

ZO
L

H
o

sp
ic

ju
m

Zg
o

n

M
ie

sz
ka

n
ie

 c
h

ro
n

io
n

e
lu

b
 w

sp
o

m
ag

an
e

M
ie

sz
ka

n
ie

 w
yn

aj
ę

te
,

so
cj

al
n

e,
 k

o
m

u
n

al
n

e

Sc
h

ro
n

is
ko

 z
w

yk
łe

N
o

cl
eg

o
w

n
ia

M
ie

js
ca

 n
ie

m
ie

sz
ka

ln
e

N
ie

 w
ia

d
o

m
o

Dokąd osoby bezdomne trafiają po opuszczeniu schroniska 
– proszę podać % osób w ciągu roku? 



Pokonać bezdomność 2021. Usługi medyczne i opiekuńcze. Deinstytucjonalizacja. 

154 

Barierą w powstawaniu SUO są wysokie standardy, brak źródeł finansowania dostosowania do 

standardów, wysokie koszty funkcjonowania przy, jednocześnie, zbyt niskich opłatach ponoszo-

nych przez gminy oraz problemy z pozyskaniem kadry (zbyt duży zakres obowiązków w sto-

sunku do wysokości wynagrodzenia).  

Największe problemy wiążą się z koniecznością dostosowania budynków do wymogów standar-

dów. …Najtrudniejsze dostosowanie obiektu, trzeba było pozyskać środki i przeprowadzić grun-

towny remont np. łazienek, budowa windy z dodatkową klatką schodową – 650 tys. zł (R/6). 

…Najtrudniej zamontowanie windy, nie ma takiej możliwości. Zamontowaliśmy schodołaz  

i większość miejsc na parterze (R/3). Jednocześnie z programu ministerialnego nie można sfi-

nansować kosztów dostosowania budynku do wymogów standardów. Zakłada się, że SUO to 

nowy typ placówki, więc od początku funkcjonowania muszą spełniać standardy. W praktyce  

w SUO przekształcają się wcześniej działające placówki – schroniska zwykłe lub schroniska, 

które już przed 2018 r. oferowały usługi opiekuńcze. One również potrzebują okresu przejścio-

wego i środków na sfinansowanie niezbędnych remontów. 

W drugiej kolejności respondenci zwracali uwagę na problemy kadrowe. …Problemem jest za-

trudnienie np. pielęgniarki. Opiekun ma mieć średnie wykształcenie. U nas opiekun jest też osobą 

sprzątającą, poza tym że zajmują się osobami. Spełnienie standardu średniego wykształcenia nie 

jest łatwe za to wynagrodzenie (R/7). …Były problemy. Po kontroli pewne rzeczy mi się rozja-

śniły. Wymagania wykształcenia średniego od opiekunów było dziwne, trudno było pozyskać ta-

kich pracowników, aczkolwiek w ustawie jest, że może mieć zawodowe, ale musi mieć staż. Nie 

było tu problemu. Dwie osoby z kadry są spośród osób w kryzysie bezdomności. Przeszli szkole-

nia, mają kwalifikacje (R/5).  

 …Odpowiednie kwalifikacje, nastawienie, praca z osobą starszą, chorą, bezdomną i uzależ-

nioną wymaga odpowiedniej postawy. Nawet jak ktoś ma kwalifikacje, to niekoniecznie mental-

nie jest zdolny do pracy z takimi osobami. Zdarzało się, że po kilku dniach ktoś rezygnował (R/6). 

Problem z zapewnieniem odpowiedniej liczby pracowników wzmacnia opinia ministerstwa, 

…które stoi na stanowisku, że do spełnienia standardów dotyczących personelu nie mogą być 

wliczane osoby zatrudnione w ramach umowy cywilnoprawnej lub wolontariatu. Dopuszczenie 

takiej możliwości dawałoby większą elastyczność w dostosowaniu personelu do faktycznej, ak-

tualnej potrzeby schroniska (R/2). 

Jeden z respondentów podkreślił, że barierą utrudniającą uruchomienie i prowadzenie SUO są 

trudności związane z interpretacją przepisów: …Jedyne trudności dotyczyły interpretacji niektó-

rych przepisów i sposobu realizacji ich w praktyce. Obecnie problemy te zostały rozwiązane 

m.in. z wykorzystaniem interpretacji, o które wystąpiliśmy do ministerstwa (R/2). 

Kolejnym problemem jest niestabilność finansowa: umowy z gminami zawierane są na rok,  

w związku z czym pracownicy nie mogą być pewni ciągłości zatrudnienia, a podopieczni pozo-

stania na następny okres. Dodatkowo część gmin rezerwuje miejsce w SUO, ale nikogo nie kie-

ruje i nie ponosi odpłatności, a SUO musi utrzymać kadrę. Jednocześnie gminy oczekują gwa-

rancji zapewnienia miejsca w razie konieczności. 

Dużym problemem w utrzymaniu stabilności finansowej jest konkurencja ze strony placówek, 

które nie spełniają standardów, ale startują w konkursach i przetargach oferując schronienie  

w SUO w zaniżonej cenie. OPSy nie weryfikują spełniania przez placówki standardów i kierują 

do nich osoby. …Stawki oferowane przez takie podmioty są oczywiście konkurencyjne wobec 

stawek w schroniskach spełniających standardy, ale dzieje się to kosztem bezpieczeństwa, a czę-

sto również godności osób tam kierowanych. Taka sytuacja powoduje, że schroniska działające 

zgodnie z prawem, a co z tym idzie ponoszące większe koszty są wypierane z rynku usług spo-

łecznych przez podmioty działające poza prawem (R/2). Brakuje zainteresowania i kontroli ze 

strony gmin kierujących osoby w kryzysie bezdomności do SUO. …Część gmin nawiązuje 
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współpracę, chcą przyjechać i zobaczyć jakie są warunki. Niektóre podpisują umowę na podsta-

wie wyłącznie oferty (R/2). Bierną postawę w tym zakresie wykazują również niektóre urzędy 

wojewódzkie. …Ponadto pojawiają się, niezgodnie z przepisami, miejsca opiekuńcze w zwykłych 

schroniskach (R/2). 

Opłaty od gmin stanowią 80-90% źródeł finansowania SUO. Na aktywizację podopiecznych 

środki pozyskiwane są również z innych źródeł: UE, otwarte konkursy ofert. Placówki otrzymują 

także darowizny, środki z 1% są znikome. Natomiast duży wkład stanowi praca wolontariuszy. 

Stawki oferowane przez gminy są, w opinii większości respondentów, zaniżane. Jednak SUO 

nie chcą ich podwyższać ze względu na obawy, że gminy skierują osoby potrzebujące usług 

opiekuńczych do zwykłych schronisk albo nawet do noclegowni. …Stawka nie wystarcza na 

pokrycie wszystkich kosztów. Trzeba się gimnastykować, dobrze gospodarować, żeby to wystar-

czyło. Radzimy sobie z całym zespołem, żeby starczyło na minimum. W 2018 r. stawka dla gminy 

została podniesiona, w tym momencie umowa została rozwiązana, a osoby zostały przewiezione 

do innej placówki. Podnoszenie stawki jest ryzykowne. Nie wytłumaczę tym osobom, że gmina 

nie godzi się na takie warunki finansowe i kieruje ich gdzieś indziej. Staram się znaleźć kwotę, 

która byłaby zadowalająca i dla gmin, i dla nas (R/5). 

Przez pewien czas barierą dla osób w kryzysie bezdomności w dostępie do SUO była koniecz-

ność uiszczania opłat za pobyt w schroniskach. Wprowadzenie obowiązkowych opłat budziło 

opór w podopiecznych schronisk. Tym bardziej że za pobyt w schronisku zwykłym pobierano 

30% dochodu, a w SUO – 50%. Dochodziło do sytuacji, że osoba potrzebująca usług opiekuń-

czych nie chciała przejść do SUO ze względu właśnie na wysokość opłaty. Nieporozumienia 

wśród podopiecznych SUO budziła również nierówna wysokość opłat pobieranych przez różne 

gminy. Niektóre przez pewien czas nie pobierały opłat w ogóle. …Barierą jest niesprawiedli-

wość, że w różnych gminach jest różny poziom odpłatności. Albo że nie dostają karty żywnościo-

wej. Bo jeden jest z wyżywieniem, a drugi bez. A będąc w SUO nie mogą dorobić (R/4). Obecnie 

wszystkie gminy wymagają odpłatności.  

Konsekwencje braku opłaty ze strony osoby przebywającej w SUO to: …problem z przedłuże-

niem pobytu, zadłużenie wobec gminy, zajęcie podatkowe gminne, komornicze ściągnięcie, do-

datkowe koszty. Dlatego pilnujemy, żeby była wpłata (R/6). Jeden z respondentów podkreślił, że 

trudno jest wynegocjować z gminą zwolnienie z odpłatności. …Zwłaszcza w przypadku osób, 

które mają duże koszty zakupu leków np. 300 zł, do tego dochodzą pampersy. Trudno otrzymać 

zwolnienie z opłaty albo zasiłek celowy (R/3). 

 

Współpraca z gminami 

SUO w większości przypadków mają podpisane umowy z gminami ze swojego województwa. 

Część podpisuje umowy z gminami z różnych województw. Badane SUO samorządowy przyj-

muje wyłącznie mieszkańców Bytomia. 

W początkowym okresie funkcjonowania SUO, które było nowe, informowało gminy o swojej 

ofercie. Obecnie nie ma takiej potrzeby. Gminy same się zgłaszają, szukają informacji w reje-

strach wojewodów. Natomiast te SUO które powstały na bazie schronisk miały już ugruntowaną 

współpracę z gminami i dlatego nie musiały szukać nowych zleceniodawców. 

Umowy są zawierane w ramach przetargów, zapytań ofertowych i konkursów ofert, z reguły na 

okres roku. …Przetargi wieloletnie byłyby korzystne, bo nie trzeba by co roku tego przechodzić. 

Wcześniej mieliśmy umowę 5 letnią, ale stawki w ramach konkursu były tak niskie, że nie byliśmy 

w stanie prowadzić. Także lepiej się pomęczyć co rok, ale mieć realne stawki. Koszty wzrosną, 

ale stawki zostaną na tym samym poziomie (R/6). 
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Większe gminy prowadzą diagnozę potrzeb w zakresie wsparcia w SUO. Częstochowa zwiększa 

co roku zakontraktowaną liczbę miejsc (w umowie możliwość zwiększenia o 10%). Białystok 

natomiast zmniejszył liczbę miejsc na podstawie danych, które zbierał w okresie pandemii, kiedy 

schronisko nie mogło ze względu na ograniczenia epidemiczne przyjmować wszystkich potrze-

bujących. 

Żadne z SUO nie ma miejsc opłacanych ryczałtowo przez gminy. Taka praktyka nie jest stoso-

wana. ...Nie ma umów z gminami na trzymanie dla nich miejsc. Na początku były takie umowy, 

ale po kontroli NIK wycofali się z tego. NIK zaczął doszukiwać się tu działań przestępczych 

polegających na podwójnym finansowaniu. Jeżeli zawarłeś umowę na ryczałt to to miejsce po-

winno być przez rok puste. Za gotowość do przyjęcia wzięliśmy 600 zł w skali miesiąca, uznano, 

że jak wzięliśmy pieniądze za miejsce to powinno stać puste, bo może ktoś z tej gminy zostać 

skierowany (R/6).  

Najpoważniejszą barierą w kierowaniu przez gminy osób w kryzysie bezdomności do SUO jest 

wysokość opłat – wyższych niż w przypadku zwykłego schroniska. W początkowym okresie po 

wejściu w życie zmian w ustawie o pomocy społecznej wprowadzających SUO, barierą była 

również niska wiedza pracowników OPS na temat SUO. 

Kwestia wysokości opłat jest zróżnicowana zarówno regionalnie, jak i w zależności od wielkości 

gminy kierującej. Np. na Śląsku opłaty są stosunkowo wysokie: 80-100 zł za osobodzień. …Ślą-

skie gminy nie mają z tym problemu, nie zgłaszają, że to za dużo. Na Śląsku stawki zawsze były 

godziwe, w porównaniu z innymi regionami i dlatego nie był to problem. Gminy nie negocjują  

i nie próbują szukać czegoś tańszego. Na naszym terenie tyle to kosztuje. Wiem, że w świętokrzy-

skim i łódzkim do niedawna było to 60 zł (R/6). Dzięki temu śląskie SUO oferują odpowiednio 

wysokie wynagrodzenie pracownikom i nie mają problemu z ich znalezieniem. Zatrudniają na-

wet pielęgniarki, co przy dość wysokim wynagrodzeniu jakie mogą otrzymać w szpitalach nie 

jest łatwe. 

W regionach, gdzie opłata za SUO jest niższa, placówki starają się ją podnieść, ale …podniesie-

nie stawki w tym roku już się nie podobało gminom (R/3). Pojawiła się też konkurencja – pod-

mioty które startują w przetargach i konkursach. Wymusza to obniżenie ceny przez SUO po-

mimo tego, że koszty rosną. Respondenci, o czym była już mowa powyżej, podnieśli również 

kwestię niespełniania przez te konkurencyjne podmioty standardów wymaganych w przypadku 

SUO, co pozwala im na oferowanie zaniżonej ceny. Powinna, ich zdaniem, zostać zwiększona 

kontrola zarówno ze strony OPSów kierujących do nich osoby, jak i wojewodów. W przeciwnym 

wypadku będą do nich kierowane osoby potrzebujące opieki, które nie tylko jej nie otrzymają  

w wystarczającym stopniu, ale będą przebywać w warunkach nie dostosowanych do ich potrzeb. 

Również same OPSy powinny podlegać kontroli w zakresie kierowania osób potrzebujących do 

odpowiedniego typu placówki. Jeżeli gminy nie będą nadzorowane, to zawsze część z nich bę-

dzie dokonywała wyboru placówki kierując się wyłącznie ceną. W opinii respondentów dotyczy 

to przede wszystkim mniejszych gmin, które nie przeprowadzają diagnozy potrzeb, nie podpi-

sują umów z różnymi typami placówek, a w razie potrzeby jak najszybciej chcą „pozbyć się 

problemu”, często umieszczając osobę wymagającą usług opiekuńczych w zwykłych schroni-

skach, a nawet noclegowniach. 

Wszystkie placówki odnotowują próby kierowania do SUO osób wymagających całodobowej 

opieki, które powinny trafiać do ZOL/ZPO lub DPS. Przyczyn tego zjawiska jest kilka: 

❑ względy finansowe – opłata za pobyt w SUO jest niższa niż w DPS, dlatego pracownik 

socjalny kieruje taką osobę do schroniska; 

❑ brak wiedzy pracownika socjalnego w OPS na temat stanu zdrowia danej osoby – pra-

cownik opiera się przy wydawaniu decyzji na …nieprecyzyjnym lub niezgodnym  

z prawdą zaświadczeniu lekarskim wystawionym przez pracownika szpitala zaintereso-

wanego pilnym przekazaniem pacjenta pod opiekę innej placówki (R/2); 
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❑ brak wiedzy pracowników socjalnych w szpitalach na temat SUO i tego, jakie osoby 

powinny być kierowane do tego typu placówki. 

Schroniska wypracowały procedury przyjmowania nowych osób. Są one zróżnicowane. Część 

SUO stosuje przy ocenie skalę Barthel, inne oceniają stan zdrowia danej osoby opierając się na 

obserwacji. …Jak przywiozą to oceniamy wizualnie – osoba nie jest w stanie przesiąść się  

z karetki na wózek, jest leżąca, bez kontaktu, to absolutnie nie kwalifikuje się, nie jest to właściwa 

placówka. Wtedy wraca tam skąd przyjechała (R/6). …SUO ma druk, który każdy pracownik 

może podpisać, że odmawiamy przyjęcia ze względu na stan zdrowia (R/3). 

Takie sytuacja zdarzają się coraz rzadziej, postępuje proces wzajemnej edukacji. ...To był proces, 

rozmowy ze szpitalem, pracownikiem socjalnym. Twardo powołujemy się na ustawę i przepisy 

zabraniające przyjmowania takich osób (R/2). 

Jeżeli jednak SUO prowadzi inną politykę i przyjmuje osoby w gorszym stanie zdrowia, ponie-

waż ma odpowiednie warunki, wyposażenie i kadrę, wówczas gminy z tego korzystają. Orientują 

się, w przypadku którego SUO w ogóle nie warto próbować, a które placówki przyjmą taką 

osobę, o ile tylko będzie miejsce. Niestety, niektóre SUO przyjmują osoby wymagające całodo-

bowej opieki z obawy, że trafią one do nieodpowiedniej placówki, albo wręcz zostaną zosta-

wione na ulicy …Często szpital wpisuje, że osoba jest samodzielna, porusza się przy chodziku.  

A przywożą na noszach, osoba nie może wstać. SUO przyjmuje, bo potrafią zostawić na ulicy 

(R/1). Jednak …pandemia pomogła w zakresie podejścia szpitali. Kontakt z lekarzami, którzy 

wypisują pacjentów, jest dużo lepszy niż przez pandemią. Dzwonią, ustalają, informują jaki jest 

stan zdrowia, wysyłają ocenę w skali Barthel. Obawiają się, że nie będą mogli nic zrobić z pa-

cjentami. Boją się, że jeżeli SUO nie przyjmie to osoba zostanie na oddziale (R/3). 

Niektórzy respondenci uważają, że SUO powinny mieć możliwość przyjmowania wszystkich 

osób w kryzysie bezdomności potrzebujących pomocy. …Powinno się nam pozwolić przyjmo-

wać wszystkie osoby w kryzysie bezdomności, które potrzebują pomocy. Rozumiem, że ustawo-

dawcy chodziło o to, żeby to nie była ukryta forma DPS. Ale przychodzą do nas osoby, które 

nawet jeżeli są zdolne do samoobsługi, to czekając na DPS starzeją się, pogarsza się ich stan 

zdrowia, wychodzą ukryte choroby, np. padaczka, alzheimer, róża w nogach, udar, alkoholizm, 

depresje, choroby psychiczne, prątkujące gruźlice, niedowład kończyn, amputacje, nowotwory, 

cukrzyca, przepukliny. To wychodzi już w trakcie pobytu w SUO (R/7). 

Jednocześnie SUO przyjmujące osoby w gorszym stanie zdrowia wyrażają obawę, czy nie bę-

dzie to podlegało kontroli instytucji zewnętrznych i nie spotka się z karą.  

Gminy kierują również do SUO osoby oczekujące na DPS. Teoretycznie na 4 miesiące, ale okres 

ten się wydłuża ze względu na brak miejsc w DPS. …Trwa to dłużej niż 4 miesiące. Jedna pani 

czeka już ponad dwa lata. Ale to wiąże się czasem z czekaniem na konkretny DPS, bo np. gmina 

ma podpisaną umowę z tym DPS (R/1). W okresie pandemii zwolniło się dużo miejsc w DPSach 

i okres oczekiwania się skrócił. Ale pojawiły się inne bariery, np. …osoba bezdomna musi 

przejść kwarantannę i test przed wyjazdem do DPS. Trzeba czekać na wynik testu. Np. 7 dni 

osoba czekała na wynik testu, a test był ważny tylko 4 dni. W tym czasie osoba musiała być w 

izolacji, żeby się nie zarazić. To też trauma, osoby nie chcą być w izolacji. Po trafieniu do DPS 

osoba znowu musiała być izolowana przez 7 dni (R/1). Szczególne problemy występują w przy-

padku osób z zaburzeniami psychicznymi – dla nich bardzo trudno jest znaleźć DPS, a jedno-

cześnie ich pobyt w SUO wiążę się z różnego typu uciążliwościami, a nawet zagrożeniami dla 

kadry i współmieszkańców. 
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Oferta schronisk z usługami opiekuńczymi 

SUO poza zapewnieniem form wsparcia wynikających ze standardów oferują również: 

❑ pomoc psychologiczną, 

❑ pomoc specjalisty terapii uzależnień, 

❑ pomoc prawną, 

❑ pomoc pielęgniarską, 

❑ rehabilitację, 

❑ nieodpłatny transport z miejsca pobytu do schroniska oraz do lekarzy, 

❑ działania aktywizacyjne, w tym kursy zawodowe, doradztwo zawodowe, coaching, 

staże, treningi umiejętności społecznych, trening budżetowy, hortiterapię, wyjazdy, 

wycieczki, wyjścia do kina, na mecze, 

❑ grupy wsparcia. 

Możliwości w zakresie realizacji tych form wsparcia są mocno zróżnicowane. SUO opierają się 

tu na dodatkowych projektach realizowanych ze środków publicznych, a także na umiejętno-

ściach kadry i wolontariuszach.  

Osoby w kryzysie bezdomności przebywające w SUO zazwyczaj muszą opłacić zakup leków, 

dodatkowych środków higienicznych, czasami pieluch. …osoba bezdomna kupuje leki, odzież 

(ale może skorzystać z magazynu), środki higieniczne (ale dla wygody te środki są w łazienkach: 

mydło, maszynki, pianki do golenia – żeby nie szukać). Pieluchy są: a) refundowane, b) kupują 

sami, c) SUO ma pakiet awaryjny. Ale osoby bezdomne powinny same kupować (R/4). …Do 200 

zł pokrywamy leki. Powyżej dana osoba występuje o zasiłek celowy (pracownik występuje). Za-

pewnione są środki higieny, odzież, obuwie. Ważne jest, żeby uwierzyli w siebie. Przyjeżdża 

osoba, która strzyże te osoby, szczególnie kobiety. Widać zmiany w postrzeganiu samego siebie, 

uśmiech na twarzy (R/5).  

…Mieszkanki muszą zakupić leki i pampersy, ubrania mogą dostać z SUO. SUO ma magazyn, 

dużo darowizn, 3 razy wspierało nas ECC – 40-50 kartonów nowych ubrań. Osoby przynoszą 

prywatnie. Środki czystości podstawowe zapewnia SUO, jak im brakuje to też dostają. Pampersy 

– na receptę są zniżki, ale resztę trzeba zapłacić. Miesięcznie może to być nawet ok. 150 zł. Do 

tego dochodzą leki (R/3). 

W opinii większości respondentów oferta schroniska jest wystarczająca do zaspokojenia potrzeb. 

Niemniej w dużej mierze zależy to od możliwości pozyskania dodatkowych środków (np.  

w ramach projektów) lub nawiązania współpracy wolontaryjnej z różnymi podmiotami i specja-

listami. …Naszym zdaniem ofertę należałoby uzupełnić o dodatkowe wsparcie psychologa i te-

rapeuty uzależnień. Osoby przebywające w placówce poza kryzysem bezdomności zmagają się 

również bardzo często ze swoją niepełnosprawnością oraz uzależnieniem, co przekłada się  

w sposób negatywny na ich stan psychiczny. Stan pandemii obowiązujący w Polsce od marca 

2020 roku bardzo negatywnie wpływa na samopoczucie naszych podopiecznych (R/2). …Oferta 

SUO jest wystarczająca. Wykracza poza standardy, bo jest salka rehabilitacyjna, jest fizjotera-

peutka. Kadrowo potrzebne byłyby jeszcze jedna osoba na dyżurze dziennym. Pomiędzy godz. 13 

a 17 ta liczba opiekunów wymagana w standardach jest zbędna. Więcej powinno być rano, kiedy 

przygotowują się i jeżdżą do lekarzy (R/4). 

Barierą w uzupełnieniu oferty SUO jest brak środków – opłaty z gmin wystarczają na pokrycie 

podstawowej opieki i schronienia. 
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Współpraca SUO z instytucjami i podmiotami 

SUO współpracują z: 

❑ OPS/gminami, które kierują do nich osoby w kryzysie bezdomności, 

❑ gminami na terenie których mają swoją lokalizację, 

❑ służbą zdrowia: szpitale, przychodnie, lekarze, pielęgniarki, 

❑ DPSami, ZOLami, hospicjami, 

❑ innymi placówkami, w tym schroniskami zwykłymi, 

❑ organizacjami pozarządowymi, 

❑ wolontariuszami, 

❑ sądami. 

Współpraca z większością instytucji/podmiotów jest oceniana pozytywnie. Relacje z różnymi 

instytucjami były wypracowywane przez lata współpracy, opierają się na kontaktach z konkret-

nymi osobami. Lepsza współpraca jest z MOPR/MOPS z większych miast, na terenie których 

mieszczą się placówki. Pracownicy socjalni interesują się warunkami pobytu skierowanej osoby, 

przychodzą do SUO, można z nimi ustalić formy pomocy. Gorzej wygląda sytuacja w przypadku 

mniejszych gmin. Ograniczają się do skierowania osoby, nie sprawdzają warunków w jakich 

przebywa, nie interesują się co się dzieje z daną osobą, „pozbywają się problemu”. Sytuacja 

pogorszyła się w okresie pandemii, kiedy pracownicy socjalni całkowicie zawiesili wizyty  

w SUO. 

Współpraca z placówkami służby zdrowia układa się różnie. Część szpitali już nauczyła się, 

jakie osoby mogą być kierowane do SUO, inne czasami próbują umieścić tam osobę w gorszym 

stanie zdrowia. To od kadry SUO zależy czy taka osoba zostanie przyjęta. Niektóre placówki od 

razu po przeprowadzeniu oceny stanu zdrowia odsyłają taką osobę, inne przyjmują.  

Zazwyczaj SUO współpracują z położonymi niedaleko przychodniami lekarskimi i oceniają tę 

współpracę pozytywnie. Tylko jedno SUO zatrudnia lekarza. W gorszej sytuacji są SUO  

położone z dala od dużego ośrodka miejskiego. SUO musi być wówczas wyposażone w kilka 

samochodów, w tym dostosowanych do transportu medycznego. Wymaga to również dużego 

zaangażowania kadry – opiekunowie codziennie jeżdżą z podopiecznymi do różnych lekarzy 

specjalistów.  

Współpraca ze zwykłymi schroniskami (i ewentualnie noclegowniami) polega głównie na prze-

pływie osób pomiędzy placówkami. Schronisko zwykłe jest w stanie szybciej ustalić czy lub 

kiedy będzie wolne miejsce w SUO i wtedy podjąć odpowiednie kroki, żeby osoba wymagająca 

opieki została do niego skierowana przez MOPR/OPS. Czasami schronisko zwykłe przyjmuje 

osobę z SUO której stan zdrowia się polepszył, a w zamian umieszcza w SUO osobę w gorszym 

stanie zdrowia. 

Kontakty z DPS, ZOL, hospicjum ograniczają się z reguły do kierowania tam osób wymagają-

cych całodobowej opieki. Jednak niektóre SUO podejmują działania mające na celu „oswojenie” 

podopiecznych schroniska z innymi instytucjami i przygotowanie ich na przenosiny, na przykład 

są organizowane wizyty w DPS. …DPS „Kombatant” zapraszał na bale, występy. Osoby w kry-

zysie bezdomności wiedzą jak ten DPS wygląda, oswajają się. Mamy koleżeńskie stosunki z panią 

dyrektor DPS. Nasi byli świetnie ubrani, nie dali plamy. Seniorzy z DPS traktują swój DPS jak 

enklawę, nie chcą obcych. Małe grupy po 10 osób tam chodziło na te imprezy. Jak się wszyscy 

pootwierają po pandemii, to będziemy tam chodzić (R/7). 
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Rekomendacje 

W ostatniej części wywiadu respondenci zostali poproszeni o sformułowanie rekomendacji  

w zakresie tworzenia i funkcjonowania SUO: 

❑ Powinny być środki na tworzenie SUO rozdzielane z poziomu centralnego, wówczas 

więcej organizacji zdecydowałoby się na założenie tego typu placówki. 

❑ Opłaty z gmin za pobyt w SUO powinny „iść za człowiekiem”; gminy nie powinny 

przenosić danej osoby do placówki tylko dlatego że mają z nią podpisaną umowę; przy 

podejmowaniu decyzji o finansowaniu pobytu powinny kierować się dobrem danej 

osoby. 

❑ Obowiązek spełniania standardów SUO powinien być weryfikowany na etapie postę-

powań konkursowych i przetargowych na świadczenie usług schronienia dla osób w 

kryzysie bezdomności. Uniemożliwi to funkcjonowanie placówkom, które nie spełniają 

standardów i zaniżają tym samym jakość świadczonych usług. Obecnie większa część 

OPS w zapytaniu konkursowym wymaga jedynie oświadczenia jednostki o spełnieniu 

standardu. 

❑ Wpisanie SUO do wojewódzkiego rejestru placówek powinno być poprzedzone weryfi-

kacją dokumentacji potwierdzającej spełnienie standardów (stosownej dokumentacji bu-

dowlanej oraz wszystkich niezbędnych odbiorów branżowych z zakresu ppoż. i sanepid). 

❑ Gminy przy wyborze wykonawcy usługi SUO powinny kierować się jakością usług,  

a nie wyłącznie ceną. 

❑ Przy SUO powinny być uruchamiane mieszkania chronione dla osób opuszczających 

SUO jako alternatywa dla umieszczania ich w DPS. 

❑ Powinno wprowadzić się okres przejściowy na dostosowanie do standardów SUO. 

❑ Należy rozpowszechnić jako dobrą praktykę procedurę przyjmowania osób w kryzysie 

bezdomności do SUO. 

❑ …Powinny być dwa rodzaje placówek: SUO oraz placówka o charakterze interwencyj-

nym (może to być oddział SUO) – z odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, w której in-

tensywnie pomaga się osobom bezdomnym przez 3 do 6 miesięcy, a potem przekazuje 

się taką osobę do innej odpowiedniej do jej stanu zdrowia placówki (R/4). 

❑ Przy pobieraniu opłat od osób w SUO powinien zostać ustalony pułap dochodów poni-

żej którego osoba zostaje zwolniona z opłaty, np. obecnie mogłoby to być 600 zł. Po-

zwoliłoby to np. na wykup leków. 

❑ Opłaty od osób w kryzysie bezdomności powinien pobierać bezpośrednio MOPR/OPS 

potrącając z zasiłku stałego lub z renty/emerytury, dla SUO jest to duże obciążenie (Nie 

wszystkie SUO podzielają tę opinię – jeden z respondentów podkreślił, że ma możli-

wość wyliczenia właściwej kwoty biorąc pod uwagę wszystkie dni pobytu w schronisku 

w danym miesiącu; wprowadzenie wymogu pobierania opłat bezpośrednio przez 

MOPR/OPS niepotrzebnie skomplikuje system).  

❑ Powinno się uruchomić środki na szkolenie opiekunów medycznych, szkolenie kadry 

SUO i objęcie kadry SUO pomocą superwizyjną. 

❑ Wymagania wobec kadry SUO powinny uwzględniać możliwość zatrudnienia osób, 

które same doświadczyły bezdomności. 

❑ Powinno się organizować spotkania praktyków z decydentami w celu wspólnego wy-

pracowywania rozwiązań w zakresie powstawania i funkcjonowania SUO. 

❑ Powinno się wydłużyć okres oczekiwania na DPS w SUO, bo taka jest praktyka. 
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BARIERY W DOSTĘPIE DO DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ  
ORAZ DOŚWIADCZENIA TYCH PLACÓWEK W OBSŁUDZE OSÓB  
W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI 

OPIS USŁUGI 

Nazwa Dom pomocy społecznej 

Podstawy 

prawne 

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004  

Nr 64 poz. 593) (rozdział 2). 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierp-

nia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. 

Definicja Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomaga-

jące i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i for-

mach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. 

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, 

dzielą się na następujące typy domów, dla:  

1) osób w podeszłym wieku;  

2) osób przewlekle somatycznie chorych;  

3) osób przewlekle psychicznie chorych;  

4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;  

5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;  

6) osób niepełnosprawnych fizycznie;  

7) osób uzależnionych od alkoholu. 

Dla kogo jest 

poznaczona 

Dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codzien-

nym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług 

opiekuńczych. 

Podstawa  

pobytu 

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą 

opłatę mieszkańca domu za jego pobyt w domu pomocy społecznej wydaje 

organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu po-

mocy społecznej. 

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy 

prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego 

dom pomocy społecznej. W przypadku regionalnych domów pomocy spo-

łecznej decyzję wydaje marszałek województwa. 

Do domu kieruje się na podstawie: 

1) pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu zło-

żonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej 

miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania, 

2) rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pra-

cownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu 

na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kie-

rowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku 
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możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

przez rodzinę i gminę. 

Osoba ubiegająca się jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba 

że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie 

do domu na czas określony. 

Standardy Standardy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. 

Opłaty Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego 

miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Obowiązani do wnoszenia 

opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:  

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel 

ustawowy z dochodów dziecka (nie więcej niż 70% swojego dochodu),  

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi (zgodnie z umową),  

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej 

(w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu po-

mocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa  

w pkt 1 i 2) 

– przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku 

wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność. 

 

LICZBA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 

Zgodnie z danymi GUS 31.12.2020 r. funkcjonowało w Polsce 871 domów pomocy społecznej, 

w których łącznie było 82 660 miejsc i 77 060 mieszkańców (Zakłady stacjonarne pomocy spo-

łecznej w 2020 r., GUS 25.05.2021 r.) 

W 2020 roku na COVID-19 zachorowało 33,9% wszystkich mieszkańców DPS. 

 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO 

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w terminie 01.07-21.07.2021 r. z wykorzystaniem 

ankiet internetowych stworzonych i udostępnionych w GoogleDocs. 

Prośba o udział w badaniu została przesłana do ośrodków pomocy społecznej w całym kraju za 

pośrednictwem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Następnie OPSy przekazały prośbę 

o wypełnienie ankiety do domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie ich gmin. 

Odpowiedzi udzieliło 230 podmiotów, w tym 178 DPSów, 22 OPSy, 1 Rodzinny Dom Pomocy, 

7 odpowiedzi „nie dotyczy”. Było to 197 podmiotów publicznych, 22 podmioty społeczne,  

11 podmiotów prywatnych. 

 

Kluczowe wnioski i rekomendacje z badania ankietowego 

❑ W okresie pandemii czas oczekiwania na miejsce w DPS znacząco się skrócił. Prawie 

połowa DPS, które wzięły udział w badaniu odpowiedziało, że obecnie w ogóle nie 

czeka się na miejsce, a prawie 37%, że czeka się od 2 tygodni do 6 miesięcy. Jedynie 

18% wskazało czas oczekiwania na okres od 6 miesięcy do ponad 2 lat. 
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❑ W większości badanych DPS miesięczny koszt pobytu w przeliczeniu na jedną osobę 

mieści się w przedziale 4000-4499 zł (95 odpowiedzi, 41%) i 4500-5999 zł (70 odpo-

wiedzi, 30%). 

❑ W 58% badanych DPS w ciągu ostatnich 5 lat przebywały osoby, które przed przyję-

ciem były bezdomne. 

❑ Bezpośrednio przed przyjęciem do DPS osoby bezdomne przebywały najczęściej  

w zwykłych schroniskach (87 odpowiedzi) i w szpitalach (57 odpowiedzi). Na trzecim 

miejscu znalazły się noclegownie (49 odpowiedzi). 

❑ Zdecydowana większość DPS (131 podmiotów) odpowiedziało negatywnie na pytanie, 

czy czas oczekiwania osoby bezdomnej na przyjęcie do DPS jest dłuższy niż w przy-

padku innych osób. W przypadku 3 DPS, które odpowiedziały pozytywnie, jako przy-

czynę dłuższego oczekiwania podano m.in: opłata, którą można pobrać od osoby bez-

domnej, jest niższa niż w przypadku innych osób, więc osoba bezdomna jest przesu-

wana na dalsze miejsca w kolejce oczekujących na przyjęcie do DPS; dłużej trwa rów-

nież skompletowanie wymaganych dokumentów. 

❑ DPS oceniają, że najszerszy zakres współpracy w zakresie kierowania i pobierania od-

płatności od osób bezdomnych mają z MOPR/OPS z gminy ostatniego miejsca zamel-

dowania oraz z MOPR/OPS z gminy, w której przebywa osoba bezdomna i schroni-

skiem, w którym przebywa osoba bezdomna. 

❑ Najczęstszym źródłem finansowania pobytu osoby bezdomnej w DPS jest zasiłek stały 

i gmina ostatniego miejsca zameldowania. 

❑ Zdecydowana większość podmiotów wskazała, że średnia wysokość opłaty pobieranej 

od osoby bezdomnej w DPS mieści się w przedziale 500-999 zł – 64 DPS. 37 domów 

wybrała jeszcze niższy przedział: 0-499 zł. Jest ona niższa od średnich opłat pobiera-

nych od innych osób niż bezdomne, które mieszczą się w przedziale 1000-1499 zł  

(57 odpowiedzi) oraz 1500-1999 zł (25). 

❑ Najczęściej skompletowaniem dokumentów potrzebnych do przyjęcia do DPS w przy-

padku osób bezdomnych zajmuje się pracownik socjalny OPS/MOPR gminy ostatniego 

miejsca zameldowania (83 odpowiedzi). Na drugim miejscu mniej więcej równo wska-

zywano pracownika socjalnego w schronisku dla osób bezdomnych (59) i pracownika 

socjalnego OPS/MOPR gminy, na terenie której znajduje się schronisko dla osób bez-

domnych (57). 

❑ W opinii respondentów w przypadku osób bezdomnych najtrudniej jest skompletować 

dokumentację medyczną i orzeczenia o niepełnosprawności (65). Następnie decyzję 

ZUS/KRUS, dokumenty o dochodach, ubezpieczenie (41). W dalszej kolejności dowód 

osobisty (25). 

❑ W pytaniu o negatywne aspekty pobytu osób bezdomnych w DPS, które nie występują 

w ogóle albo w mniejszym stopniu w przypadku innych osób, aż 47% podmiotów  

(63 odpowiedzi) odpowiedziało, że nie odnotowują żadnych. Z drugiej strony, aż 43 

respondentów wskazało na uzależnienia/nadużywanie alkoholu. 14 odpowiedzi doty-

czyło zaniedbań pod względem higieny i stanu zdrowia, a 12 trudności z adaptacją. 

❑ Jako bariery w dostępie osób bezdomnych do DPS najwięcej odpowiedzi (39) wskazy-

wało na niechęć tych osób do zamieszkania w DPS. Na drugim miejscu znalazła się 

odpowiedź „brak barier” (38). Dopiero w dalszej kolejności wskazywano brak do-

chodu/bariery finansowe (19). Jedynie 14 podmiotów wybrało odpowiedź „brak skie-

rowań ze strony OPS/MOPR ze względu na wysoki koszt dla gminy”, a 9 „brak wiedzy 

osób w kryzysie bezdomności na temat tej formy pomocy”. 
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Respondenci sformułowali następujące rekomendacje w zakresie ułatwienia dla osób  

w kryzysie bezdomności dostępu do DPS: 

Ośrodki dla osób uzależnionych: 

❑ Rozszerzenie infrastruktury całodobowej opieki dedykowanej osobom uzależnionym, 

aby osoby ze zdiagnozowanym uzależnieniem od alkoholu trafiały do specjalistycz-

nych ośrodków. 

❑ Zwiększenie liczby specjalistycznych DPS dla osób uzależnionych od alkoholu. 

❑ Bezdomność często wiąże się z uzależnieniem, dlatego każda gmina powinna umiesz-

czać osoby bezdomne w domach dla osób uzależnionych. W praktyce brak takich do-

mów w gminach.  

Placówki dedykowane osobom w kryzysie bezdomności: 

❑ Zwiększenie liczby placówek dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i zakresu 

usług opiekuńczych w tych placówkach. 

❑ Tańsze placówki zapewniające całodobową opiekę. 

❑ Utworzenie domów pomocy społecznej dla osób bezdomnych. 

Finansowanie: 

❑ Odpłatność za pobyt osób bezdomnych w DPS powinna być finansowana z budżetu 

państwa. 

❑ Państwo powinno dofinansować samorządy w zakresie ponoszenia kosztów za pobyt  

w DPS.  

❑ Wprowadzenie możliwości dotowania pobytu osób bezdomnych i innych nieposiada-

jących dochodu lub z zasiłkiem stałym, w formie podobnej do dotacji celowych dla 

osób przyjętych do DPS przed 01.01.2004r. 

❑ Powinny zostać doprecyzowane uregulowania prawne dotyczące wskazania podmiotu 

zobowiązanego do dokonywania odpłatności za osoby bezdomne w DPS. 

❑ Zwiększenie środków finansowych dla gmin na kierowanie osób bezdomnych do DPS. 

❑ Zwiększenie nakładów gmin dla osób kierowanych do DPS. 

❑ Obniżenie odpłatności za DPS zarówno w przypadku osób bezdomnych jaki i innych 

osób.  

❑ Zmiana zasad finansowania pobytu osób bezdomnych w DPS. 

Bezdomność: 

❑ Prowadzenie akcji i działań mających na celu ograniczanie bezdomności. 

❑ Powinno się pracować z osobami bezdomnymi w celu ich aktywizowania w kierunku 

powrotu na rynek pracy i wyjścia z bezdomności, a nie umieszczać osoby często młode 

w domu pomocy społecznej.  

❑ Powinno się podejmować działania, których celem będzie zainteresowanie osoby bez-

domnej kwestią umieszczenia w DPS. 

Informacja: 

❑ Holistyczne spojrzenie na osobę objętą pomocą oraz lepszy przepływ informacji mię-

dzy instytucjami. 

❑ Konsultant dostarczający osobom bezdomnym odpowiednie informacje na temat wyj-

ścia z sytuacji bezdomności. 

❑ Do osób bezdomnych powinien dotrzeć pracownik socjalny PCPR/OPS/MOPS i udzie-

lić fachowej informacji o możliwości skierowania do odpowiedniego DPS ze względu 

na stan zdrowia. Pracownik socjalny ma możliwość udzielenia danej informacji np.  

w noclegowniach czy w schroniskach dla osób bezdomnych. 

❑ Informowanie o wolnych miejscach w DPS. 

❑ Promocja DPS w mediach (broszury, ulotki, strona internetowa, audycje radiowe). 
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❑ Uświadomienie co to jest DPS (często osoby mają wyobrażenie o całkowitym zamknię-

ciu) i dopiero pomoc pracownika socjalnego w załatwieniu formalności. 

❑ Przekazywanie rzetelnych informacji na temat form pomocy oferowanych przez DPSy. 

❑ Upowszechnianie informacji o zakresie wsparcia dla osób bezdomnych ze schorze-

niami przewlekłymi, które wymagają wsparcia wykraczającego poza usługi dostępne 

w mieszkaniu chronionym. 

❑ Większe rozpowszechnienie wiedzy/informacji dotyczących domów pomocy społecz-

nej przez streetworkerów i pracowników socjalnych OPS/MOPR. 

Procedury i prawo: 

❑ Opracowanie szczegółowych, jasnych procedur kierowania osób bezdomnych do DPS 

przez OPS. 

❑ Opracowanie zakresu współpracy i standardów z poszczególnymi instytucjami i prze-

strzeganie ich. 

❑ Stosowanie w praktyce możliwości interwencyjnego umieszczania w DPS (z dnia na 

dzień) na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 

23.08.2012: W nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie  

i umieszczenie osoby w domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia 

dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2. Dokumenty te powinny zostać skomple-

towane przez ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, w terminie 

3 miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do domu. 

❑ Zmiana przepisów tak aby dla osoby bezdomnej właściwą miejscowo była gmina,  

w której aktualnie przebywa a nie gmina, w której był ostatnio zameldowany na pobyt 

stały. 

❑ Nadanie dyrektorom DPS uprawnień do przyjmowania do placówki osób na podstawie 

umowy (na czas określony do 6 miesięcy), obligującej ośrodki pomocy społecznej do 

wystawienia decyzji kierującej do DPS na czas obowiązywania umowy. 

❑ Stworzenie osobnej sekcji w ramach pracy środowiskowej zajmującej się kierowaniem 

osób bezdomnych do DPS. 

Współpraca: 

❑ Większa współpraca instytucji. 

❑ Większe zaangażowanie personelu szpitali w los pacjenta. 

❑ Współpraca z gminami celem skompletowania dokumentów dotyczącej osoby. 

❑ Współpraca między poszczególnymi jednostkami zaangażowanymi w pomoc osobom 

bezdomnym: MOPS, schronisko, gmina ostatniego zameldowania itd. 

❑ Większy przepływ informacji o potrzebach osób bezdomnych między instytucjami po-

mocy społecznej. 

Zaangażowanie 

❑ Zaangażowanie ośrodka pomocy społecznej w miejscu pobytu osoby bezdomnej. 

❑ Zaangażowanie pracowników socjalnych schronisk do podejmowania działań w celu 

umieszczenia osób na terenie całej Polski, a nie najbliżej schroniska, w którym zamiesz-

kuje osoba bezdomna. 

❑ Pogłębiona diagnostyka osób psychicznie chorych, umieszczanie w DPS po leczeniu 

szpitalnym i wdrożeniu odpowiedniej farmakoterapii. 

❑ Rzetelne wybieranie odpowiedniego typu domu pomocy społecznej. 

❑ Zmiana nastawienia wśród OPS dotycząca kierowania osób bezdomnych do DPS. Psy-

choedukacja na temat bezdomności i sposobów pomocy. Zwiększenie analizy potrzeb 

w tym zakresie. 
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Podsumowanie badania ankietowego 

Jaki jest obecnie czas oczekiwania na miejsce w DPS? [N=230] 

 

Spośród 230 podmiotów prawie połowa (106) odpowiedziała, że obecnie w ogóle nie czeka się 

na miejsce w DPS, a 21, że do 2 tygodni. 10% udzieliło odpowiedzi, że czeka się do i powyżej 

2 lat. Okres oczekiwania od około 1 do 6 miesięcy zaznaczyło 63 DPS. W przypadku 17 pod-

miotów na miejsce w DPS oczekuje się do 1 roku. 

Tak duża liczba DPS, które odpowiedziały, że w ogóle obecnie nie czeka się na miejsce jest 

zaskakująca. Rozpowszechniona jest opinia, że na przyjęcie do DPS czeka się co najmniej kilka 

miesięcy. Jednak sytuacja w tym zakresie uległa zmianie w trakcie pandemii. Według danych 

GUS w okresie pandemii zachorowało na COVID-19 ponad 30% mieszkańców DPS, a część  

z nich zmarła. W wyniku tych okoliczności zwiększyła się liczba wolnych miejsc. Poza tym 

rodziny osób oczekujących na DPS zaczęły mieć obawy przed umieszczeniem swoich bliskich 

w miejscu, gdzie mogłyby się łatwiej zarazić. 

 

Jaki jest miesięczny koszt pobytu w DPS w przeliczeniu na jedną osobę? [N=230] 

W większości badanych DPS miesięczny koszt pobytu w przeliczeniu na jedną osobę mieści się 

w przedziale 4000-4499 zł (95 odpowiedzi, 41%) i 4500-5999 zł (70 odpowiedzi, 30%). 44 DPS 

udzieliło odpowiedzi, że koszt ten mieści się w przedziale 3500-3999 zł (19%). Skrajne wartości 

podało zdecydowanie mniej podmiotów: przedział 3000-3499 zł wskazało 11 DPS (4%), 2500-

2999 zł – 2 podmioty (0,8%). A z drugiej strony skali: 6000-7000 zł – 6 DPS (2%). 

 

Czy w ciągu ostatnich 5 lat w DPS przebywały osoby bezdomne? W przypadku odpowiedzi 

„nie”: Czy osoby bezdomne starały się o przyjęcie do DPS, ale nie zostały przyjęte? Dlaczego 

osoby bezdomne nie zostały przyjęte pomimo tego, że się o to starały? [N=230] 

Spośród 230 podmiotów 134 (58%) odpowiedziały, że w ciągu ostatnich 5 lat przebywały  

w DPS osoby bezdomne. 73 (31%) udzieliły odpowiedzi negatywnej, natomiast 24 (10%) odpo-

wiedziały „nie wiem”. Spośród 73 DPS, które udzieliły odpowiedzi negatywnej, 63 twierdziły, 
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że osoby bezdomne nie starały się o przyjęcie, a 9 – że nie wiedzą. 1 DPS odpowiedział, że osoby 

bezdomne starały się o przyjęcie, ale nie zostały przyjęte z powodu czynnego alkoholizmu,  

a dom przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i psychicznie chorych. 

 

Na pozostałe pytania ankietowe odpowiedzi udzieliły DPS, które potwierdziły, że przebywały  

w nich osoby bezdomne. 

W jakiej placówce/instytucji przebywały osoby bezdomne bezpośrednio przed przyjęciem do 

DPS? [N=134] 

Podmioty zaznaczały więcej niż jedną odpowiedź. Bezpośrednio przed przyjęciem do DPS 

osoby bezdomne przebywały najczęściej w zwykłych schroniskach (87 odpowiedzi) i w szpita-

lach (57 odpowiedzi). Na trzecim miejscu znalazły się noclegownie (49 odpowiedzi). 28 pod-

miotów wskazało schroniska z usługami opiekuńczymi, 20 – miejsca niemieszkalne, 14 – miesz-

kania chronione/wspomagane, a 8 udzieliło odpowiedzi „nie wiem”.  

 

Czy czas oczekiwania osoby bezdomnej na przyjęcie do DPS jest dłuższy niż w przypadku in-

nych osób? W przypadku odpowiedzi „tak”: Jakie są przyczyny dłuższego oczekiwania przez 

osoby bezdomne na przyjęcie do DPS? [N=134] 

131 podmiotów odpowiedziało negatywnie na pytanie, czy czas oczekiwania osoby bezdomnej 

na przyjęcie do DPS jest dłuższy niż w przypadku innych osób. Tylko 3 DPS odpowiedziały 

twierdząco. Jako przyczyny podano: 

❑ opłata, którą można pobrać od osoby bezdomnej jest niższa niż w przypadku innych 

osób, więc osoba bezdomna jest przesuwana na dalsze miejsca w kolejce oczekujących 

na przyjęcie do DPS; 

❑ dłużej trwa skompletowanie wymaganych dokumentów; 

❑ pierwszeństwo przyjęcia do placówki mają kombatanci oraz weterani walk o niepodle-

głość, a także osoby kierowane postanowieniem sądu lub z § 9. 

 

Ile jest miejsc w DPS? Ile osób bezdomnych przebywało w DPS w 2019 i 2020 roku [N=133] 

133 odpowiedzi, w tym 9: brak danych, 20 odpowiedzi: brak osób bezdomnych. 

W 2019 r. łącznie w 104 DPS, w których przebywały w tym roku osoby bezdomne, było ich 

700. W 2020 roku ta liczba wzrosła do 786. 

 

Proszę ocenić w skali od 1 do 5 zakres współpracy DPS z instytucjami/podmiotami w zakresie 

kierowania i pobierania odpłatności od osób bezdomnych, gdzie 1 oznacza brak współpracy,  

a 5 oznacza najszerszy zakres współpracy [N=134]  

DPS oceniają, że najszerszy zakres współpracy w zakresie kierowania i pobierania odpłatności 

od osób bezdomnych mają z MOPR/OPS z gminy ostatniego miejsca zameldowania. Niewiele 

mniej odpowiedzi wskazywało MOPR/OPS z gminy, w której przebywa osoba bezdomna  

i schronisko, w którym przebywa osoba bezdomna.  

W dalszej kolejności wskazano schronisko z usługami opiekuńczymi, Zakład Ubezpieczeń Spo-

łecznych, a na końcu szpital. 
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Jakie są najczęstsze źródła finansowania pobytu osoby bezdomnej w DPS? [N=134] 

Można było zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi. 

Najczęstszym źródłem finansowania pobytu osoby bezdomnej w DPS jest zasiłek stały i gmina 

ostatniego miejsca zameldowania (odpowiednio 105 i 103 odpowiedzi). Na drugim miejscu 

wskazywano rentę/emeryturę osoby bezdomnej. Kilka podmiotów wskazało na świadczenie 

500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (7) i zasiłek pielęgnacyjny (6). Nato-

miast żaden podmiot nie wskazał rodziny.  

Brak opłat ze strony rodziny wiąże się przeważnie z trudnością zlokalizowania jej miejsca za-

mieszkania/przebywania. Ale warto też zwrócić uwagę na zapisy ustawy o pomocy społecznej: 

Zgodnie z art. 64a ustawy członek rodziny może zostać całkowicie zwolniony z opłaty na swój 

wniosek, pod warunkiem że przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica 

władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona 

albo prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem 

przemocy na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub 

jej rodzica. Zwolnienia te obejmują zstępnych osoby zwolnionej z opłaty za pobyt mieszkańca 

domu w domu pomocy społecznej. 

 

Jaka jest w 2021 roku średnia wysokość miesięcznej opłaty ponoszonej przez osoby bezdomne 

za pobyt w DPS? [N=134] 

Zdecydowana większość podmiotów wskazała przedział 500-999 zł – 64 DPS. 37 domów wy-

brało jeszcze niższy przedział: 0-499 zł (37). Potwierdza to informacje z poprzedniego pytania, 

że najczęstszym źródłem finansowania pobytu osoby bezdomnej jest zasiłek stały. Interesujące 

jest, że aż 7 podmiotów wskazało, że wysokość opłaty jest wyższa niż 3000 zł. Oznacza to, że 

część osób bezdomnych posiada na tyle wysoką rentę lub emeryturę, że mogłaby wynająć miesz-

kanie na wolnym rynku. 

 

Jaka jest w 2021 roku średnia wysokość miesięcznej opłaty ponoszonej przez inne osoby niż 

bezdomne za pobyt w DPS? 

W przypadku innych mieszkańców DPS niż osoby bezdomne wysokość opłat częściej mieści się 

w przedziale 1000-1499 zł (57) oraz 1500-1999 zł (25). Zdecydowanie mniej odpowiedzi doty-

czyło przedziału 0-499 zł (10) i 500-999 zł (6). Zwiększyła się również liczba DPS wskazujących 

wysokość opłaty powyżej 3000 zł (17). 

Porównanie wysokości opłat wnoszonych przez osoby bezdomne i inne osoby: 
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Kto najczęściej zajmuje się skompletowaniem dokumentów potrzebnych do przyjęcia do DPS 

w przypadku osób bezdomnych? [N=134] 

Najczęściej skompletowaniem dokumentów potrzebnych do przyjęcia do DPS w przypadku 

osób bezdomnych zajmuje się pracownik socjalny OPS/MOPR gminy ostatniego miejsca zamel-

dowania (83 odpowiedzi). Na drugim miejscu mniej więcej równo wskazywano pracownika so-

cjalnego w schronisku dla osób bezdomnych (59) i pracownika socjalnego OPS/MOPR gminy, 

na terenie której znajduje się schronisko dla osób bezdomnych (57). Stosunkowo często wybie-

rano również pracownika socjalnego w szpitalu (44), chociaż wcześniej wskazywano, że zakres 

współpracy ze szpitalem przy kierowaniu osób bezdomnych do DPS jest najmniejszy spośród 

wymienionych instytucji. Warto podkreślić, że 88 DPS wybrało więcej niż jedną odpowiedź, co 

oznacza, że istnieje w tym obszarze dość duża dowolność. 

 

Które dokumenty jest najtrudniej dostarczyć w przypadku osób bezdomnych? [N=133] 

W opinii respondentów w przypadku osób bezdomnych najtrudniej jest skompletować doku-

mentację medyczną i orzeczenia o niepełnosprawności (65). Następnie decyzję ZUS/KRUS, do-

kumenty o dochodach, ubezpieczenie (41). W dalszej kolejności dowód osobisty (25). 25 pod-

miotów wskazało, że nie ma braków albo że nie posiadają wiedzy na ten temat. 

DPS podały również inne dokumenty, których dostarczenie wiąże się z trudnościami: 

❑ zgoda na umieszczenie w DPS, 

❑ świadectwa pracy, dokumenty potwierdzające staż pracy i zatrudnienia, 

❑ waloryzacja świadczenia emerytalnego/rentowego, 

❑ dokumentacja dotycząca sytuacji majątkowej w szczególności w zakresie zbytych nie-

ruchomości oraz posiadanych zasobów i zobowiązań, 

❑ dokumentacja osób zobowiązanych do dopłaty do pobytu w DPS, dane rodziny po-

trzebne do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego na dopłatę do pobytu w DPS, 

❑ kontakt z rodzinami, 

❑ dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną, 

❑ postanowienia sądu,  

❑ dokumentacja dotycząca zadłużeń. 
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Czy pobyt osoby bezdomnej w DPS wiąże się z jakimiś negatywnymi aspektami, które nie wy-

stępują w ogóle albo w mniejszym stopniu w przypadku innych osób? [N=133] 

47% podmiotów (63 odpowiedzi) odpowiedziało, że nie odnotowują żadnych negatywnych 

aspektów pobytu osób bezdomnych w DPS, które nie występują w ogóle albo w mniejszym 

stopniu w przypadku innych osób. Jednak aż 43 wskazało na uzależnienia/nadużywanie alko-

holu. 14 odpowiedzi dotyczyło zaniedbań pod względem higieny i stanu zdrowia, a 12 trudności 

z adaptacją. Po kilka odpowiedzi wskazywało niestosowanie się do regulaminu, brak kontaktu z 

rodziną i roszczeniowość. Wśród innych podano: 

❑ brak kontaktu z rodziną osoby bezdomnej i w związku z tym brak możliwości załatwia-

nia dodatkowych spraw, przy których pomocna byłaby rodzina; osamotnienie takiej 

osoby podczas pobytu w DPS, 

❑ brak dowodu osobistego, 

❑ brak środków finansowych na zakup leków i używek (papierosy), 

❑ nie zdają sobie sprawy, że wymagają stałej opieki, 

❑ osoba bezdomna trafia przeważnie bez odpowiedniej ilości ubrań, bielizny i obuwia 

oraz bez leków i pieniędzy, 

❑ zachowania agresywne,  

❑ brak dbania o porządek, zaśmiecanie instytucji, opluwanie ścian, 

❑ zadłużenia/obciążenia komornicze, 

❑ tęsknota za wolnością i swobodą,  

❑ wulgarny język, 

❑ trudniejszy okres adaptacyjny z uwagi na nawyki/przyzwyczajenia (większość z tych 

osób została umieszczona w DPS na podstawie postanowienia sądu, tj. „bez zgody”), 

niechęć do stosowania się do obowiązujących przepisów prawa i regulaminów, pro-

blemy z dokumentacją medyczną (brak) oraz z nadużywaniem alkoholu, 

❑ ustalenie wstępnych oraz zstępnych, 

❑ zachowania aspołeczne, zbieractwo, uzależnienia, brak nawyków higienicznych, nie-

chęć do leczenia się i przyjmowania leków, uzależnienie od pomocy społecznej, wyu-

czona bezradność, 

❑ obowiązki finansowe po przyjęciu zrzucane całkowicie na DPS. 

 

Jakie działania podejmuje DPS w przypadku zdiagnozowania u osoby bezdomnej choroby alko-

holowej? [N=133] 

13 odpowiedzi: brak takich przypadków lub brak danych. 

Pozostałe: 

❑ wsparcie psychologiczne,  

❑ konsultacje psychiatryczna za zgodą mieszkańca,  

❑ korzystanie z terapii w AA za zgodą mieszkańca,  

❑ za zgodą mieszkańca leczenie na oddziale odwykowym na zlecenie lekarza, 

❑ współpraca z terapeutami ANON, 

❑ współpraca Policją – dzielnicowym (w przypadku nadużywania alkoholu), 

❑ DPS kieruje te osoby do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

która dalej kieruje na indywidualną terapię w grupach AA, 

❑ aktywizowanie do udziału w terapii zajęciowej, rozmowy motywujące do udziału  

w spotkaniach grupy AA jak również motywowanie do pojęcia leczenia odwykowego, 

❑ działania wspierająco-motywujące oraz pouczające personelu DPS, 

❑ detoks, wzmocnienie organizmu, farmakologia, 

❑ dokonywanie zapisów w dokumentacji DPS o nadużywaniu alkoholu przez miesz-

kańca, stały kontakt z lekarzem POZ, 



Część 3 – Badania przeprowadzone w ramach projektu „Pokonać bezdomność” 

171 

❑ DPS współpracuje z Poradnią Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

❑ kontakt z przychodniami odwykowymi, z Ośrodkami Leczenia Uzależnień, 

❑ podejmujemy takie same działania jak w przypadku innych mieszkańców DPS, 

❑ rozmowy na temat podjęcia leczenia w terapii uzależnień, poinformowanie o możliwo-

ści przeniesienia do DPS w Krakowie dla osób uzależnionych od alkoholu, 

❑ istnieje możliwość przekierowania mieszkańca do DPS dla osób uzależnionych; i tutaj 

pojawia się problem, bowiem nie ma dostatecznej liczby miejsc dla osób uzależnionych 

wymagających całodobowej opieki, 

❑ próby zminimalizowania picia lub utrzymania abstynencji, 

❑ organizacja czasu wolnego, 

❑ warsztaty online z terapii uzależnień, 

❑ spotkania zespołu terapeutyczno-opiekuńczego złożonego z psychologów, rehabili-

tanta, terapeutów zajęciowych, opiekunów, pracowników socjalnych i pielęgniarek ma-

jące na celu: 

▪ pracę z w obszarze motywacji do zmiany sposobu życia mieszkańca domu  

pomocy społecznej poprzez terapię psychologiczną, zajęciową oraz dnia co-

dziennego; 

▪ uczenie umiejętności społecznych, stwarzanie warunków zdrowego stylu ży-

cia, 

❑ terapeutka w DPS, kierowanie na odwyk, ale osoby uciekają, 

❑ większa kontrola np. przy wychodzeniu na zewnątrz placówki, 

❑ w przypadku osób świadomych – próba leczenia w ośrodku specjalistycznym, próba 

pomocy w dysponowaniu swoimi pieniędzmi, ale jest to trudne ze względu na możli-

wości prawne domu, 

❑ wniosek do sądu o leczenie, 

❑ wsparcie ze strony grupy byłych alkoholików „Nadzieja”. 

 

Jakie są Pana/Pani zdaniem główne bariery w dostępie dla osób bezdomnych do DPS? [N=126] 

Interesujące jest, że najwięcej odpowiedzi (39) wskazywało na niechęć osób bezdomnych do 

zamieszkania w DPS jako na główną barierę dostępu tych osób do DPS. Na drugim miejscu 

znalazła się odpowiedź „brak barier” (38). Dopiero w dalszej kolejności wskazywano brak do-

chodu/bariery finansowe (19). Jedynie 14 podmiotów wybrało odpowiedź „brak skierowań ze 

strony OPS/MOPR ze względu na wysoki koszt dla gminy”, a 9 „brak wiedzy osób bezdomnych 

na temat tej formy pomocy”. Pojedyncze odpowiedzi dotyczyły braku miejsc w DPS i długiego 

okresu oczekiwania, a także problemów z adaptacją. Oznacza to, że przedstawiciele DPS uwa-

żają, że bariery w dostępie do tej formy pomocy leżą po stronie samych osób bezdomnych, a nie 

np. przepisów prawa lub instytucji. 

Inne odpowiedzi: 

❑ brak pomocy ze strony OPS, 

❑ trudna współpraca z rodziną w celu partycypacji w kosztach utrzymania mieszkańca  

w DPS, 

❑ nawyki osoby bezdomnej, brak potrzeby dokonywania zmian w swoim życiu, 

❑ brak profilu DPS dla osób uzależnionych od alkoholu, 

❑ brak dokumentów, ustalenie jednostki kierującej i ponoszącej koszt utrzymania, 

❑ brak świadczeń socjalnych, zdrowotnych, diagnostyki stanu zdrowia, 

❑ problem z kompletowaniem dokumentów, długa kompletacja dokumentów, 

❑ trudności w zidentyfikowaniu ostatniego miejsca zameldowania, 

❑ niewystarczająca ilość streetworkerów pracujących z osobami w kryzysie bezdomności, 

❑ stygmatyzacja osób bezdomnych, 
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❑ trudności w interpretacji procedur dotyczących umieszczenia w DPS, 

❑ trudności w zrozumieniu zapisów prawnych oraz bariery organizacyjne (duża odległość 

noclegowni, schroniska od OPS/MOPR), 

❑ z uwagi na uzależnienie od alkoholu DPS nie chce przyjmować takich osób. 

 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – WYWIADY INDYWIDUALNE 

Wywiady zostały zrealizowane w okresie od lipca do sierpnia 2021 z przedstawicielami 3 do-

mów pomocy społecznej z Poznania, Olsztyna i Grudziądza oraz z przedstawicielem domu po-

mocy społecznej dla osób uzależnionych z Pleszewa (woj. wielkopolskie). 

 

Dostępność domów pomocy społecznej dla osób w kryzysie bezdomności 

Ile jest miejsc w DPS? Jaki jest obecnie czas oczekiwania na miejsce w DPS, a jaki był przed 

pandemią? Czy jest kolejka oczekujących? Ile osób? Ile osób w kryzysie bezdomności przebywa 

w DPS? Kto kieruje osoby w kryzysie bezdomności do DPS? Czy, według Pani/Pana wiedzy, 

MOPR/OPS stwarza bariery w kierowaniu osób w kryzysie bezdomności do DPS? Np. ze 

względu na konieczność pokrywania przez gminę części kosztów pobytu osoby w kryzysie bez-

domności w DPS? Jaka jest praktyka przyznawania miejsca w DPS? 

Liczba miejsc w badanych domach pomocy społecznej jest następująca: 

❑ DPS Grudziądz: 412 miejsc, w 4 budynkach, 2 domy są dla somatycznie chorych  

i 2 domy dla przewlekle psychicznie chorych: 

▪ Dom na ul. Parkowej ma 170 miejsc dla przewlekle psychicznie chorych  

▪ Dom na ul. Armii Krajowej dla 46 psychicznie chorych i przewlekle psychicz-

nie chorych 

▪ Dom na ul. Nadgórnej dla 137 somatycznie chorych 

▪ Dom na ul. Dywizjonu dla 59 osób przewlekle somatycznie chorych 

❑ DPS w Olsztynie: 143,  

❑ DPS w Poznaniu: 136 (116 dla osób w podeszłym wieku i 20 miejsc dla fizycznie nie-

pełnosprawnych),  

❑ DPS w Pleszewie: 341. 

Wszyscy respondenci podkreślają, że przed pandemią czas oczekiwania na miejsce w DPS był 

dłuższy. Obecnie albo w ogóle się nie czeka – są wolne miejsca, albo, w przypadku jednego 

domu, czas oczekiwania skrócił się do 1 miesiąca dla osób somatycznie chorych i do 6 miesięcy 

dla osób przewlekle psychicznie chorych. Przed pandemią czas oczekiwania był od 6 miesięcy 

do 2 lat w przypadku osób somatycznie chorych oraz od 2 do 3 lat w przypadku osób przewlekle 

psychicznie chorych. Również w przypadku DPS dla osób uzależnionych obecnie nie czeka się 

na przyjęcie, nie ma również kolejki oczekujących. ...Przed pandemią ludzie chętniej dawali 

rodziny do domu pomocy społecznej, a teraz jak gdyby trochę tak zwlekają (R/1). 

We wszystkich 4 domach pomocy społecznej przebywają osoby, które przed przyjęciem były 

bezdomne: DPS Grudziądz – we wszystkich placówkach przebywają 32 osoby: 12 osób w do-

mach dla somatycznie chorych i 20 osób w domach dla przewlekle psychicznie chorych, które 

były w momencie przyjęcia bezdomne. DPS Olsztyn: 19 osób. DPS Poznań: 17 osób. 

Wszystkie DPS podkreślają, że osoby te po przyjęciu przestają być bezdomne. ...Teraz jeżeli 

mieszkają u nas, mają zameldowanie, są naszymi mieszkańcami (R/1). 

Osoby w kryzysie bezdomności do DPS są kierowane przez OPS i MOPR. W opinii wszystkich 

respondentów OPS/MOPR nie stwarzają barier w kierowaniu osób w kryzysie bezdomności do 

DPS, na przykład ze względu na konieczność pokrywania przez gminę części kosztów pobytu 
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tych osób w DPS. …Nie, raczej takiej sytuacji nie mamy. Jak jest potrzeba to osoba jest kiero-

wana, jak osoba bezdomna stwarza zagrożenie sobie czy komuś tam z otoczenia to pracownik 

socjalny kieruje (R/1). …W mojej ocenienie nie. Przyjmujemy sporo osób w kryzysie bezdomno-

ści i wydaje mi się, że jeśli jest taka potrzeba i te osoby wymagają tej opieki ze względu na stan 

zdrowia przede wszystkim (R/2). Jeden z respondentów przypuszcza, że …w sytuacji kiedy są 

„zaopiekowani” (są np. w schronisku z usługami opiekuńczymi) MOPR może wstrzymywać się 

z decyzją (R/3). 

Praktyka przyznawania miejsc w poszczególnych domach pomocy społecznej jest zróżnico-

wana. W Grudziądzu i Olsztynie DPS informują MOPR, że zwolniło się miejsce i to MOPR 

wyznacza osobę do skierowania do DPS. Same DPSy nie mają wpływu na to kto zostanie skie-

rowany. Natomiast w Poznaniu obowiązuje inna procedura – DPS jest włączony w proces usta-

lania, która osoba zostanie skierowana. ...Muszę obdzwonić 19 osób, a teraz zmieniła się proce-

dura, dostaję po 3 nazwiska i to wydłuża bardzo procedurę, bo ja dzwonię. Najpierw muszę 

złapać te 3 osoby, ponieważ to są decyzje z 2015, 2014 roku. Często ci ludzie mają już inne 

numery telefonów, ja najpierw muszę złapać tych ludzi, dostać informacje, że rezygnują i dostaję 

kolejne 3. Ja mam osobę z 19 miejsca – kobietę, która tak jak tu stoi nie wydziwiałaby mi i bym 

przyjęła, ale ja muszę przedzwonić 18 przed nią osób. Ale muszę szukać, muszę MOPR poinfor-

mować, że ktoś telefonicznie zrezygnował. MOPR dzwoni do tej osoby, ta osoba musi złożyć 

pisemną rezygnację i dopiero wtedy oni mi wysyłają kolejne 3 nazwiska. 

 

Finansowanie pobytu osób w kryzysie bezdomności w domach pomocy społecznej 

Z jakich dochodów osoby w kryzysie bezdomności zazwyczaj pokrywają koszty pobytu w DPS 

(emerytura renta, zasiłek stały, inne, jakie)? Czy rodziny osób w kryzysie bezdomności partycy-

pują w pokrywaniu kosztów pobytu tej osoby w DPS? Czy Pani/Pana zdaniem system odpłatno-

ści jest barierą dla osób w kryzysie bezdomności w dostępie do DPS? 

Koszty pobytu w domach pomocy społecznej osoby w kryzysie bezdomności pokrywają w więk-

szości przypadków z zasiłków stałych oraz z renty/emerytury. Resztę dopłaca gmina. Rodziny 

nie partycypują w pokrywaniu kosztów. Ale w opinii respondentów system odpłatności za pobyt 

w DPS nie jest barierą dla osób w kryzysie bezdomności. Wręcz przeciwnie – system ten jest 

barierą dla rodzin osób, które mogą zostać umieszczone w DPS. Konieczność pokrywania wy-

sokich kosztów może wstrzymywać decyzję o umieszczeniu członka rodziny w tego typu pla-

cówce. …Nie. Czasami wydaje mi się, że wręcz odwrotnie. Dlatego, że te osoby w ogóle nie 

zajmują się tym, nie zaprzątają sobie tym głowy czy będą miały czy nie, no bo to jest poza ich 

decyzją, oni nie mają żadnych dochodów. Natomiast rodziny kalkulują czy ich stać, czy nie stać. 

Boją się, że będą płaciły odpłatność dzieci, jak najdłużej trzymają, żeby nie ponosić tych kosztów. 

Więc wydaje mi się, że no nie, nie jest barierą, absolutnie. A pozostałą część dopłaca gmina. Nie 

mają takich dylematów, czy to obciąży wnuka czy syna, bo są najczęściej samotni albo przynajm-

niej twierdzą, że są samotni (R/2). 

 

Pobyt osoby w kryzysie bezdomności w DPS 

Czy w trakcie pobytu osoby w kryzysie bezdomności w DPS ktoś z zewnątrz utrzymuje kontakt 

z DPS i samą osobą w kryzysie bezdomności?  

Z doświadczenia respondentów wynika, że pracownik socjalny z MOPR kontaktuje się zarówno 

z DPS, jak i z osobą w kryzysie bezdomności, ale z czasem ten kontakt słabnie. W dużej mierze 

zależy to od podejścia danego pracownika socjalnego. Natomiast sytuacja z rodziną i znajomymi 

jest zróżnicowana. W Grudziądzu około 30% osób w kryzysie bezdomności utrzymuje kontakt 

z rodziną. ...Spośród tych 32 osób, 20 osób jest bez kontaktu z rodziną, a 12 osób utrzymuje 
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kontakt z rodziną, kuzynostwem. Raz w roku mamy taką imprezę większą „familiadę” dla miesz-

kańców. Zapraszamy znajomych i rodzinę, i wtedy po pewnym czasie te osoby w kryzysie bez-

domności też wskazują jakiś adres czy osobę, do której chcą wysłać zaproszenie. Niekiedy jest 

tak, że po jakimś dłuższym czasie, to nie jest tak od razu, szukają jednak kontaktu z rodzinami, 

chociaż gros jest takich, którzy absolutnie nie. 

Część osób już w trakcie pobytu w DPS chciałaby odbudować zerwane relacje z rodziną. ...ale 

często nawet nie wiedzą gdzie jest ten syn, gdzie jest ta była żona. Przez taki a nie inny sposób 

życia nie zadbali o te dobre relacje i później nie mają ich. Ale są też często, to rodzeństwo na 

przykład, siostra, brat gdzieś się pojawia. Znajomi, jeżeli to są osoby bezdomne, które tutaj 

gdzieś prowadziły taki tryb życia w tych miejscach niemieszkalnych to koledzy pojawiają się, ale 

to sporadycznie, bardzo sporadycznie (R/2). 

 

Czy przyjęcie i pobyt osoby w kryzysie bezdomności wiąże się z jakimiś negatywnymi aspek-

tami? Czy wymagają dodatkowych usług, specjalistów? Czy często interweniuje policja lub straż 

miejska w związku z zachowaniem osoby w kryzysie bezdomności przebywającej w DPS?  

Respondenci wskazują na chorobę alkoholową, ale jednocześnie podkreślają, że nie dotyczy to 

tylko osób w kryzysie bezdomności. Wszyscy uzależnieni mieszkańcy sprawiają duże problemy. 

…Negatywne skutki alkoholizmu, dezorganizują pracę domu, poczucie bezpieczeństwa pozosta-

łych mieszkańców, no i te zachowania wynikające ze stanu nietrzeźwości w stosunku do miesz-

kańców i do personelu. Personel też już jest czasami zmęczony albo sobie nie potrafi poradzić, 

bo nie umie, jest nieprzygotowany do pracy (R/2). …Dla mnie jest też dużym problemem to, że 

mamy tutaj kobiety osiemdziesięciokilkuletnie, które całe życie żyły z jakąś osobą uzależnioną, 

to było trudne dla nich i teraz, u schyłku życia, ona się boi wejść do windy, bo widzi pana, który 

się tak zachowuje czy inaczej i wszystko to wraca, i poczucie bezpieczeństwa od razu spada 

(R/2). Jednocześnie respondenci nie są zwolennikami wprowadzenia zakazu spożywania alko-

holu przez mieszkańców DPS. …Ja nie jestem przeciwniczką alkoholu jako takiego i też uwa-

żam, że bardzo dobrze, że w regulaminach u nas nie ma zakazu, bo dlaczego miałby być? To już 

są dorośli ludzie, mają prawo do tego wszystkiego. No, ale nie może się to odbywać kosztem 

współmieszkańców, że im to przeszkadza, zagraża, no i za bardzo angażuje mój personel, który 

powinien się zajmować innymi, karmić w tym czasie kogoś powoli, z pełną empatią. A nie biec 

do pana, bo pan tutaj robi awanturę, bo trzeba go uspokoić, a później sprawdzić co się dzieje. 

To jest problem (R/2). 

Kłopotliwe, a nawet niebezpieczne, są także inne uzależnienia, w szczególności od nikotyny 

…To palenie papierosów w domu, w którym zamieszkuje 100 osób, gdzie mamy podwyższone 

standardy bezpieczeństwa jest problematyczne, bardzo problematyczne. Nie mogą palić w swo-

ich pokojach, bo mamy system i wtedy przyjeżdża straż pożarna. Poza tym, czasami stan zdrowia 

i funkcjonowania jest taki, że nie są to osoby w pełni odpowiedzialne i może dochodzić do za-

prószenia, bo chcą palić tak żebyśmy nie widzieli, jest problem. Poza tym oni nie mają pieniędzy, 

a potrzeba zapalenia jest i chodzą poddenerwowani, ciągle się pytają o te pieniądze, dlaczego 

oni nie mają tych papierosów. No wszystko mają, ale tego co potrzebują jednak odczuwają, że 

nie. Kto wtedy ma im kupić te papierosy? (R/2). 

W domach dla przewlekle psychicznie chorych sytuacja wygląda inaczej, ...bo lekarz psychiatra 

musi wyrazić zgodę na wyjście poza teren domu pomocy społecznej. I jeżeli taka osoba wyjdzie 

i się napije, to na jakiś czas ma zabrane wolne wyjścia i to jest wspomagające. Mają potem 

konsultacje z panią psychiatrą i panią psycholog. Mamy takie sprawozdanie i tam wychodzi, że 

99% tych alkoholików wyszło z nałogu, że nie piją u nas (R/1). 

Inne kwestie różniące osoby w kryzysie bezdomności od pozostałych mieszkańców to …przy 

przyjęciu brak własnej odzieży, dowodu osobistego bardzo często nie mają, niestosowanie się do 
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zasad bezpieczeństwa pożarowego, palenie w pokojach, bardzo często bardzo szeroki zakres 

usług pielęgnacyjnych, bo przychodzą w takich stanach, z taką wielochorobowością, że ten za-

kres naprawdę jest bardzo szeroki, brak środków na własne potrzeby, w tym zakup leków, oni by 

chcieli mieć i telewizor w pokoju, i pieniądze na papierosy, i na ubrania, i na koszulki, a tego 

nie ma (R/2).  

Problemem jest również brak historii leczenia. ...Często brak historii leczenia nastręcza problem. 

Ktoś nie chce się leczyć i często odmawia leczenia, bo twierdzi, że jest bardzo zdrowy i to wy-

chodzi przypadkowo. Mamy przykład jednego mieszkańca, który wielokrotnie był w izbie wy-

trzeźwień. Zanim go tam zawieźli to miał wypadek, przewrócił się podczas bycia nietrzeźwym, 

rozwalił głowę i zawieźli go na pogotowie. Przez to dowiedzieliśmy się, że ma wieloletniego 

tętniaka w mózgu (R/3). 

Osoby w kryzysie bezdomności mają również problemy z adaptacją do nowych warunków. Ale 

respondent uważa ...że należy pozwolić osobie spokojnie przechodzić proces adaptacji, potrze-

buje trochę więcej czasu. Mnie nie przeszkadzało, że mój mieszkaniec wychodził z DPS i szedł 

żebrać i mówił, że idzie do pracy. Z czasem jego niepełnosprawność fizyczna i choroby starcze 

spowodowały, że on do tej pracy chodził coraz rzadziej, coraz rzadziej i to umarło śmiercią 

naturalną. A teraz już tyle nawet nie pije, to nawet te środki ma, że już nie musi żebrać. Historia 

pozwoliła zafunkcjonować pozytywne (R/3). 

 

Czy DPS podejmuje jakieś działania w przypadku zdiagnozowania choroby alkoholowej u osoby 

w kryzysie bezdomności przebywającej w DPS? 

W przypadku zdiagnozowania choroby alkoholowej DPSy zapewniają wsparcie psychologa 

i/lub psychiatry. W Olsztynie, przed pandemią, DPS współpracował z Zespołem Terapii Uzależ-

nień i to przynosiło wymierne rezultaty. ...Terapeutki przychodziły cyklicznie do naszych miesz-

kańców, nie tylko bezdomnych, ale również uzależnionych od alkoholu. Pojawiały się systema-

tycznie, pracowały grupowo i indywidualnie. Nawet jeśli one nie rozwiązywały problemu uza-

leżnienia, no bo to się nie da raptem tak, ale w jakiś sposób łagodziły jego skutki. Stawały się 

dla tych osób takimi osobami bardzo bliskimi, z którymi nawiązywały taką nić porozumienia. 

Mogliśmy na nich liczyć. Po jakimś czasie jak one zdobyły zaufanie, to jeżeli pojawiały się jakieś 

sytuacje problematyczne, to mogły nas wspierać. 

Z powodu nadużywania alkoholu albo innych negatywnych zachowań badane DPSy nie usunęły 

żadnego mieszkańca. Dwie osoby udało się skierować na kilkanaście miesięcy do domu pomocy 

społecznej dla osób uzależnionych. Jednak w tym czasie, kiedy osoba przebywa w DPS dla uza-

leżnionych, jej „właściwy” dom musi trzymać niezajęte miejsce, a opłata z gminy jest kierowana 

do DPS dla uzależnionych. 

W DPS dla osób uzależnionych mieszkańcy (bez względu na to, czy osoba jest bezdomna, czy 

nie) objęci są programem terapeutycznym z ramienia PARPA, odbywają się spotkania indywi-

dualne i grupowe z terapeutą, psychologiem, psychiatrą, mieszkańcy otrzymują niezbędną wie-

dzę oraz wsparcie. 

 

Czy spotkała się Pani/Pan z objawami niechęci personelu lub innych podopiecznych wobec osób 

w kryzysie bezdomności przebywających w DPS? 

Respondenci podkreślają, że dla nich osoba w momencie przyjęcia do DPS przestaje być bez-

domna. Współmieszkańcy nie są o tym w żaden sposób informowani. Chyba, że sama osoba  

o tym mówi. Niechęć ze strony współmieszkańców wzbudza nie bezdomność, ale …bo pije al-

kohol, bo pali, bo wulgarnie się odzywa albo się w ogóle nie odzywa, bo się nie integruje, nie 
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przychodzi na zajęcia. Z tego powodu jest bardziej niechęć, a nie dlatego, że jest bezdomny. Nie 

wiem w ogóle czy to jest taka informacja, która jest podawana przez personel, czy przez miesz-

kańca. Częściej słyszę od pani, że ten to tam pije, a nie, że ten nie ma domu (R/2). ...To połączenie 

uzależnienia z bezdomnością wzmacnia ten negatywny komunikat, jest taką jakby tubą (R/3). 

Wśród pracowników pojawia się niechęć, ale znowu – w stosunku do osób uzależnionych od 

alkoholu, a nie osób w kryzysie bezdomności jako takich. ...Wśród pracowników nieraz są takie 

komentarze, że czemu na przykład ten alkoholik pił, całe życie nie pracował, ma tylko zasiłek 

stały, a dostaje teraz te dodatkowe świadczenie 500 plus [dla osób niezdolnych do samodzielnej 

egzystencji], dodatek pielęgnacyjny. A osoba, taka nasza podopieczna, bardzo źle funkcjonowała 

w środowisku, od 2013 była w DPS dla przewlekle psychicznie chorych, jest ustawiona lekowo, 

dojeżdża teraz do domu, funkcjonuje bardzo dobrze. To jest młoda osoba z trójką dzieci i lekarz 

na komisji zabrał jej te 500 plus, to świadczenie dodatkowe dlatego, że nie wymaga tego świad-

czenia, bo stan zdrowia się poprawił, że przez ten czas nie ma żadnej dokumentacji medycznej, 

żeby przebywała w szpitalu czy w innych takich ośrodkach i po prostu miała to zabrane. To jest 

niesprawiedliwość, czemu taki alkoholik ma, a taka osoba ma zabrane (R/1). 

 

Bariery w dostępie i pobycie osoby w kryzysie bezdomności w DPS 

Trzech respondentów uważa, że nie ma barier utrudniających dostanie się osoby w kryzysie bez-

domności do DPS. Szczególnie w przypadku osób, które ze względu na stan zdrowia wymagają 

szerokiego wachlarza usług. Czwarty z respondentów ponownie podkreślił, że w sytuacji kiedy 

osoba bezdomna jest „zaopiekowana” MOPR może wstrzymywać się z decyzją o skierowaniu 

jej do DPS. Proces umieszczania osoby w kryzysie bezdomności w DPS wydłuża rozbudowana 

procedura ustalania, która osoba w kolejce może zostać skierowana do DPS, gdy zwolni się 

miejsce. 

Barierą jest także niechęć samych osób w kryzysie bezdomności do pobytu w DPS, a w szcze-

gólności konieczność ponoszenia opłaty w wysokości 70% dochodu. ...Nie wszystkim na 

wszystko starcza. Papierosy to jest odwieczny problem (R/1). Problemem jest także utrudniony 

dostęp do własnych środków w trakcie pobytu. ...Tutaj musi się zadeklarować, że środki pójdą 

na depozyt albo nie. Bo jeżeli chce pieniądze, ponieważ my mamy teraz Centrum Usług Wspól-

nych i przejęło obsługę, no to my już nie mamy pieniędzy w DPS i pieniądze mamy 2 razy  

w tygodniu. Nawet emeryt nie dostanie dzisiaj – wie, że ma świadczenie, zobaczył listonosza, ja 

dostałam końcówkę, wrzuciłam na depozyt, ale ja tych pieniędzy nie mogę wypłacić, mogę tylko 

we wtorki i w piątki, a on musi 3 dni wcześniej zapotrzebować. Bo ja muszę też przez elektro-

niczny system zapotrzebować te pieniądze. Ja solennie namawiam do depozytu, bo potem są 

sytuacje, że ktoś wziął pieniądze, schował w poduszkę i potem szukamy, trzepiemy pościel itp.  

Z depozytu nie możemy wziąć pieniędzy, to mieszkaniec wnioskuje i to jego podpis jest na po-

kwitowaniu. Jeżeli nie chce depozytu to dostaje od razu, ale jest właśnie ryzyko (R/3).  

Osoby w kryzysie bezdomności zniechęca również instytucjonalny charakter DPS, konieczność 

dopasowania swojego sposobu życia do regulaminu. DPS uznaje, że proces wstępnej adaptacji 

trwa około 6 miesięcy. Ale są osoby, które tego procesu nie ukończyły od wielu lat. ...Regulamin 

dla niektórych [jest barierą] – że trzeba wracać, nie wolno rozrabiać, być agresywnym, że jest 

pewien rytm dnia, że trzeba iść na stołówkę, że swobody jest tu zdecydowanie mniej (R/2). 

Jeden z respondentów podkreśla, że osoby w kryzysie bezdomności trudniej się aktywizuje. ...Są 

u nas zespoły terapeutyczno-opiekuńcze, które się spotykają. Dla każdego mieszkańca jest przy-

dzielony pracownik pierwszego kontaktu, który pracuje na bieżąco z mieszkańcem, który próbuje 

go aktywizować. Są różne metody aktywizowania. Osoby, które chodzą na terapię jeżdżą do kina, 

na turnusy rehabilitacyjne. To jest praca całego zespołu, aby taką osobę aktywizować, żeby nie 

siedziała w pokoju (R/1). Przy czym trudniejsza jest aktywizacja mężczyzn niż kobiet. ...Bo o ile 
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panie bardzo łatwo wchodzą w różne zajęcia terapeutyczne, robótki, glinę, różne, tak mężczyźni 

trudniej. …Bardzo lubią uczestniczyć jak my coś przygotowujemy na zewnątrz: pikniki, występy. 

Ostatnio mieszkańcy przygotowali występ i w tym występie też uczestniczyły osoby w kryzysie 

bezdomności. Okazuje się, że niektórzy wprost mówią, że w życiu nie wiedzieli, że oni posiadają 

takie talenty (R/2). 

Problemy z adaptacją osób w kryzysie bezdomności zwiększa ich samotność, brak relacji z ro-

dziną. ...Te relacje rodzinne jednak się nie odbudowują, dla niektórych to jest trudne. Przychodzi 

tu do mnie jeden pan bardzo często, chciałby odnaleźć swoją siostrę, swoje dzieci, ale już nie 

mamy nikogo z kim moglibyśmy rozmawiać. To może być też dla nich trudne, że są sami, że nikt 

ich nie odwiedza, jak zbliżają się święta, i ta samotność jest wtedy najdotkliwsza (R/2). 

W przypadku osób w kryzysie bezdomności, ale nie tylko, pojawia się również problem zbie-

ractwa. ...No nasz personel ma wytyczne od kierownika zespołu terapeutyczno-opiekuńczego  

i jak jest coś stare, śmierdzące to wyrzuca. A osoby bezdomne nie chcą, żeby wyrzucać i idą 

skarżyć do pana dyrektora, że to było dobre i cenne, i ważne, i dlaczego zostało zabrane, i miało 

emocjonalne znaczenie dla kogoś. I jest afera. Jest problem ze zbieractwem u osób bezdomnych 

(R/3). 

Pomimo różnego typu trudności osoby w kryzysie bezdomności z reguły nie opuszczają DPSów. 

W Grudziądzu doszło do takiej sytuacji w trakcie pandemii. ...Mieliśmy ten jeden przypadek 

pana, który opuścił DPS. Nie dał się przekonać, nie miał porównania jak było przed pandemią. 

Można było wychodzić, były różne imprezy, zajęcia, wyjazdy. W Olsztynie nie było takiego przy-

padku. W Poznaniu ...jedna osoba zrezygnowała w tym roku, zresztą bezdomna, z powodu ogra-

niczania wolności i z wyuczoną bezdomnością, trafiła do nas ze schroniska, ale miała taką wy-

uczoną bezdomność, że nie potrafiła funkcjonować w systemie domu pomocy społecznej, chciała 

wychodzić kiedy chciała i nie mówić kiedy wróci, pisała skargi. Jeden z respondentów podkreślił, 

że osoby w kryzysie bezdomności zazwyczaj nie dążą do zmiany DPSu, w przeciwieństwie do 

innych mieszkańców, którzy przenoszą się pomiędzy domami.  

 

Rekomendacje 

Rekomendacje w zakresie ułatwienia dostępu DPS dla osób w kryzysie bezdomności:  

❑ Zwiększenie liczby DPSów dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W chwili obecnej 

osoby takie trafiają do zwykłych DPSów, które nie są do tego przygotowane. Zapew-

niają pomoc psychiatry, ale nie mają charakteru zamkniętego, co stwarza niebezpie-

czeństwo dla przebywających tam osób z zaburzeniami psychicznymi. …Mieliśmy 

jedną mieszkankę, która miała decyzję do DPS dla psychicznie chorych i zmarła u nas 

czekając cały czas na miejsce. I wyobraźcie sobie, że po 18 latach przyszła informacja, 

że jest miejsce (R/3). 

❑ Zwiększenie liczby DPSów dla osób uzależnionych. Zwykłe ośrodki leczenia uzależnień 

nie są przeznaczone dla seniorów i osób z wieloma współistniejącymi chorobami. Nato-

miast domy pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku nie prowadzą terapii uza-

leżnień. ...Przypominam, że ustawa o domach pomocy społecznej, w szczególności o do-

mach pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku, mówi o tym, że tutaj miejsce pracy 

ma zapewnione tylko pracownik socjalny i opiekun, a pozostali, czyli psycholog, terapeuta 

zajęciowy, ksiądz – ma być tylko zabezpieczona możliwość dostępu do ich usług (R/3). 
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BARIERY W DOSTĘPIE DO ZAKŁADÓW PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH  
I ZAKŁADÓW OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH ORAZ DOŚWIADCZENIA  
TYCH PLACÓWEK W OBSŁUDZE OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI 

OPIS USŁUGI 

Nazwa Zakład opiekuńczo-leczniczy i zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy 

Podstawy 

prawne 

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 

1027, z późn. zm.) (art. 18, art. 33a ust. 2) 

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w spra-

wie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych 

i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. Nr 140, 

poz. 1147, Nr 211, poz. 1645 i Nr 217, poz. 1688 oraz z 2010 r.  

Nr 255, poz. 1719). 

3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 

2011 Nr 112 poz. 654) (art. 12 ust. 1) 

Definicja Podmiot realizujący opiekę długoterminową polegającą na: udzielaniu ca-

łodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pie-

lęgnację i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz za-

pewnianiu im produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomiesz-

czeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzeniu 

edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowa-

niu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych 

(art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej). 

Dla kogo jest 

poznaczona 

Dla osób dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia 

– świadczeniobiorcy wymagającemu ze względu na stan zdrowia całodobo-

wych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz 

kontynuacji leczenia, a nie wymagającemu hospitalizacji w oddziale szpi-

talnym, który w ocenie skalą poziomu samodzielności, zwaną dalej „skalą 

Barthel”, otrzymał 40 punktów lub mniej.  

Do zakładu opiekuńczego nie przyjmuje się świadczeniobiorcy, który  

w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej, jeżeli podstawowym 

wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotwo-

rowa, choroba psychiczna lub uzależnienie (rozporządzenie ws. świadczeń 

gwarantowanych, § 5 ust. 1 i 2) 

Podstawa  

pobytu 

Decyzję o przyjęciu pacjenta do placówki ZOL/ZPO podejmuje wyłącznie 

kierownik zakładu na podstawie dokumentacji medycznej oraz w porozu-

mieniu z lekarzem. Z wnioskiem o wydanie skierowania do zakładu opie-

kuńczego występuje do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego świadczenio-

biorca. Do wniosku załącza się wywiad pielęgniarski oraz zaświadczenie 

lekarskie. Świadczeniobiorca składa skierowanie bezpośrednio do wybra-

nego przez siebie zakładu opiekuńczego. Załącznikami do skierowania są: 

wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie, o których mowa wyżej; do-

kumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy. Kierownik 
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zakładu opiekuńczego udziela informacji świadczeniobiorcy oraz odpo-

wiednio domowi pomocy społecznej albo podmiotowi leczniczemu, w przy-

padku gdy świadczeniobiorca przebywa w tym domu albo w przedsiębior-

stwie podmiotu leczniczego, o kolejności przyjęcia świadczeniobiorcy oraz 

o przewidywanym terminie przyjęcia do zakładu opiekuńczego. 

Standardy Standardy określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 

2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielę-

gnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. 

Opłaty Pacjent przebywający w zakładzie opiekuńczym ponosi koszty wyżywienia 

i zakwaterowania. Koszty badań, leków, wyrobów medycznych, środków 

pomocniczych (np. pieluchomajtki, cewniki, worki stomijne) i produktów 

leczniczych, zastosowanych w trakcie udzielania świadczeń ponosi zakład, 

w którym przebywa pacjent. 

Miesięczna opłata za pobyt w zakładzie opiekuńczym, obejmująca koszty 

wyżywienia i zakwaterowania, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, jest ustalana przez kierownika zakładu opiekuń-

czego, ale zgodnie w zasadami określonymi w ustawie. Opłata wynosi 250 

proc. najniższej emerytury, ale jednocześnie nie może być wyższa niż kwota 

odpowiadająca 70 proc. miesięcznego dochodu. Dokumenty stwierdzające 

wysokość dochodów świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do 

zakładu to w szczególności decyzja organu emerytalno-rentowego ustalają-

cego wysokość emerytury albo renty, decyzja o przyznaniu zasiłku stałego 

wyrównawczego lub renty socjalnej. 

 

LICZBA ZAKŁADÓW 

Mimo rozróżnienia w nazwie, zakres świadczeń realizowanych w zakładach opiekuńczo-leczni-

czych (ZOL) i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych (ZPO) jest taki sam. Placówek posiada-

jących kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia było w 2019 r. w Polsce 576. Liczbę miejsc 

w stacjonarnej opiece długoterminowej szacuje się na około 38 tysięcy. 

❑ Liczba ZOL/ZPO w 2017 r.: 359 ZOL i 155 ZPO – razem 514 (nie uwzględniono 

ZOL/ZPO typu psychiatrycznego) – liczba co rok systematycznie wzrasta 

❑ Liczba łóżek w 2017 r.: 20 126 w ZOL, 7087 w ZPO – razem 27 213 (nie uwzględniono 

ZOL/ZPO typu psychiatrycznego) 

 

ZOL/ZPO – WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO 

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w terminie 01.07-21.07.2021 r. z wykorzystaniem 

ankiet internetowych stworzonych i udostępnionych w GoogleDocs. 

Prośba o udział w badaniu została przesłana 166 ZOL/ZPO znajdujących się na terenie woje-

wództw: Mazowieckiego, Pomorskiego, Wielkopolskiego, Lubelskiego i Podlaskiego. 

Odpowiedzi udzieliło tylko 19 podmiotów, w tym 11 ZOL i 8 ZPO. Było to 15 podmiotów pu-

blicznych i 4 podmioty prywatne. W związku z małą liczbą odpowiedzi badanie nie spełnia kry-

teriów badania ilościowego, ma jedynie wymiar poglądowy. 
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Kluczowe wnioski i rekomendacje z badania ankietowego 

❑ W okresie pandemii średni czas oczekiwania na miejsce w ZOL/ZPO uległ skróceniu, 

aczkolwiek najczęściej wybieraną odpowiedzią zarówno przed pandemią, jak i w trak-

cie było „do 6 miesięcy”. 

❑ W prawie połowie zakładów, biorących udział w badaniu, w ciągu ostatnich 5 lat prze-

bywały osoby bezdomne. 

❑ Bezpośrednio przed przyjęciem do ZOL/ZPO osoby bezdomne najczęściej przebywają 

w szpitalu, znacznie rzadziej w schronisku. Wskazano również kategorię osób, które 

stają się bezdomne w trakcie pobytu w zakładzie. 

❑ Zdecydowana większość ZOL/ZPO odpowiedziała, że czas oczekiwania osób bezdom-

nych na przyjęcie do zakładu nie jest dłuższy niż w przypadku innych osób. Warto 

podkreślić, że 1 podmiot, który odpowiedział, że czas oczekiwania jest dłuższy, jako 

przyczynę dłuższego oczekiwania zaznaczył odpowiedź „opłata, którą można pobrać 

od osoby bezdomnej jest niższa niż w przypadku innych osób, więc osoba bezdomna 

jest przesuwana na dalsze miejsca w kolejce oczekujących na przyjęcie do zakładu”. 

❑ ZOL/ZPO najwyżej oceniają współpracę w zakresie kierowania osób bezdomnych do 

zakładu z MOPR/OPS z gminy ostatniego miejsca zameldowania oraz ze szpitalem, 

natomiast najniżej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i schroniskiem z usługami 

opiekuńczymi. Pośrodku znajduje się MOPR/OPS z gminy pobytu oraz schronisko dla 

osób bezdomnych. W zakresie pobierania odpłatności oceny wglądają podobnie, jedy-

nie zakres współpracy z ZUS został oceniony nieco wyżej.  

❑ Średni czas pobytu osób bezdomnych w ZOL/ZPO jest dłuższy niż w przypadku innych 

osób. Najczęściej odpowiadano, że osoby bezdomne przebywają w zakładzie dłużej niż 

2 lata. 

❑ Najczęściej źródłem finansowania pobytu osoby bezdomnej w ZOL/ZPO jest zasiłek 

stały, rzadziej renta lub emerytura. 

❑ W przypadku osób bezdomnych średnia wysokość miesięcznej opłaty za pobyt  

w ZOL/ZPO sytuuje się w przedziałach 0-499 zł oraz 500-999 zł. Natomiast w przy-

padku innych osób jest to głównie przedział 1000-1499 zł. Rodzi się pytanie, czy po-

tencjalnie niższa opłata od osoby bezdomnej może wpływać na decyzje ZOL/ZPO co 

do przyjęcia danej osoby do zakładu. 

❑ Skompletowaniem dokumentów potrzebnych do przyjęcia do ZOL/ZPO w przypadku 

osób bezdomnych zajmuje się najczęściej pracownik socjalny w szpitalu oraz pracow-

nik w OPS/MOPR z gminy ostatniego miejsca zameldowania. Najtrudniej jest dostar-

czyć dokumenty poświadczające dochód pacjenta oraz dokumentację medyczną. 

❑ W opinii zdecydowanej większości respondentów pobyt osoby bezdomnej w zakładzie 

nie wiąże się z żadnymi negatywnymi aspektami, które nie występują w ogóle albo  

w mniejszym stopniu w przypadku innych osób. Jeden zakład odpowiedział, że jeżeli 

trzeba pacjenta wypisać, to nie ma dokąd. 

❑ Z reguły osoby bezdomne przebywające w zakładzie wymagają dodatkowego wsparcia 

w postaci odzieży, środków czystości, kosmetyków, napojów, przekąsek. 

❑ W przypadku zdiagnozowania u osoby bezdomnej choroby alkoholowej część 

ZOL/ZPO udziela pomocy psychologicznej albo psychiatrycznej. 

❑ Po opuszczeniu ZOL/ZPO osoby bezdomne najczęściej trafiają do DPS i schronisk  

z usługami opiekuńczymi. 
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❑ Zdaniem respondentów główne bariery w dostępie osób bezdomnych do ZOL/ZPO to: 

długi czas oczekiwania na miejsce, choroba alkoholowa, brak albo niski dochód, pro-

blemy ze skompletowaniem potrzebnej dokumentacji, brak rodziny. 

Respondenci sformułowali następujące rekomendacje w zakresie ułatwienia dostępu do 

ZOL/ZPO osób bezdomnych: 

❑ Poprawienie diagnostyki chorobowej osób bezdomnych.  

❑ Kryterium przyjęcia wszystkich pacjentów jest stan zdrowia, kwalifikacja więc do przy-

jęcia nie będzie inna niż pozostałych pacjentów. …Zgodnie z prawem nie można przyjąć 

osoby uzależnionej z chorobą alkoholową, ale często te osoby trafiają z powodu innej 

choroby bezpośredniej, np. po udarze czy urazie, wtedy „przymykamy oko” na alkoho-

lizm, bo i tak nikt inny ich nie obejmie potrzebną opieką medyczną. Warto by ten zapis 

w kryteriach przyjęcia zmienić, często trafiają te osoby w takim stanie, że już do picia 

nie wrócą. A to, że są bezdomni nie ma większego wpływu na przebieg leczenia, większy 

problem jest z załatwieniem dalszej opieki po usprawnieniu dla nich. 

❑ Tak skonstruować przepisy prawa, aby ośrodki pomocy społecznej były zdolne do  

finansowania pobytu w ZOL osoby bezdomnej. 

❑ Zwiększenie liczby miejsc w ZOL/ZPO. 

❑ Zmiana procedur i przepisów prawa. 

❑ Specjalista pracy socjalnej w szpitalu. 

 

Podsumowanie badania ankietowego 

Jaki jest obecnie czas oczekiwania na miejsce w zakładzie dla pacjentów stabilnych? Jaki był 

czas oczekiwania na miejsce w zakładzie dla pacjentów stabilnych przed pandemią COVID-19? 

W okresie pandemii COVID-19 okres oczekiwania na miejsce w ZOL/ZPO wyraźnie się skrócił. 

Przed pandemią czas oczekiwania mieścił się głównie w przedziale od „do 3 miesięcy” do „po-

nad 2 lat”, przy czym najwięcej odpowiedzi dotyczyło okresu „do 6 miesięcy”. W trakcie pan-

demii czas oczekiwania przesunął się do przedziału od „do 2 tygodni” do 2 lat, przy czym odpo-

wiedź „do 2 lat” zaznaczył tylko jeden zakład. 
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Czy w ciągu ostatnich 5 lat w zakładzie przebywały osoby bezdomne? Czy osoby bezdomne 

starały się o przyjęcie do zakładu, ale nie zostały przyjęte? 

9 podmiotów odpowiedziało pozytywnie na pytanie, czy w ciągu ostatnich 5 lat przebywały  

w zakładzie osoby bezdomne, 7 negatywnie, a 3 zaznaczyły odpowiedź „nie wiem”. Spośród  

7 które udzieliły odpowiedzi negatywnej, 6 odpowiedziało, że osoby bezdomne nie starały się  

o przyjęcie do zakładu, 1 udzielił odpowiedzi „nie wiem”. 

 

W jakiej placówce/instytucji najczęściej przebywały osoby bezdomne bezpośrednio przed przy-

jęciem do ZOL/ZPO? Można było zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi. 

Liczba odpowiedzi: 9 

 

Najwięcej podmiotów odpowiedziało, że w szpitalu, 2 wybrały schronisko a 1 schronisko z usłu-

gami opiekuńczymi. Dwa podmioty zaznaczyły odpowiedź „stały się osobami bezdomnymi  

w trakcie pobytu w zakładzie”. Należałoby poddać badaniu, jak często dochodzi do sytuacji, że 

osoba w trakcie pobytu w ZOL/ZPO staje się osoba bezdomną i jakie są tego przyczyny. 

 

Czy czas oczekiwania osoby bezdomnej na przyjęcie do zakładu jest dłuższy niż w przypadku 

innych osób? Jeżeli tak, to jakie są przyczyny dłuższego oczekiwania przez osoby bezdomnej na 

przyjęcie do zakładu? 

8 zakładów odpowiedziało, że czas oczekiwania osoby bezdomnej nie jest dłuższy niż w przy-

padku innych osób. 1 podmiot, który odpowiedział pozytywnie, jako przyczynę dłuższego ocze-

kiwania zaznaczył odpowiedź „opłata, którą można pobrać od osoby bezdomnej jest niższa niż 

w przypadku innych osób, więc osoba bezdomna jest przesuwana na dalsze miejsca w kolejce 

oczekujących na przyjęcie do zakładu” i dodatkowo: „brak rodziny”. Nikt nie zaznaczył odpo-

wiedzi „dłużej trwa skompletowanie wymaganych dokumentów”. 
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Ile jest miejsc w zakładzie? Ile osób bezdomnych przebywa w zakładzie w dniu wypełniania 

ankiety?  

Liczba miejsc w ZOL/ZPO i liczba osób bezdomnych w badanych zakładach 

Liczba miejsc w zakładzie 60 25 46 42 38 138 30 40 35 

Liczba osób bezdomnych  

przebywających w zakładzie  

w dniu wypełniania ankiety 5 0 0 0 3 5 0 3 2 

 

Jaki jest średni czas pobytu osób bezdomnych w zakładzie? Jaki jest średni czas pobytu innych 

pacjentów niż osoby bezdomne w zakładzie? 

 

Czas pobytu osób bezdomnych w badanych ZOL/ZPO różni się od czasu pobytu innych osób  

w zakresie skrajnych wartości: rzadziej pobyt osób bezdomnych trwa 6 miesięcy, natomiast czę-

ściej dłużej niż 2 lata. W przypadku pobytu do 1 roku i 2 lat sytuacja obu grup wygląda podobnie. 

 

Jaki procent rocznego budżetu zakładu stanowią opłaty pobierane od pacjentów?  

Pobyt w ZOL oraz ZPO jest odpłatny w wysokości do 70% dochodu pacjenta. W ramach odpłat-

ności pacjent otrzymuje przede wszystkim wyżywienie, a także zakwaterowanie. Specjali-

styczna opieka medyczna, leki, badania oraz wyroby medyczne są finansowana przez NFZ. Py-

tanie miało na celu ustalenie, w jak dużym stopniu roczny budżet ZOL/ZPO zależy od wysokości 

opłat pobieranych od pacjentów. I czy w związku z tym wysokość opłaty możliwa do pobrania 

od danego pacjenta może mieć wpływ na decyzję zakładu. Odpowiedzi były bardzo zróżnico-

wane: 2%, 4%, 10%, 20%, 70%, 70%, co nie pozwala na jednoznaczna ocenę. 
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Proszę ocenić w skali od 1 do 5 zakres współpracy z instytucjami/podmiotami w zakresie kiero-

wania osób bezdomnych do zakładu, gdzie 1 oznacza brak współpracy, a 5 oznacza najszerszy 

zakres współpracy.  

ZOL/ZPO najwyżej oceniają zakres współpracy z MOPR/OPS z gminy ostatniego miejsca za-

meldowania oraz szpital, natomiast najniżej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i schroni-

skiem z usługami opiekuńczymi. Pośrodku znajduje się MOPR/OPS z gminy pobytu oraz schro-

nisko dla osób bezdomnych. 

 

Proszę ocenić w skali od 1 do 5 zakres współpracy zakładu z instytucjami/podmiotami w zakre-

sie pobierania odpłatności od osób bezdomnych, gdzie 1 oznacza brak współpracy, a 5 oznacza 

najszerszy zakres współpracy. 

W zakresie pobierania odpłatności oceny wglądają podobnie, jedynie zakres współpracy z ZUS 

została oceniona nieco wyżej.  

 

Jakie są najczęstsze źródła finansowania pobytu osoby bezdomnej w zakładzie poza NFZ? 

Wszystkie podmioty zaznaczyły, że najczęstszym źródłem finansowania pobytu osoby bezdom-

nej poza NFZ jest zasiłek stały, 3 ZOL/ZPO dodatkowo wybrały odpowiedź „renta/emerytura”. 

 

Jaka jest w 2021 roku średnia wysokość miesięcznej opłaty ponoszonej przez osoby bezdomne 

za pobyt w zakładzie? Jaka jest w 2021 roku średnia wysokość miesięcznej opłaty ponoszonej 

przez inne osoby niż bezdomne za pobyt w zakładzie? 

W przypadku osób bezdomnych średnia wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w ZOL/ZPO 

sytuuje się w przedziałach 0-499 zł oraz 500-999 zł. Natomiast w przypadku innych osób jest to 

głównie przedział 1000-1499 zł. Rodzi się pytanie, czy potencjalnie niższa opłata od osoby bez-

domnej może wpływać na decyzje ZOL/ZPO co do przyjęcia danej osoby do zakładu. 
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Kto najczęściej zajmuje się skompletowaniem dokumentów potrzebnych do przyjęcia do za-

kładu w przypadku osób bezdomnych? Które dokumenty jest najtrudniej dostarczyć w przy-

padku osób bezdomnych? 

Skompletowaniem dokumentów potrzebnych do przyjęcia do ZOL/ZPO w przypadku osób bez-

domnych zajmuje się najczęściej pracownik socjalny w szpitalu oraz pracownik w OPS/MOPR 

z gminy ostatniego miejsca zameldowania.  

Najtrudniej jest dostarczyć dokumenty poświadczające dochód pacjenta oraz dokumentację me-

dyczną. A należy podkreślić, że dokumenty poświadczające dochód pacjenta mają zasadnicze 

znaczenie – jeśli dorosły pacjent nie jest w stanie realizować ciążącego na nim na mocy art. 18 

u.ś.o.z. obowiązku pokrywania kosztów wyżywienia i zakwaterowania, ZOL/ZPO ma prawo 

odmówić realizowania świadczeń na rzecz tego pacjenta, czyli odmówić przyjęcia go do za-

kładu. 

 

 

Czy zgon osoby bezdomnej przebywającej w zakładzie wiąże się z dodatkowymi problemami, 

które nie występują w przypadku pozostałych pacjentów? Jeżeli tak, to z jakimi? 

5 ZOL/ZPO odpowiedziało, że zgon osoby bezdomnej przebywającej w zakładzie nie wiąże się 

z dodatkowymi problemami. 2 ZOL/ZPO odpowiedziały, że problemem jest ustalenie osoby lub 

instytucji, która zajmie się pochówkiem, a 1 podkreślił, że w takich przypadkach wszystkie 

sprawy załatwia pracownik socjalny. 

 

Czy pobyt osoby bezdomnej w zakładzie wiąże się z jakimiś negatywnymi aspektami, które nie 

występują w ogóle albo w mniejszym stopniu w przypadku innych osób? 

8 ZOL/ZPO odpowiedziało, że pobyt osoby bezdomnej w zakładzie nie wiąże się z żadnymi 

negatywnymi aspektami, które nie występują w ogóle albo w mniejszym stopniu w przypadku 

innych osób. Jeden odpowiedział, że jeżeli trzeba pacjenta wypisać, to nie ma dokąd. 
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Czy osoby bezdomne przebywające w zakładzie wymagają dodatkowego wsparcia, np. w po-

staci odzieży, środków czystości, napojów itp.? Jeżeli tak to w jakim zakresie? 

W opinii większości ZOL/ZPO (6) osoby w kryzysie bezdomności przebywające w zakładzie 

wymagają dodatkowego wsparcia w postaci odzieży, środków czystości, kosmetyków, napojów, 

przekąsek. Jeden z zakładów podkreślił, że „jeśli jest taka potrzeba to pomoc jest organizowana 

w porozumieniu z MOPR, OPS”. 

 

Jakie działania podejmuje zakład w przypadku zdiagnozowania u osoby bezdomnej choroby al-

koholowej? 

Udzielono 9 odpowiedzi. Część zakładów odpowiedziała, że tacy pacjenci nie są przyjmowani, 

albo że ZOL nie podejmuje w takiej sytuacji żadnych działań. Natomiast 5 udzieliło następują-

cych odpowiedzi: 

❑ w takim wypadku ostateczną decyzję podejmuje lekarz psychiatra; 

❑ obejmujemy opieką psychologiczną; 

❑ terapia w ramach ZOL – psychoedukacja; 

❑ leczenie psychiatryczno-odwykowe; 

❑ pilnujemy by chory nie pił na terenie zakładu, leczymy występujące delirium. 

 

Dokąd osoby bezdomne trafiają po opuszczeniu zakładu? 

Decyzje w tym zakresie podejmują MOPR/OPS. Najczęściej osoby bezdomne po opuszczeniu 

ZOL/ZPO trafiają do DPS i schronisk z usługami opiekuńczymi (po 3 odpowiedzi). Pozostałe 

odpowiedzi to: schronisko, noclegownia, a także zgon. 

 

 

Jakie są Pana/Pani zdaniem główne bariery w dostępie dla osób bezdomnych do ZOL/ZPO? 

2 zakłady odpowiedziały, że nie ma barier w dostępie osób bezdomnych do ZOL/ZPO. Pozostałe 

7 wymieniło następujące bariery: 

❑ czas oczekiwania na miejsce, 

❑ choroba alkoholowa, zaburzenia psychiczne, 
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❑ ktoś musi im pomóc w skompletowaniu dokumentacji kierującej do ZPO/ZOL, 

❑ brak miejsc i zdolność finansowa, 

❑ brak rodziny, niski dochód, 

❑ sami pacjenci i ich uzależnienie, 

❑ brak środków finansowych na odpłatność za pobyt w ZOL, zazwyczaj trzeba orzekać 

takie osoby w powiatowych zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności i w końco-

wym efekcie zasiłek stały przyznawany przez MOPR, OPS. 

 

ZOL/ZPO – WYWIADY INDYWIDUALNE 

Wywiady zostały zrealizowane w okresie od lipca do sierpnia 2021 z przedstawicielami 3 zakła-

dów: Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Poznaniu, Zakładem Opiekuńczo-Leczniczego psy-

chiatrycznego dla mężczyzn w Owińskach (woj. wielkopolskie) oraz Zakładu Pielęgnacyjno-

Opiekuńczego w Janowie Lubelskim (woj. lubelskie). 

 

Dostępność ZOL/ZPO dla osób w kryzysie bezdomności 

Ile osób przebywa w ZOL/ZPO? (na dzień dzisiejszy)? Jaki jest czas oczekiwania na miejsce  

w ZOL/ZPO (przed pandemią, obecnie)? Czy jest kolejka oczekujących? Ile osób (przed pande-

mią, obecnie)? Ile osób w kryzysie bezdomności przebywa w ZOL/ZPO (w dniu dzisiejszym)? 

Kto kieruje osoby w kryzysie bezdomności do ZOL/ZPO? Jakie są Pani/Pana zdaniem bariery 

utrudniające dostanie się osoby w kryzysie bezdomności do ZOL/ZPO? Czy system odpłatności 

jest barierą dla osób w kryzysie bezdomności w dostępie do ZOL/ZPO?  

Liczba miejsc w badanych ZOL/ZPO jest następująca: ZOL w Poznaniu: 45, ZOL psychia-

tryczny w Owińskach: 80, ZPO w Janowie Lubelskim: 61 (w tym 58 refundowanych z NFZ  

i 3 prywatne). 

Czas oczekiwania dla pacjentów stabilnych na miejsce w ZOL/ZPO przed pandemią był dłuższy: 

od 6 miesięcy do roku. W trakcie pandemii skrócił się: od 1 do 1,5 miesiąca, pod warunkiem, że 

dokumentacja potrzebna do przyjęcia do ZOL/ZPO jest kompletna. W przypadku ZOL psychia-

trycznego problemem opóźniającym skompletowanie dokumentacji jest uzyskanie zgody sądu 

na umieszczenie w zakładzie. …W przypadku osób, które nie są ubezwłasnowolnione zgoda sądu 

nie jest potrzebna. Same muszą wyrazić zgodę. Na 80 pacjentów połowa jest ubezwłasnowol-

niona, w różnym stopniu. Większość jest ubezwłasnowolniona całkowicie, mamy też osoby ubez-

własnowolnione częściowo i te osoby muszą mieć zgodę sądu. To jest pobyt długoterminowy, to 

jest ważna życiowa decyzja, żeby nie było wątpliwości kto tu działa w czyim interesie, dlatego 

zgoda sądu jest konieczna. A niestety te postępowania w sądach bardzo się wydłużyły i często 

bardzo długo to trwa. 

Kolejka osób oczekujących na przyjęcie znacząco zmalała w okresie pandemii. Przed pandemią 

na przyjęcie oczekiwało od 11 osób (Owińska) do 20-30, a okresowo 40 w Janowie Lubelskim. 

W trakcie pandemii w Owińskach w kolejce oczekują 2 osoby, a w Janowie 10-15. Barierą  

w przyjmowaniu nowych pacjentów w trakcie pandemii jest to, że lekarze rodzinni nie chcą 

kierować na test, a ...kolejne rozporządzenie mówi o tym, że pacjent musi mieć wykonany test 

antygenowy lub PCR, jak nie ma testu to nie może zostać przyjęty (R/1). 

Wszyscy respondenci podkreślali, że ZOL/ZPO nie ma dowolności w tworzeniu kolejki.  

…Jak przychodzą dokumenty pacjenta, to wszystko jest wpisywane do systemu co do minuty  

w program. Może być taka sytuacja, że przesuwamy w tej kolejce, bo pacjent nie ma wykonanego 

testu, pacjent zmarł, albo nie ma kompletu dokumentów, złożył papiery, ale nie ma dochodu. Do 

momentu aż nie będzie kompletu, to wstrzymujemy przyjęcie, ale to nie jest żonglowanie, to jest 
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jedyna taka możliwość. System nazywa się MEDICUS (dokumentacja medyczna elektroniczna, 

ale jeżeli NFZ przychodzi, to kontroluje ZOL właśnie z tej dokumentacji elektronicznej), jak jest 

przyjęcie, to jest od razu wpisywane w system, o której wpłynęły dokumenty i czy pacjent został 

zakwalifikowany. Dokumenty przywozi zazwyczaj rodzina, czasami ze szpitali przywożą np. skan 

żebyśmy mogli się zapoznać, czy jest wszystko dobrze, czy czegoś brakuje. Jak jest komplet to 

dokumenty trafiają najpierw do naszego lekarza, jak jest wszystko w porządku z kodami  

ICD-10, rozpoznanie pozwala na przyjęcie, jest dochód, Barthel poniżej 40, to lekarz mi przed-

stawia, że od strony medycznej jest wszystko ok. Ja biorę te dokumenty i je opisuję. Widzę, że 

jest szpital, to jest jako pilne, a jeżeli nie, to jest stabilny. Wtedy koleżanka, która wprowadzała 

pacjentów do systemu dzwoni i wyznacza termin przyjęcia, ale rodzina mówi, że jest problem, 

bo lekarz nie chce wystawić skierowania na test. Wtedy to jest nasza dobra wola, bo powinniśmy 

wyrzucić już z kolejki, ale mówimy, że poczekamy jeszcze dzień lub dwa, ale jak nie to musimy 

wziąć kolejną osobę z kolejki (R/1). 

…Jest tylko kolejka oczekujących z datą złożenia dokumentów i my w dniu zgłoszenia się pa-

cjenta, w zasadzie to złożenia dokumentów, wpisujemy pacjenta w kolejkę oczekujących do Na-

rodowego Funduszu Zdrowia. Fundusz tą kolejką nam steruje, wyświetla nam się na czerwono 

kto jest pierwszy w kolejności do przyjęcia. Ponieważ do zakładu przyjmowani są pacjenci ze 

skalą Barthel do 40 punktów, to wszyscy są bardzo chorzy, nie ma uprzywilejowanych. Od tego 

roku, od stycznia NFZ zrobił uprzywilejowanymi pacjentów z orzeczeniem o stopniu niepełno-

sprawności, o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale my nie uważamy tego za dobrą decyzję, 

ponieważ wszyscy nasi pacjenci są bardzo chorzy i należy im się stopień niepełnosprawności 

znaczny, ale nie wszyscy złożyli dokumenty o ten stopień. I teraz ci, którzy nie mają orzeczenia 

czekają bardzo długo, a ci którzy mają przeskakują w kolejce na pierwsze pozycje, bo tak to ktoś 

wymyślił i tak to ktoś zadecydował. My musimy się do tego stosować (R/3). 

W dniu realizowania wywiadów w ZOL w Poznaniu przebywały 3 osoby w kryzysie bezdom-

ności, w ZOL w Owińskach – 14, a w ZPO w Janowie Lubelskim – 6.  

Osoby w kryzysie bezdomności są kierowane do ZOL/ZPO głównie przez szpitale we współ-

pracy z MOPR/OPS. ...Jest to prawie zawsze na 99%, a myślę, że może nawet 100% właśnie 

OPS. Bo nawet jak pacjent bezdomny znajduje się w szpitalu, to pracownik socjalny szpitala 

kontaktuje się z ośrodkiem pomocy społecznej, albo z miejsca pobytu, albo z miejsca zameldo-

wania pacjenta, i to oni kierują pacjenta do nas. Natomiast szpital bierze udział w przygotowaniu 

dokumentacji, dokładnie to pracownik socjalny przygotowuje dokumentację. Ale i tak składa 

dokumentację OPS. Nie zdarzyło nam się, żeby sam szpital kierował do nas pacjenta. Pozostałe 

osoby, które nie są bezdomne też kieruje OPS lub rodzina składa dokumenty, jeśli pacjent wyraża 

zgodę (R/3). 

 

Bariery utrudniające dostanie się osoby w kryzysie bezdomności do ZOL/ZPO. 

W ocenie respondentów w procesie kierowania i przyjmowania osoby do ZOL/ZPO nie ma żad-

nego znaczenia, że jest ona osobą w kryzysie bezdomności. Ważny jest fakt posiadania przez nią 

dochodu i ubezpieczenia. W ZOL psychiatrycznym brak dochodu nie uniemożliwia przyjęcia,  

a jedynie utrudnia. W pozostałych ZOL/ZPO …Pacjent musi mieć dochód, żeby mógł być dla 

nas przyjęty, ponieważ partycypuje w kosztach (R/1). …Barierą jest dochód, pacjent musi mieć 

dochód, jak nie ma to zasiłek. Najczęściej jest to zasiłek z OPS. Ale dopóki pacjent nie dostanie 

tego zasiłku, to musi ktoś deklarować się pisemnie, że będzie pokrywał te koszty „hotelowe” – 

zakwaterowania i wyżywienia. I najczęściej też jest to ośrodek pomocy społecznej, który zasił-

kami celowymi płaci za pobyt u nas, bo nie stać nas na to, żeby rezygnować z takiej kwoty, bo  

w skali 60 pacjentów są to znaczne pieniądze, które pozwalają nam po prostu funkcjonować.  

W związku z tym, no nie ma rabatów, u nas musi ktoś te 750 zł, to są niewielkie pieniądze, ale 

jednak zapłacić za pobyt. I dopóki pacjent nie uzyska zasiłku, to ktoś musi dokonać tej płatności. 
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To to jest bariera rzeczywiście, ale bariery są zawsze u nas pokonywane, bo wszyscy twierdzą, 

że ta kwota 750 zł tak bardzo nie obciąża gminy, ani sąsiadów czy rodziny. Tutaj partycypuje 

rodzina, nie ma rodziny to cały obowiązek finansowy przejmuje gmina, z której pochodzi miesz-

kaniec. Dlatego my mamy tak ogromną kolejkę, bo ta płatność jest u nas fajna, bo płaci NFZ, 

więc ja rozumiem, że gminy wolą płacić za pobyt u nas, bo przecież chorych i bezdomnych jest 

wielu, teraz jeszcze ta pandemia ograniczyła dochody gmin i one są biedne, same ledwo przędą, 

więc rozumiem skąd zainteresowanie większe naszym zakładem, bo DPSy przyjmują chorych  

i my przyjmujemy chorych, tylko że u nas jest tanio, a my się z tego powodu cieszymy, bo mamy 

cały czas komplet (R/3).  

Jeden z respondentów podkreślił, że od strony finansowej dla ZOL/ZPO nie ma znaczenia czy 

pacjent jest lub nie jest osobą w kryzysie bezdomności, ale to jaki jest zakres świadczeń w przy-

padku danego pacjenta, ...bo np. na pacjenta bezdomnego z PEG [żywienie dojelitowe] ZOL 

dostaje więcej pieniędzy, niż na pacjenta z innymi lżejszymi usługami opiekuńczymi (R/1). 

Inny respondent zwrócił uwagę, że barierą jest choroba alkoholowa. ...A poza tym drugą barierą 

(ponieważ głównie bezdomni u nas to są alkoholicy) jest alkoholizm przed leczeniem odwyko-

wym. Bo my nie możemy przyjąć pacjenta, który nie przeszedł leczenia odwykowego. Gdy jego 

stan zdrowia fizyczny i psychiczny pozwala na to przejście i wtedy my nie możemy go przyjąć. 

...Możemy przyjąć człowieka uzależnionego od alkoholu lub od innych substancji wówczas, jeśli 

jego stan zdrowia fizyczny i psychiczny nie pozwala na przebycie terapii odwykowej. Bo oni są 

często tak bardzo chorzy, już leżący, wymagający całodobowej kompleksowej opieki, że nie mogą 

brać udziału w leczeniu odwykowym, a wymagają całodobowej opieki. Wówczas my przyjmu-

jemy pacjentów bez leczenia, ale te inne choroby są ważniejsze, są na pierwszym miejscu. Więc 

stan ogólny fizyczny i psychiczny (R/3). 

 

Pobyt osoby bezdomnej w ZOL/ZPO 

Czy w trakcie pobytu osoby bezdomnej w ZOL/ZPO ktoś z zewnątrz utrzymuje kontakt z pla-

cówką i samą osobą w kryzysie bezdomności? Czy ZOL/ZPO podejmuje działania, aby osoba 

bezdomna otrzymała zasiłek celowy na zakup rzeczy, które są jej potrzebne w trakcie pobytu  

w zakładzie, np. ubrania, dodatkowe środki czystości, kosmetyki (np. balsamy, kremy), napoje, 

przekąski? Jeżeli nie, to czy zakład zapewnia te rzeczy dla osoby w kryzysie bezdomności? Czy 

przyjęcie i pobyt osoby w kryzysie bezdomności wiąże się z jakimiś negatywnymi aspektami? 

Czy wymagają dodatkowych usług, specjalistów (np. alkoholizm)? Czy spotkała się Pani/Pan  

z objawami niechęci personelu lub innych podopiecznych wobec osób w kryzysie bezdomności 

przebywających w ZOL/ZPO? Jakie są Pani/Pana zdaniem bariery utrudniające pobyt osoby  

w kryzysie bezdomności w ZOL/ZPO? Dokąd osoby w kryzysie bezdomności trafiają po opusz-

czeniu ZOL/ZPO? Jakie problemy pojawiają się w momencie zgonu osoby w kryzysie bezdom-

ności? 

W trakcie pobytu osoby w kryzysie bezdomności z ZOL/ZPO pracownicy MOPR/OPS utrzymują 

kontakt z zakładem. …Jest teraz RODO i przez telefon nie możemy udzielać informacji pracowni-

kowi socjalnemu, ale przed pandemią przychodził pracownik socjalny jak pacjent był do wypisu  

i robił wywiad, odbierał ankietę, którą lekarz wypełnia i starają się o DPS. Rzadko pacjenci wy-

chodzą gdzie indziej, mieliśmy przypadek, że do schroniska z usługami opiekuńczymi (R/1).  

W przypadku pacjentów z zaburzeniami psychicznymi kontakt z nimi utrzymuje rodzina. ...Dużo 

osób bezdomnych ma rodzinę i dużo osób bezdomnych z rodziną kontakt utrzymuje. …Mamy 

taką osobę, która nie ma rodziny, ale pracownicy socjalni, którzy pomagali mu kompletować 

dokumenty utrzymują z nią kontakt i z nami. Są nam bardzo wdzięczni, przesyłają kartki na 

święta. …Pracownicy socjalni z OPSów, ale jest to kontakt bardzo formalny. Pobyt u nas jest 
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długoterminowy, wymaga odnowienia wywiadów socjalnych. Pracownik socjalny z OPS kontak-

tuje się z naszym pracownikiem socjalnym. Nasz pracownik robi wywiad i przekazuje go pra-

cownikowi socjalnemu z OPS (R/2). 

Czasami kontakt utrzymują również znajomi danego pacjenta, ale nie zawsze ma to pozytywny 

wymiar. ...Zdarza się, że też utrzymują kontakty znajomi, tacy, którzy najczęściej razem spędzali 

dużo czasu z panami, czyli spożywali alkohol. Bo mamy problemy czasem ze spożywaniem alko-

holu na terenie zakładu. Więc to są głównie tacy odwiedzający przynoszący trunki wyskokowe. 

Ale i znajomi, sąsiedzi gdzieś tam z ostatniego miejsca zameldowania (R/3). 

Osoby w kryzysie bezdomności przebywające w ZOL/ZPO z reguły nie są w stanie w pełni 

zaspokoić swoich potrzeb takich jak odzież, dodatkowe środki czystości, kosmetyki, napoje, 

przekąski. Zakłady starają się zapewnić im potrzebne rzeczy we własnym zakresie. ...Jak przy-

chodzi osoba bezdomna, nie ma kompletnie nic, nie ma rodziny, to wszystko mamy i nie ma te-

matu. To nie stanowi to dla nas jakiejś ogromnej przeszkody. …Pacjenci, mężczyźni, powinni 

mieć pianki do golenia, maszynki do golenia, ale bardzo trudne było egzekwowanie od tych, 

którzy nie mieli w ogóle pieniędzy albo rodziny są roszczeniowe. Więc stwierdziliśmy, że to nie 

są tak duże koszty dla zakładu w porównaniu z lekami i innymi rzeczami, więc daliśmy sobie 

spokój z egzekwowaniem i kupujemy to sami po prostu. To są nasze straty, ale one są mniej 

obciążające naszą psychikę po prostu (R/3).  

…Mamy swoje zapasy odzieży, mamy sponsorów, którzy o nas pamiętają, ludzie z okolicy przy-

chodzą i pytają czy mogą przekazać odzież, bo ktoś im umarł. …My mamy też podwieczorek,  

a o 11:00 jest zawsze kawa, coś słodkiego. Nasi pacjenci mogą też wychodzić, ale nie wszyscy, 

sami sobie kupują. A osoby ubezwłasnowolnione mają zgodę od rodzin i my organizujemy (R/2).  

…Natomiast jeśli chodzi o rzeczy osobiste, bardzo często są właśnie w samych pampersach przy-

wożeni ze szpitala. Ale powiem pani jak u nas się problem rozwiązał. Bardzo dużo rodzin, któ-

rych pacjenci odchodzą w sposób naturalny, wszystko po swoich zmarłych zostawia. I w związku 

z tym tych rzeczy mamy taką wielką garderobę i tych rzeczy mamy tak dużo, że wystarcza dla 

kolejnych pacjentów. Po prostu obdarowujemy tych następnych przychodzących tymi, które nam 

rodziny pozostawiają. Mało tego, ponieważ znani jesteśmy na rynku od 20 lat, często jest tak, że 

jak ktoś w domu z bliskich umiera, to rodziny dzwonią do nas i pytają czy w takim rozmiarze, 

jakieś rzeczy męskie, damskie, obuwie, garnitury. Więc często pacjenci przychodzą do nas z ni-

czym, a wychodzą bardzo dobrze wyposażeni. Jak uda nam się, z czego się bardzo cieszymy, że 

pacjent wraca do zdrowia i musi wrócić do domu, to pakujemy taki bagaż: jakieś koszule, spod-

nie, buty, żeby na tę nową drogę życia coś ze sobą od nas zabrał. ...A te pieniążki, którymi dys-

ponuje sam pacjent, około dwieście kilkanaście złotych miesięcznie przy dobrym wyżywieniu na 

zachcianki, tudzież inne rzeczy pacjenta zupełnie wystarcza. W moim zakładzie robimy raz  

w tygodniu listę życzeń, jakiś tam zachcianek owocowo-warzywnych, tudzież śledziowych, różne 

mają pacjenci zachcianki i realizujemy takie zakupy. Pacjenci mają swoją lodówkę podpisujemy 

czyje jest to, więc to zupełnie wystarcza (R/3). 

Pracownicy zakładów często angażują się osobiście, żeby zapewnić pacjentowi potrzebne rze-

czy. ...Ostatnio wymienialiśmy ręczniki, więc osoby z zasiłkiem nie było stać na zakup, to sama 

osobiście jechałam do Carrefoura i kupowałam w promocji (R/2). 

Jednak czasami ZOL/ZPO pomaga uzyskać pacjentowi zasiłek celowy z OPS. …Były pojedyncze 

przypadki – np. pani, której wszystko się spaliło, staraliśmy się dla niej o zasiłek na buty (R/1). 

…Jednak ze względu na długi czas oczekiwania na decyzję często zakład musi sam wszystko 

zapewnić. …Nie ma systemu. Kiedyś dzwoniliśmy do MOPR, żeby on zapewnił, ale kiedyś 300 zł 

dla jakiejś pani szły 3 miesiące. Pani została wypisana do DPS, a jak zaczęła chodzić to my jej 

zorganizowaliśmy buty (R/1). 
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…My to głównie staramy się o zasiłek celowy jak pacjent ma zajęcia komornicze, żeby uzupełnić 

dopłatę do nas, ponieważ 30% zasiłku stałego i tak musi zostać dla pacjenta. Komornik zabiera 

opłatę z naszej części i my, żeby wyrównać sobie straty, to prosimy o zasiłki celowe. Gminy często 

się na to zgadzają, żeby nam dopłacać zajęcie komornicze (R/3).  

 

Czy przyjęcie i pobyt osoby bezdomnej wiążą się z jakimiś negatywnymi aspektami? Czy wy-

magają dodatkowych usług, specjalistów (np. alkoholizm)? 

Pobyt osoby w kryzysie bezdomności w ZOL/ZPO wiąże się z pewnymi negatywnymi aspek-

tami, ale należy podkreślić, że pojawiają się one również w przypadku innych osób: 

❑ Agresja 

Pacjenci z nałogiem w szpitalu są pod wpływem leków, natomiast zdarza się, że po 

przewiezieniu do ZOL stają się agresywni. Zdarzają się pacjenci, którzy próbują domi-

nować i wykorzystywać innych pacjentów. ...Bardzo reagujemy, kiedy osoby silniejsze 

próbują wykorzystywać słabsze. Wtedy ostro wkraczamy. Wkraczamy też, kiedy rozpo-

czyna się handel złotówkowo-towarowy, bo to jest często jak lichwa (R/2).  

❑ Choroba alkoholowa 

Pomimo tego, że do ZOL/ZPO nie powinny być kierowane osoby z rozpoznaną chorobą 

alkoholową, to praktyka bywa inna. …My nie możemy przyjmować z rozpoznaniem cho-

roby alkoholowej, ale szpital, chcąc się pozbyć pacjenta, często to ukrywa. Mamy jedy-

nie psychiatrę, nie mamy terapii, nie możemy przekierować na terapię. My leczymy 

„somatykę”, do nas trafiają pacjenci geriatryczni, mają zniszczony układ nerwowy. 

NFZ nie wymaga od nas takiego potencjału, aby mieć więcej psychologów. Zabezpie-

czamy jedynie farmakologicznie (R/1). ...Osoba z czynną chorobą alkoholową nie bę-

dzie przyjęta. A jeżeli już jest i ja wiem, że pacjent był uzależniony, to od razu po przy-

jęciu nie dostanie zgody na samodzielne wyjście do sklepu, bo tu w miejscowości jest 

bardzo dużo takich osób, które chętnie przytulą, zwłaszcza osobę, która coś będzie 

miała. Zresztą my bardzo szybko otrzymujemy informację zwrotną od mieszkańców, że 

coś się zadziało. A jeżeli nadużył zaufania, napił się, to nie dostanie zgody na wyjście. 

Bo u nas jest zakaz picia alkoholu, więc jest to przesłanka do wypisania (R/2). 

…My przyjmujemy bardzo chorych, wtedy kiedy oni nie są w stanie spożywać alkoholu. 

Ale jak poprawia się stan zdrowia i ten głód alkoholowy wraca, to my mamy na kon-

trakcie panią psychiatrę i panią psycholog i one przejmują pieczę nad takimi pacjen-

tami i prowadzą takiego pacjenta. Jest to leczenie jakieś wspomagające farmakolo-

giczne, no i też oczywiście terapia przez rozmowy z panią psychiatrą i z panią psycho-

log. Oczywiście my też bacznie czuwamy nad pacjentem. Najczęściej pierwsza faza to 

jest takie wyciszenie farmakologiczne pacjenta, żeby mu złagodzić te skutki głodu alko-

holowego. Później jak oni się przyzwyczajają i patrzą, że tutaj jest jednak fajniejsze 

życie, to najczęściej jest tak, że rezygnują z tej chęci zdobycia alkoholu. Zdarza nam 

się, że ktoś próbuje, ale naprawdę pozytywnie to odbieramy, bo zdecydowana większość 

jednak woli zrezygnować z alkoholu, niż po prostu narazić się na to, że utraci tutaj  

u nas miejsce. Bo my takie bardzo restrykcyjne warunki stawiamy: spożywasz alkohol 

– to znaczy, że na tyle jesteś zdrowy, że nie musisz u nas być. Głównie straszymy, bo nie 

zawsze wypisujemy. Ale straszyć straszymy, przyznaję się do tego, że jeśli będą spoży-

wać, to ich wypiszemy za łamanie regulaminu zakładu (R/3). 

❑ Kradzieże 

W przypadku niektórych pacjentów (zarówno bezdomnych, jak i pozostałych) wystę-

puje problem kradzieży. …U nas jest też problem z kradzieżami. Mieliśmy takiego pa-

cjenta, z którym wiele lat pracowaliśmy, ale nie udało się nic wypracować i w efekcie 
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został przeniesiony do domu pomocy społecznej, między innymi z tego powodu, że nie 

byliśmy sobie w stanie poradzić w tym zakresie. A tu jest tak dużo słabych osób, że 

okradać można każdego ze wszystkiego. Część pacjentów, która bierze rzeczy innych 

osób robi to nieświadomie, bo nawet nie wie, że to jest kradzież. My robimy to inaczej, 

umieszczamy go w takim skrzydle, gdzie są osoby, które nic nie mają i nie można im nic 

ukraść. Te osoby jak dostają coś od rodziny, jakieś słodycze, napoje to są podpisywane 

i zdeponowane u pracowników, którzy im dają na przykład na podwieczorek. A osoby, 

które są w stanie samodzielnie zadbać o swoją własność dostają kluczyki do swojej 

szafki, my mamy zapasowy w razie czego. Mamy też system monitoringu, kamer i jak 

nie upłynęło zbyt dużo czasu to można sprawdzić na nagraniach. Nasi pacjenci już się 

nauczyli, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy to wszystko wyjdzie. 

…Zdarzało nam się tak, że pacjenci okradali pacjentów, okradali nas. Więc takie rzeczy 

niestety też się zdarzają, no ale to jakby wpisane w ryzyko zawodowe. I to niekoniecznie 

ludzie bezdomni, to po prostu ludzie, którzy okradli wcześniej po prostu. Niekoniecznie 

byli bezdomnymi, takie mają przyzwyczajenia, więc zdarzało się, ale my wiemy, że jest 

to wpisane w ryzyko zawodowe, trzeba baczną uwagę takim pacjentom poświęcać. No 

i raz tylko zdarzyło nam się, że musieliśmy pacjenta wypisać, ale już jego stan zdrowia 

na to pozwalał. Bo bardzo dużo rzeczy wykradł i handlował na ulicy tymi rzeczami, 

więc wypisaliśmy go do domu. Bo jak się okazało, że może iść i handel uliczny, że tak 

powiem prowadzić, to znaczy, że może funkcjonować w domu. A to był jedyny przypadek 

w ciągu 20 lat. Ale okradanie tak, zdarza się, dlatego też pieniądze pacjentów są zde-

ponowane w sejfie. Nie dajemy dużych kwot pacjentom, bo właśnie kradną sobie na-

wzajem, natomiast robimy listę zakupów i raz w tygodniu tak zwane wypłaty są. (R/3) 

❑ Zaniedbanie zdrowotne i higieniczne 

…Są to osoby skrajnie zaniedbane higienicznie, no i medycznie też. Więc najpierw za-

czynamy od doprowadzenia pacjenta do wyglądu ludzkiego, my to tak nazywamy. Są 

zarośnięci, brudni, z przerośniętymi paznokciami. Więc te toalety trwają kilka dni, żeby 

doprowadzić do takiego wyglądu w miarę normalnego. Często ci pacjenci się buntują, 

ponieważ nie robili takich czynności, więc są niechętni. Aczkolwiek powolutku jakoś 

tam się to udaje (R/3). 

Problemem w przypadku osób w kryzysie bezdomności jest również utrzymanie czy-

stości odzieży.  

...Z osobami bezdomnymi jest na tyle wielki problem, że na przykład, jeżeli chodzi  

o pranie, to jak przychodzi rodzina, to my oddajemy te rzeczy i rodzina pierze, a z oso-

bami bezdomnymi to my musimy wysyłać do filii, bo nie mamy własnej pralni. To są 

dodatkowe koszty i problemy (R/1). 

Podobnie wygląda sprawa z zapewnieniem dodatkowych środków higieny osobistej.  

W przypadku pozostałych pacjentów przeważnie zajmuje się tym rodzina. Natomiast  

w przypadku osób w kryzysie bezdomności najczęściej musi to zabezpieczyć sam za-

kład. ...My zapewniamy środki higieny osobistej, ale wiadomo, że są to środki podsta-

wowe, np. mydło. Ewentualnie prosimy o zakup jakiejś gąbki, gdzie taki pacjent nie ma 

żadnego wyposażenia. My mamy myjki jednorazowe i tego pacjenta tymi myjkami my-

jemy, ale jakieś fajne balsamiki, żeby taki pacjent był pachnący, to musimy z własnych 

środków kupować (R/1). 

Jeszcze raz należy podkreślić, że większość opisanych powyżej zjawisk dotyczy różnych pacjen-

tów, niezależnie od tego czy są osobami w kryzysie bezdomności. …Ale powyższe przypadki 

dotyczą zarówno osób bezdomnych jak i „domnych” (R/2). 
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Czy spotkała się Pani/Pan z objawami niechęci personelu lub innych podopiecznych wobec osób 

bezdomnych przebywających w ZOL/ZPO? 

Wszyscy respondenci podkreślili, że nie spotkali się nigdy z objawami niechęci wobec osób  

w kryzysie bezdomności przebywających w ZOL/ZPO. …Na pewno nie. Personel nawet nie wie. 

Ja wiem, pracownik socjalny. Fakt bezdomności nie ma w ogóle wpływu (R/2).  

Natomiast niechętny stosunek ze strony innych podopiecznych pojawia się wówczas, kiedy 

nowy pacjent jest np. agresywny. …Nie, zazwyczaj nie wiedzą, że jest osobą bezdomną, dopóki 

nie jest np. agresywny. Mieliśmy pacjenta bezdomnego, który nie chodził, ale po jakimś czasie 

poprawiło mu się i zaczął chodzić, był agresywny, okradał pacjentów, groził im (R/1). …Nie, nie 

spotkałam się. Oczywiście wiadomo, że nie jest to przyjemne zadbać o takiego pacjenta, to nie 

jest niechęć, no ale ciężka praca, trudna do wykonania bardzo często. Bo to są wszawice, bo to 

są naprawdę te wszystkie takie skrajne rzeczy, których wydawało nam się, że już ich nie ma: 

świerzb się zdarza bardzo często, więc musimy pacjentów odsyłać, no jest to ciężka praca (R/3).  

…Natomiast wśród pacjentów niechęć tylko wówczas, kiedy nowy pacjent przyjmowany, czyli 

ten bezdomny, nie potrafi nawiązać relacji pozytywnych z innymi pacjentami, czyli jest odpycha-

jący w sposobie bycia czy wulgarny, zawsze na początku, później się przyzwyczajają. Ja też my-

ślę, że to stres trochę powoduje tymi pacjentami, jest to nowe miejsce, nie wiedzą jak tu będzie, 

jacy są ludzie, jak będziemy ich traktować. I ja tak zawsze tłumaczę: dajcie spokój, dajcie mu 

parę dni, niech ochłonie, niech zobaczy, nikt nie bije, nikt nie wiąże, nikt nie krzyczy, jeść dosta-

nie, więc on się też wyciszy. Bo trzeba zrozumieć nowego człowieka, że my jesteśmy obcy, nowi 

i on nie wie do jakiego środowiska zostanie skierowany. Bezdomność daje taką wolność i swo-

bodę, prawda? Tutaj są już pewne jakieś zasady postępowania i zwykle jest tak, że po jakimś 

czasie dogadują się, te relacje się zdecydowanie poprawiają (R/3). 

 

Jakie są Pani/Pana zdaniem bariery utrudniające pobyt osoby bezdomnej w ZOL/ZPO? 

W opinii respondentów nie ma barier utrudniających pobyt osoby w kryzysie bezdomności  

w ZOL/ZPO. Jeden z respondentów wskazał ponownie na problem z pokryciem kosztów pobytu. 

…U nas nie ma barier utrudniających pobyt osoby bezdomnej. Jeśli kwalifikuje się, jej stan zdro-

wia ją kwalifikuje do naszego zakładu, to my takich barier nie widzimy, nie mamy. Po prostu 

wpisujemy w kolejkę, pacjent czeka, przychodzi jego miejsce, przyjmujemy go i tak długo jak 

wymaga naszej pomocy, opieki u nas po prostu jest. Tą barierą jedyną, to tak jak wcześniej 

powiedziałam, jest to, że ktoś musi za niego te koszty „hotelowe” pokryć. Jeśli ma zasiłek celowy 

to już oczywiście płaci sam. Ale najczęściej pacjenci jak już do nas przychodzą to mają te zasiłki. 

Ten problem płatności oczywiście jest, bo to mała płatność, bo jak ktoś ma 4000 zł emerytury  

i płaci nam 2800 zł, a jak przychodzi z zasiłkiem płaci nam 400 zł, no to jest to przeskok o kilka 

lat świetlnych, aczkolwiek no nie można dyskredytować pacjenta z racji tego, że niskie dochody 

ma (R/3). 

 

Dokąd osoby bezdomne trafiają po opuszczeniu ZOL/ZPO? 

W zdecydowanej większości przypadków osoby w kryzysie bezdomności po opuszczeniu 

ZOL/ZPO trafiają do DPSów. Zdecydowanie rzadziej do schroniska, schroniska z usługami 

opiekuńczymi lub noclegowni. …Był jeden trudny przypadek, trafił do schroniska dla osób bez-

domnych, nie mogliśmy mu pomóc, on był zaburzony, ale nie sprawiał takiego wrażenia i nie 

można było go ubezwłasnowolnić. Nie chciał pójść do DPS, więc w efekcie trafił właśnie do 

schroniska (R/2). 
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W nielicznych przypadkach z pomocą OPS pacjent trafia do mieszkania. …90% to są domy po-

mocy społecznej, 10% to OPS stancji szuka i tam pacjent, jak potrafi sam o siebie zadbać całko-

wicie, to tam mieszka albo są to jakieś budyneczki czy mieszkania socjalne (R/3).  

Przy wypisywaniu pacjenta zakład współpracuje z OPS. …My nie wypisujemy pacjentów z dnia 

na dzień, bo wiemy, że to jest problem zawsze. Informujemy wcześniej, żeby dać czas ośrodkom 

czy rodzinom na przygotowanie miejsca dla chorego. Więc umawiamy się, że miesiąc wcześniej 

dajemy znać, że stan zdrowia się na tyle poprawił, że będziemy planowali wypisanie, żeby móc 

przygotować nowe miejsce dla człowieka. W związku z tym, my też mamy pracownika socjalnego 

i on przygotowuje te wywiady, ośrodek pomocy społecznej informuje nas tylko, który formularz 

należy wypełnić, nasi lekarze przygotowują zaświadczenia lekarskie, nasza pani psycholog pisze 

decyzję psychologiczną, nasza pani psychiatra, jeśli jest potrzeba, zaświadczenie od psychiatry. 

Więc tak naprawdę to my przygotowujemy tę stronę medyczną, ośrodek pomocy społecznej jakieś 

wywiady rodzinne tudzież majątkowe, dokładnie na tym się nie znam. I tak to wygląda nasza 

współpraca (R/3). 

 

Jakie problemy pojawiają się w momencie zgonu osoby bezdomnej? 

2 respondentów odpowiedziało, że zgon osoby w kryzysie bezdomności w trakcie pobytu w za-

kładzie nie rodzi dodatkowych problemów. ...Nie, my nie mamy problemu. Jest to tak zwykle, że 

albo znajduje się jakiś kuzyn czy sąsiad, który się tym zajmuje, bo my jako szpital nie organizu-

jemy pochówku. Więc my zawiadamiamy ośrodek pomocy społecznej, że pacjent, ich podo-

pieczny, zmarł i albo ktoś z sąsiadów często jest tak, że ktoś sąsiadów, czy jakiś bardzo daleki 

krewny organizuje pochówek. Ale zdarzyło się też kilkakrotnie, że OPS wynajmował firmę po-

grzebową i firma pogrzebowa sama organizowała całe te obrzędy pochówku pobierając za to 

świadczenie, które się tam należało, czy jakimiś kosztami obciążając OPS (R/3). 

Natomiast jeden z respondentów wskazał takie problemy: …Problem z przekazaniem zwłok, bo 

w przypadku osób, które mają rodziny, to rodzina po informacji o zgonie pacjenta w ciągu go-

dziny najczęściej już jest, a odbiór zwłok przez firmę pogrzebową też odbywa się w ciągu godziny. 

A w przypadku osób bezdomnych rodzą się duże problemy. MOPR przez pandemię pracował do 

13:00, a pani, która zajmowała się tym tematem, pracowała zdalnie. Ciało w ZOL może przeby-

wać maksymalnie 72 godziny. Jak pacjent umrze w piątek po godzinach, to co zrobić z takim 

pacjentem? Ośrodki pomocy społecznej wzbraniają się przed płatnościami, więc jak mijają te  

72 godziny, to mówimy, że przekażemy do chłodni [w szpitalu] i państwo jako OPS będziecie 

płacić za przechowywanie zwłok, to wtedy bardzo szybko reagują. 

 

Rekomendacje w zakresie ułatwienia dostępu ZOL/ZPO dla osób bezdomnych: 

❑ Skrócenie procedury przyznawania dochodu (zasiłku) w przypadku pacjenta, który leży 

już w szpitalu. 

❑ Lepsze przygotowanie pacjenta do przyjęcia do ZOL/ZPO. …Ponieważ my mamy te 

przyjęcia planowane, informujemy, że jest to miejsce, to chciałybyśmy, żeby ten pacjent 

do nas przychodził wykąpany, z wypranymi rzeczami, żeby cały, przepraszam, że tak 

brzydko powiem, syf tego świata na nas nie spadał. I to nam bardzo utrudnia, ale 

ośrodki pomocy społecznej tłumaczą się w taki sposób, że one nie mają tam łazienek na 

swoich terenach, takich miejsc kąpielowych, żeby on mógł, czy można by go było umyć, 

przygotować, wykąpać. To jest dla nas najgorsze obciążenie, te brudne rzeczy śmier-

dzące, jakieś tam zagrzybiałe, które są przywożone z pacjentami. Po prostu szkoda mo-

jego personelu, że musi takie rzeczy robić. Oni powinni być na te planowe przyjęcie 
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przygotowani, no ale wiemy, że nie są, więc przyjmujemy ich na razie tak jak jest. Mam 

nadzieję, że to się zmieni (R/3).  

❑ Zwiększenie liczby miejsc w ZOL/ZPO.  

❑ Przygotowanie zawodowe osób, które mogłyby zostać zatrudnione w ZOL/ZPO. 

…Ogromny problem jest i będzie z personelem, brakuje lekarzy geriatrów, lekarzy ro-

dzinnych. Nie ma ich teraz na rynku, nie przyjdą na ZOL, bo są przechwytywani.  

W przychodni pracują kilka godzin i idą do domu, a tutaj jest trudno, tyle zgonów, ciężcy 

są pacjenci. Trzeba mieć empatię i miłość do takich ludzi. Nie każdy się nadaje do pracy 

z takimi pacjentami. Pielęgniarek nie ma, pozyskać pielęgniarki jest trudno. To jest 

bardzo ciężka fizyczna praca, praca w odleżynach. My pacjenta wyleczymy z odleżyn, 

a pacjent trafia na tydzień dwa do szpitala z powodu niewydolności nerek i wraca  

w połowie zgnity, brzydko mówiąc. To są dramaty. Praca bardzo ciężka, myślę, że cięż-

sza niż w hospicjum. Dlatego, że w hospicjum wiemy, że przyszedł z nowotworem,  

w stanie już prawie agonalnym, żeby odejść. A u nas? My nie mamy takiego zaplecza 

jak w hospicjum. W hospicjach jest dużo więcej pieniędzy i pacjenci trafiają różni. 

Umożliwia się mu godne odejście, godną śmierć, taką bezbolesną (R/1). 

 

WYWIADY Z PRZEDSTAWICIELAMI ZESPOŁÓW/DZIAŁÓW DS. BEZDOMNOŚCI 
W MOPR/OPS 

Informacja o ośrodkach objętych badaniem 

Wywiady zostały przeprowadzone z przedstawicielami 7 Zespołów/Działów ds. bezdomności  

w MOPR/OPS znajdujących się na terenie województw: dolnośląskiego, lubelskiego, lubu-

skiego, mazowieckiego, pomorskiego, wielkopolskiego (2). 

 

Informacje zebrane w wywiadach 

Czy gmina współpracuje ze schroniskiem z usługami opiekuńczymi (SUO)? 

Na 7 badanych gmin, 4 gminy mają zapewniony dostęp do usług SUO, w tym 2 gminy poza 

terenem własnej gminy. 3 gminy nie posiadają umów z SUO. W gminach współpracujących  

z SUO osoby w kryzysie bezdomności mają zapewnione wsparcie adekwatne do ich stanu zdro-

wia. Sytuacja wygląda gorzej tam, gdzie tej współpracy nie ma i brakuje alternatywnych rozwią-

zań. Działania podejmowane przez gminy nie współpracujące z SUO: 

❑ Jedna z gmin biorących udział w badaniu nie podpisała umowy z SUO, ale prowadzi 

mieszkania chronione wspierane, zapewniając usługi opiekuńcze dla 23 osób świad-

czone przez spółdzielnię socjalną. Respondent podkreśla, że ze względu na ekono-

miczne i społeczne przesłanki udało się wypracować taki model wsparcia osób  

w kryzysie bezdomności, który umożliwia również wykorzystanie potencjału innych 

projektów np. z zakresu ekonomii społecznej. Należy podkreślić, że z mieszkania chro-

nionego razem z osobami w kryzysie bezdomności korzystają osoby niebędące bez-

domnymi, wymagające wsparcia ze względu na niepełnosprawność, ponieważ miesz-

kania pełnią również funkcję wytchnieniową dla rodzin, opiekunów zajmujących się 

osobami z niepełnosprawnościami. 

❑ Gminy niewspółpracujące z SUO korzystają w razie konieczności z trybu pilnego kie-

rowania do DPS.  
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❑ W przypadku gdy osoba wymaga kilku godzin usług opiekuńczych w tygodniu 

MOPR/OPS stara się ją skierować do zwykłego schroniska, bez barier architektonicz-

nych, w którym takie usługi wykonuje podmiot zewnętrzny. 

 

Jak wygląda proces skierowania osoby do SUO? Czy OPS/MOPR ma opisaną procedurę kiero-

wania tego typu schronisk?  

Skierowanie do SUO wynika z dostępności tego typu schronisk dla poszczególnych gmin. Gdy 

wpłynie wniosek o skierowanie do placówki, pracownicy Zespołów bazując na dokumentach 

klienta i opierając się na wieloletniej współpracy z pracownikami szpitali oraz placówek zała-

twiają mu miejsce w SUO lub DPS. W niektórych gminach zanim pojawi się miejsce w DPS 

ciężar opieki nad chorym przyjmuje schronisko zwykłe. Brak porozumienia gmin z SUO zmusza 

organizacje prowadzące schroniska do przyjmowania odpowiedzialności za stan zdrowia danej 

osoby oraz zmusza do organizowania zespołu pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. 

Zapewnienie odpowiedniego wsparcia osobie w kryzysie bezdomności dla wielu gmin nadal jest 

problemem. Warto podkreślić, że dzięki wieloletniej współpracy pracowników placówek, szpi-

tali, zespołów MOPR/OPS wszyscy pracownicy posiadają wiedzę, do jakiej placówki można 

skierować daną osobę z uwzględnieniem rodzaju i specyfiki poszczególnych placówek.  

Zdarza się, że osoba w kryzysie bezdomności trafia do schroniska zanim otrzyma decyzję kieru-

jącą, ponieważ najpierw zmierza się do zapewnienia jej bezpieczeństwa i schronienia.  

 

Jakie są główne bariery w kierowaniu do SUO? 

Główne bariery w kierowaniu osób w kryzysie bezdomności do SUO są następujące: 

❑ Zbyt mała liczba SUO i miejsc w SUO …Tych miejsc brakuje. Wiek, stan zdrowia osób 

doświadczających bezdomności jest coraz trudniejszy. SUO jest nowym wymysłem. Kie-

dyś były noclegownie, schroniska i domy dla bezdomnych, które często pełniły funkcję 

dzisiejszych SUO, ale kiedyś miejsc w tych domach potrzebowaliśmy 5, a jak zlikwido-

wano domy i wprowadzono standardy to potrzebujemy ich 100. Spełniających stan-

dardy SUO jest niewiele i trzeba się w jakiś sposób posiłkować dodatkowymi usługami 

opiekuńczymi w zwykłych placówkach (R/2). Brak wystarczającej liczby miejsc w SUO 

skutkuje tym, że w lżejszych przypadkach MOPR/OPS zleca usługi opiekuńcze w zwy-

kłych schroniskach. 

❑ Bariery wynikające z sytuacji osób w kryzysie bezdomności: 

▪ brak dokumentów potwierdzających świadczenia lub brak świadczeń; 

▪ brak dokumentacji medycznej potwierdzającej stan zdrowia; 

▪ brak kontaktu z rodziną i trudność ustalenia osób zobowiązanych do alimen-

tacji – zdarza się, że osoby w kryzysie bezdomności nie pamiętają lub nie znają 

adresów pobytu osób zobowiązanych do alimentacji (ustalenie tych danych 

jest szczególnie ważne w przypadku starania się o miejsce w DPS); 

▪ stan zdrowia uniemożliwiający pobyt w placówce dla osób w kryzysie bez-

domności, szczególnie stan zdrowia psychicznego – respondenci podkreślają 

jak trudno jest wesprzeć osobę w kryzysie bezdomności w okresie nasilenia 

objawów zaburzeń psychicznych.  

❑ Bariery architektoniczne. Respondenci zwracają uwagę, że nie wszystkie placówki są 

dostosowane do standardów, np. pokoje na piętrach, brak windy, wysokie schody. Dużą 

przeszkodą w tych schroniskach są łóżka piętrowe. Osoby ze złamaniami kończyn czy 

z epilepsją nie mogą skorzystać z SUO, pomimo tego że są wolne miejsca, bo znajdują 

się one na górnych łóżkach. 
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❑ Bariery wynikające z usytuowania SUO – jeśli do wymienionego schroniska kierowana 

jest osoba, która w gminie pochodzenia jest w trakcie leczenia, załatwiania różnych 

formalności urzędowych, nie jest w stanie dojechać, dopilnować terminów, a w małych 

gminach jest utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów. Osoba w kryzysie bezdomno-

ści często z powodu braku miejsc w SUO na terenie gminy pochodzenia skazana jest 

ze względu na stan zdrowia na opuszczenie gminy. Traci kontakt z bliskimi, czasami 

musi zrezygnować z leczenia u specjalistów itp. Pora roku, szczególnie zima powoduje, 

że osoby w kryzysie bezdomności, jeśli nie wyrażą zgody na pobyt w placówce poza 

gminą mogą pozostać na ulicy lub w placówce niskoprogowej, na co z kolei trudno 

zgodzić się osobom organizującym pomoc i wsparcie. 

❑ Jeden z respondentów zwraca uwagę, że zgodnie z przepisami osoby posiadające decy-

zję kierującą do DPS, mogą korzystać na podstawie decyzji administracyjnej z SUO 

przez okres 4 miesięcy. Jeśli w tym czasie nie uzyskają miejsca w DPS to pozostają  

w schronisku bez decyzji. ...Jak się kończy ta decyzja on zostaje w tym schronisku bez-

prawnie. Nikt za niego nie płaci. Jeżeli złoży wniosek, to wydajemy odmowę, bo to wy-

nika wprost z naszej ustawy. Nawet jeśli jest spoza gminy, to koszty ponosi miasto,  

a my nie wystawiamy w tych sytuacjach not obciążeniowych do gmin, chyba że stan 

zdrowia pozwala na przeniesienie do schroniska. On generalnie powinien być, brzydko 

to określając, „wystawiony za drzwi” przez kierownika schroniska, kiedy kończy się 

decyzja. Oczywiście nikt tego nie robi. 

❑ Respondenci z wszystkich gmin informują, że zdarzają się sytuacje, kiedy osoby w kry-

zysie bezdomności kierowane są do DPSu z pominięciem SUO. Decydującym czynni-

kiem jest stan zdrowia oraz brak dostępu do SUO w gminach nie posiadających z nimi 

umowy. Zdarza się również, że do DPS kierowana jest osoba bez odpowiednich doku-

mentów. …Mieliśmy w zeszłym roku taką trudną sprawę. Pani koczowała koło naszego 

ośrodka, na ulicy. Była zima, śnieg i mróz, pani z zaburzeniami. Nie mieliśmy żadnej 

dokumentacji i w trybie zabezpieczenia udało się panią umieścić w DPS – chyba w trzy 

tygodnie. Oczywiście ogromna praca socjalnego. Sprawa poszła do sądu, otrzymaliśmy 

3 miesiące na uzupełnienie dokumentacji. Możliwe to było, ponieważ mieliśmy tu tryb 

zabezpieczenia – jeżeli sobie ktoś zagraża, to trzeba reagować natychmiast (R/3). 

❑ Barierą jest również udzielanie wsparcia osobom, których ostanie zameldowanie było 

poza gminą kierującą do SUO. Zdarza się, że osoby mimo złego staniu zdrowia przez 

gminę pochodzenia kierowane są do zwykłego schroniska np. z powodu kosztów albo 

umów zawartych przez gminę. 

 

Czym kieruje się MOPR/OPS przy wyborze placówki (odległość, koszt, wysokie standardy, pro-

gram aktywizacji społeczno-zawodowej, inne)? 

Respondenci z gmin, w których zawarte są umowy z SUO informują, że czynnikiem decydują-

cym o wyborze oferty jest udział poszczególnych placówek w konkursie. Każda placówka skła-

dając ofertę proponuje cenę oraz opisuje zakres usług, z których będą korzystać potencjalni 

klienci placówki. Respondenci podkreślają, że organizacje prowadzące SUO muszą spełniać mi-

nimalne standardy wynikające z rozporządzenia. …Przy konkursie oceniamy i badamy możliwo-

ści SUO. Po stronie organizacji leży jak najlepsze zaprezentowanie swoich usług. Już minęły 

czasy, kiedy była wybierana oferta słabo opisana, ale ktoś kogoś znał, współpracował. Samo to, 

że my wiemy, że tam jest fajnie, super, to nie wystarcza. Oferta musi być kompletna i dobrze 

opisana. W komisji są przedstawiciele urzędu miasta, organizacji pozarządowych i nie wszyscy 

muszą się znać na danym temacie, być w tej działce, więc najważniejsze jest zaprezentowanie 

swojej oferty (R/2).  
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Jeden z respondentów twierdzi, że ciągle brakuje miejsc dla osób wymagających usług opiekuń-

czych i higienicznych, dlatego gmina decyduje się przyjąć każdą ofertę. Zdarza się, że w sytuacji, 

kiedy organizacja nie wywiązuje się z umowy, gmina ją rozwiązuje. …Prawda jest taka, że my 

tych oferentów usług nie mamy za dużo i tak na prawdę miasto bierze to co jest. ...Teraz mamy 

taką sytuację, że jakaś organizacja się zgłosi i chce prowadzić schronisko usługowe, to zazwy-

czaj taka umowa jest z nią podpisywana, jeśli spełnia wymogi formalne. Inny respondent uważa, 

że rozwiązanie w postaci mieszkań chronionych jest dla gminy korzystniejsze. …Trudno jest 

dyskutować z ustawodawcą. Jest wyraźnie wskazane, że SUO powinno być na trenie gminy,  

a jeśli takiego nie mamy to powinniśmy zadbać o to, o miejsca w takiej placówce na terenie innej 

gminy. Moim zdaniem my na dziś takiej formy wsparcia nie potrzebujemy. Sieć mieszkań chro-

nionych wspieranych, które mamy zapewnia nam usługi opiekuńcze na dość wysokim poziomie. 

Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania projektu dostosowania jeszcze jednego piętra  

w naszym budynku, gdzie powstaną jeszcze kolejne mieszkania chronione. 

 

Czy MOPR/OPS weryfikuje jakość usług, które są świadczone w SUO?  

Respondenci zwracają uwagę na następujące okoliczności: 

❑ członkowie Zespołów nie biorą udziału w konkursach ogłaszanych przez gminy;  

❑ umowę z SUO dostają po jej zatwierdzeniu i podpisaniu, nie mają wpływu na wybór 

oferenta; 

❑ zakres usług znają z doświadczenia, wizytacji w placówkach, relacji osób korzystają-

cych z pomocy, relacji z działalności poszczególnych podmiotów na różnych spotka-

niach partnerstw lub organizacji działających na rzecz osób w kryzysie bezdomności. 

MOPR dokonuje kontroli w placówkach poprzez dział kontroli. …My nie badamy jakości usług 

w SUO – robi to biuro pomocy i projektów (R/3). Poza tym odbywają się kontrole urzędu woje-

wódzkiego. Jednak nawet w przypadku stwierdzenia jakichś braków czy niedociągnięć, trudno 

jest czasami wyciągnąć konsekwencje (np. rozwiązać umowę), bo placówek świadczących 

usługi opiekuńcze jest za mało. 

Jakość usług SUO jest weryfikowana przez pracowników socjalnych przede wszystkim na pod-

stawie współpracy. Respondenci podkreślają, że nie kontrolują placówek. Jakość i działalność 

poszczególnych SUO omawiana jest na spotkaniach partnerstw lokalnych i innych podobnych 

zespołów. Respondenci znają sytuację i problemy poszczególnych placówek, ale ciągle trudno 

jest je regulować. SUO są potrzebne, a brakuje odpowiednich środków finansowych by je do-

stosować do potrzeb. …Diagnoza jest robiona i te wszystkie uwagi, o których mówię są zgłaszane 

na bieżąco, nawet przez nas i pisemnie, i ustnie. My się spotykamy z przedstawicielami urzędu 

miasta. Raz w miesiącu odbywa się spotkanie w ramach komisji dialogu społecznego, spotykamy 

się wszyscy i wszyscy to zgłaszają. To nie jest tak, że nie ma wiedzy, to możliwości są ograni-

czone.  

 

Jaka jest oferta SUO, z którym gmina współpracuje?  

Respondenci zwracają uwagę, że obecnie SUO uczestnicząc w konkursach powinny spełniać 

standardy. Z rozporządzenia MRPiPS wynika, jakie powinny być zapewnione minimalne wa-

runki bytowe, personel, usługi i formy aktywizacji. Jeden z respondentów zauważył jednak, że 

potrzeba miejsc w SUO powoduje, że w ich gminie podpisywane są umowy ze schroniskami, 

które np. zapewniają łóżka piętrowe. Opiekunami, szczególnie w porze nocnej są sami miesz-

kańcy. …W nocy zazwyczaj pełnią opiekę inni, zdrowsi mieszkańcy. Oni są opiekunami dla tych, 

którzy potrzebują wsparcia przy podaniu picia, czasem zmiany pampersa. W ciągu dnia bywa 

pielęgniarka, opiekunka (R/3).  
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Czy ofertę SUO należałoby zmodyfikować lub uzupełnić?  

Respondenci podkreślają, że przede wszystkim należy zwiększyć liczbę miejsc w SUO i dążyć 

do jak najlepszego spełniania przez poszczególne placówki standardów (np. likwidacja piętro-

wych łóżek, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). 

 

Czy koszt pobytu osoby w schronisku jest za wysoki, za niski, czy adekwatny do oferowanej 

usługi?  

Respondenci podkreślają, że opłata za pobyt w SUO jest zbyt niska. W SUO przebywają osoby 

mało samodzielne. Stan zdrowia i wiek osób korzystających z SUO powoduje, że wymagają one 

coraz większego i specjalistycznego wsparcia medycznego, socjalnego, terapeutycznego.  

W schroniskach i SUO musi być zapewniona profesjonalna pomoc, a zespół pracowników też 

wymaga wsparcia, szkoleń, narzędzi do pracy, urządzeń, które niezbędne są do świadczenia 

usług na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo osobom korzystającym ze wsparcia, cho-

ciażby takich jak: łóżka do kąpieli, łóżka rehabilitacyjne, pojedyncze łóżka, lampy do odkażania, 

odpowiednie cążki do obcinania paznokci, szafy do leków, udogodnienia, materace przeciwod-

leżynowe itp. Konieczne jest też zapewnienie warunków, które umożliwiają bezpieczne poru-

szanie się po budynku dla osób na wózkach inwalidzkich, osób niewidomych. Zaangażowanie 

pracowników, ich umiejętności i gotowość do świadczenia usług specjalistycznych, dowożenie 

osób często poza gminę, w której jest SUO, wymaga odpowiednich środków finansowych. 

 

Czy osobę z bezdomności ulicznej można skierować bezpośrednio do SUO, ZOL/ZPO, DPS? 

Czy najpierw musi ona zostać przyjęta do zwykłego schroniska?  

Osoby w kryzysie bezdomności mogą bezpośrednio z ulicy skorzystać z usług w szpitalu, schro-

nisku, DPS czy SUO. Jednak pojawią się bariery. W czasie pandemii jest to np. konieczność 

przebadania osoby w kierunku obecności koronawirusa lub jej 10-dniowa izolacja. Większą ba-

rierą bywa stan higieniczny osób w kryzysie bezdomności, w szczególności mieszkających na 

ulicy. Czasami zdarza się, że osoby nie uzyskują pomocy, bo są zbyt brudne, nieładnie pachną, 

„odrażają”. Nie wszystkie służby, a raczej pracownicy tych służb, są w stanie realnie ocenić 

sytuację zdrowotną osoby wymagającej interwencji i odsyłają ją do schroniska. Czasami kąpiel 

i zmiana odzieży zmieniają sytuację tej osoby i umożliwiają skorzystanie ze wsparcia medycz-

nego.  

Dokumentacja również może stanowić dużą barierę. Pozbieranie wszystkich dokumentów, usta-

lenie stopnia niepełnosprawności, zebranie wywiadu lekarskiego, brak historii leczenia to 

wpływa na przedłużające się procedury wydania decyzji na miejsce w DPS czy SUO. Jednak, 

jeśli sytuacja jest krytyczna, stosuje się możliwość udzielenia pomocy w sposób interwencyjny  

i wtedy osoba korzysta ze wsparcia w specjalistycznej placówce, a dokumenty uzupełnianie są 

później. 

Respondenci podkreślają, że stan zdrowia danej osoby jest kluczowy dla podejmowanych dzia-

łań. Często zanim trafi ona do DPS, ZOL, czy SUO najpierw kierowana jest do szpitala. Jeśli 

stan zdrowia nie ulega poprawie, wtedy osoba może być skierowana przez szpital do ZOL, czy 

bezpośrednio do SUO albo DPS. …Nie zdarzyła się sytuacja, aby do mieszkania, czy DPS trafiła 

osoba bezpośrednio z ulicy. Robimy wszystko, aby osoba chora z ulicy najpierw trafiła do szpi-

tala, a później do mieszkania chronionego (R/7).  

Jedną z ważnych barier w kierowaniu osób do domu pomocy społecznej są też koszty utrzymania 

danej osoby w DPS. …Zdarza się, że małe gminy ze względu na koszty kierują do DPS w osta-
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teczności. Oni robią wszystko, aby tej osoby nie skierować do DPS, nawet osoby, która jest nor-

malnie funkcjonująca, ale np. nie posiada osób zobowiązanych, albo osoby zobowiązane nie 

kwalifikują się, czyli koszty pobytu ponosiłaby gmina, to robią wszystko dosłownie wszystko, żeby 

tej osoby nie skierować (R/6). 

Barierą, która wpływa na ograniczanie pomocy osobom w sytuacji bezdomności jest ostatnie 

miejsce zameldowania. Są gminy, które osoby spoza gminy kierują najwyżej do ogrzewalni  

i schronisk. W przypadku ich złego stanu informują gminę właściwą. …Osoby spoza gminy to 

też problem. Udzielamy im pomocy albo w ogrzewalni, albo noclegowni. Dużo zależy od gminy, 

zależy to od przypadku, niektóre współpracują, inne nie (R/4). 

 

Jaki jest dostęp osób w kryzysie bezdomności do DPS? 

Każdy człowiek będący w kryzysie bezdomności, jeśli nie jest w stanie zaspokoić swoich po-

trzeb samodzielnie i wymaga całodobowej pomocy kierowany jest do DPS. Sytuacja osób  

w kryzysie bezdomności nie różni się w tym zakresie od innych osób – dostępność DPS jest 

podobna. Wszyscy respondenci zwracają jednak uwagę na problem osób w kryzysie bezdomno-

ści z zaburzeniami psychicznymi. DPS dla osób z zaburzeniami w Polsce jest niewiele. Czas 

oczekiwania na miejsce w tego typu placówce to kilka lat. Kolejnym ważnym i trudnym proble-

mem jest stan psychiczny osób, które z różnych powodów nie decydują się na miejsce w DPS,  

a ich funkcjonowanie naraża ich na utratę życia, wtedy pracownicy Zespołów uruchamiają pro-

cedury sądowego umieszczenia danej osoby w DPS, wbrew jej woli. Czas oczekiwania na decy-

zję sądu jest różny w różnych regionach kraju i trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Na czas 

podjęcia decyzji przez sąd wpływa kilka czynników – np. miejsce dostarczania korespondencji 

do osoby, której dotyczy sprawa, miejsce przebywania tej osoby (bardzo często zmieniają), czas 

wykonania opinii przez biegłego itp. 

 

Jakie są możliwości przyznawania usług opiekuńczych osobom w kryzysie bezdomności uczest-

niczącym w programach mieszkaniowych, przebywających w zwykłych schroniskach?  

Usługi opiekuńcze przydzielane są w różnych gminach na różnych zasadach. Sama procedura 

jest podobna. Musi być wniosek osoby zainteresowanej usługami i dodatkowym wsparciem, za-

świadczenie lekarskie, decyzja OPS, określony zakres usług. Na 7 gmin, w 3 przydzielane są 

usługi w mieszkaniach chronionych. W niektórych gminach usługi opiekuńcze zapewniane są 

również w zwykłych schroniskach, szczególnie tam gdzie ciągle jest za mało miejsc w SUO, czy 

osoby muszą oczekiwać na miejsce w DPS. Usługi przydzielane są wtedy na czas oczekiwania 

na miejsce w DPS lub SUO. …Usługi opiekuńcze do schroniska przydzielamy już od wielu lat. 

Rocznie około 40 osób, może więcej, korzysta z tej formy wsparcia (R/1). 

 

Czy procedury kierowania osób w kryzysie bezdomności do placówek stanowią barierę w do-

stępności dla tych osób? Które elementy procedur?  

❑ Brak wystarczającej liczby miejsc w placówkach, szczególnie w okresie zimowym. 

❑ Brak dokumentów i informacji, które trzeba zebrać zanim skieruje się osobę w kryzysie 

bezdomności do DPS (brak wiedzy o rodzinie, brak podstawowych dokumentów, nie-

pełna informacja o stanie zdrowia). …Łatwiej się proceduje w przypadku osoby, która 

jest „domna” i ma zaplecze w formie rodziny, np. pani 80-letnia nie pamięta jak się 

nazywa, to córka pamięta. W przypadku osób w kryzysie bezdomności nie mamy często 

żadnego wsparcia. Często dowodu osobistego nie ma i trzeba zacząć od wyrobienia 

dokumentu. Osoby w kryzysie bezdomności często nie znają adresu zamieszkania osób 

zobowiązanych do alimentacji. My musimy występować do sądu o ustalenie kuratora 

osoby nieznanej z miejsca pobytu i ten proces potrafi trwać latami (R/3). 
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❑ Brak współpracy ze strony szpitali. ...My próbowaliśmy i w sytuacji, kiedy szpital dzwo-

nił do nas w sprawie miejsca dla osoby, która jest pampersowana, leżąca, prosiliśmy, 

aby wypełniono skalę Barthel. Na początku nam się to udawało a później poszły na nas 

ze dwie skargi, że jest to bezprawne. Bo to było bezprawne. Chcieliśmy udowodnić szpi-

talowi, że to nie jest pacjent do schroniska. Szpital może nam wcisnąć – nieładnie mó-

wiąc – pacjenta, który wymaga DPSu, albo ZOLu i my się potem martwimy co dalej.  

U nas, w drugą stronę, jeśli chcemy coś więcej uzyskać, to proszę mi wierzyć, że jest 

nawet problem z uzyskaniem zwykłego zaświadczenia lekarskiego, albo uzyskaniem epi-

kryzy na koniec leczenia. To są trudności, szpitale nie chcą współpracować (R/3). 

❑ Dużym problemem jest zorganizowanie miejsca dla osoby zaburzonej psychicznie, 

która nie wyraża zgody na umieszczenie w DPS. Barierą jest m.in. wymagana doku-

mentacja, np. zaświadczenie od lekarza psychiatry. Procedura sądowa jest niedopraco-

wana i trudna. 

❑ Problem w dostaniu się na wizytę do lekarza i uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia. 

A także podejmowanie decyzji o skierowaniu do danego typu placówki tylko w oparciu 

o zaświadczenie lekarskie, bez brania pod uwagę opinii pracownika socjalnego na temat 

sposobu funkcjonowania tej osoby. …To pracownik socjalny, który jest w stałym kon-

takcie z takim człowiekiem najlepiej może powiedzieć, czy te schorzenia, które on ma to 

rzeczywiście umożliwiają mu funkcjonowanie w środowisku czy jednak powinien być  

w placówce. ...W zaświadczeniu lekarskim jest wpisane: zmiany neurologiczne na sku-

tek wieloletniego nadużywania alkoholu. Natomiast jak ten człowiek funkcjonuje jest 

pominięte (R/3). 

❑ Brak dochodu w przypadku kierowania do ZOL. 

❑ Niechęć gmin (w szczególności mniejszych) do pokrywania kosztów pobytu osoby  

w kryzysie bezdomności w DPS. 

❑ Czynny alkoholizm (bez względu na to czy osoba jest w sytuacji bezdomności czy nie). 

…Barierą jest na pewno czynny alkoholizm, bo to może być związane z tym, że DPS też 

musi wyrazić zgodę na przyjęcie. Jeżeli w dokumentach jest zapisane, że ten człowiek 

jest czynnym alkoholikiem, nie leczył się i nie leczy się, nie zamierza zmienić swojego 

stylu życia, to może być barierą i to też nie jest związane z bezdomnością tylko z uza-

leżnieniem (R/2). 

 

Czy procedury stosowane przez poszczególne placówki są takie same dla wszystkich osób,  

w tym osób w kryzysie bezdomności? Czy i w jaki sposób należałoby zmodyfikować procedury, 

żeby zwiększyć dostępność placówek dla osób w kryzysie bezdomności? 

Respondenci zwracają uwagę na to, że usługi DPS, ZOL/ZPO czy mieszkań kierowane do osób 

w kryzysie bezdomności są takie same jak dla innych mieszkańców gmin.  

Rekomendowane zmiany w procedurach: 

❑ uproszczenie procedury umieszczania w placówkach osób z zaburzeniami psychicz-

nymi; 

❑ zmiana przepisów dotyczących finansowania wsparcia przez gminy ostatniego miejsca 

zameldowania, tak a by środki „szły za człowiekiem” – pomoc powinna być udzielana 

tam, gdzie jest to najlepsze dla danej osoby, a nie tam, gdzie gmina ma podpisaną 

umowę; 

❑ wypracowanie ogólnokrajowych procedur postepowania na styku pomocy społecznej  

i służby zdrowia. 
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Rekomendacje w zakresie wsparcia osób w kryzysie bezdomności wymagających usług 

opiekuńczych: 

❑ Tworzenie nowych placówek, w szczególności na terenie danej gminy, ich liczba jest 

obecnie niewystarczająca. Aczkolwiek ...gdyby system po stronie służby zdrowia dzia-

łał sprawnie, to my byśmy potrzebowali 50% miejsc mniej. Dla mnie tworzenie takiej 

ilości miejsc w SUO, to jest bypass i ratowanie systemu służby zdrowia. Oczywiście jest 

zabezpieczanie potrzeb osób w kryzysie bezdomności, ale mogłyby być zabezpieczone 

też przez służbę zdrowia ze względu na ich stan zdrowia. Dziś jest tak, że osoba bez-

domna ze względu na bezdomność utrzymywana jest stale w systemie pomocy społecz-

nej (R/2). 

❑ SUO muszą być dostosowane do możliwości i potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

❑ Zwiększenie liczby tanich w eksploatacji mieszkań chronionych jako częściowej alter-

natywy dla SUO i DPS. Przyjmowanie do mieszkań osób z różnych środowisk. Zapew-

nienie opieki pielęgniarskiej w mieszkaniach chronionych. …Przydałaby się nam pie-

lęgniarka choćby do zmiany opatrunków, może nawet tych bardziej skomplikowanych, 

fachowego monitorowania stanu zdrowia…. Teraz dzwonimy po pogotowie ratunkowe 

a czasami moglibyśmy uniknąć takich sytuacji (R/6). 

❑ Zwiększenie liczby ZOL/ZPO i ułatwienie dostępu do tych placówek osobom bez lub 

z małym dochodem. ...Z DPSami sobie radzimy. Natomiast służba zdrowia kompletnie 

odlatuje i, moim zdaniem, to co mówi się oficjalnie to jest nieprawda. Mówią: „przyj-

mujemy każdego i nie ma problemu”. Tak mówią dyrektorzy NFZ na spotkaniach z na-

szymi dyrektorkami. Gdy my mówimy, że nie są przyjmowane osoby bez dochodu, to oni 

mówią, że jest to nieprawda, bo NFZ za wszystko płaci. Stąd też nasze działania: na 

siłę, szybko, poza kolejnością załatwiane orzeczenia, by chociaż kierowany do ZOL 

człowiek miał ten zasiłek stały (R/2). 

❑ „Przymuszanie” gmin (w szczególności małych), aby realizowały prawidłowo swoje 

obowiązki w zakresie kierowania osób wymagających usług opiekuńczych do SUO  

i DPS, a nie do noclegowni czy zwykłych schronisk. 

❑ Dookreślenie centrum życiowego dla osób, które z braku możliwości uzyskania zamel-

dowania stałego w gminie aktualnego przebywania, odsyłane są do gmin ostatniego 

zameldowania, nawet jeśli od kilkunastu lat korzystają ze wsparcia, pracują, płaca po-

datki, leczą się w tej pierwszej.  

❑ Przygotowanie edukacyjne części DPSów do przyjmowania osób, które doświadczyły 

w swoim życiu bezdomności. …W części przypadków, jeżeli skierujemy osobę z wielo-

letniej bezdomności do DPS, to ona dezorganizuje życie w DPS. Jest tam zwiększony 

problem, jeżeli chodzi o alkohol, zbieractwo, magazynowanie różnych rzeczy. Długie 

życie w środowisku bezdomności przyczynia się do tego ze walczą o swoje, tam nie ma 

przyjaźni, koleżeństwa. …Znamy przykłady osób z wieloletnim bagażem bezdomności, 

które w schronisku funkcjonowały super, bez zarzutów, a dostajemy informacje  

z DPSów, że jest ciężko. Bardziej nawet niż alkohol to przeszkadza innym zbieractwo  

i nieumiejętność życia w społeczności, kontakty zaburzone. Część z tych osób nie na-

wiązuje relacji, albo są to relacje nieprawidłowe, drobne kradzieże, przywłaszczanie 

sobie cudzych rzeczy (tego to nawet kradzieżami nie można nazwać). Problem, mimo 

wszystko, z higieną. U nas w placówkach opiekunowie sami gonią mieszkańców do ką-

pieli, prania bielizny itp. Jeżeli jest DPS dla osób tylko z tytułu wieku, to przeważanie 

ten staruszek dba o higienę lepiej lub gorzej, ale dba. W przypadku osób w kryzysie 

bezdomności niedbających o higienę, dla takiego DPS jest to problem (R/2).  
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❑ Zapewnienie dostępu osób w kryzysie bezdomności do pomocy psychiatrycznej, w tym 

do psychiatrii ulicznej (na dziś tego nie ma). …Myślę, że na poziomie specjalizacji stu-

diów trzeba by rozmawiać i chodzić na uczelnię (R/2). 

❑ Zwiększenie liczby specjalistycznych DPS dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

❑ Uproszczenie procedury przymusowego kierowania na leczenie lub do DPS: rezygna-

cja z wymogu dołączenia do wniosku zaświadczenia od lekarza psychiatry. Powinien 

wystarczyć opis stanu danej osoby podpisany przez dyrektora MOPR/OPS. Sąd i tak 

wyznacza biegłego do zbadania sytuacji danej osoby. Załatwienie takiego zaświadcze-

nia jest bardzo trudne ze względu na słaby dostęp do lekarzy psychiatrów i wydłuża 

całą procedurę. 

❑ Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi bezpieczeństwa w placówce, w tym: 

▪ dostęp do pokoi 1-osobowych lub maksymalnie 2-3 osobowych; 

▪ podnoszenie kompetencji pracowników placówek w zakresie pracy z osobami 

zaburzonymi psychicznie; 

▪ określenie kompetencji opiekunów w schroniskach, np. jeżeli chodzi o poda-

wanie leków. 

❑ Zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych dla osób transseksualnych, ewentu-

alnie w pokojach 1-osobowych w schroniskach oraz zapewnienie im dostępu do porad-

nictwa psychologicznego. 

❑ Zwiększenie kompetencji pracowników socjalnych w zakresie wsparcia osób w kryzysie 

bezdomności, w szczególności na ulicy, zagrażających swojemu życiu i bezpieczeństwu. 

Wprowadzenie możliwości interwencyjnego zabezpieczenia. …Jeśli chodzi o osoby  

w kryzysie bezdomności z zaburzeniami psychicznymi, które nie przyjmują leków, nie 

współpracują i ich życie na skutek objawów choroby jest zagrożone, dobrze by było, aby 

pracownik socjalny miał kompetencje zabezpieczenia interwencyjnego. …Gdyby był taki 

przepis, który uprawniałby nas do wydania takiej decyzji, aby dana osoba była przyjęta 

chociaż na dwutygodniową obserwację, po to aby zbadać co się z nią dzieje, postawić 

diagnozę, co przyczyniło by się do tego, że możemy podjąć działania w oparciu o dia-

gnozę, dokumentację medyczną, byłoby to świetnym rozwiązaniem. Często mamy do czy-

nienia z ludźmi, którzy nawet nie są zdiagnozowani, a objawy zaburzeń nie pozwalają im 

funkcjonować, czy nawet narażają ich na zamarzniecie (R/4). 

❑ Zwiększanie kompetencji pracowników socjalnych w zakresie pracy socjalnej z oso-

bami w kryzysie bezdomności, poprzez budowanie relacji z klientem w celu motywo-

wania do zmian, poprawy jakości życia, rozumienie sytuacji traumatycznych, np. szko-

leń zakończonych specjalizacją czy certyfikatami. 

❑ Zwiększenie kompetencji pracowników socjalnych w zakresie przeprowadzania wy-

wiadu środowiskowego z osobami w kryzysie bezdomności. …Jeśli zaczęliśmy badać 

dokumenty, też łapaliśmy się na tym, że patrząc na dokument, to wcale ta sytuacja we-

dług nas nie była taka tragiczna. Wystarczyło zadzwonić do pracownika, który robił 

wywiad albo do miejsca, w którym ten człowiek bywa i wtedy zaczynały pojawiać się 

nowe okoliczności. Często też tak jest w tych naszych wywiadach, które przeprowa-

dzamy, że niektóre opisy mamy w głowie i nam się wydaje, że gdy ktoś czyta to też 

powinien wiedzieć. Musimy jednak dobrze dokumentować sytuacje naszych klientów 

(R/3). 

❑ Zapewnienie adresu korespondencyjnego dla osoby w kryzysie bezdomności przeby-

wającej na ulicy i w miejscach niemieszkalnych. …My mamy u nas kartę praw osób  

w kryzysie bezdomności i ta karta praw mówi o tym, że osoba ma prawo do adresu. 
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Bardzo często prosimy osoby o wskazanie naszego adresu. Jeżeli mamy takie oświad-

czenie, to przekazujemy informację do sądu, prosimy o przekazywanie korespondencji 

na nasz adres i wtedy my doręczamy tę korespondencję tej osobie (R/2). 

❑ Wprowadzenie standardów lub wskazówek w zakresie współpracy służby zdrowia  

z pomocą społeczną: dokumentowanie stanu zdrowia pacjenta zgodne ze stanem rze-

czywistym, ścieżka postępowania, wymiana informacji, wspólne ustalanie kolejnych 

działań, zabezpieczanie leków. 

❑ Zwiększenie stopnia współpracy zespołów/działów ds. pomocy osobom bezdomnym  

z pracownikami schronisk, w tym SUO w zakresie kierunków i form wsparcia, kontroli 

warunków w placówkach realizujących zadania gminy oraz monitoringu wolnych 

miejsc. …Cenię sobie te comiesięczne spotkania z organizacjami pozarządowymi pro-

wadzącymi schroniska, mimo, że to jest czasochłonne, gdzie możemy się wymienić tym 

co się w ostatnim miesiącu wydarzyło. Mówimy otwarcie o swoich trudnościach. My  

z perspektywy OPS, oni ze swojej perspektywy. Wiele rzeczy na takim poziomie można 

załatwić i wypracować (R/3).  

❑ Podnoszenie kompetencji służby zdrowia w zakresie wsparcia osób w kryzysie bez-

domności (szkolenia). …Na pewno poprawa współpracy i komunikacji ze szpitalami 

jest tutaj potrzebna. Edukacja pracowników szpitali i nie mówię tutaj o pracownikach 

socjalnych, ale również personelu jest bardzo potrzebna. Spotykamy się [z pracowni-

kami szpitali w celu wypracowania wspólnych procedur] od grudnia 2018 roku, a my 

się ciągle spotykamy ze zdziwieniem szpitali – a jaka procedura i w ogóle co to jest, co 

wy chcecie, zabierajcie tego pana. W piątek mieliśmy sytuację, w której karetka chciała 

nam przywieźć tutaj na schody pana wymagającego usług. Szpital nie chciał z nami 

rozmawiać, pracownik rzucał słuchawką. Była to bardzo niemiła sytuacja. …General-

nie współpraca ze szpitalami i poprawa tej komunikacji, jakoś uwrażliwianie tych pra-

cowników ze szpitali na te trudności, w jakiej znajduje się osoba w kryzysie bezdomno-

ści, to jest podstawa i obszar, w którym mamy dużo do zrobienia (R/3). 

❑ Zabezpieczenia w dotacji możliwości wykupienia leków szczególnie dla osób, które 

wychodzą ze szpitala z kodem na receptę, bez środków finansowych, w piątek popołu-

dniu.  

❑ Zabezpieczenie w gminie dla MOPR/OPS środka transportu do przewożenia osób w kry-

zysie bezdomności wymagających usług opiekuńczych (szczególnie do SUO znajdują-

cego się poza terenem gminy) lub kończących pobyt buforowy (izolację przed właściwym 

przyjęciem do placówki z uwagi na ryzyko koronawirusa). …Dużym problem jest brak 

transportu dla osób, które wymagają tego przewozu i posiłkujemy się strażą miejską. Od 

czerwca miasto będzie dysponowało samochodem dla osób niepełnosprawnych, żeby 

przewieźć. Natomiast wszystkie przewozy z buforu – bo osoba kończąca bufor nie może 

przejechać komunikacją miejską, ona musi być w bezpieczny sposób przewieziona – jeżeli 

tego nie zrobi samochód schroniska, a zazwyczaj nie robi, bo albo schronisko nie ma 

dotacji na to, albo nie ma samochodu, to przyjeżdża samochód straży miejskiej po takich 

panów i panie, i rozwożą po całym mieście. To budzi dużą frustrację pracowników straży, 

bo mają mnóstwo innych zadań, są oddelegowani czasem na cały dzień do takich trans-

portów, bo jak się bufor kończy i wychodzi jednego dnia 30 osób to naprawdę mają co 

robić. To też jest taki newralgiczny punkt do załatwienia (R/3). 

❑ Powinna być prowadzona praca z osobami w kryzysie bezdomności w kierunku zmiany 

ich nastawienia do SUO, DPS i ZOL, tak aby w razie konieczności wyrażały zgodę na 

umieszczenie w tych placówkach. 
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WYWIADY Z PRZEDSTAWICIELAMI SCHRONISK DLA OSÓB BEZDOMNYCH 

Informacja o schroniskach objętych badaniem 

Wywiady zostały przeprowadzone z przedstawicielami 7 schronisk dla osób bezdomnych znaj-

dujących się na terenie województw: dolnośląskiego (2), mazowieckiego, pomorskiego,  

warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego (2). Wywiady przeprowadzono z pracownikami so-

cjalnymi siedmiu dużych i małych placówek w dużych i małych gminach. 5 placówek jest pro-

wadzonych przez organizacje pozarządowe, 2 przez jednostki samorządowe. W spisie wojewody 

każda z nich widnieje jako schronisko, ale w 4 placówkach świadczone są usługi opiekuńcze. 

Do jednego schroniska przyjmuje się również osoby leżące, w pozostałych osoby z niepełno-

sprawnościami, ale wymagające wsparcia przy higienie osobistej, pielęgnacji, przygotowywaniu 

posiłków itp. i udzielane są usługi opiekuńcze przez firmy zewnętrzne. W dwóch schroniskach 

nie są świadczone usługi opiekuńcze, mimo że zdarzają się osoby takiej pomocy wymagające. 

Obsługę tych osób zleca się zatrudnionym opiekunom. W jednym schronisku nie przyjmuje się 

osób wymagających usług opiekuńczych. Osoby starsze, z zaburzeniami psychicznymi objęte są 

pomocą pracowników i współmieszkańców, ale ich stan zdrowia jest na tyle dobry, że nie wy-

magają wsparcia w formie usług opiekuńczych. 

 

Informacje zebrane w wywiadach 

Czy schronisko podejmuje działania w kierunku umieszczenia osób w kryzysie bezdomności  

w SUO, DPS, ZOL/ZPO? 

W badanych schroniskach podejmowane są działania mające na celu umieszczenie osoby w SUO 

i w DPS. Ale schroniska starają się również o zapewnienie usług opiekuńczych zanim osoba trafi 

do tego typu placówki. Część schronisk zapewniając usługi opiekuńcze korzysta z usług firm 

zewnętrznych. W jednym schronisku z powodu możliwości zapewnienia usług opiekuńczych 

realizowanych przez firmę zewnętrzną przyjmowane są również osoby leżące. Część usług opie-

kuńczych zapewnianych jest do 16.00 przez pracowników schroniska, np. osoba zatrudniona 

jako fryzjerka ma w zakresie również usługi opiekuńcze, a po godzinie 16.00 przez firmę ze-

wnętrzną. 

W drugim schronisku, które przygotowuje się do przekształcenia w SUO, zwraca się uwagę na 

to, aby osoba korzystająca z pomocy była w stanie przejść z łóżka na wózek i z powrotem. 

Rzadko są w nim przydzielane usługi opiekuńcze zewnętrzne i tylko wtedy, kiedy dana osoba 

oczekuje już na miejsce w SUO i jest w złym stanie zdrowia – np. osoba leżąca. 

W dwóch schroniskach przydzielane są usługi opiekuńcze dla osób, które samodzielnie poru-

szają się po terenie placówki, ale wymagają pomocy przy zabiegach higienicznych, przygoto-

wywaniu posiłku, kontakcie z lekarzem, zrobieniu zakupów. Osoby, którym nie wystarcza po-

moc w ramach usług opiekuńczych w wymiarze 2 godzin dziennie z powodu licznych chorób, 

oraz osoby leżące, kierowane są w pierwszej kolejności do SUO, a jeśli stan zdrowia tego wy-

maga i jest odpowiednie skierowanie, to do hospicjum. Do DPS kierują wszystkie placówki. 

Osoby kierowane są do DPS zależnie od schorzenia.  

Placówka przyjmująca osoby z całej Polski spotyka się z trudnościami w kierowaniu osób do 

DPSów, szczególnie w przypadku, gdy gminą właściwą dla tej osoby jest mała gmina. Według 

respondenta powodem jest sytuacja ekonomiczna danej osoby i gminy. Miesięczny koszt pobytu 

w schronisku wynosi 660 zł, a w DPS ponad 4700 zł.  
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Osoby posiadające skierowanie do hospicjum zgłaszane są do opieki paliatywnej. Pomoc ze-

społu paliatywnego zaczyna się od momentu zgłoszenia mieszkańca, jeszcze w schronisku. 

Mieszkaniec, dopóki nie wymaga przyjęcia na oddział (a decyduje o tym lekarz z hospicjum  

i osoba w okresie terminalnym), mieszka w schronisku. W jednym ze schronisk, zanim osoba 

pójdzie do hospicjum, korzysta z usług opiekuńczych. Stan zdrowia cierpiących na choroby no-

wotworowe pogarsza się czasami gwałtownie. Wymagają wtedy pomocy przy kąpieli, zakupach, 

organizacji wizyty u lekarza, pozyskaniu lekarstw itp. …Ostatnio mieliśmy taką sytuację z panem 

Edziem – po operacji guza przełyku miał założony PEG. Pan Edziu sam starał się sobie poradzić, 

ale widzieliśmy ze wymaga pomocy, bardzo słabł. Trzeba było mu pomóc w karmieniu, umyć 

naczynia, strzykawkę do karmienia, odkręcić butelkę i to robił opiekun z PKPS. Pan Edward nie 

chciał też iść do hospicjum, bał się. Zgodził się dopiero, gdy mu obiecaliśmy, że będzie mógł 

wrócić. Niestety po kilku dniach pobytu w hospicjum zmarł. U nas bardzo cierpiał z powodu bólu 

i miał trudności z oddychaniem (R/1). 

 

Jakie czynniki decydują o tym, że osoba w kryzysie bezdomności jest kierowana do danego typu 

placówki: SUO lub do DPS? 

W każdym schronisku zwraca się uwagę na stan zdrowia poszczególnych osób. Zanim dana 

osoba zostanie skierowana do DPS, to często ze względu na stan zdrowia kierowana jest do SUO. 

Do DPS kierowane są osoby bardziej chore, leżące, natomiast do SUO – osoby wymagające 

usług opiekuńczych takich jak karmienie, pampersowanie, skomplikowane zmiany opatrunków. 

Są to osoby, dla których nie wystarczają usługi opiekuńcze świadczone w schronisku do 2-3 

godzin dziennie. …Kierujemy osoby do DPSów w sytuacji, kiedy nie dajemy rady, przede wszyst-

kim osoby z zaburzeniami psychicznymi, z demencją (R/4).  

W niektórych placówkach, na czas oczekiwania na miejsce w DPS czy SUO, przyznawane są 

usługi opiekuńcze, świadczone przez firmy zewnętrzne, co znacznie ułatwia organizację wspar-

cia danej osoby w placówce niespełniającej standardów SUO. Jednak jedna z respondentek po-

kreśliła, że czas pobytu w placówce (choćby przez kilka dni) osoby wymagającej pielęgnacji, 

monitorowania stanu zdrowia, karmienia, pampersowania, z powodu braku orzeczenia i oczeki-

wania na miejsce w SUO czy DPS jest poważnym wyzwaniem. Brak wyspecjalizowanego  

personelu, odpowiednio wykwalifikowanych opiekunów i odpowiedniej ich ilości, brak pielę-

gniarki, powoduje, że personel schroniska ma poważne problemy z zapewnieniem opieki pielę-

gnacyjnej poszczególnych osób. …Nawet te kilka miesięcy to dla nas jest długo, jeśli dana osoba 

wymaga usług, których my nie możemy zapewnić ze względu na strukturę zatrudnienia, brak 

pielęgniarki, wyspecjalizowanych opiekunów. Opiekunowie mają szkolenie z zakresu udzielania 

pomocy przedmedycznej, ale nie są osobami wykształconymi medycznie (R/5). 

Osoby oczekujące na miejsce w DPS wymagają stale podawania leków. Dla pracowników schro-

nisk jest to dylemat: czy pracownicy placówek mogą podawać lekarstwa? Praktyka jest taka, że 

mieszkaniec przychodzi do dyżurki, jeśli sam nie dopilnowuje przyjmowania leków i pobiera 

lekarstwa przy opiekunie. …Kiedyś musieliśmy wezwać pogotowie, bo pan zgłaszał, że źle się 

czuje, boli go w okolicach serca, a później okazało się, że nie przyjmował lekarstw. Dlatego 

chcemy uniknąć takich sytuacji i staramy się, aby mieszkańcy przyjmowali leki przy nas albo, 

jeśli mają usługi opiekuńcze, to żeby opiekunki podawały zlecone przez lekarza leki. Też nie 

wiem czy dobrze robimy, że te leki czasami musimy podać (R/4). 

W zależności od warunków w danej placówce decyduje się ona na przyjmowanie osób, które już 

w momencie przyjęcia wymagają usług opiekuńczych. Jedna z respondentek podkreślała, że 

rzadko przyjmują osoby wymagające usług, czasami się tak zdarza. Schronisko jest pełne barier 

architektonicznych i zapewnienie opieki osobom z problemami w przemieszczaniu po budynku 

jest trudne. …Teraz mamy pana, który ma założony cewnik, ma 77 lat, mieszka na I piętrze i jemu 

ciężko jest schodzić na te posiłki. Wymaga pomocy, trzeba np. wymienić cewniki, dbać o higienę 
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cewnika i my już nie wystarczamy. Nie mamy pielęgniarki ani na etacie, ani środowiskowej. Żeby 

pana przenieść do SUO to pracownik socjalny musi przeprowadzić wywiad. 30 dni jest na wy-

danie decyzji i musimy na nią czekać. Nie mamy możliwości zadzwonić do schroniska i z nimi 

się umówić, że przekażemy osobę, która jest chora i wymaga ich pomocy. Przez czas oczekiwania 

na miejsce w SUO musimy radzić sobie sami (R/3). 

W każdej placówce zwracano dużą uwagę na problemy związane z zapewnieniem pomocy oso-

bom z zaburzeniami psychicznymi. W szczególności dotyczy to osób, które nie chcą leczyć się 

ani przyjmować leków. Często zaburzenia psychiczne powodują, że dana osoba staje się niebez-

pieczna dla siebie i współmieszkańców (przykład pani rzucającej płytkami chodnikowymi we 

współmieszkańców, czy pan zbieracz, który przy porządkowaniu rzeczy staje się agresywny, 

niebezpieczny dla osób domagających się porządku). Barierą przy udzielaniu pomocy osobom  

z zaburzeniami psychicznymi jest fakt, że opinia pracowników placówek nie jest brana pod 

uwagę przez pracowników OPS ani przez sąd. …Bardzo trudno skierować osoby do DPS dla 

osób zaburzonych psychicznie. Mieliśmy panią, która ważyła 120 kg, miała 13 wypisów ze szpi-

tala psychiatrycznego. Jak wpadła w szał, to potrafiła rzucać w innych płytkami chodnikowymi. 

Złożyliśmy wniosek do MOPS, nie zareagowali, mieszkańcy złożyli petycje do MOPS, nie zare-

agowali. Złożyliśmy sprawę do sądu o ubezwłasnowolnienie – to sąd przysłał bardzo młodą  

i niedoświadczoną asystentkę – zadała dosłownie 3 pytania: ile ma pani lat, jaka jest pora roku, 

jaki jest dzień. Oczywiście pani na te pytania odpowiedziała i sprawa o ubezwłasnowolnienie się 

zakończyła. Ostatecznie pani została skierowania do szpitala. MOPS miał dwa lata na załatwie-

nie miejsca w DPS, nic nie zrobił. W momencie opuszczania szpitala dzwoniono do nas o przy-

jęcie tej pani choć na kilka dni – nie wyraziłam zgody. Bałam się. Ona była niebezpieczna  

w swoim zachowaniu wobec innych mieszkańców. Nie bierze się pod uwagę naszych obserwacji 

i trudności. Zostajemy w takich sytuacjach sami. Cierpią na tym wszyscy, chora mieszkanka, 

współmieszkańcy i personel. Wszyscy są bezradni (R/2). 

Brak miejsc w DPS dla osób zaburzonych psychicznie i skomplikowane procedury sprawiają, 

że czas oczekiwania na przyjęcie do takiej placówki jest bardzo długi. Poważną barierą w udzie-

laniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi jest brak zgody z ich strony na umieszcze-

nie w DPS. Sprawy o ubezwłasnowolnienie kierowane są za pośrednictwem OPSów do sądów  

i toczą się długo. 

 

Ile osób w kryzysie bezdomności ze schroniska skierowano do placówek w ciągu ostatnich  

5 lat? Do jakich placówek? 

Zdecydowanie więcej osób zostało skierowanych do DPS: od 4 do 24 osób. Natomiast do SUO 

od 1 do 6. Różnica ta jest spowodowana krótszym okresem funkcjonowania SUO (od 2018r.)  

i małą liczbą tego typu placówek. Schroniska umieszczają osoby chore w szpitalach, a w razie 

konieczności szpitale kierują je do ZOL/ZPO. 

 

Jaka jest procedura przygotowywania tych osób do przejścia do DPS czy SUO? Kto się tym 

zajmuje w schronisku? Jaki jest zakres pomocy? Jakie w Pana/Pani ocenie są trudności związane 

z procedurami ubiegania się o miejsce w placówce? Czy procedura kierowania osób w kryzysie 

bezdomności do poszczególnych typów placówek jest barierą w ich dostępności dla tych osób? 

Jakie są inne, poza proceduralne bariery w dostępności SUO i DPS dla osób w kryzysie bezdom-

ności? 

Procedury w placówkach nie są opisane. Pracownicy działają na podstawie indywidualnych pro-

gramów wychodzenia z bezdomności oraz określonych i rozpoznanych potrzeb poszczególnych 

osób. W każdej placówce pracownicy socjalni pomagają mieszkańcom kompletować dokumenty 
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do DPS. W przypadku jednego schroniska również do SUO, ponieważ wymagana jest decyzja 

kierująca z OPS. Długość i skomplikowanie procesu zależą od sytuacji danej osoby, w szczegól-

ności od tego jak długo przebywa w placówce. Osoby przyjmowane do schroniska w złym stanie 

zdrowia otrzymują pomoc pracowników socjalnych w zakresie: 

❑ załatwienia dowodu osobistego,  

❑ prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych na okres 

90 dni, 

❑ zapisania do lekarza pierwszego kontaktu, umówienia wizyty, 

❑ wyjaśnienia w jakim zakresie i po co jest konieczne zaświadczenie lekarskie, 

❑ umówienia do lekarzy specjalistów,  

❑ umówienia terminu wywiadu z pracownikiem socjalnym OPS, 

❑ przygotowania dokumentacji niezbędnej do otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności  

❑ kompletowania dokumentów, ich monitoringu i przekazania do OPS. 

W jednym ze schronisk pracownik wydaje opinię wyjaśniającą, dlaczego dany mieszkaniec stara 

się o miejsce w DPS. W każdej placówce prowadzone są rozmowy z samymi mieszkańcami, 

motywuje się ich do zmiany, przekonuje, że DPS będzie dla nich bardziej odpowiednim miej-

scem ze względu na schorzenia, wyższy poziom usług i lepszy standard. 

Pracownik jednego schroniska podkreśla, że …Schody zaczynają się, gdy dana osoba nie ma 

historii choroby i orzeczenia o grupie [stopniu niepełnosprawności]. Informuję pisemnie MOPS 

z gminy pochodzenia o konieczności skierowania danej osoby do DPS, mieszkaniec też składa 

wniosek o pomoc. I tu są kolejne schody, ponieważ nawet jak my zbierzemy dokumenty, to dany 

MOPS nie zawsze wyraża zgodę na skierowanie danej osoby do DPS. Do schroniska z usługami 

opiekuńczymi też nie zawsze kierują ze względu na koszty. Miejsce w takim schronisku jest droż-

sze od miejsca w naszym schronisku (R/6). 

W przypadku jednego ze schronisk skierowanie do SUO jest bardziej sformalizowane niż  

w innych. Mieszkaniec może być przeniesiony do schroniska po wydaniu decyzji, a czasami 

trwa to do 30 dni. Pracownicy tej placówki muszą zająć się osobą w miarę swoich możliwości.  

Jedno ze schronisk przyjmuje osoby w złym stanie zdrowia, np. w okresie zimowym, nawet na 

materac na korytarzu. Kierownik placówki ma dobrą współpracę z OPS i firmą świadczącą 

usługi opiekuńcze, dlatego schronisko jest w stanie zagwarantować usługi opiekuńcze od dnia 

przyjęcia. Jednak warunki, w których przebywa przyjęta osoba są złe. W tych sytuacjach doku-

menty do DPS załatwiane są w jak najszybszym terminie, maksymalnie do trzech miesięcy.  

W przypadku jednej placówki kontakt z lekarzem jest zlecany opiekunom z firmy zewnętrznej, 

którzy w porozumieniu z pracownikiem socjalnym uzyskują zaświadczenia lekarskie. ...Do kon-

taktu z lekarzem czy innymi specjalistami często korzystamy z pomocy opiekunów PKPS. Ja je-

stem sama, opiekun sam na dyżurze i pracownicy PKPS przyspieszają nam prowadzenie spraw 

i załatwienie formalności. Czasami się zdarza, że mamy przyjętą osobę, okazuje się, że wymaga 

pomocy, jest słaba, wycieńczona i na szybko muszę zgłosić ją do lekarza, a w tym czasie jeszcze 

kilka osób ma umówione wizyty u lekarza, to nie byłabym w stanie każdego wesprzeć i bardzo 

mi pomaga to, że opiekunami PKPS są nasi mieszkańcy. Zawsze są dostępni i mogę różne sprawy 

omówić z nimi na bieżąco oraz zadbać, aby osoba mniej kontaktowa pojechała do lekarza  

w towarzystwie opiekuna, który dopilnuje wizyty, będzie pamiętał zalecenia lekarskie, dostarczy 

zaświadczenia, wyjaśni o co chodzi itp. (R/1). 

Jedno ze schronisk zatrudnia lekarza, którego zadaniem jest wydawanie zaświadczeń, wykona-

nie badań, kierowanie do specjalistów itp.  

Respondenci podkreślają, że trudności zaczynają się wtedy, kiedy do schroniska trafia schoro-

wana osoba, wymagająca wsparcia, osoba bez dokumentów, historii choroby, ubezpieczenia. 

Proces zaczyna się od załatwienia dowodu osobistego, które trwa długo i w okresie pandemii 
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wymagało ustalenia wizyty przez internet. Miesiąc oczekiwania na dowód osobisty, aby móc 

załatwiać kolejne dokumenty to długi czas, szczególnie dla osób w złym stanie zdrowia. 

Osoby nieubezpieczone muszą posiadać decyzję o świadczeniach medycznych. Ubezpieczenie 

ze środków publicznych (na podst. art. 54 u.ś.o.z.) nie zawsze jest widoczne w systemie NFZ  

i różnie bywa z przyjęciem takiej osoby przez lekarza. …Trudnością zaś jest to, że dana osoba 

musi być ubezpieczona. Nawet jeśli dana osoba otrzyma decyzję świadczeń zdrowotnych, to za-

nim pokaże się [w eWUŚ] „na zielono” to mija trochę czasu, czasami nawet dopiero po półtora 

miesiąca to wchodzi. Problem też jest taki, że jak do nas osoba trafia, to często przychodzi bez 

dokumentu tożsamości (R/7). 

Trudności i bariery pojawiają się w przypadku osób, które do schroniska trafiły z innej gminy 

czy z ulicy i nie leczyły się przez wiele lat, oraz osób z niezdiagnozowanymi zaburzeniami psy-

chicznymi. …Jeśli lekarz zna tę osobę, bo jest jego pacjentem, to właściwie lekarz zaświadczenie 

wydaje nam od ręki i jest to kwestia jednego spotkania, ale jeśli nie zna danej osoby to proces 

załatwiania dokumentacji do DPS jest długi (R/5). W jednej z gmin MOPR decyduje się nawet 

na opłacanie wizyty u lekarza specjalisty ze względu na stan zdrowia danej osoby oraz koniecz-

ność konsultacji i uzyskania zaświadczenia wymaganego do DPS, a także przygotowania doku-

mentów do sądu (wniosek o wydanie decyzji umieszczenia danej osoby w DPS bez jej zgody).  

Kolejnym problemem wymienianym przez wszystkich respondentów jest czas oczekiwania na 

miejsce w DPS. Najtrudniej mają osoby z zaburzeniami psychicznymi. Miejsc jest za mało i czas 

oczekiwania jest długi, nawet kilkuletni. W jednej placówce podano 8 lat. Załatwienie dokumen-

tów wymaganych przy skierowaniu do DPS dla osób z zaburzeniami psychicznymi, również jest 

wymieniany jako bariera. Osoby zaburzone psychiczne często nie wyrażają zgody na umiesz-

czenie w DPS i pracownicy placówek kierują te sprawy do OPS, a ośrodek do sądu. Proces 

uznania przez sąd konieczności umieszczenia danej osoby w DPS bez jej zgody trwał według 

respondentów najkrócej rok, w innych gminach nawet kilka lat. 

Kolejną barierą, którą wymieniali respondenci czterech schronisk, jest nieuwzględnianie opinii 

pracowników socjalnych danej placówki …Czasami pielęgniarka pyta, czy pan sobie radzi,  

a mieszkaniec odpowiada „tak, świetnie sobie radzę”, a już nie powie, że sam nie przygotuje 

śniadania, nie zrobi zakupów, nie ubierze się bez pomocy itp. Tak samo odpowiadają pracowni-

kowi socjalnemu, który przychodzi na wywiad. Pracownik pyta „czy pan wyraża zgodę na pobyt 

w DPS”, a on mówi „nie” – i pracownik kończy temat. Według mnie te pytania są tendencyjne, 

bo jeśli my już przygotowujemy mieszkańca do DPS, to wiemy co robimy i uważamy, że jest taka 

konieczność ze względu na jego stan zdrowia, zdolność do samodzielności czy samodecydowa-

nia. Pracownik socjalny OPS wpisał do dokumentów, że człowiek sobie radzi, bo tak powiedział. 

Odmówiono wówczas przyznania miejsca w DPS. Źle jest, że pracownicy nie weryfikują infor-

macji uzyskanych od mieszkańca z nami. Myślę, że bierze się to jednak z oceny, że mieszkaniec 

placówki ma pomoc kolegów i może jeszcze poczekać (R/4). 

Inny przykład: …Barierą są kontakty telefoniczne. Osoby nie słyszą, nie zapamiętują z kim roz-

mawiają, mówią niewyraźnie i nie wiedzą co powiedzieć, bo tak są zestresowane, że dochodzi 

do wydania decyzji odmownych w sprawie np. rozpoczęcia procedury o umieszczenie w DPS 

(R/6). 

Kolejną barierą, wymienianą przez jedną respondentkę, jest procedura wynikająca z przepisów. 

…Według mnie największym problemem są konkursy gmin i porozumienia między schroniskiem 

a MOPS. Wpływa to na to, że w przypadku trudnej sytuacji MOPS, który ma podpisane porozu-

mienie nie może, a może nie chce, skierować danej osoby do innego schroniska – nawet wyspe-

cjalizowanego i dostosowanego do schorzeń danej osoby. Jak najdłużej chcą utrzymać daną 

osobę w schronisku, z którym mają podpisaną umowę. Uważam, że taki stan nie wpływa korzy-
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stanie na pomaganie osobom bezdomnym. Zdarza się, że osoba wydalona od nas za nieprze-

strzeganie zasad nie otrzymuje innej propozycji, bo według MOPSU nie mogą jej gdzie indziej 

skierować (R/4). 

Inny pracownik zwrócił uwagę na brak posiadania zameldowania w danej gminie. Osoba, mimo 

że urodziła się w danej gminie i całe życie była związana z gminą, dostała skierowanie do gminy 

ostatniego stałego miejsca zameldowania, pomimo tego że było ono krótkotrwałe. …Raz była to 

trudna sytuacja dla naszego mieszkańca, który całe życie był związany z naszą gminą, a na 

chwilę przeniósł się do Opola, tam został zameldowany przez partnerkę, po czym wrócił do nas 

i teraz musi się starać o miejsce w DPS w tamtej gminie. Jego centrum życiowe jest u nas  

a jednak zameldowanie w innej gminie jest powodem odesłania go dalej (R/6). 

Kolejną barierą jest koszt pobytu w DPS. Pracownicy placówek podkreślają, że ceny w DPSach 

mają wpływ na czas oczekiwania na miejsce. W jednej z gmin proponuje się miejsce w DPS 

poza gminą. …W naszej gminie jest taki problem, że miejsc jest mało i są bardzo drogie (5000-

6000 zł). W związku z tym gmina nasza bardzo chętnie wysyła te osoby poza gminę, a panowie 

są często mocno związani z tym miastem (mają znajomych, lekarzy, u których od lat się leczą). 

My motywujemy jednak do zmiany, bo tam będzie łatwiej, inna będzie opieka, inny standard, jest 

pielęgniarka na miejscu, szybciej przyjdzie lekarz, są zajęcia dostosowane do stanu zdrowia, 

rehabilitacja. Informujemy również o tym, że jak się trafi do DPS poza naszą gminą, to może 

starać się o zmianę tego miejsca. Nie kojarzę, aby ktoś wrócił do gminy (R/6). 

Respondenci zwracają uwagę na podejście innych instytucji szczególnie służby zdrowia do osób 

w kryzysie bezdomności. Pracownicy socjalni w dwóch placówkach podkreślali, że problemem 

może być ich wygląd, stan higieniczny. W jednym przypadku okazał się ważniejszy niż stan 

zdrowia. …Kiedyś pogotowie przywiozło nam człowieka, który z izby przyjęć został odesłany 

jako zdrowy. Wykąpaliśmy go, przebraliśmy i jeszcze raz zadzwoniliśmy po pogotowie, bo jego 

stan zdrowia w naszej ocenie był zły. Został zabrany, ponownie odwieziony do szpitala i został 

przyjęty. Wydaje mi się, że pracownicy szpitala nie chcieli robić sobie kłopotu, niezależne od 

stanu zdrowia nie chcieli zająć się nim, bo był brudny (R/1). 

Inny pracownik podkreśla, że mieszkańcy ich schroniska nie mogą dostać się do lekarza rodzin-

nego najbliżej ich placówki i zawsze otrzymują informację, …że nie ma miejsc. Na szczęście 

mamy dobrze skomunikowane miejsce więc mieszkańcy mogą korzystać z przychodni na innym 

osiedlu (R/5). 

 

Czy procedury stosowane przez poszczególne placówki są takie same dla wszystkich osób,  

w tym bezdomnych? 

Pracownicy schronisk oceniają, że procedury starania się o miejsce w DPS są jednakowe dla 

wszystkich osób. Jeden z respondentów podkreśla, że procedury kompletowania dokumentów 

są takie same dla wszystkich, ale trudnością są uprzedzenia. …Spotykam się z takim twierdze-

niem, że moi mieszkańcy później otrzymują miejsce w DPS, bo przed nimi są te osoby, które całe 

życie pracowały, zarabiały, dobrze się prowadziły (R/4). Inny pracownik opisuje sytuację wery-

fikowania osoby, która starała się o miejsce w DPS. …Mieliśmy sytuację, że pracownik socjalny 

przyszedł przeprowadzić wywiad z mieszkańcem w buforze. Był zapampersowany, potrzebował 

pomocy drugiej osoby, wyglądał jak z obozu, wychudzony, wyniszczony, a ona pyta: „chce pan 

iść do DPS?” – pan odpowiada „nie, skąd”. Jest takie dziwne, że nie ma tu refleksji, obserwacji, 

konfrontacji jego możliwości. Słyszą tylko co mówi, a nie patrzą na niego (R/6). 

Uprzedzenia dotyczą nie tylko faktu bezdomności, ale również przeszłości (np. pobyt w zakła-

dzie karnym), albo wyglądu. …Niektóre DPSy prowadzą taki precedens, aby zobaczyć czło-

wieka. Mieliśmy chłopaka po próbie samobójczej i miał tak duże niedotlenienie, że bardzo kiep-

sko funkcjonował. Miał takie zmiany w mózgu i funkcjonował jak 8-letnie dziecko. Wg naszej 
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oceny bardzo fajny chłopak, ale był wytatuowany, pamiętał i opowiadał historie z pobytów  

w zakładzie karnym z okresów uzależnień. Przyjechała z DPS pani psycholog, która chciała  

z nim porozmawiać. Zostali sami i po rozmowie okazało się, że jednak nie przyjmą naszego po-

dopiecznego, bo oni chcą młode osoby, on jest niebezpieczny itd. Naszej opinii nie brała pod 

uwagę. Widocznie wypytywała go o przeszłość a on opowiadał o tym co pamiętał. Ostatecznie 

odmówili mu przyjęcia i musieliśmy szukać następnego DPS. Jedna rozmowa spowodowała, że 

oceniła go bardzo negatywnie. Nie dała mu szans przez to, że był karany, wytatuowany (R/6). 

 

Jakie są bariery po stronie samych osób bezdomnych? 

Respondenci z placówek zwracają uwagę na sytuację osób bezdomnych starszych, z niepełno-

sprawnościami, które ze względu na stan zdrowia są kierowane do DPS. Część osób z powodu 

długiego mieszkania w schronisku jest bardzo zżyta z miejscem, z ludźmi i nie chce opuszczać 

schroniska. Respondenci podkreślają, że osoby te obawiają się zmiany. Jeden z respondentów 

wspomniał, że obserwuje u swoich mieszkańców lęk przed oceną naznaczoną stereotypami. Boją 

się tego jak zostaną przyjęci przez zespół pracowników DPS. 

Dwóch respondentów mówi o sytuacji finansowej i lęku mieszkańców, którzy mają świadomość, 

że koszt pobytu w DPS jest znacznie wyższy niż w schronisku i zostanie im mniej środków na 

inne wydatki.  

W kilku placówkach pracownicy zwracają uwagę na to, że mieszkańcy związani z gminą ostat-

niego zameldowania chcieliby dostać miejsce w DPS na terenie gminy pobytu. …Nasi miesz-

kańcy też chcieli być w naszej gminie a są wysyłani poza gminę, później tęsknią za znajomymi, 

miejscami, które znają (R/4). 

W każdym schronisku pracownicy opowiadają o lęku mieszkańców dotyczących kojarzenia 

miejsca w DPS jako miejsca „umieralni”, smutku, „domu starców” …Bo DPS kojarzą się z „do-

mami starców”, z domami, gdzie „idzie się umrzeć”, a dana osoba chce żyć (R/5). …Nasi miesz-

kańcy kojarzą DPS jako „umieralnię” jeszcze większą niż u nas w schronisku (R/4). 

 

Czy pracownicy socjalni ze schronisk kontaktują się z placówkami opiekuńczymi i samymi oso-

bami bezdomnymi w trakcie ich pobytu w placówce? Jeżeli tak, to czego te kontakty dotyczą? 

Respondenci podkreślają, że utrzymują kontakty. Intensywne są w pierwszym okresie, szczegól-

nie z osobami, które z poszczególnymi schroniskami się zżyły. Jedno schronisko ma zwyczaj 

wysyłania kartek świątecznych do swoich byłych mieszkańców, przebywających obecnie  

w DPS. 

Więzi z byłymi mieszkańcami są czasami bardzo głębokie. Jeden z takich mieszkańców, już  

w trakcie mieszkania w DPS odwiedził schronisko w okresie świątecznym i został na tydzień. 

…Nie miał rodziny, a wszyscy mieszkańcy DPS korzystali z prawa do urlopu, wyjeżdżali do ro-

dziny. On poprosił o możliwość wyjechania do schroniska (R/1). 

Utrudnieniem w utrzymywaniu kontaktu może być słaba umiejętność korzystania przez osoby 

w kryzysie bezdomności z komunikatorów internetowych i portali społecznościowych.  

…W przyszłości ta bariera nie będzie istniała, bo ludzie w średnim wieku nie będą mieli pro-

blemu w kontaktowaniu się na przykład przez portale społecznościowe (R/3). W jednej placówce 

podkreślano, że kontakt nie jest utrzymywany, ponieważ stan zdrowia, osób kierowanych do 

DPS to uniemożliwia.  

Jedna z respondentek podkreślała, że mieszkańcy jej placówki kierowani są poza teren gminy  

i dlatego trudno jest utrzymywać z nimi kontakt osobisty. …Jestem przekonana o tym, że trafiają 
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do tańszych domów, bo są osobami bezdomnymi. Nawet jak wnioskują o miejsce w DPS na te-

renie naszej gminy, to są namawiani do wyrażenia zgody na DPS poza gminą (R/4). 

 

Czy pracownicy socjalni otrzymują informacje z placówek o trudnościach związanych z poby-

tem osób bezdomnych? 

Respondenci informują, że zdarza się, iż pracownicy DPS¬ kontaktują się w sprawach byłych 

mieszkańców, na przykład w sprawie ich złego zachowania pod wpływem alkoholu. W trzech 

przypadkach kontakt dotyczył uzyskania informacji o sposobie zachowania danej osoby, np. co 

może oznaczać kilkudniowe milczenie, czy takie sytuacje już miały miejsce, jak wspierano 

osobę w tej sytuacji. DPS zwracał się również z pytaniem o członków rodziny, które ewentualnie 

mogłyby być spadkobiercami. W przypadku trzech schronisk zdarza się, że pracownicy DPS 

przed przyjęciem kontaktują się z osobami mieszkającymi w placówce. Robią wywiad, ustalają 

dzień odbioru. W jednej sytuacji, po takiej rozmowie odmówiono przyjęcia do DPS. 

Jeden z respondentów zwraca uwagę, że w DPSach pracownicy obawiają się osób bezdomnych 

z powodu ich uzależnienia. Podkreśla, że jest mało miejsc dla osób uzależnionych. Sugeruje, że 

może w DPSach też należałoby uruchomić procedurę leczenia odwykowego mieszkańców. 

…Może skreślanie z DPS nie jest najlepszym pomysłem. Może skierowanie takiej osoby na le-

czenie, które może dać jej miarodajny efekt albo zatrudnienie osoby, która może nie tylko jest 

specjalistą od uzależnień, ale zakładam, że w tych DPSach pracują psycholodzy, czy terapeuci, 

czy jakieś inne osoby, bo przecież nie tylko osoby uzależnione od alkoholu potrzebują dodatko-

wego wsparcia w takich miejscach? (R/7). 

 

Czy do schroniska trafiają osoby opuszczające placówki (SUO, DPS)? 

Respondenci poszczególnych placówek podkreślają, że zdarza się, że byli mieszkańcy schronisk 

wracają z DPS. Zdarza się też, że do schroniska kierowane są z DPS osoby, które przed przyję-

ciem do DPS nie były osobami w kryzysie bezdomności.  

Główną przyczyną powrotu osób do schronisk czy kierowania osób z DPS do schroniska jest 

przede wszystkim zachowanie tych osób w DPS pod wpływem alkoholu i ich uzależnienie. Jed-

nak powrót do schroniska wiąże się z koniecznością organizacji pomocy tym osobom, ze 

względu na zły stan zdrowia. …Zdarzyło się kilka razy. Raz wrócił pan, według mnie w złym 

stanie – u nas zmarł na raka. Sam podpisał dokument o rezygnacji z miejsca w DPS. Z tego co 

mówił, nie miał za dużo ograniczeń, jeśli chodzi o picie alkoholu, ale nie mógł pracować będąc 

mieszkańcem DPS i to przyczyniło się do opuszczenia DPS. Nie wiem czy tak powinno być, żeby 

osoba wymagająca pomocy rezygnowała z DPS i pracownicy przyjmują taką rezygnację. Myślę, 

że kompetencje pracowników czasami nie są dostosowane do pracy z osobami uzależnionymi. 

Wydaje mi się, że powinni radzić sobie z takimi sytuacjami (R/1). 

W jednym przypadku do schroniska wróciła osoba ze schroniska z usługami opiekuńczymi ze 

względu na koszty, mimo, że osoba nadal wymagała pielęgnacji i wzmożonej opieki. Jednak dla 

gminy kwota, którą ponosili za miejsce w SUO była za wysoka.  

Innym powodem, dla którego mieszkańcy schronisk chcieliby wrócić, jest odległość od gminy 

pochodzenia i centrum dotychczasowego życia, utrata kontaktu z miejscami, które znali,  

z ludźmi, za którymi tęsknią. W tych trudnych sytuacjach pracownicy schronisk jednak moty-

wują do pozostania w DPS. …Mieszkańcy, którzy są w DPS dopytują o możliwości powrotu. 

Pytali szczególnie w czasie pandemii. My jednak motywujemy, żeby zostali tam. My się staramy, 

znamy jego stan zdrowia, szykujemy mu wyprawkę, aby nie czuł się odrzucony. Staramy się, aby 

DPS nie powiedział, że nic nie ma, kupujemy rzeczy, organizujemy transport. Dlatego mamy 

kontakt też z pracownikami. Zależy nam na zachowaniu godności tego człowieka (R/4). …Jeden 
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pan, który był aktywny – współpracował z wieloma organizacjami, bibliotekami, teatrami –  

a miejsce w DPS odcięło go od tej aktywności, to dzwonił i błagał o ponowne przejęcie. Skoń-

czyło się tak, że DPS wyraził zgodę na przepustki, to go trochę uspokoiło. Zależało mu na tym, 

aby być w gminie i faktycznie tak się stało (R/6). 

 

Rekomendacje w zakresie zwiększenia dostępności usług sformułowane  

przez przedstawicieli placówek dla osób w kryzysie bezdomności: 

❑ Konieczność zwiększenia liczby miejsc dla osób zaburzonych psychicznie i uzależnio-

nych. Uproszczenie procedury zbierania i kompletowania dokumentów do DPS, szcze-

gólnie w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi.  

❑ Zwiększenie dostępu do lekarza psychiatry, czy nawet powołania „mobilnego lekarza 

psychiatry”. Zauważono, że osoby zaburzone psychicznie stanowią dużą grupę wśród 

osób w kryzysie bezdomności – bardzo trudno przekonać je do leczenia a jednocześnie 

wsparcie ze strony psychiatry jest trudne do uzyskania. Jeden respondent zastanawiał 

się, czy można uzyskać większą dostępność do lekarza psychiatry, gdyby oferta lekarza 

była wyżej punktowana, gdyby deklarował udzielanie wsparcia osobom w kryzysie 

bezdomności. 

❑ Rekomendacją ułatwiająca pracę oraz zapewaniającą bezpieczeństwo dla osób korzy-

stających z pomocy schroniska, jak i pracownikom byłoby wprowadzenie procedury, 

która zapewniałaby miejsce w SUO osobom chorym, wymagającym pielęgnacji nawet 

bez dokumentów potwierdzających ich tożsamości, z możliwością uzyskania decyzji 

kierującej już w trakcie pobytu w SUO. …Jeżeli dana osoba wymaga skierowania na 

cito do SUO czy DPS, to powinna mieć możliwość otrzymania miejsca w SUO nieza-

leżnie od tego, czy ma przygotowane dokumenty, np. pan z chorym kręgosłupem miał 

kłopoty ze schodzeniem do stołówki, poruszaniem się i czas 3-4 miesięcy w naszej pla-

cówce był dla niego dużym obciążeniem. Dla nas też i opiekun, i chory mieszkaniec 

musi się czuć bezpiecznie, a tak nie jest, jeżeli dana osoba ze względu na dokumenty 

czeka na decyzję i mieszka w schronisku zwykłym, a nie schronisku z usługami opiekuń-

czymi (R/3). 

❑ Poprawienie dostępności do ZOL i umożliwienie współpracy schronisk z ZOLami. Je-

den z respondentów podkreślił, że to jest ważne, aby móc zapewnić osobom chorym 

odpowiednią pomoc i rehabilitację. Schroniska w ramach tej współpracy przyjmowa-

łyby osoby z ZOL. …Czasami stan zdrowia jest pogorszony, ale przejściowo, i dobrze 

by było, aby trafiła ta osoba ze szpitala do ZOL, albo od nas do ZOL i była tam miesiąc 

na rehabilitacji i wtedy moglibyśmy ją przyjąć. To na pewno ułatwiłoby nam pracę  

i życie tych osób (R/5). 

❑ Według jednego z respondentów należałoby określić, czy schroniska, w których są 

świadczone usługi opiekuńcze nadal są schroniskami zwykłymi, czy jednak powinny 

być przekwalifikowane na schronisko z usługami opiekuńczymi. Powinny być jasno 

sprecyzowane warunki powołania SUO w danej gminie ze względu na ilość chorych 

wymagających usług opiekuńczych w gminie.  

❑ Wprowadzenie obowiązku rzetelnej diagnozy stanu zdrowia osób przebywających  

w zwykłym schronisku, które bezwzględnie powinny były być skierowane w skróconej 

procedurze do SUO, DPS czy ZOL. 

❑ Umożliwienie osobom z innych gmin starania się o miejsce w DPS na terenie gminy,  

w której żyją, uzyskują pomoc (np. poprzez określenie warunków zmiany gminy). Nadal 

w pomocy osobom w kryzysie bezdomności problem stanowi właściwość miejscowa. 
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❑ Według jednej respondentki należy dążyć do likwidacji łóżek piętrowych, w pierwszej 

kolejności w SUO, ale i w zwykłych schroniskach. …Populacja osób bezdomnych się 

starzeje i wejście na górne łóżko staje się problemem nawet dla młodej osoby. Jeśli  

w wywiadzie ma padaczkę, uraz kręgosłupa, zaburzenia psychiczne, to nie powinna być 

przyjmowana na górne łóżko. To jest niebezpieczne miejsce dla osób po długich ciągach 

alkoholowych, zaburzeniach neurologicznych itp. (R/6).  

❑ Poprawa współpracy między pracownikami socjalnymi OPS i pracownikami schronisk 

– większe uwzględnianie kompetencji i opinii pracowników schronisk. Jedna z respon-

dentek zaproponowała, aby umożliwić …przeprowadzenie wywiadów przez pracowni-

ków placówek wobec osób starających się o miejsce w DPS. Dlatego, że lepiej znamy 

mieszkańca, znamy jego trudności, ograniczenia funkcjonowania w środowisku. Jak 

mamy dobry kontakt z pracownikiem socjalnym to jest ok, ale jeśli pracownik ma dużo 

takich podopiecznych, nie zna indywidualnej sytuacji, to nie ma takiej możliwości opi-

sania prawidłowo sytuacji danej osoby (R/6). 

❑ Równe traktowanie pracowników schronisk i pracowników socjalnych OPSów np.  

w zakresie szczepień. …Rotacja w placówkach duża, stałe przyjęcia bez możliwości 

zamknięcia, tak jak w przypadku DPSów, a jednak nierówne traktowanie. Pracownicy 

OPSów w pandemii korzystali z pracy zdalnej, bez kontaktu osobistego z naszymi miesz-

kańcami, otrzymali wsparcie finansowe z powodu pandemii, a pracownicy naszego 

schroniska nie (R/4). 

❑ Poprawa współpracy między służbą zdrowia a schroniskami. Rekomendowane jest 

opracowanie zasad współpracy. Pracownicy placówek sygnalizują problemy, z jakimi 

borykają się w momencie przyjmowania osób ze szpitala. …W przypadku osób leżących 

jesteśmy bezradni. Pozostaje nam tylko schronisko z usługami opiekuńczymi. Czasami 

z obawy nie przyjmiemy osoby, karta jest tak napisana, że nie rozumiemy o co chodzi. 

Czasami opis jest taki, że wygląda na to, że osoba jest w złym stanie a czasami jednak 

okazuje, że nie jest źle. A czasami z opisu wynika, że osoba powinna być samodzielna, 

a okazuje się, że jest odwrotnie – wyjdzie z karetki, ale nie pamięta, gdzie jest, robi pod 

siebie, albo gdzieś tam ucieka i trzeba jej szukać (R/5). 

 

PROCEDURY I UWARUNKOWANIA PRAWNE KIEROWANIA OSÓB W KRYZYSIE 
BEZDOMNOŚCI DO PLACÓWEK ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI OPIEKUŃCZE 

PODSTAWY PRAWNE I PROCEDURY KIEROWANIA DO SCHRONISK  

Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI 

Podstawą udzielania pomocy i wsparcia osobie w kryzysie bezdomności są zapisy: 

❑ ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. 

zmianami), 

❑ ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1257 z późn. zmianami), 

❑ rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w spra-

wie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1788). 

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewnia tymczasowe schronienie 

wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności 

społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. 
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W schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi mogą przebywać jedynie osoby 

na podstawie decyzji o przyznaniu tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdom-

nych z usługami opiekuńczymi albo decyzji o przyznaniu tymczasowego schronienia w schro-

nisku dla osób bezdomnych, wydanej przez gminę.  

W Wytycznych w zakresie pomocy osobom bezdomnym (MRPiPS 2018) podkreśla się, że to roz-

wiązanie ma zapobiegać zjawisku kierowania do tego typu placówek osób, które wymagają bar-

dziej specjalistycznych usług, realizowanych przez domy pomocy społecznej, zakłady opiekuń-

czo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze.  

W przypadku zwykłych schronisk podmiot prowadzący placówkę udzielającą schronienia nie 

musi w zakresie nieobjętym umową z gminą, działać zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, 

mogąc tym samym przyjmować osoby bez decyzji kierującej wydanej przez gminę. Sytuacja 

taka nie jest dopuszczalna w przypadku schronisk z usługami opiekuńczymi. 

Tymczasowego miejsca schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuń-

czymi udziela się osobie bezdomnej, tj. osobie niezamieszkującej w lokalu mieszkalnym w rozu-

mieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowanej 

na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także 

osobie niezamieszkującej w lokalu mieszkalnym i zameldowanej na pobyt stały w lokalu, w któ-

rym nie ma możliwości zamieszkania. 

Do schroniska z usługami opiekuńczymi mogą zostać skierowane jedynie osoby w kryzysie bez-

domności, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki 

i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie 

świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielę-

gnacyjno-opiekuńczy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyznanie tym-

czasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi osobom bez-

domnym, które posiadają decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, przez okres 

oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej, jednak nie dłużej niż przez 4 miesiące. 

W wytycznych MRPiPS podkreśla się, że w takiej sytuacji to na gminie spoczywa obowiązek zna-

lezienia miejsca w odpowiedniej placówce opieki całodobowej, nie zaś na podmiocie prowadzą-

cym schronisko z usługami opiekuńczymi. W przypadku schroniska z usługami opiekuńczymi 

osoba w kryzysie bezdomności nie musi zawierać kontraktu socjalnego. 

Udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych jest jedną z form świadczeń niepie-

niężnych z pomocy społecznej i powinno następować na podstawie decyzji administracyjnej (art. 

106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej /u.p.s./). Kolejność działań przedstawia poniższy schemat. 

 

Schemat postępowania przy kierowaniu osoby w kryzysie bezdomności do schroniska z usługami opiekuńczymi 

 

Wniosek osoby w kryzysie 
bezdomności o udzielenie 
schronienia w schronisku 
z usługami opiekuńczymi 
złożony w OPS miejsca 

aktualnego pobytu

Rodzinny wywiad 
środowiskowy

Wydanie decyzji kierującej 
do schroniska z usługami 

opiekuńczymi i ustalającej 
odpłatność osoby w 

kryzysie bezdomności

Opcjonalnie - odebranie 
od osoby w kryzysie 

bezdomnościj wniosku 
o potrącenie jego 

odpłatności ze świadczeń 
pieniężnych
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Podstawą pobytu osoby w kryzysie bezdomności w schronisku jest decyzja o przyznaniu tym-

czasowego schronienia w schronisku dla osób w kryzysie bezdomności, określająca rodzaj pla-

cówki i wskazująca konkretną placówkę. Gminą właściwą miejscowo do wydania decyzji admi-

nistracyjnej o przyznaniu tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych jest gmina 

ostatniego miejsca zameldowania danej osoby na pobyt stały. Decyzje w sprawie przyznania 

tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – wy-

dawane są po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i na podstawie zgromadzonej 

dokumentacji. Rzetelnie przeprowadzony wywiad środowiskowy umożliwia umieszczenie 

osoby w kryzysie bezdomności we właściwym schronisku, gdzie winna ona uzyskać świadcze-

nia odpowiednie do jej dysfunkcji. 

W przypadku przyznania tymczasowego schronienia osobie bezdomnej w schronisku z usługami 

opiekuńczymi konieczne jest określenie przez pracownika socjalnego zakresu usług, jakich wy-

maga osoba kierowana do takiej placówki – stosownie do zakresu usług określonego rozporzą-

dzeniem MRPiPS z dnia 27.04.2018r. (Dz. U.2018, poz. 896). 

Osoba przebywająca w schronisku dla osób bezdomnych, skierowana tam przez ośrodek pomocy 

społecznej: 

❑ w przypadku gdy jej dochód jako osoby samotnie gospodarującej, lub dochód na osobę 

w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego (np. gdy nie uzyskuje innego 

dochodu poza zasiłkiem stałym) – ponosi opłatę w wysokości nie wyższej niż 30% 

dochodu, a w przypadku schroniska z usługami opiekuńczymi w wysokości nie wyższej 

niż 50% dochodu; 

❑ w przypadku gdy jej dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego wysokość 

opłaty zależy od progów dochodowych określonych w uchwale rady gminy. Wynika to 

z zapisów ustawowych (art. 97 ust. 5 u.p.s.), zgodnie z którymi zasady ponoszenia od-

płatności za pobyt w ośrodkach wsparcia ustala rada powiatu lub rada gminy. A schro-

nisko dla osób bezdomnych, zarówno gdy prowadzi je sama gmina, jak również gdy 

zleca jego prowadzenie organizacji pozarządowej, bądź gdy kupuje usługę od podmiotu 

niepublicznego, zalicza się do jednego z rodzajów ośrodków wsparcia. W związku  

z tym organizacja pozarządowa prowadząca schronisko dla osób bezdomnych nie może 

ustalać w drodze wewnętrznych regulacji zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w schronisku w stosunku do osób skierowanych decyzją administracyjną przez ośrodek 

pomocy społecznej. 

 

NARUSZENIA PRZEPISÓW 

Zgodnie z raportem NIK Działania wspierające i aktywizujące osoby bezdomne (NIK 2019) 

OPS/MOPR dopuszczają się następujących naruszeń w zakresie stosowania procedury kierowa-

nia osób bezdomnych do schroniska: 

❑ kierowanie osób bezdomnych do schronisk na podstawie pisemnego skierowania, a nie 

decyzji administracyjnej; 

❑ wydawanie decyzji administracyjnych przed przeprowadzeniem wywiadu środowisko-

wego; 

❑ wydawanie decyzji administracyjnych po umieszczeniu osoby bezdomnej w schronisku; 

❑ wykorzystywanie wywiadów przeprowadzonych przez pracowników socjalnych placó-

wek, w których przebywały osoby bezdomne, nieprzeprowadzanie wywiadów środo-

wiskowych przez pracownika socjalnego OPS/MOPR;  

❑ kierowanie osób bezdomnych do schronisk bez przeprowadzenia wywiadów środowi-

skowych. 
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PROCEDURY W GMINACH 

Gminy przyjmują wewnętrzne procedury kierowania osób w kryzysie bezdomności do poszcze-

gólnych typów placówek. W większości przypadków procedura nie jest zbyt rozbudowana czy 

skomplikowana. Kierując osobę do schroniska, MOPR/OPS określa jej zdolność do samoobsługi 

i stan zdrowia. Na tej podstawie ustala placówkę, w której wsparcie będzie najbardziej ade-

kwatne do sytuacji. Jeśli nie może być to schronisko czy schronisko z usługami opiekuńczymi, 

to wtedy wybierany jest DPS. Jeżeli ocena dokonana w szpitalu wykaże, że pacjent otrzymał 

mniej niż 40 punktów w skali Barthel to po stronie szpitala jest skierowanie do ZOL. Istnieje 

możliwość skierowania osoby w kryzysie bezdomności w trybie pilnym do DPS ze względu na 

stan zdrowia. Tryb ten jest uruchamiany dla osób, których stan zdrowia wymaga całodziennej 

opieki i zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu pobytu nie zaspakaja potrzeb. 

W Poznaniu przy skierowaniu osoby w kryzysie bezdomności do SUO wprowadzono wymóg 

dostarczenia następujących dokumentów: 

❑ wniosek osoby, jej przedstawiciela ustawowego bądź świadczeniodawcy udzielającego 

świadczenia opieki zdrowotnej w przypadku stanu nagłego, wojewódzkiego oddziału 

Narodowego Funduszu Zdrowia, 

❑ dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do 

wglądu), 

❑ dokument potwierdzający ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały, 

❑ dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy, 

❑ w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające okoliczności sprawy, 

❑ rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego. 

Warszawa przyjęła bardziej skomplikowaną procedurę, przede wszystkim pod względem da-

nych, których trzeba dostarczyć. Należy na przykład bardzo szczegółowo opisać sytuację ro-

dzinną oraz zdrowotną osoby w kryzysie bezdomności i poprzeć to dowodami. 

Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie z dnia 8 marca 2019 r. skierowanym do Prezydenta 

Miasta Warszawy zwrócił uwagę na potrzebę uproszczenia przyjętej procedury, gdyż jej reali-

zacja w obecnym kształcie spowodowała znaczące wydłużenie czasu oczekiwania osoby w kry-

zysie bezdomności na skierowanie do placówki. Przy czym podkreślił, że problem ten jest szcze-

gólnie widoczny w przypadku osób w kryzysie bezdomności wymagających rekonwalescencji 

po leczeniu szpitalnym. W odpowiedzi warszawski magistrat poinformował (odpowiedź z dnia 

8 kwietnia 2019 r.), że przyczyną utrudnień są obowiązujące rozwiązania ustawowe, a nie wpro-

wadzona w Warszawie procedura, które jedynie je konsumuje i nie stwarza nowych barier ani 

wymagań, służy zaś uporządkowaniu, ujednoliceniu i usprawnieniu działań w specyficznych wa-

runkach warszawskich. 

Na ograniczenia wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

dotyczące udzielania pomocy osobom w kryzysie bezdomności Rzecznik Praw Obywatelskich 

zwrócił uwagę w piśmie z 8 marca 2019 r. skierowanym do Minister Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej, Elżbiety Rafalskiej. W szczególności odniósł się do określonego w ustawie w sposób 

rygorystyczny trybu umieszczenia osoby w kryzysie bezdomności w schronisku, bez uwzględ-

nienia wyjątkowych szczególnie uzasadnionych przypadków odstępstwa od reguły. Uznał, że  

w przypadku uzasadnionych m.in. stanem zdrowia osoby potrzebującej, prawo winno dawać 

możliwość zastosowania szybkiej ścieżki interwencyjnego umieszczania na okres rekonwale-

scencji albo do czasu umieszczenia w ZOL/ZPO, w schronisku z usługami opiekuńczymi. Brak 

stosownej regulacji w u.p.s. skutkuje niejednokrotnie koniecznością długotrwałej i kosztownej 

hospitalizacji tych osób. 
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Jednak w ocenie MRPiPS (odpowiedź z dnia 29 marca 2019 r.) w obowiązującym porządku 

prawnym funkcjonują narzędzia umożliwiające sprawne działanie w celu zabezpieczenia sytua-

cji osoby w kryzysie bezdomności wymagającej szczególnego rodzaju wsparcia: 

❑ W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika so-

cjalnego OPS lub PCPR wywiad środowiskowy przeprowadza się niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie 

przyznania świadczenia z pomocy społecznej (rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środo-

wiskowego /§ 2 ust. 2/); 

❑ Zgodnie art. 12 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administra-

cyjnego, organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwe  

i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej zała-

twienia, co ma również zastosowanie w procedurze wydawania decyzji administracyj-

nej. Natomiast art. 108 § 1 tejże ustawy umożliwia nadanie decyzji, od której służy 

odwołanie, rygoru natychmiastowej wykonalności (również w sprawach przyznania 

świadczeń z pomocy społecznej), gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia 

lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi 

stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes 

strony; 

❑ Na mocy § 6 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, z osobą przeby-

wającą w zakładzie leczniczym wywiad ten może przeprowadzić również pracownik 

socjalny zatrudniony w tym zakładzie. Zatem w przypadku osób pozostających na od-

działach, pomimo zakończonego leczenia szpitalnego, pracownik socjalny szpitala po-

winien dołożyć wszelkich starań, aby niezwłocznie ustalić sytuację osoby opuszczają-

cej placówkę i powiadomić właściwy ośrodek pomocy społecznej, który podejmie dzia-

łania w celu zapewnienia właściwej opieki osobie bezdomnej. 

W opinii ministerstwa informacje o trudnościach w kierowaniu osób w kryzysie bezdomności 

do placówek zapewniających wsparcie odpowiednie do ich potrzeb, a także o przypadkach po-

zostawiania tych osób bez należytej opieki, wskazują raczej na potrzebę dalszego podnoszenia 

efektywności współpracy pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w ramach poszczególnych 

obszarów wsparcia. 

 

PROCEDURY WEWNĘTRZNE W SCHRONISKACH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI 

Prawie 87% schronisk z usługami opiekuńczymi, które wzięły udział w badaniu ankietowym, 

odpowiedziało, że posiada wewnętrzną procedurę przyjmowania osób w kryzysie bezdomności 

do placówki. Niestety, analiza stron internetowych poszczególnych schronisk wykazała, że  

w zdecydowanej większości przypadków na stronie nie zamieszczono opisu takiej procedury. 

Tylko dwa podmioty zamieściły opis procedury oraz formularze służące ocenie stanu zdrowia  

i zdolności do samoobsługi. Jednym z tych podmiotów jest Stowarzyszenie na Rzecz Bezdom-

nych Dom Modlitwy „AGAPE” prowadzące m.in. schroniska z usługami opiekuńczymi w Bo-

rowym Młynie (woj. pomorskie, powiat bytowski) i Nowym Stawie (woj. pomorskie, powiat 

malborski). Do wniosku o wydanie skierowania do schroniska Agape w Borowym Młynie na-

leży załączyć: 

❑ wywiad pielęgniarski zawierający: 

▪ rozpoznanie problemów z zakresu pielęgnacji, w tym ocenie podlega odży-

wianie, higiena ciała, wydalanie, przemieszczanie się, rany przewlekłe, oddy-

chanie, świadomość pacjenta, inne; 

▪ liczbę punktów uzyskanych w skali Barthel; 
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❑ zaświadczenie lekarskie, w którym lekarz stwierdza, czy dana osoba wymaga skiero-

wania do placówki całodobowej opieki; 

❑ skierowanie do schroniska w Borowym Młynie wydane przez lekarza, zawierające roz-

poznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących, przebieg dotychczasowego 

leczenia oraz informacje o potrzebie (lub jej braku) kontynuacji dotychczasowego le-

czenia; 

❑ oświadczenie pacjenta zawierające dane osoby do kontaktu, zgodę na pobyt w schroni-

sku oraz ponoszenie opłaty, informację o lekarzu rodzinnym i pielęgniarce środowi-

skowo-rodzinnej; 

❑ oświadczenie opiekuna prawnego (jeżeli dotyczy); 

❑ kartę oceny świadczeniobiorcy wg. skali Barthel wystawioną przez lekarza albo zakład 

opiekuńczy, w podsumowaniu której stwierdza się, czy dana osoba wymaga skierowa-

nia do ośrodka zapewniającego całodobową opiekę. 

Dom dla bezdomnych oraz schronisko dla bezdomnych w Morawianach, prowadzone przez Ca-

ritas Diecezji Kieleckiej, wymagają następujących dokumentów od osób, które ubiegają się  

o przyjęcie do placówki: 

❑ wniosek o przyjęcie, 

❑ zaświadczenie od lekarza z uwzględnieniem kondycji psychicznej oraz aktualne bada-

nia podstawowe i specjalistyczne, 

❑ deklaracja pokrycia kosztów utrzymania ze środków własnych lub dotacji gminy (koszt 

pobytu wynosi 2000,00 zł/miesiąc, przy czym placówka nie pokrywa kosztów związa-

nych z zakupem leków, pieluchomajtek i sprzętu ortopedycznego), 

❑ wywiad środowiskowy (gdy kieruje OPS/MOPR), 

❑ wypełniony formularz oceny wg skali Barthel, 

❑ aktualne zlecenie na leki, do wglądu karty informacyjne leczenia szpitalnego, 

❑ dowód osobisty, dowód ubezpieczenia (np. odcinek renty/emerytury), 

❑ zapas leków na jeden miesiąc. 

Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz” z Gdańska przy przyjmowaniu 

osoby do schroniska z usługami opiekuńczymi stosuje ocenę w skali Barthel. Wymagane jest 

zaświadczenie od lekarza zawierające informację o wyniku oceny w skali Barthel. Do schroniska 

mogą zostać skierowane osoby, które w skali Barthel uzyskały wynik powyżej 50 punktów. Jed-

nak ze względu na to, że nie zawsze ocena przeprowadzona przez lekarza odpowiadała rzeczy-

wistemu stanowi pacjenta, w momencie przyjazdu osoby do schroniska, dodatkową ocenę  

przeprowadza pracownik placówki, sprawdzając stan zdrowia danej osoby i zdolności do samo-

obsługi, weryfikując tym samym, czy stan faktyczny odpowiada informacjom zawartym w do-

kumentach, które schronisko otrzymało wcześniej. Jeżeli ocena wypada negatywnie osoba nie 

zostaje przyjęta do schroniska. 

W trakcie webinarium zorganizowanego przez Ogólnopolską Federację na rzecz Rozwiązywania 

Problemu Bezdomności 7 września 2021r., został poruszony temat możliwości wprowadzenia jed-

nej obowiązującej wszystkie schroniska z usługami opiekuńczymi procedury przyjmowania osób 

do placówki. Jednak uczestnicy webinarium byli przeciwni wprowadzeniu obowiązkowej proce-

dury. Poszczególne schroniska mają zróżnicowane warunki w zakresie dostępnych usług. Niektóre 

gwarantują tylko podstawowy zakres usług wymaganych standardami, inne zatrudniają lekarza, 

pielęgniarkę i posiadają specjalistyczny sprzęt medyczny umożliwiający udzielenie pomocy w bar-

dziej skomplikowanych przypadkach zdrowotnych. Dlatego procedura przyjmowania osób w kry-

zysie bezdomności do schroniska może być rozpowszechniana jako dobra praktyka, nie powinna 

jednak być narzucana odgórnie i kontrolowana. 
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PODSTAWY PRAWNE I PROCEDURY KIEROWANIA DO DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 

Postępowanie o umieszczenie w domu pomocy społecznej odbywa się w dwóch trybach: 

❑ tzw. tryb dobrowolny – na wniosek osoby, uregulowany został w ustawie z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) 

oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy; 

❑ tzw. tryb przymusowy – na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego w oparciu o prze-

pisy zawarte w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego  

(tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1878 z późn. zm.) 

Zasady kierowania osób do domów pomocy społecznej określa rozporządzenie Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (tekst 

jednolity: Dz.U. 2018 poz. 734). Zgodnie z § 8 ust. 1 do domu pomocy społecznej kieruje się na 

podstawie: 

❑ pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS złożonego do ośrodka 

pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu  

w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawo-

wego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe cen-

trum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej; 

❑ rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjal-

nego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub 

pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności 

pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania przez rodzinę i gminę. 

W przypadku osoby w kryzysie bezdomności stosuję się regułę wynikającą z art. 101 ust. 2 

ustawy o pomocy społecznej, w myśl której, właściwą miejscowo jest gmina ostatniego miejsca 

zameldowania tej osoby na pobyt stały. 

Do wniosku dołącza się: 

❑ decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz jej pisemną zgodę na 

ponoszenie opłaty za pobyt w domu; 

❑ decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz 

pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emery-

talno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi prze-

pisami; 

❑ oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed 

wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, oświadczenie o wysokości dochodu 

osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy; 

❑ zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o komba-

tantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powo-

jennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400); 

❑ pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub przedstawiciela ustawowego na potrącanie  

z zasiłku stałego opłaty za pobyt w domu – w przypadku wyrażenia takiej zgody; 

❑ pisemną zgodę ośrodka pomocy społecznej na potrącanie z zasiłku stałego osoby ubiega-

jącej się opłaty za pobyt w domu – w przypadku skierowania do domu ponadgminnego; 

❑ postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na skierowa-

nie do domu pomocy społecznej ‒ w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowi-

cie oraz małoletnich. 

Ośrodek pomocy społecznej kompletuje dokumenty i wydaje decyzję o skierowaniu do DPS. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, prawo do umieszczenia w domu pomocy 

społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 
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niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie 

można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Ośrodek musi zbadać czy 

wszystkie te warunki zostały spełnione, a ponadto czy możliwe jest efektywne wsparcie osób  

z najbliższego otoczenia wnioskodawcy. Ustalenie powyższych okoliczność jest realizowane 

przez pracownika socjalnego poprzez przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

W nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie osoby 

w domu pomocy społecznej może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia w/w doku-

mentów. W takiej sytuacji dokumenty te powinny zostać skompletowane przez ośrodek pomocy 

społecznej w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do DPS (§ 9 rozporządzenia). 

Osoba ubiegająca się jest kierowana do domu pomocy społecznej na czas nieokreślony, chyba 

że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie do domu na czas 

określony. 

Przed przyjęciem osoby do DPS pracownik socjalny tego domu ustala jej aktualną sytuację  

w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia po 

przyjęciu tej osoby do domu. 

Dyrektor DPS zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego  

o terminie przyjęcia do domu. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona przeprowadza roz-

mowę z osobą przyjmowaną oraz z jej przedstawicielem ustawowym, podczas której ustala jej 

aktualną sytuację, odnotowuje zmiany zaistniałe w jej sytuacji od momentu złożenia wniosku 

oraz ustala wstępne warunki pobytu, a także informuje o zakresie świadczonych usług. O przy-

jęciu do domu osoby skierowanej dyrektor domu zawiadamia niezwłocznie organ lub podmiot 

prowadzący DPS. 

 

GŁÓWNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z KIEROWANIEM OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI  

DO PLACÓWEK ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI OPIEKUŃCZE 

Główne proceduralne problemy pojawiające się w procesie kierowania osób w kryzysie bezdom-

ności do placówek świadczących usługi opiekuńcze, zidentyfikowane na podstawie badania an-

kietowego i wywiadów to: 

❑ Problemy ze skompletowaniem dokumentów potwierdzających dochód, dokumentacji 

medycznej, dowodu osobistego. 

❑ Problemy z uzyskaniem zgody osoby w kryzysie bezdomności na umieszczenie w SUO 

i DPS. 

❑ Problemy z finansowaniem pobytu osoby w kryzysie bezdomności w SUO i DPS – 

jeżeli osoba nie posiada wystarczającego dochodu (co jest regułą), to obowiązek finan-

sowania jej pobytu w placówce spoczywa na gminie ostatniego miejsca zameldowania. 

Gminy (szczególnie mniejsze) unikają kierowania osób w kryzysie bezdomności do 

placówek droższych, takich jak SUO i DPS. Osoby te trafiają więc do zwykłych schro-

nisk, a nawet do noclegowni. W tej sytuacji albo należy zwiększyć kontrolę nad gmi-

nami, aby kierowały osoby do placówek z usługami adekwatnymi do ich stanu zdrowia, 

albo należy uruchomić fundusz centralny, z którego pobyt osób w kryzysie bezdomno-

ści w SUO i DPS będzie dofinansowywany. 

❑ Problemy związane z kierowaniem osób przez OPS/MOPR do placówek, z którymi 

dana gmina ma podpisaną umowę, a nie do tych które znajdują się na terenie gminy 

będącej aktualnym centrum życiowym osoby w kryzysie bezdomności. Zgodnie ze sta-

nowiskiem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wyrażonej w piśmie o numerze 
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DPS-IV.0211.1.15.2021.KS skierowanym do gmin, przy wydawaniu decyzji admini-

stracyjnej w sprawie skierowania osoby do placówki należy brać pod uwagę również 

wolę osoby przebywania w danym miejscu oraz możliwość uzyskania przez nią nie-

zbędnego wsparcia. 

❑ Nierzetelne przeprowadzanie wywiadu rodzinnego przez pracowników socjalnych 

OPS/MOPR skutkujące brakiem skierowania osoby w kryzysie bezdomności do pla-

cówki z usługami adekwatnej do jej stanu zdrowia. Powinna tu być uwzględniana opi-

nia pracowników socjalnych z placówki, w której aktualnie przebywa osoba w kryzysie 

bezdomności. 

❑ Przyjmowane w niektórych gminach (np. Warszawa) rozbudowane procedury kierowa-

nia osób w kryzysie bezdomności do placówek z usługami opiekuńczymi, wydłużające 

okres pozostawania tych osób bez należytej opieki. 

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE W ROZWIĄZANIACH MIESZKANIOWYCH –  
STUDIA PRZYPADKÓW 

Studia przypadków zostały opracowane na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych 

przeprowadzonych w okresie 01.08.2021-30.09.2021 z przedstawicielami organizacji realizują-

cych projekty obejmujące wdrożenie rozwiązań mieszkaniowych dla osób w kryzysie bezdom-

ności wymagających usług opiekuńczych. 

Poniżej przedstawiono 4 studia przypadków: 

❑ usługi opiekuńcze w programie najpierw mieszkanie realizowanym w Gdańsku (TPBA 

Gdańsk)  

❑ usługi opiekuńcze w programie najpierw mieszkanie realizowanym we Wrocławiu 

(Fundacja Homo Sacer), 

❑ usługi opiekuńcze w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Stowarzyszenie 

„Dom Pomocna Dłoń” w Błońsku, 

❑ usługi opiekuńcze w projektach mieszkaniowych realizowanych przez Fundację Inku-

bator Społeczny w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz. 

Dwa pierwsze (Gdańsk i Wrocław) przedstawiają przyjęte rozwiązania na przykładzie konkret-

nych osób korzystających z programu. Natomiast kolejne (Błońsko i Bydgoszcz) są opisem dzia-

łań wspierających realizowanych w projektach mieszkaniowych na rzecz osób w kryzysie bez-

domności. 

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE W PROGRAMIE NAJPIERW MIESZKANIE  

W GDAŃSKU I WE WROCŁAWIU 

Nazwa  

realizatora 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny we współ-

pracy z partnerami Urzędem Miejskim Wrocławia, Urzędem Miejskim  

w Gdańsku, Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa, Ogólnopolską Fe-

deracją na rzecz Rozwiazywania Problemu Bezdomności i Associação 

para o Estudo e Integração Psicossocial (Portugalia). 

W Gdańsku bezpośrednim realizatorem było Towarzystwo Pomocy im. 

św. Brata Alberta Koło Gdańskie, a we Wrocławiu Fundacja Homo Sacer. 
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Tytuł  

programu  

Housing first – najpierw mieszkanie 

Źródła  

finansowania 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-

nego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER, 

Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 

Ogólny opis  

projektu 

Celem głównym projektu było wdrożenie nowego rozwiązania o zasięgu 

ogólnopolskim, metody „Housing first – najpierw mieszkanie”, powstałej 

dzięki współpracy z partnerem zagranicznym z Portugalii, w obszarze 

rozwiązywania problemu bezdomności, uzależnień i zaburzeń psychicz-

nych. Projekt obejmował realizację działań współpracy ponadnarodowej: 

transfer, zaadaptowanie i wdrożenie kompleksowego rozwiązania oraz 

wymianę informacji i doświadczeń. 

W okresie realizacji projektu wdrożono w Gdańsku, Warszawie i Wro-

cławiu nowe rozwiązanie w postaci metody najpierw mieszkanie, zakła-

dające zapewnienie usługi społecznej indywidualnego, stałego mieszka-

nia (przygotowano, wyremontowano, wyposażono i uruchomiono 30 

mieszkań), wraz z szerokim interdyscyplinarnym wsparciem (24 godziny 

przez 7 dni w tygodniu) osobom uzależnionym i zaburzonym psychicz-

nie, jednocześnie długotrwale i chronicznie bezdomnym (powyżej 6 lat).  

W okresie realizacji projektu ze wsparcia skorzystało 40 osób. Obecnie 

wsparciem objętych jest 33 osób, mieszkania utrzymuje 31 osób, 4 osoby 

zmarły, 4 osoby zostały usunięte z programu, dwie osoby pozostają poza 

mieszkaniem. Wszystkie osoby uczestniczące doświadczają problemów  

z uzależnieniem od środków psychoaktywnych oraz zaburzeń psychicz-

nych. Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie od wielu lat zamiesz-

kiwały wrocławskie, warszawskie i gdańskie ulice, przestrzeń publiczną 

i miejsca niemieszkalne.  

Przykład  

realizacji usług 

opiekuńczych  

w Gdańsku 

Pani Hania (60 lat) to osoba o bardzo długim okresie bezdomności – 

około 25 lat, głęboko uzależniona od alkoholu, z niepełnosprawnością in-

telektualną w stopniu umiarkowanym. Na ulicy doświadczyła różnego ro-

dzaju przemocy, przebywała w skrajnie trudnych warunkach, tj. rampa 

dworcowa, ławki, pustostany. Pani Hania jest bardzo szczupła, niska, po 

urazach kończyn, z problemami w poruszaniu się: potknięcia, upadki po 

alkoholu, omdlenia itp. Wielokrotnie trafiała na izbę wytrzeźwień albo do 

szpitala z powodu zasłabnięć, często pod wpływem alkoholu. Po wizycie 

na SOR pani wracała na ulicę. W schronisku, gdzie przebywała 2-3 tygo-

dnie do momentu zregenerowania organizmu, spała całymi dniami, bu-

dziła się tylko na posiłek, kawę i papierosa.  

Pani Hania potrzebuje pomocy w przygotowywaniu posiłków i utrzyma-

niu higieny. Wybrano mieszkanie na parterze, żeby pani nie miała dużych 

przeszkód takich jak schody, ponieważ słabo się porusza, ma typowy chód 

poalkoholowy związany z polineuropatią i porusza się o kuli. Mieszkanie 

jest małe, więc daje radę poruszać się w nim bez kuli. Ale nie mogła sama 

skorzystać z prysznica z powodu zbyt wysokiego progu. Miała również 

problemy z przygotowaniem posiłków. Na początku była bardzo wyco-

fana, nie potrafiła utrzymać porządku, więc nie mogła sama sobie pora-

dzić, chociaż miała chęci, żeby to robić. Były potrzebne usługi opiekuń-
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cze. Jednak trudno było znaleźć właściwą opiekunkę. Za drugim podej-

ściem udało się znaleźć panią, która miała doświadczenie pracy w DPS  

z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i z nią została podpisana 

umowa. Zbudowała bardzo dobry kontakt z panią Hanią. Opiekunka jest 

3 razy w tygodniu w poniedziałki, środy i piątki, łącznie 15 godzin. We 

wtorki przychodzi terapeutka uzależnień, a w czwartki asystentka. 

W zakres pomocy wchodzą czynności higieniczne. Pani Hania nie wy-

maga pampersowania, porusza się samodzielnie, sama chodzi po mieście. 

Opiekunka pomaga przy prysznicu i w sprawach kosmetycznych. Bardzo 

ważną kwestią jest pomoc w sprzątaniu. Dla realizatorów wsparcia jest 

ważne, żeby nie wyręczać osoby biorącej udział w programie, żeby nie 

była zależna cały czas lub coraz bardziej od opiekunki, tylko żeby mogła 

się uczyć kolejnych czynności, więc razem robią pewne rzeczy. Pomoc 

przy prysznicu jest minimalna, czyli pomoc przy wchodzeniu i wychodze-

niu. Sprzątanie – razem zaczynały sprzątać, pani Hania uczyła się zamia-

tania, dokładnego mycia podłóg. Opiekunka wykonuje czynności trudniej-

sze, takie jak mycie okien, czy na początku przygotowywanie posiłków. 

Jak zaczęło się poprawiać funkcjonowanie pani Hani to rozpoczęła się 

nauka obsługi sprzętów, czyli na przykład nauka obsługiwania pralki, od-

kurzacza, kuchenki elektrycznej. W tym momencie pani jest dosyć samo-

dzielna w tych czynnościach. Nie ma wprawdzie kompetencji, żeby przy-

gotować bardziej skomplikowane dania, ale to właśnie robią razem. 

Opiekunka zaprasza ją do kuchni i razem gotują, ona obserwuje, żeby 

potem umieć powtarzać te czynności.  

Bardzo ważną kwestią jest rehabilitacja poprzez rozmowę. Z opiekunką 

dużo rozmawiają na różne tematy, ona ją wypytuje co robiła, co widziała, 

co oglądała w telewizji, żeby rozbudzać zdolność do używania słownictwa 

i dłuższej rozmowy. Na początku pani Hania odpowiadała zdawkowo, mo-

nosylabami „no, tak, nie”, a teraz już sama inicjuje rozmowę. Pani Hania 

nie umie czytać ani pisać, więc razem z opiekunką ćwiczą pisanie liter, 

które są w imieniu i nazwisku, żeby na początek mogła się podpisać. 

Opiekunka pomogła również Pani Hani dojechać na szczepienie na okre-

śloną godzinę. Pani potrafi się poruszać tylko na określonych trasach,  

a punkt szczepień był w innym miejscu, stąd potrzeba takiej pomocy. 

Pani Hania z każdej renty odkłada jakąś kwotę pieniędzy, żeby kupić coś 

do mieszkania. Opiekunka wybiera razem z nią. Ustalają też razem listę 

zakupów spożywczych, którą potem asystentka realizuje (ze względu na 

ciężar, żeby pani Hania nie musiała dźwigać). 

Opiekunka pełni rolę bardziej koleżeńską, towarzyską – posiedzą, poga-

dają, napiją się kawy, zrobią coś razem. To było szczególnie ważne  

w czasie pandemii, kiedy wszystkie kluby sąsiedzkie były pozamykane, nie 

można było niczego robić. Teraz razem mogą pójść do klubu sąsiedz-

kiego, gdzie można haftować. Opiekunka pomoże jej się zaaklimatyzować 

i potem zostawia. Ale gdyby pojawiły się jakieś problemy, to pani Hania 

wie, że może dać znać opiekunce.  

Przykład  

realizacji usług 

Pan Piotr przebywał z Panem Jankiem około 2 lat we Wrocławiu „pod 

drzewkiem”. Był osobą niepełnosprawną po wysokiej amputacji kończyn 

dolnych. Mieszkanie nie było dostosowane do potrzeb osoby z tak dużą 

niepełnosprawnością ruchową (w łazience była np. tylko wanna). Podjęto 
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opiekuńczych 

we Wrocławiu 

decyzję, żeby razem z nim zamieszkał pan Janek, który opiekował się nim 

na ulicy. Pan Janek nie spełniał wymogów programu (3 letni okres udo-

wodnionej bezdomności przy wymaganym 5 letnim), ale miał pełnić rolę 

opiekuna, osoby wspierającej. Szczegółowy zakres usługi nie został okre-

ślony. Pan Janek dobrze radził sobie z panem Piotrem, który ważył 130 

kg, pomagał mu w kąpieli …taki bardzo fajny przyjaciel tego pana Piotra, 

to był naprawdę bardzo fajny układ koleżeński, wzajemnego wsparcia. 

Niestety, pan Piotr po 4 miesiącach przebywania w mieszkaniu zmarł. 

Żeby zapobiec konieczności usunięcia pana Janka z programu, a tym sa-

mym z mieszkania, zaproponowano mu, żeby został osobą wspierającą 

dla następnego mieszkańca, którego zamierzano umieścić w tym mieszka-

niu – pana Józefa. Pan Janek wyraził zgodę. 

Pan Józef miał zaburzenia z pogranicza demencji Korsakowa a także za-

burzenia centralnego układu nerwowego, niemniej utrzymywał kontakt 

logiczno-słowny. Streetworkerzy znali go od 10 lat, nie chciał trafić do 

żadnej placówki, korzystał jedynie z ogrzewalni. Jego opiekunką prawną 

została pani Bożena, która wspierała go, kiedy przebywał na ulicy. Z jej 

inicjatywy zaczął się poruszać na wózku inwalidzkim, chociaż w ocenie 

streetworkerów na tym etapie wystarczający byłby balkonik. W takim sta-

nie trafił do mieszkania w ramach programu najpierw mieszkanie. Pan 

Janek pomagał mu w codziennym funkcjonowaniu, ale pojawiły się pro-

blemy ze strony opiekunki prawnej. Pani Bożena przychodziła codziennie 

i przebywała w mieszkaniu od 16.00 do 23.00, zajmując się panem Józe-

fem. Doprowadziło to do napięć pomiędzy nią i panem Jankiem, który 

czuł, że jego strefa osobista została naruszona. Ponadto opiekunka wy-

znaczyła swój program wsparcia nie licząc się z programem i celami wy-

znaczonymi przez zespół wspierający osoby uczestniczące w najpierw 

mieszkanie. Sama woziła go na rehabilitację, załatwiła dodatkowe go-

dziny opiekuńcze z MOPR, dzienny dom pobytu w godzinach przedpołu-

dniowych. Realizacja dwóch odrębnych programów odbiła się negatyw-

nie na samopoczuciu pana Józefa: ...pan Józef wyraża już zmęczenie tym 

nadopiekuńczym trybem wobec niego i to jest zły proces. 

Pan Józef spędził w mieszkaniu 6 miesięcy, ale umowa nie zostanie prze-

dłużona. Podjęto działania w celu umieszczenia go w DPS. Pan Janek 

natomiast trafi do innego programu i będzie miał gdzie mieszkać. 

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIESZKANIACH CHRONIONYCH PROWADZONYCH  

PRZEZ STOWARZYSZENIE „DOM POMOCNA DŁOŃ” W BŁOŃSKU 

Nazwa  

realizatora 

Stowarzyszenie „Dom Pomocna Dłoń” 

Tytuł  

programu 

Mieszkania chronione wspierane  

 

Źródła  

finansowania 

Umowa z miastem Poznań – 16 osób; umowy z innymi gminami – 10 

osób; umowy cywilnoprawne z 10 osobami na pobyt w mieszkaniu chro-

nionym wspieranym. 
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Ogólny opis 

programu 

Mieszkania chronione wspierane przeznaczone są dla osób z niepełno-

sprawnościami fizycznymi i zaburzeniami psychicznymi. 

W ramach programu realizowane jest wsparcie dla 36 osób w 6 mieszka-

niach 4-5 osobowych (2 pokoje, kuchnia, łazienka) oraz w 4 mieszkaniach 

2-osobowych (pokój, kuchnia, łazienka). Osoby przebywające w miesz-

kaniach wspomaga zespół specjalistów zatrudnionych przez Stowarzysze-

nie, w tym opiekunki (2,5 etatu), pedagog, pracownik socjalny oraz pielę-

gniarka/ratownik medyczny (12h miesięcznie). 

W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się: usługi bytowe, po-

rządkowe, pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu  

codziennymi (pomoc w przemieszczaniu się, pomoc przy zabiegach higie-

nicznych, pomoc przy ubieraniu się, sprzątanie, zakupy, przygotowywa-

nie posiłków), realizacji kontaktów społecznych w celu utrzymania lub 

rozwijania samodzielności osoby na poziomie psychofizycznych możli-

wości. 

Pobyt w mieszkaniu może być okresem przejściowym między pobytem  

w placówce dla osób w kryzysie bezdomności a przyznaniem miejsca  

w DPS.  

Szczegółowy 

opis rozwiąza-

nia w zakresie 

realizacji usług 

opiekuńczych  

w ramach  

projektu  

Mieszkanie chronione wspierane jest częścią schroniska z usługami opie-

kuńczymi. Osoby w kryzysie bezdomności, które korzystają z usług SUO, 

po rekonwalescencji mogą skorzystać z mieszkania chronionego. Jest to 

miejsce, w którym osoba w kryzysie bezdomności ma możliwość poznawa-

nia i wykorzystywania własnych zasobów.  

Mimo niepełnosprawności i różnych ograniczeń może wrócić do samo-

dzielności. We własnym zakresie przygotowuje sobie wszystkie posiłki, 

dba o higienę osobistą, dba o czystość własnej odzieży i bielizny osobistej. 

W każdym mieszkaniu jest wyposażenie nie odbiegające od wyposażenie 

standardowego domu.  

Beneficjent projektu uczestniczy w różnych przedsięwzięciach np. w ra-

mach treningu ekonomicznego ma możliwość dokonania zakupu towarów 

w tzw. sklepiku na terenie placówki, posługując się wirtualnymi „pie-

niędzmi” w formie talonu. Raz na tydzień mieszkaniec otrzymuje talon na 

kwotę 56 zł i może w sklepie kupić w zasadzie wszystko, oprócz napojów 

alkoholowych i medycznych. Celem treningu jest uświadomienie osobie, 

że 56 zł może wydać na początku tygodnia i pozostać bez grosza na resztę 

dni albo obliczyć wydatki, skonfrontować potrzeby i zacząć zaspakajać je 

na bieżąco ucząc się kupować towar w takich ilościach, które nie będą 

wyrzucane i marnotrawione a środki finansowe zostaną wydane celowo. 

Mieszkaniec przy niewielkim wsparciu opiekuna sam decyduje o swoich 

wydatkach, musi zaplanować zakupy, samodzielnie je wykonać i na koniec 

przygotować posiłek. 

Każde mieszkanie ma własny podlicznik wskazujący zużycie energii i licz-

nik wody. Założeniem było, aby mieszkańcy odczuli oszczędności i mogli 

je przeznaczyć na jakiś inny cel. Życie i formalności okazały się bardziej 

skomplikowane i nie można wykorzystać tego pomysłu, ponieważ refunda-

cja kosztów musi być jak najmniej skomplikowana. Trochę szkoda, że nie 

wykorzystuje się tego celu projektu, ponieważ ludzie oszczędzają media, 

aby koszty redukować i to był dobry pomysł na trening gospodarności. 
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Każdy mieszkaniec musi zadbać o miejsce tak jak w przyszłości o własne 

mieszkanie. W przeciwieństwie do DPSu czy nawet pobytu w SUO tu be-

neficjent mieszkania wspieranego sam musi umyć podłogę, naczynia, po-

sprzątać. 

Pracownicy SUO zauważyli, że podopieczni SUO zanim przejdą do miesz-

kania wspieranego walczą ze swoimi obawami, lękami przed zmianą. 

Obawiają się samodzielności, odczuwają lęk, trudno im też zrezygnować 

z miejsca, w którym mają wszystko podane. 

Okazuje się jednak, że wejście do projektu „Mieszkanie chronione” 

otwiera ich i później nie chcą wracać do SUO. Mieszkańcy nabywają 

umiejętności radzenia sobie z codziennością, wykorzystują swój potencjał, 

nie tracą zdolności do samodzielnego funkcjonowania lub rozwijają umie-

jętności gospodarowania, ekonomii, gotowania, spędzania wolnego 

czasu, regulują swoją sytuację socjalną, prawną zdrowotną. Zaczyna im 

odpowiadać towarzystwo innych osób, samodzielność, swoboda, samode-

cydowanie, akceptacja siebie, poczucie sukcesu. Zakres usług opiekuń-

czych organizowanych mieszkańcom zwiększa ich aktywność i czasami nie 

ma powodu przenoszenia ich do DPS. 

Walorem mieszkań jest ich projekt – mieszkania maksymalnie dwupoko-

jowe, łazienka i kuchnia, od 2 do 5 osób w mieszkaniu, brak barier archi-

tektonicznych, wygoda, piękny teren wokół mieszkania.  

Z mieszkania korzystają osoby na wózkach inwalidzkich, osoby z trudno-

ściami poruszania się, ale nie pozbawione godności, uśmiechnięte. Wśród 

lokatorów jest małżeństwo – mąż opiekuje się żoną, pomaga w pielęgnacji. 

Mieszkania chronione przy SUO to odrobina powrotu do normalności, to 

aktywność na miarę możliwości poszczególnych osób, to nauka samego 

siebie i odkrywania swoich możliwości Mieszkanie to nie wyręczanie  

a wspieranie i aktywizowanie taki stary a nowy cel projektu. 

W mieszkaniu chronionym człowiek uczy się chodzić, liczyć, myć, goto-

wać, rozmawiać, żyć w grupie korzystając ze wsparcia pedagoga, pracow-

nika socjalnego, opiekunów i pielęgniarki oraz naturalnej aktywności ży-

ciowej. 

Program mieszkań wspieranych z dostępem do usług opiekuńczych dla be-

neficjentów ze schroniska z usługami opiekuńczymi jest dużym wyzwaniem 

podejmowanym przez poszczególne osoby. Mimo, że uczestnicy projektu 

muszą we własnym zakresie zadbać o porządki, higienę, przygotowanie 

posiłków itp., to mimo pewnych obaw przed rozpoczęciem projektu, po 

wdrożeniu do projektu nie chcą opuszczać mieszkania i nie zamierzają 

wracać do SUO. 

Wsparcie uzyskiwanie w mieszkaniach chronionych w przypadku osób  

z różnymi ograniczeniami i niepełnosprawnościami jest alternatywą do 

DPSów czy nawet samodzielnych mieszkań, w których samotne osoby ze 

względu na koszty nie byłyby w stanie funkcjonować.  

Mieszkania chronione zespolone uczą żyć beneficjentów we wspólnocie – 

muszą zadbać o teren wokół mieszkania, domu, uczestniczyć we wspól-

nych imprezach, przygotować posiłki, podzielić się doświadczeniem. 
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USŁUGI OPIEKUŃCZE W PROJEKTACH MIESZKANIOWYCH REALIZOWANYCH  

PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR SPOŁECZNY W PARTNERSTWIE Z MIASTEM BYDGOSZCZ 

Nazwa  

realizatora 

Beneficjentem projektów (partnerem wiodącym) była Fundacja Inkubator 

Społeczny, partnerami w projektach: Miasto Bydgoszcz – Miejski Ośro-

dek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, Stowarzyszenie „Podaj rękę”, 

Fundacja Aktywność, Centrum Rozwoju Kapitału Ludzkiego Kadra.  

Tytuł  

programu  

Projekty realizowane przez partnerstwa to: „Wykluczeni-udomowieni. 

Przepis na zmianę”, „Projekt mieszkania wspierane w Bydgoszczy” 

(okres realizacji 1.04.2017-30.06.2018). Kolejne dwa realizowane pro-

jekty to: „Przepis na dom” (1.10.2017-30.09.2020) oraz „zaDOMowieni” 

(1.03.2018-29.02.2020)  

Źródła  

finansowania 

Projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujaw-

sko-Pomorskiego, środków własnych Fundacji Inkubator Społeczny  

i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy (jako wkład 

własny, osobowy i rzeczowy w projektach).  

Inicjatywy częściowo bazowały na lokalach udostępnionych przez gminę 

Miasto Bydgoszcz, które wcześniej wyremontowano dzięki projektom in-

westycyjnym współfinansowanym środkami z Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Banku Gospodarstwa Krajowego.  

Ogólny opis 

projektu 

W projektach były realizowane 3 moduły: 

❑ utworzenie, wyposażenie, uruchomienie i prowadzenie mieszkań 

służących do realizacji usług społecznych (częściowo w lokalach 

udostępnionych przez gminę Miasto Bydgoszcz); 

❑ świadczenie usług opiekuńczych;  

❑ świadczenie usług o charakterze wspierająco-terapeutycznym  

i pracy socjalnej. 

Wsparcia mieszkańcom udzielało 8 opiekunek (obecnie 5), pracownik so-

cjalny, psycholog i doradca zawodowy. 

Moduł usług opiekuńczych obejmował 3900 godzin wsparcia, w ramach 

którego realizowano: 

❑ usługi adekwatne do stanu zdrowia, 

❑ pomoc przy przygotowywaniu posiłków z uwzględnieniem od-

powiedniej diety, 

❑ przynoszenie cięższych zakupów, pomoc w zachowaniu porząd-

ków w mieszkaniu i utrzymaniu kontaktów z otoczeniem 

(wspólne wyjścia, spacery), 

❑ usługi gospodarcze (pomoc przy porządkowaniu mieszkania 

itp.), 

❑ wsparcie specjalistyczno-medyczne, monitorowanie staniu zdro-

wia, przestrzegania terminów wizyt, rejestracja, umawianie wi-

zyt u lekarzy specjalistów, wspólne wyjazdy do placówek służby 

zdrowia, organizacja transportu medycznego, kontrola i monito-

rowanie systematyczności zażywania leków. 
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Efektami założonych działań było częściowe rozwiązanie problemów 

związanych z wykluczeniem społecznym, m.in.: bezdomności czy niepeł-

nosprawności. Projekt obejmował 85 miejsc zlokalizowanych w 32 miesz-

kaniach, z których miało skorzystać 90 osób. 

Szczegółowy 

opis rozwiąza-

nia w zakresie 

realizacji usług 

opiekuńczych  

w ramach  

projektu  

Projekty zostały zapoczątkowane w 2017 roku, a zakończyły się w 2020. 

Dwa projekty później zakończone aktualnie są w stadium trwałości pole-

gającym m. in. na zachowaniu liczby miejsc i świadczonych usług. Zało-

żenia dwóch wcześniejszych projektów kontynuują z własnych środków  

i wpłat mieszkańców Fundacja Inkubator Społeczny oraz Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. 

Z usług świadczonych w mieszkaniach uruchomionych w ramach projek-

tów skorzystały do 30.09.2021 r. 132 osoby, w tym 57 kobiet, 73 mężczyzn, 

2 dzieci. Uczestnicy czterech opisywanych projektów unijnych skorzystali 

z około 4850 godzin zajęć wspierająco-terapeutycznych, korzystali ze 

wsparcia psychologa, opiekunów, pracowników socjalnych.  

Z mieszkańcami umowy najmu mieszkania zostały zawarte na czas nieo-

kreślony. Otrzymują oni wsparcie zespołu pracowników, w skład którego 

wchodzą: pracownik socjalny, opiekun, psycholog, obecnie w stadium 

trwałości pozostali opiekunowie i pracownicy socjalni.  

Osoby przyjęte do programu są aktywizowane do takich działań jak wy-

konywanie codziennych obowiązków (pranie, sprzątanie, gotowanie),  

w czym pomagają opiekunowie osób niesamodzielnych. Przeprowadzone 

w ramach projektów zajęcia i treningi z zakresu estetyki, higieny, gospo-

darowania budżetem domowym, umożliwiły nabycie lub podniesienie po-

ziomu kompetencji i umiejętności społecznych. Konsultacje z psycholo-

giem miały na celu uruchomienie pracy własnej nad swoimi problemami, 

w tym uzależnieniami. Dodatkowo podopieczni byli objęci zintensyfiko-

waną pracą socjalną, co w wielu przypadkach przyniosło poprawę  

sytuacji socjalnej, finansowej, rodzinnej, zawodowej i społecznej. Po za-

kończeniu projektów nastąpiło zmniejszenie natężenia usług, świadczą je 

opiekunowie osób niesamodzielnych oraz pracownicy socjalni. 

Z badania ewaluacyjnego wynika, że ponad 90% osób było zadowolonych 

z realizacji projektu, poprawiło to ich poczucie wartości i zwiększyło po-

czucie bezpieczeństwa. Niektórzy uczestnicy projektu podkreślali, że prze-

stali czuć się osobami w kryzysie bezdomności. Poprawił się stan zdrowia 

wielu osób uczestniczących w projektach. Obserwowaliśmy, że osoby, 

które powinny trafić do DPSu w mieszkaniach zwiększyły aktywność, za-

chowały również dłużej aktualny poziom samodzielności i zdrowia, aniżeli 

osoby w podobnej sytuacji w schroniskach. Obserwując tych samych ludzi 

w schronisku widzieliśmy, jak ulatuje z nich życie, a w mieszkaniach 

wraca. Szczególnie kobiety zaczęły tworzyć miejsca, z których zrobiły 

przytulne mieszkania (kwiaty, obrazki, dekoracje), poza tym mieszkania 

były zadbane. 

Większość osób poczuła się odpowiedzialna za miejsce, które było ich do-

mem. Część osób nawiązała relacje z członkami rodziny. Część osób sko-

rzystała z zasobów miasta, brała udział w różnych projektach dedykowa-

nych seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, zaczęli aktywizować się 

w środowisku, część nawiązała kontakty z sąsiadami. 
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Projekt mieszkań wpieranych, w których świadczone są usługi opiekuńcze 

zdecydowanie się sprawdza. Osoby których stan zdrowia i poziom samo-

dzielności wymagają wsparcia nadal funkcjonują w środowisku, korzy-

stają z zasobów gminy. Aktywność osób w mieszkaniach utrzymuje się na 

wyższym poziomie niż osób z niepełnosprawnościami w schronisku. 

Mieszkanie chronione pozwala ludziom doświadczyć odpowiedzialności 

za własne życie, odczuć, że bezdomność może się kiedyś zakończyć, 

wpływa na poprawę sytuacji życiowej. Wiele osób odbudowuje relacje ro-

dzinne, po wielu latach nawiązują kontakt. Uczą sią, że ich życie zależy od 

nich a nie od instytucji czy opiekuna, wracają do normalności, zaczynają 

pełnić role społeczne podobne do innych mieszkańców gminy, w miejsce 

bierności, w którą najczęściej popadają w placówce. Koszty mieszkania 

są niższe od kosztów utrzymania mieszkańca w DPS. 

 

WNIOSKI I REKOMENDACJE W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH  

W ROZWIĄZANIACH MIESZKANIOWYCH 

❑ W przypadku osób w kryzysie bezdomności wymagających usług opiekuńczych moż-

liwe jest wprowadzenie rozwiązań mieszkaniowych, nawet gdy wymagają one opieki 

całodobowej. Możliwe są tutaj do zastosowania różne schematy wsparcia: 

▪ wspólne zamieszkanie w jednym mieszkaniu osoby sprawnej i mniej spraw-

nej, pod warunkiem, że osoba sprawna wyrazi zgodę na sprawowanie opieki 

nad osobą mniej sprawną – w takiej sytuacji powinna przejść kurs z zakresu 

usług opiekuńczych; 

▪ opiekunka dochodząca do mieszkania kilka razy w tygodniu – częstotliwość  

i zakres usług dostosowana do potrzeb konkretnej osoby. 

❑ Obejmowanie osób w kryzysie bezdomności wsparciem w formie mieszkania z usłu-

gami opiekuńczymi wpływa pozytywnie na podtrzymywanie lub rozwój aktywności, 

zdolności do samoobsługi, jest zgodne z procesem usamodzielniania się. Dlatego reko-

mendujemy wprowadzenie rozwiązań mieszkaniowych z usługami opiekuńczymi jako 

alternatywę dla rozwiązań instytucjonalnych – schronisk z usługami opiekuńczymi  

i domów pomocy społecznej. Dobrym modelem jest również łączenie schronisk z usłu-

gami opiekuńczymi z rozwiązaniami mieszkaniowymi – kompleksowość usług. 

❑ Programy wsparcia w mieszkaniach chronionych powinny mieć kompleksowy charak-

ter i obejmować różnorodne formy pomocy, w tym asystentura, usługi opiekuńcze, 

usługi prawne, treningi, terapia, grupy wsparcia itp. 

❑ Istotną rolę w realizacji wsparcia odgrywają opiekunowie. Powinny to być osoby rozu-

miejące cele programu mieszkaniowego i potrafiące współpracować z zespołem wspie-

rającym osobę bezdomną. Rekomendujemy współpracę z podmiotami ekonomii spo-

łecznej oferującymi usługi opiekuńcze, które mogą być bardziej otwarte niż firmy  

komercyjne na realizację szerszego zakresu usług. 

❑ Pracownicy wchodzący w skład zespołów wspierających powinni przechodzić szkole-

nia z zakresu metod kompleksowego wsparcia mieszkańców mieszkań chronionych  

i pracy zespołowej. 

❑ Rekomendujemy, aby umowy z mieszkańcami mieszkań chronionych były podpisy-

wane bezterminowo. Poczucie bezpieczeństwa i zaufanie odgrywają bardzo dużą rolę  
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w procesie ich rehabilitacji i aktywizacji. Dlatego nawet jeżeli dany program jest współ-

finansowany ze środków UE to potem powinien być kontynuowany ze środków samo-

rządu. 

❑ Mieszkania chronione powinny być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawno-

ściami, a jednocześnie tanie w eksploatacji, tak aby mieszkańcy byli w stanie regulować 

opłaty ze swoich niewielkich zazwyczaj dochodów. 

❑ Osoby mieszkające w mieszkaniach chronionych powinny uczestniczyć w innych pro-

gramach skierowanych np. do osób starszych czy osób z niepełnosprawnościami,  

a także programach aktywizacyjnych skierowanych do mieszkańców miasta. 
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WSPÓŁPRACA SZPITALI Z OŚRODKAMI POMOCY  
SPOŁECZNEJ W ZAPEWNIENIU POMOCY OSOBOM  
BEZDOMNYM PO OPUSZCZENIU SZPITALA 

 
Piotr Olech (red.) 
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny 

Paweł Jaskulski 
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie 

Łukasz Linowski 
Fundacja Inkubator Społeczny 

WSTĘP 

Oddajemy w ręce czytelników raport z badania Współpraca szpitali z ośrodkami pomocy spo-

łecznej w zapewnieniu pomocy osobom bezdomnym po opuszczeniu szpitala przeprowadzonego 

na zlecenie Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności w ra-

mach programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym dofinansowanego 

ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.  

Badanie dotyczy przede wszystkim współpracy w zakresie procesów przyjmowania, leczenia  

i opuszczania szpitali przez osoby doświadczające bezdomności a także dostępności usług me-

dycznych dla osób w kryzysie bezdomności.  

Realizację badania przeprowadzono w 7 miastach w Polsce w następujących województwach: 

❑ mazowieckie – m st. Warszawa 

❑ dolnośląskie – Wrocław  

❑ pomorskie – Gdańsk 

❑ kujawsko-pomorskie – Bydgoszcz 

❑ podlaskie – Białystok 

❑ śląskie – Zabrze 

❑ zachodniopomorskie – Koszalin 

Badaniem objętych zostało 7 grup instytucji/organizacji i respondentów, w tym szpitale, pogo-

towia ratunkowe, szpitale psychiatryczne, ośrodki pomocy społecznej, streetworkerzy/ki oraz 

placówki dla osób bezdomnych, tj. schroniska, ogrzewalnie i noclegownie.  

Raport składa się z czterech części, które zbierają zarówno wyniki badań ankietowych jak i opra-

cowanie indywidualnych wywiadów z kluczowymi osobami dla poszczególnych organizacji  

i instytucji biorących udział w badaniu.  

Pierwsza część badania opisuje przebieg leczenia szpitalnego i liczebność osób bezdomnych ko-

rzystających z leczenia w wybranych placówkach medycznych. Analizuje także procedury  

i uwarunkowania prawne związane z wypisami ze szpitala i kierowaniem osób bezdomnych po 

leczeniu szpitalnym do schronienia.  
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Druga część badania analizuje dostępność usług medycznych i pielęgnacyjno-opiekuńczych dla 

osób przebywających w miejscach niemieszkalnych i w niskoprogowych formach zakwatero-

wania (ogrzewalnie, noclegownie) oraz możliwości identyfikacji osób wymagających takich 

usług w środowisku (streetworking, w szczególności tzw. „streetworking medyczny”).  

Trzecia część badania odnosi się do dostępności pomocy dla bezdomnych osób cierpiących na 

zaburzenia psychiczne i z niepełnosprawnością intelektualną.  

Ostatnia, czwarta część badania zawiera studium przypadku, w którym dokonano analizy wieku 

i śmiertelności osób dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań przebywających w pla-

cówkach dla osób bezdomnych i mieszkaniach wspieranych prowadzonych w Bydgoszczy  

w latach 2017-2020. 

Wszystkie części badania zakończone są podsumowaniem zidentyfikowanych kluczowych ba-

rier i problemów oraz wnioskami i propozycjami działań w danym obszarze. Na końcu raportu 

znajdują się zaś kluczowe rekomendacje, które dotyczą zarówno zmian prawnych, systemowych 

jak i organizacyjnych czy instytucjonalnych.  

Zapraszamy do lektury! 

 

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI 

W zakresie wiedzy o osobach w bezdomności, które trafiają na oddziały ratunkowe i oddziały 

szpitalne należy wyraźnie podkreślić, że zarówno z poziomu systemu ochrony zdrowia jak i ze 

strony pomocy społecznej, w sposób systemowy i regularny nie jest monitorowana kwestia 

liczby osób pozostających w bezdomności korzystających z oddziałów ratunkowych i leczenia 

szpitalnego. Wiedza w tym zakresie jest fragmentaryczna, niepełna i szczątkowa, opiera się 

przede wszystkim na wiedzy własnej pracowników/czek socjalnych pochodzącej z identyfikacji 

osób nieubezpieczonych (nie wszystkie osoby w bezdomności są nieubezpieczone, nie wszystkie 

osoby nieubezpieczone doświadczają bezdomności), prowadzenia procesów zapewnienia do-

stępu do świadczeń zdrowotnych czy realizowania własnych, indywidualnych statystyk. Jedno-

cześnie problemy i deficyty zdrowotne osób w kryzysie bezdomności wskazują na olbrzymie 

potrzeby korzystania z usług ochrony zdrowia, tymczasem skala wykorzystywania w praktyce 

tych usług jest zdecydowanie zbyt niska w porównaniu do zapotrzebowania.  

Badania w zakresie ścieżek trafiania osób w bezdomności do szpitala, potwierdziły, że zdecydo-

wana większość osób trafiająca na oddziały ratunkowe i na leczenie szpitalne, to osoby z prze-

strzeni ulicy, miejsc niemieszkalnych i sfery publicznej oraz placówek. Jednocześnie dość często 

osoby w kryzysie bezdomności trafiają do szpitali za pośrednictwem izb wytrzeźwień lub innych 

analogicznych placówek – zatrudnieni tam lekarze stwierdzają, że stan tych osób zagraża ich 

zdrowiu i życiu, i muszą zostać przetransportowane do szpitali. 

Niemal wszystkie osoby, instytucje i organizacje biorące udział w badaniu potwierdzały po-

trzebę i zasadność funkcjonowania w miastach izb wytrzeźwień lub placówek spełniających ich 

funkcję. Analiza wykazała wysoki wskaźnik korzystania z izb wytrzeźwień tam, gdzie one są. 

Jednocześnie w gminach, w których nie ma izb wytrzeźwień lub innych analogicznych placó-

wek, współpraca między szpitalami a ośrodkami pomocy społecznej jest trudniejsza, bowiem 

wtedy to właśnie szpitale (i/lub Policja) przejmują na siebie ciężar opieki nad osobami nietrzeź-

wymi. 

Szczególnie grupa osób doświadczających ulicznej bezdomności ma zdecydowanie wysokie po-

trzeby zdrowotne. Jednocześnie ma utrudniony dostęp zwłaszcza do podstawowej opieki zdro-

wotnej, a także trudności, szczególnie w okolicznościach epidemii COVID-19, w dostępie do 
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leczenia szpitalnego. Procedury związane z dostępem do świadczeń zdrowotnych są zawiłe  

i skomplikowane, wymagają dużych nakładów organizacyjnych i czasowych, jednocześnie ist-

niejące rozwiązania prawne nie gwarantują wszystkim równego dostępu do powszechnych usług 

zdrowotnych.  

W kwestii ubezpieczenia zdrowotnego osób w kryzysie bezdomności należy wskazać przede 

wszystkim, że jego brak stanowi poważny problem i wyzwanie zarówno dla podmiotów ochrony 

zdrowia, jak i pomocy społecznej. Skala problemu, szczególnie w odniesieniu do osób doświad-

czających bezdomności ulicznej w miejscach niemieszkalnych i przestrzeni publicznej, dotyczy 

70%, a niekiedy nawet 90% osób. W placówkach dla osób w kryzysie bezdomności, gdzie osoby 

objęte są wsparciem i systematyczną praca socjalną, wskaźnik liczby osób nieubezpieczonych 

jest znacznie niższy i wynosi 20-30% osób. Istnieją także różnice pomiędzy poszczególnymi 

miastami objętymi badaniami. Koszty ponoszone na ubezpieczenie osób w bezdomności są zna-

czące w budżetach poszczególnych ośrodków pomocy społecznej, jednocześnie warto odnoto-

wać, że miasta ponoszą dodatkowo dość wysokie koszty postepowań administracyjnych dot. 

przyznania prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  

publicznych. 

Leczenie osób bezdomnych w kryzysie bezdomności na oddziałach szpitalnych obejmuje przede 

wszystkim zabiegi, operacje i intensywną terapię w następujących zakresach i obszarach inter-

wencji i leczenia: 

❑ diagnostyka,  

❑ chirurgia, 

❑ ortopedia, 

❑ neurologia, 

❑ dermatologia, 

❑ gastrologia, 

❑ kardiologia, 

❑ inne. 

Zakres schorzeń i chorób dotykających osoby w kryzysie bezdomności jest bardzo szeroki i naj-

częściej powiązany bezpośrednio z sytuacją bezdomności i trybem życia osób w kryzysie bez-

domności. Jak wykazały badania, liczba osób doświadczających bezdomności trafiających do 

szpitali nie jest duża, jednak najczęściej złożona sytuacja zdrowotna i wielość chorób powoduje, 

że interwencje i leczenie szpitalne jest wielowymiarowe, długoterminowe i kosztowne.  

Niemożliwe jest oszacowanie kosztów leczenia i opieki zdrowotnej osób w kryzysie bezdomno-

ści korzystających z opieki szpitalnej, dane na ten temat nie są agregowane i zbierane. W ocenie 

i w perspektywie przedstawicieli systemu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej koszty lecze-

nia osób w bezdomności są bardzo wysokie ze względu na wielowymiarowe problemy zdro-

wotne. Dodatkowo zwiększane są przez koszty ubezpieczeń, procedur administracyjnych zwią-

zanych z prawem do świadczeń i kosztami leków oraz dalszej opieki zdrowotnej.  

Epidemia zmniejszyła dostępność do leczenia szpitalnego i interwencji na oddziałach ratunko-

wych osób doświadczających bezdomności, wskazano także mniejszą liczbę̨ osób leczonych, 

szybsze wypisywanie ze szpitali, częstsze odmowy przyjazdu pogotowia ratunkowego, powierz-

chowność interwencji, a także utrudnienia w dostępie i rejestracji w POZ. Przymusowe badania 

na COVID-19 oraz wstrzymanie przyjęć, powodowały przesuwanie terminów zabiegów i wizyt 

w przychodniach i klinikach szpitalnych, niekiedy zabiegi i operacje były odwoływane, bez 

wskazywania kolejnych terminów. Szczególnie dla wielu osób znajdujących się w kryzysie bez-

domności dotkliwe było ograniczenie wizyt do teleporad, co w sytuacji braku telefonu zwyczaj-

nie wykluczało tę grupę z dostępu do jakichkolwiek konsultacji. Wyraźnie pogorszyła się sytu-

acja zdrowia psychicznego osób doświadczających bezdomności – kwestia dostępu do systemu 

ochrony zdrowia psychicznego nigdy nie była łatwa, tymczasem w okresie epidemii nastąpił 
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kompletna zapaść dostępu do usług psychiatrycznych, psychoterapeutycznych czy terapii uza-

leżnień. 

Śmiertelność osób w kryzysie bezdomności nie jest monitorowana w sposób stały i systema-

tyczny, liczba pochówków tylko po części pokazuje umieralność osób w bezdomności, jest nie-

pełna, a czasami obejmuje inne grupy np. osoby samotne. Dane zarówno szpitali, ośrodków po-

mocy, jak i placówek noclegowych pokazują jednak, że wskaźniki śmiertelności rosną. Sytuację 

można powiązać z epidemią COVID-19, może mniej w zakresie doświadczenia choroby, choć  

i także, ale też ze względu na utrudnienia w dostępie do ochrony zdrowia. Rosnące statystyki 

szczególnie w placówkach tłumaczyć jednak trzeba przede wszystkim trudną i pogarszającą się 

sytuacją zdrowotną, starzeniem się i postępującą degradacją fizyczną i psychiczną. Wykazano 

także, że umierają coraz młodsze osoby. W Bydgoszczy na podstawie studium przypadku, dane 

schroniska pokazują, że od 2017, rocznie umiera ok. 10% stanu osobowego badanej placówki,  

a liczba ta rośnie każdego roku. W porównaniu do śmiertelności mieszkańców Bydgoszczy, 

wskaźnik śmiertelności mieszkańców schroniska i mieszkań wspomaganych był 6 do 8-krotnie 

wyższy. Jednocześnie grupa ta zdecydowanie szybciej się starzeje.  

Współpraca podmiotów ochrony zdrowia i pomocy społecznej w trakcie przyjęcia i w procesie 

leczenia jest niewielka, mało jest w tym zakresie obszarów współdziałania, realizowane są ewen-

tualne konsultacje, przede wszystkim związane z prawem do świadczeń zdrowotnych. Tymcza-

sem osoby biorące udział w badaniu wskazywały wiele potencjalnych obszarów do wymiany 

informacji i wiedzy, co pozwalałoby lepiej pomagać i oszczędzać czas, energię i finanse. Szcze-

gólnie istotne są niewykorzystane możliwości współpracy w kontekście zapewnienia pomocy  

i wsparcia po opuszczeniu szpitala.  

Bariery i trudności w procesie przyjmowania osób i ich leczenia związane są przede wszystkim 

z kwestiami i uwarunkowaniami wynikającymi z bezdomności. Odnotowane zostały ogólne pro-

blemy systemowe, takie jak brak ubezpieczenia, mała dostępność specjalistów, długi okres ocze-

kiwania, problem teleporad, utrudnienia w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej. Zwró-

cono uwagę na problem towarzyszenia osobom w bezdomności w procesie leczenia. Istotnym 

zagadnieniem jest kwestia diagnostyki i orzecznictwa osób przebywających na ulicy, doraźnie 

korzystających z opieki zdrowotnej. Ostatecznie podnoszono istotny problem niechęci i nega-

tywnego nastawienia wielu osób w bezdomności do dbania o zdrowie i partycypacji w leczeniu 

i zdrowieniu, korzystania z pomocy szpitali i placówek służby zdrowia.  

Główną trudnością i wyzwaniem w kontekście opuszczania szpitali przez osoby w kryzysie bez-

domności jest niewielka dostępność schronisk z usługami opiekuńczymi (dalej: SUO) oraz ba-

riery w dostępie do zakładów opiekuńczo-leczniczych i zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych 

(dalej: ZOL/ZPO), a także domów pomocy społecznej (dalej: DPS). Problemem ciągle pozostaje 

zatajanie informacji o sytuacji zdrowotnej osób wypisywanych, szybkość postępowania, odwo-

ływanie się do ochrony danych osobowych i utrudnienie przepływu informacji. 

Generalnie w kontekście procesu wypisywania osób w bezdomności ze szpitala identyfikowa-

nych jest kilka kluczowych zagrożeń. Po pierwsze, powrót osób bezdomnych na ulicę i w miej-

sca niemieszkalne, gdzie ich stan zdrowia się jeszcze bardziej pogorszy. Po drugie, wypisywanie 

osób wymagających całodobowej opieki, niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania, do 

placówek dla osób w bezdomności nieprzystosowanych do obsługi takich osób. Po trzecie, po-

zostawanie osób bezdomnych w szpitalu, mimo iż zagrożenie dla ich zdrowia i życia osoby mi-

nęło, ze względu na brak dostępności usługi schronienia zapewniającej adekwatną opiekę  

poszpitalną. W tym właśnie kontekście wdrażane są w badanych miastach zarówno procedury 

nieformalne jak i formalne. Dodatkowo w sytuacji epidemii zwracano uwagę na stosowanie do-

datkowych wymogów formalnych związanych z przyjmowaniem osób do placówek np. koniecz-

ność odbycia izolacji lub wykonania testów. 
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Osoby opuszczające leczenie szpitalne zwykle trafiają do adekwatnych i odpowiednich miejsc, 

jakkolwiek we wszystkich badanych miastach zdarzają się sytuacje, że osoby, które wymagają 

kontynuacji leczenia i procesu zdrowienia, nie znajdują odpowiedniego dla siebie miejsca. Pro-

blemem jest zbyt mała liczba miejsc w SUO. Istotnym wyzwaniem jest także to, że zbyt mała 

liczba osób po leczeniu szpitalnym trafia do ZOL/ZPO, co wynika z małej liczby miejsc, a także 

raportowanej dyskryminacji w dostępie do tych placówek ze względu na brak lub niskie dochody 

osób w bezdomności. Odnotowano także zwiększoną liczbę osób, które trafiają do DPS, gdzie 

w obecnej chwili jest więcej miejsc po fali zgonów w trakcie epidemii COVID-19. Niestety  

w wielu miejscach osoby w kryzysie bezdomności wracają na ulicę i do miejsc niemieszkalnych. 

Kluczową barierą i trudnością w procesie zakończenia hospitalizacji i opuszczenia szpitala jest 

kwestia odpowiednich miejsc, w tym utrudniony dostęp do ZOL/ZPO a także DPS, zbyt mała 

liczba miejsc w SUO, problemy administracyjne i formalne związane z kontynuacją leczenia, 

brak mieszkań wspomaganych z profilem opiekuńczym. Istotnym problemem jest kwestia zata-

jania informacji medycznych i „podrzucania” pacjentów do nieadekwatnych do ich sytuacji pla-

cówek dla osób w bezdomności. Z perspektywy szpitali zaś problemem jest kwestia przetrzy-

mywania osób w kryzysie bezdomności w szpitalach ze względów socjalnych, a nie medycz-

nych, co powiązane jest jak wyżej wskazano, z brakiem odpowiednich miejsc i dostępu do nich.  

W odniesieniu do kontekstu nierównych szans i dyskryminacji osób w kryzysie bezdomności  

w dostępie do usług i świadczeń zdrowotnych, mamy do czynienia z rozbieżnymi perspekty-

wami. Zdarzają się sytuacje negatywnych stereotypów, które mogą rodzić uprzedzenia, a te  

z kolei prowadzić do dyskryminacji osób w kryzysie bezdomności. Zdarzają się równocześnie 

odwrotne sytuacje – osoby doświadczające bezdomności są pozytywnie wyróżniane, otrzymują 

specjalne traktowanie ze względu na sytuację, w której się znajdują, a także na złożone problemy 

i potrzeby. Wyzwaniem pozostaje kwestia towarzyszenia i wspierania osób w bezdomności  

w dostępie do usług zdrowotnych. Systemowa dyskryminacja upatrywana jest przede wszystkim 

w dostępie do ZOL/ZPO, a także w wyzwaniach związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym  

i prawem do świadczeń zdrowotnych. 

Dostęp do usług medycznych i pielęgnacyjno-opiekuńczych dla osób w bezdomności ulicznej 

realizowany jest głównie z wykorzystaniem powszechnych świadczeń zdrowotnych. W związku 

jednak ze specyficzną sytuacją osób doświadczających bezdomności oraz ograniczonym dostę-

pem do usług zdrowotnych w badanych miastach, częściowo wdrażane są działania ukierunko-

wane na zapewnienie bezpośrednich i specjalistycznych usług medycznych i pielęgnacyjno-

opiekuńczych dla osób znajdujących się w kryzysie bezdomności ulicznej. 

Usługa streetworkingu nie jest jeszcze powszechna na terenie Polski – spośród 7 badanych miast, 

5 mogło się poszczycić tego rodzaju usługą realizowaną na swoim terenie. Przy czym streetwor-

king ten bardzo różni się między miastami, zarówno jeśli chodzi o jego intensywność, jak i za-

angażowanie osobowe i organizacyjne. W każdym z tych 5 miast streetworking prowadzony jest 

w inny sposób. Nie ma jednego standardu obowiązującego w kraju, przez co w każdym mieście 

zasady, według których realizowany jest streetworking, różnią się od siebie. 

Streetworking medyczny lub uliczne usługi medyczne dedykowane dla osób w bezdomności 

ulicznej, są jest jeszcze rzadszą usługą w naszym kraju, spośród 5 miast realizujących streetwor-

king, 4 miały w pakiecie tego rodzaju usługi. Streetworking medyczny/uliczne usługi medyczne 

(podobnie jak „klasyczny” streetworking) nie są realizowane według żadnego standardu. W każ-

dym z miast usługi te wyglądają inaczej i wdrażane są w różnej skali. 

Najczęściej spotykane formy streetworkingu medycznego/ulicznych usług medycznych to:  

❑ wspólne patrole streetworkerów z lekarzami (Gdańsk, Białystok),  

❑ ambulatoria dla osób w bezdomności, ruchome bądź stacjonarne (Gdańsk – jednora-

zowo, Wrocław i Warszawa – stale), 
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❑ ambulanse/karetki dedykowane osobom w kryzysie bezdomności patrolujące miejsca 

niemieszkalne (Warszawa, Białystok), 

❑ ratownicy medyczni w różnego rodzaju mobilnych formach pomocy (np. Mobilny 

Punkt Wsparcia, Autobusów SOS, Zimowy Radiowóz – Gdańsk, Wrocław, Warszawa, 

Białystok) – sezonowo zimą. 

Streetworking psychiatryczny realizowany był wyłącznie w Gdańsku i Białymstoku (w Gdańsku 

regularne patrole streetworkerów z psychiatrą i terapeutą uzależnień, w Białymstoku kilka pa-

troli z psychiatrą), pozostałe opisane formy streetworkingu medycznego (ulicznych usług me-

dycznych) dotyczyły zdrowia fizycznego. 

Dostępność usług medycznych i pielęgnacyjno-opiekuńczych w ogrzewalniach i noclegowniach 

realizowana jest jak dla innych obywateli, zwykle nie są wdrażane odrębne programy/projekty  

z usługami wyspecjalizowanymi. W placówkach niekiedy realizowane są dyżury służb medycz-

nych, dość powszechnie w placówkach pracują ratownicy medyczni. Do dyspozycji osób z pla-

cówek pozostają także ambulanse/karetki – Wrocław. Wybrane placówki mają umowy z leka-

rzem rodzinnym na usługi dla os. nieubezpieczonych – Koszalin, realizowane są także wizyty 

domowe w placówkach – Białystok. 3 miasta spośród 7 miały w placówkach szerszy dostęp do 

usług zdrowotnych. 

Najczęściej spotykane urazy i problemy zdrowotne u osób bezdomnych w przestrzeni ulicznej  

i miejscach niemieszkalnych to: urazy kończyn (zwłaszcza dolnych), wrzody podudzia, odmroże-

nia, padaczka, wszawica, problemy kardiologiczne, problemy dermatologiczne, problemy stoma-

tologiczne, wycieńczenie organizmu, a także cały szereg powikłań związanych z chorobą alkoho-

lową. Do tego dochodzą jeszcze problemy zdrowia psychicznego, takie jak: depresja, powikłania 

psychiczne wynikające z długotrwałego uzależnienia od alkoholu, nerwice, stany lękowe, zaburze-

nia psychiczne na podłożu organicznym, schizofrenia, ciężkie zaburzenia snu itd.  

Oprócz potrzeb czysto zdrowotnych u osób bezdomnych przebywających na ulicy, wyodrębnić 

można jeszcze szereg potrzeb logistyczno-administracyjnych związanych z opieką zdrowotną, 

takich jak: brak ubezpieczenia, brak przypisania do lekarza pierwszego kontaktu, potrzeba ła-

twiejszego dostępu do lekarzy chirurgów w celu codziennego zmieniania opatrunków ciężko 

gojących się ran, potrzeba ułatwienia dostępu do lekarzy psychiatrów (długie kolejki), potrzeba 

ułatwienia i skrócenia procesu otrzymania pomocy w szpitalnych oddziałach ratunkowych (da-

lej: SOR), oddziałach detoksykacyjnych oraz oddziałach terapii uzależnień, problemy z wyku-

pieniem recept (brak środków finansowych), problemy z orzecznictwem o niepełnosprawności 

(ktoś jest ewidentnie niepełnosprawny, ale nie ma orzeczenia, a proces załatwiania go jest długi 

i złożony, przez co osoba bezdomna nie jest w stanie go przejść), brak współpracy partnerskiej 

pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w lokalną pomoc osobom bezdomnym (brak partner-

skich relacji pomiędzy NGO, JST, służbą zdrowia) itd. W przypadku osób korzystających  

z noclegowni/ogrzewalni, należy dodać jeszcze niedostosowanie tych obiektów do osób z nie-

pełnosprawnością. Wyzwaniem pozostaje dostęp do specjalistycznego leczenia, szczególnie  

w okresie epidemii COVID-19. Sporo jest także problemów z dostępem i korzystaniem osób  

w kryzysie bezdomności z usług pogotowia ratunkowego i SOR.  

W zakresie barier i trudności w dostępie do usług zdrowotnych osób w bezdomności ulicznej, 

osoby badane zwracały uwagę przede wszystkim na niechęć i brak motywacji do korzystania  

z ogólnych usług zdrowotnych. Ponadto zwracano uwagę na wyższy poziom ogólnodostępnych 

usług dla osób w placówkach, a trudniejszy i problematyczny dostęp szczególnie do POZ i spe-

cjalistycznych poradni osób na ulicy. Wśród innych czynników utrudniających dostęp do świad-

czeń zdrowotnych wymieniano oczywiście sytuację epidemii COVID-19, protesty ratowników 

medycznych czy ograniczenia dostępności karetek. Ponadto zwracano uwagę na bariery admi-

nistracyjne (brak ubezpieczenia, deficyt wiedzy o procedurach) a także bariery świadomościowe 

związane ze stereotypami, uprzedzeniami a czasem dyskryminacją.  
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Współpraca pogotowia ratunkowego, ośrodka pomocy społecznej, streetworkerów/ek i placó-

wek oceniana była albo poprawnie, albo umiarkowanie pozytywnie. Wskazywano wprawdzie 

na różnego rodzaju trudności i problemy, jednak zwracano uwagę, że mają one charakter incy-

dentów, a nie normy. Jednocześnie zwracano uwagę na niewielką liczbę punktów stycznych  

i realnej współpracy pomiędzy ratownictwem medycznym a pomocą społeczną. Informowano  

o sytuacjach „podrzucania” osób w kryzysie bezdomności do placówek przez służby ratunkowe. 

Większość badanych osób opowiedziała się za udrażnianiem i korzystaniem z dostępu do ogól-

nej i powszechnej służby zdrowia przez osoby doświadczające kryzysu bezdomności. Równo-

cześnie dość szeroko podnoszono kwestie wykluczenia osób w bezdomności z dostępu do usług 

oraz niechęci samych osób do korzystania z ogólnodostępnych usług. Zwrócono uwagę na pu-

łapki i zagrożenia związane z tworzeniem wyspecjalizowanych usług tylko i wyłącznie dla osób 

w sytuacji bezdomności. Jednocześnie 5 na 7 badanych miast realizuje i rozwija różne specjali-

styczne usługi i działania zapewniające wsparcie medyczne i pielęgnacyjno-opiekuńcze dla osób 

doświadczających bezdomności, a 2 pozostałe miasta deklarują albo zainteresowanie albo 

wprost taką potrzebę. Osoby biorące udział w badaniu, zarówno z pogotowia ratunkowego  

i szpitali, jak i z ośrodków pomocy społecznej, placówek czy organizacji prowadzących street-

working, widzą potrzebę realizacji specjalistycznych usług medycznych dla osób bezdomnych, 

szczególnie w bezdomności ulicznej. Usługi te powinny mieć formułę streetworkingu lub me-

dyków ulicy, medycznych ambulatoriów czy punktów stacjonarnych, mobilnych usług zdrowot-

nych w tym ambulansów i karetek z personelem medycznym. 

Podobnie jak koszty, trudna do oszacowania jest kwestia liczby, częstotliwości i intensywności 

interwencji pogotowia ratunkowego w odniesieniu do osób w sytuacji bezdomności. W wymia-

rze globalnym niewielka ilość interwencji, zróżnicowany charakter, czasem wzywanie w bła-

hych sprawach. Brak jest systemu monitorowania i agregowania, a w samym systemie pojawiają 

się rozbieżności. Niekiedy wybrane pogotowia inaczej niż inne realizują dokumentację związaną 

z bezdomności i stosują indywidualne rozwiązania. Zgłaszane także były powtarzające się inter-

wencje wobec osób znajdujących się na ulicy i przestrzeni miejsc niemieszkalnych.  

Raportowano, szczególnie z perspektywy OPS i placówek, trudności w dostępie do interwencji 

pogotowia, powodowane niekiedy niechęcią czy dyskryminacją ze względu na bezdomność. 

Zwracano uwagę na wyzwania i trudności w trakcie interwencji pogotowia, podniesiono kwestie 

przygotowania, postaw i wiedzy samych ratowników. Jednocześnie zwracano uwagę na goto-

wość i postawę samych osób do skorzystania z pomocy. Odnotowywano także odmowy przy-

jazdu karetek w sytuacji, kiedy zgłaszającymi byli streetworkerzy/ki. Ostatecznie w kontekście 

dostępności do usług pogotowia ratunkowego podniesiono kwestię zbyt słabej współpracy ra-

townictwa medycznego z pomocą społeczną. Zidentyfikowano mało punktów stycznych i real-

nej współpracy. Tymczasem po obu stronach zwracano uwagę, że lepsza współpraca, wymiana 

wiedzy i doświadczeń mogłaby usprawnić wsparcie i pomoc dla osób w kryzysie bezdomności.  

Zaburzenia i choroby psychiczne, których doświadczają osoby w kryzysie bezdomności odnoszą 

się i mają zastosowanie do całej populacji. Mają zatem wymiar uniwersalny. Jednak ze względu 

na charakter bezdomności i jej specyficzne uwarunkowania osoby w kryzysie bezdomności czę-

ściej doświadczają zaburzeń depresyjnych, zaburzeń psychotycznych, niepełnosprawności inte-

lektualnej, zaburzeń spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych, zaburzeń oso-

bowości i zaburzeń poznawczych. Jednocześnie w dużej mierze wcześniejsze doświadczenie 

tych zaburzeń psychicznych mogło mieć wpływ na doświadczanie bezdomności. W kontekście 

zdrowia psychicznego osób w kryzysie bezdomności, dość często pojawiają się myśli rezygna-

cyjne i próby samobójcze, a także brak poczucia sensu i potrzeby życia.  

Osoby biorące udział w badaniu w różny sposób szacowały występowanie zaburzeń i chorób 

psychicznych w grupie osób doświadczających bezdomności. Przedstawiciele/ki ośrodków po-

mocy wskazywali, że zaburzeń psychicznych może doświadczać między 20% a 60% wszystkich 
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osób znajdujących się w sytuacji bezdomności. To dość szeroka rozpiętość i warto uzupełnić, że 

najwięcej wskazań obejmowało między 30% a 50% osób w bezdomności. Przedstawiciele/ki 

schronisk dla osób w bezdomności z kolei wskazywali/ły, że między 10% a 50% doświadcza 

zaburzeń. Tymczasem streetworkerzy/ki pracujący/e na ulicy wskazywali/ły różne szacunki  

i dane, między 5% a 90% osób, z czego najczęściej raportowano między 30 a 80%. Przedstawi-

cielki szpitali psychiatrycznych biorących udział w badaniu wskazywały, że około 10-30% spo-

śród wszystkich pacjentów, stanowią osoby w kryzysie bezdomności. Porównując to do propor-

cji pacjentów posiadających dom do pacjentów w kryzysie bezdomności w ogólnych szpitalach, 

trzeba wskazać, że to duża liczba. 

Specyfika zaburzeń psychicznych w grupie osób doświadczających bezdomności przebywają-

cych w szpitalach psychiatrycznych powiązana jest przede wszystkim z zaburzeniami psycho-

tycznymi, zaburzeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych i zaburzeniami 

organicznymi. Duża część pacjentów posiada podwójną diagnozę, zarówno zaburzenia psy-

chiczne jak i uzależnienia. Najwięcej osób znajduje pomoc na oddziałach psychiatrycznych oraz 

na oddziałach związanych z uzależnieniami (detoksykacja, terapia uzależnień).  

Najczęstszymi miejscami skąd osoby doświadczające bezdomności trafiają do leczenia psychia-

trycznego są: ulica/miejsca niemieszkalne/przestrzeń publiczna, schroniska a także izby wy-

trzeźwień. Nieco mniej osób na leczenie psychiatryczne trafia z ogrzewalni i noclegowni. Zde-

cydowanie najmniej osób trafia do szpitali psychiatrycznych z mieszkań wspomaganych, w tym 

chronionych, z domów pomocy społecznej, z zakładów opiekuńczo-leczniczych/pielęgnacyjno-

opiekuńczych, a także ze schronisk z usługami opiekuńczymi. 

Zakres interwencji i procesu leczenia wobec osób w kryzysie bezdomności w szpitalu psychia-

trycznym związany jest przede wszystkim z samym leczeniem psychiatrycznym, w zgodzie  

z rozpoznaniem i diagnozą kliniczną. Zgodnie z deklaracjami pracowniczek szpitali biorących 

udział w badaniu, najwięcej osób korzysta z pomocy oddziałów psychiatrycznych, dalej z od-

działów detoksykacji i leczenia uzależnień, które często, choć nie zawsze znajdują się na terenie 

szpitali psychiatrycznych. Jednocześnie wsparcie i opieka szpitali psychiatrycznych nie ograni-

cza się tylko do tego – osoby w kryzysie bezdomności otrzymują zabezpieczenie i pomoc so-

cjalną w postaci zaopatrzenia w odzież i środki czystości, ustalenia uprawnień do świadczeń lub 

zasiłków, wsparcie w zakresie zabezpieczenia schronienia po wypisie ze szpitala. 

Niezwykle ciekawym wątkiem poruszanym w badaniu była kwestia na ile osoby w bezdomności 

leczone w szpitalu psychiatrycznym, przed przyjęciem korzystały z innych form wsparcia dla 

osób z zaburzeniami, np. środowiskowy dom samopomocy/klub samopomocy, poradnia zdrowia 

psychicznego, poradnia leczenia uzależnień, oddział psychiatryczny dzienny, psychiatryczna 

opieka całodobowa czy psychiatria środowiskowa. Większość szpitali wskazywała, że osoby  

w kryzysie bezdomności nie korzystały z żadnego wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego. 

Jeśli zdarzały się sytuacje korzystania ze wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego, to doty-

czyły one leczenia uzależnień, rzadziej korzystania z poradni zdrowia psychicznego. W związku 

z powtarzającymi się hospitalizacjami część osób doświadczających bezdomności miała wcze-

śniejsze epizody psychiatrycznej opieki całodobowej. 

Z perspektywy szpitali psychiatrycznych miejsca, do których trafiają najczęściej osoby doświad-

czające bezdomności po leczeniu szpitalnym, to przede wszystkim ulica/miejsca niemiesz-

kalne/przestrzeń publiczna, ogrzewalnie i noclegownie, a także schroniska. Niestety bardzo 

rzadko osoby trafiają do schroniska z usługami opiekuńczymi, mieszkania wspomaganego,  

w tym chronionego, domu pomocy społecznej czy zakładów opiekuńczo-leczniczych/pielęgna-

cyjno-opiekuńczych. Z perspektywy ośrodków pomocy społecznej oraz schronisk dla osób  

w bezdomności sytuacja wygląda bardzo podobnie. Zjawisko to pokazuje niebezpieczne oko-

liczności, w których znaczna część osób w bezdomności wraca na ulicę, w miejsca niemiesz-
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kalne i przestrzeń publiczną, czyli miejsca zagrażające zdrowiu i życiu osób. Z raportów stree-

tworkerów/ek wynika, że więcej osób z zaburzeniami psychicznymi przebywa na ulicy unikając 

instytucjonalnych form pomocy. Nie są to jednak miejsca odpowiednie i sprzyjające zdrowieniu 

oraz poprawie kondycji psychicznej. Musi to niepokoić, ale też motywować do rozwijania szcze-

gólnie mieszkaniowych form wsparcia i pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.  

Na pytanie na ile osoby w bezdomności opuszczające szpital psychiatryczny kontynuują leczenie 

w innych placówkach/ośrodkach szpitale z jednej strony odpowiadały, że osoby nie korzystają 

z żadnego wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego, z drugiej strony, że osoby korzystają  

z poradni zdrowia psychicznego albo poradni leczenia uzależnień. Odpowiedzi w tym zakresie 

są zbieżne i podobne do tych udzielanych na pytanie dotyczące korzystania z pomocy przed 

hospitalizacją w szpitalu psychiatrycznym. Można wnioskować, że osoby w sporym zakresie 

albo nie kontynuują leczenia albo wracają do miejsc sprzed hospitalizacji. 

Środowiskowa pomoc psychiatryczna dla osób doświadczających bezdomności nie jest realizo-

wana w systemowy sposób. Brakuje zarówno usług psychiatrycznych, jak i terapeutycznych re-

alizowanych w środowisku pobytu osób w kryzysie bezdomności.  

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną stanowią dość sporą grupę osób doświadczających 

bezdomności. Wskazano tutaj, że około 20% osób w Gdańsku, a w 40% w Bydgoszczy doświad-

cza niepełnosprawności intelektualnej, reszta miast albo nie posiadała danych lub też nie była 

wstanie oszacować skali problemu. Jednocześnie osoby pracujące na ulicach z osobami w kry-

zysie bezdomności w Gdańsku wskazywały, że około 30%, w Białymstoku około 10% (trudne 

do zdiagnozowania na poziomie ulicy), we Wrocławiu około 5% a w Warszawie około 25% 

osób w bezdomności to osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Z kolei z perspektywy schro-

nisk skala niepełnosprawności intelektualnej wynosi między 5 a 25% osób doświadczających 

bezdomności. Natomiast ogrzewalnie i noclegownie wskazały, że między 10 a 25% osób w tych 

placówkach doświadcza niepełnosprawności intelektualnej.  

Z uzyskanych informacji można jednoznacznie wskazać, że udział osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w grupie osób z doświadczeniem bezdomności jest znaczący. Co więcej, niepokoić 

musi wysoki wskazywany odsetek takich osób przebywających na ulicach, w miejscach nie-

mieszkalnych i przestrzeni publicznej. Niepełnosprawność intelektualna w połączeniu z uzależ-

nieniami, długotrwałą bezdomnością, a także niekiedy z zaburzeniami psychicznymi, stanowi 

olbrzymie wyzwanie w procesie wychodzenia z bezdomności. Osoby w takiej sytuacji, w sposób 

szczególny zagrożone są przemocą, wykorzystywaniem i przestępczością.  

W większości badanych miast ośrodki pomocy społecznej raportowały, że zarówno osoby z nie-

pełnosprawnością intelektualną, jak i z zaburzeniami psychicznymi, mogą korzystać z rozwiązań 

w zakresie mieszkań wspomaganych w tym mieszkań chronionych. Wyzwaniem pozostaje jed-

nak praktyczny dostęp do programów mieszkaniowych osób, które doświadczają zarówno bez-

domności jak i zaburzeń psychicznych i/lub niepełnosprawności intelektualnej. Zwykle osoby 

takie mają bardzo wysokie potrzeby wsparcia, posiadają wiele deficytów i problemów, uchodzą 

za trudne czy wymagające w procesie wychodzenia z bezdomności. Niektóre z badanych osób 

wskazały wprost, że nie przewiduje się udziału w programach mieszkaniowych osób w kryzysie 

bezdomności z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną, ponieważ nie 

będą w stanie utrzymać mieszkań. Nieco inną perspektywę prezentują doświadczenia Gdańska, 

Wrocławia i Warszawy wdrażających rozwiązanie i metodę najpierw mieszkanie. W progra-

mach tych, obejmujących łącznie około 50 mieszkań, wsparcie skierowane jest właśnie do osób 

doświadczających bezdomności chronicznej oraz zaburzeń psychicznych, uzależnień a także 

niepełnosprawności, w tym intelektualnej.  

Współpraca, z perspektywy zarówno szpitali psychiatrycznych, ośrodków pomocy społecznej, 

jak i placówek, odbywa się systematycznie, dotyczy głównie potwierdzania prawa do świadczeń 
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zdrowotnych i przeprowadzania wywiadów środowiskowych. Placówki dla osób w bezdomno-

ści stwierdzały niekiedy, że współpraca nie jest sformalizowana, sprawdza się kontakty pracow-

ników socjalnych instytucji w przypadku sytuacji problemowych, działają wypracowane od lat 

mechanizmy współpracy. 

Główne bariery i trudności w realizacji procesu przyjmowania, samego leczenia i opuszczania 

szpitala psychiatrycznego przez osoby w kryzysie bezdomności obejmują m.in. brak izb wy-

trzeźwień i konieczność pobytu osób nietrzeźwych w izbach przyjęć tych szpitali, problemy 

związane z właściwością miejscową gminy ostatniego zameldowania, a przede wszystkim wy-

pisywanie osób po hospitalizacji na ulicę czy do innych miejsc niemieszkalnych. Kolejnym pro-

blemem zgłaszanym przez szpitale psychiatryczne jest kwestia zapewnienia wsparcia osobom  

z zaburzeniami psychicznymi i jednocześnie z problemami somatycznymi. Wyzwaniem pozo-

staje tutaj zapewnienie opieki i pomocy specjalistycznej. Ponadto problemy dotyczą odmowy 

pozostania w szpitalu psychiatrycznym osoby w bezdomności, opuszczania szpitala przed przy-

jęciem czy ucieczki w trakcie hospitalizacji. Placówki zwracały niekiedy uwagę na rozbieżność 

stanu zdrowia w momencie wypisu i podczas pobytu w placówce, np. niepanowanie nad roz-

działem leków. Występuje też pewnego rodzaju rozdwojenie rzeczywistości – dla szpitala dana 

osoba nie wymaga dalszego leczenia, w kontekście korzystania z oferty schroniska jednak wy-

maga. Podnoszono także niezdolność do wyrażania woli przez pacjentów, długotrwałość sądo-

wego umieszczania w szpitalu, przypadki niezabierania przez pogotowie ratunkowe osób, któ-

rym zagrażają okoliczności życia na ulicy (np. mróz), przerywanie leczenia przez pacjentów. 

Wskazano także olbrzymie wyzwanie związane z procedurą przymusowego leczenia psychia-

trycznego przebywających na ulicy osób, które zagrażają sobie i innym, wiążące się z koniecz-

nością przygotowania wniosku i opinii psychiatry, co w stosunku do osób żyjących na ulicy jest 

problemem, oraz koniecznością wskazania adresu korespondencyjnego, którego osoby na ulicy 

nie mają. 

 

INFORMACJE O BADANIU 

Główną tematyką badania była współpraca szpitali z ośrodkami pomocy społecznej w zapew-

nieniu pomocy osobom bezdomnym po opuszczeniu szpitala. Badanie realizowano w okresie od 

maja do października 2021 roku.  

Badanie realizowane było w niewielkim zespole badawczym w skład, którego weszli:  

❑ Paweł Jaskulski – obszar streetworkingu i placówek niskoprogowych,  

❑ Łukasz Linowski – obszar ośrodków pomocy społecznej i placówek noclegowych,  

❑ Piotr Olech – obszar szpitali, pogotowia ratunkowego i szpitali psychiatrycznych. 

W ramach badania pomocy osobom bezdomnym po opuszczeniu szpitala przewidziano badania 

w czterech obszarach tematycznych: 

❑ badanie cząstkowe nr 1 – przebiegu leczenia szpitalnego i liczebności osób bezdom-

nych korzystających z leczenia w wybranych placówkach medycznych; 

❑ badanie cząstkowe nr 2 – procedur i uwarunkowań prawnych związanych z wypisami 

ze szpitala i kierowaniem osób bezdomnych po leczeniu szpitalnym do schronienia; 

❑ badanie cząstkowe nr 3 – dostępności usług medycznych i pielęgnacyjno-opiekuńczych 

dla osób przebywających w miejscach niemieszkalnych i w niskoprogowych formach 

zakwaterowania (ogrzewalnie, noclegownie) oraz możliwości identyfikacji osób wy-

magających takich usług w środowisku (streetworking – w szczególności tzw. „street-

working medyczny”); 

❑ badanie cząstkowe nr 4 – dostępności pomocy dla bezdomnych osób cierpiących na 

zaburzenia psychiczne i z niepełnosprawnością intelektualną. 
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W związku z szerokim zakresem tematycznym badania zdecydowano ograniczyć obszar teryto-

rialny realizacji badań do 7 miast różnej wielkości. Wybrano 7 województw, a w nich 7 gmin 

różnej wielkości, w tym metropolię stołeczną, 2 miasta ok. 500 tys. mieszkańców, 2 miasta  

ok. 300 tys. mieszkańców i 2 miasta między 100 a 200 tys. mieszkańców: 

❑ mazowieckie – m st. Warszawa (1793 tys. mieszkańców), 

❑ dolnośląskie – Wrocław (643 tys. mieszkańców), 

❑ pomorskie – Gdańsk (470 tys. mieszkańców), 

❑ kujawsko-pomorskie – Bydgoszcz (346 tys. mieszkańców), 

❑ podlaskie – Białystok (297 tys. mieszkańców), 

❑ śląskie – Zabrze (173 tys. mieszkańców), 

❑ zachodniopomorskie – Koszalin (107 tys. mieszkańców). 

Badaniem planowano objąć 7 grup instytucji/organizacji i respondentów w każdym z miast:  

❑ szpitale – pracownicy odpowiedzialni za sprawy socjalne, w tym pracownicy socjalni, 

pracownicy administracyjni odpowiedzialni za sprawy pacjentów; 

❑ pogotowia ratunkowe – koordynatorzy ratownictwa medycznego w poszczególnych 

miastach; 

❑ szpitale psychiatryczne/centra zdrowia psychicznego – pracownicy socjalni, pracow-

nicy administracyjni odpowiedzialni za sprawy pacjentów; 

❑ ośrodki pomocy społecznej – kierownicy zespołów/działów odpowiedzialni za wspar-

cie osób doświadczających bezdomności; 

❑ streetworkerzy – osoby wykonujące usługi medyczne dla osób doświadczających bez-

domności w przestrzeni ulicznej, publicznej i miejscach niemieszkalnych; 

❑ schroniska dla osób bezdomnych i schroniska z usługami opiekuńczymi – kierownicy 

lub pracownicy socjalni placówek; 

❑ niskoprogowe placówki dla osób bezdomnych (ogrzewalnie i noclegownie) – kierow-

nicy lub pracownicy socjalni placówek. 

Na potrzeby realizacji badania przygotowano pytania i zagadnienia badawcze znajdujące się  

w aneksie nr 1.  

W związku z charakterem poszukiwanych informacji zostały wybrane komplementarne metody 

i techniki zarówno jakościowe (wyjaśnienie badanych zjawisk, ich przyczyn i uwarunkowań), 

jak i ilościowe (mierzące skalę badanych zjawisk). Zastosowane metody badawcze objęły: 

❑ analiza materiałów i danych zastanych, 

❑ badanie ankietowe – ankieta internetowa, 

❑ wywiady indywidualne (częściowo ustrukturyzowane), 

❑ studium przypadku oparte na analizie materiałów i danych.  

Badania ankietowe zrealizowano w oparciu o ankietę internetową, nawiązującą do głównych 

pytań badawczych. Zastosowano szereg pytań otwartych. Zadaniem ankiety było zebranie 

wszystkich niezbędnych danych i statystyk w danym obszarze tematycznym i przygotowanie 

gruntu do realizacji wywiadu, który w znacznej mierze odnosił się do zebranych wcześniej in-

formacji. Ankieta internetowa miała średnio między 15 a 40 pytań, w zależności od grupy od-

biorców. Niestety wbrew założeniom realizatorów badania nie udało się zrealizować wszystkich 

ankiet z instytucjami i organizacjami. Ostatecznie ankiety w badaniu otrzymaliśmy od następu-

jących podmiotów:  

❑ szpitale psychiatryczne – 2 ankiety (Bydgoszcz i Gdańsk),  

❑ szpitale – 3 ankiety (Białystok, Gdańsk, Zabrze), 

❑ pogotowie ratunkowe – 2 ankiety (Bydgoszcz i Wrocław), 

❑ ogrzewalnie/noclegownie – 6 ankiet (wszystkie miasta oprócz Białegostoku), 

❑ streetworkerzy – 6 ankiet (wszystkie miasta oprócz Koszalina), 

❑ ośrodki pomocy społecznej – 7 ankiet (wszystkie miasta), 

❑ schroniska – 7 ankiet (wszystkie miasta).  
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Z kolei wywiady odnoszące się przede wszystkim do opinii, ocen, interpretacji danych a także 

do wniosków i rekomendacji zrealizowaliśmy z następującą grupą respondentów:  

❑ 3 wywiady z pracownikami szpitali,  

❑ 2 wywiady z pracownikami pogotowia ratunkowego,  

❑ 2 wywiady ze pracownikami szpitali psychiatrycznych/poradni zdrowia psychicz-

nego/centrum zdrowia psychicznego,  

❑ 7 wywiadów z kierownikami działów/zespołów ds. bezdomności w OPS,  

❑ 7 wywiadów ze streetworkerami/pracownikami socjalnymi,  

❑ 7 wywiadów z kierownikami schronisk, placówek izolacyjnych, ogrzewalni i nocle-

gowni.  

Na potrzeby realizacji badania realizowano także analizę materiałów zastanych w poszczegól-

nych miastach, a także przeprowadzono analizę studium przypadku w zakresie wieku i śmiertel-

ności osób korzystających z usług schroniska i mieszkań wspomaganych w Bydgoszczy. 

 

PRZEBIEG LECZENIA SZPITALNEGO I LICZEBNOŚĆ OSÓB BEZDOMNYCH  
KORZYSTAJĄCYCH Z LECZENIA W WYBRANYCH PLACÓWKACH MEDYCZNYCH. 
PROCEDURY I UWARUNKOWANIA PRAWNE ZWIĄZANE Z WYPISAMI  
ZE SZPITALA I KIEROWANIEM OSÓB BEZDOMNYCH PO LECZENIU  
SZPITALNYM DO SCHRONIENIA 

Na potrzeby prezentacji najważniejszych wyników i ustaleń badania zdecydowano się połączyć 

dwa pierwsze obszary badania. Pierwsza część wyników badania odnosić się będzie zarówno do 

procesów przyjmowania do szpitali, realizacji procesu leczenia, a także sytuacji opuszczania 

szpitala i zapewnienia dalszej opieki i wsparcia osobom w kryzysie bezdomności. W badaniu  

w tych obszarach uczestniczyły osoby z ośrodków pomocy społecznej, szpitali oraz schronisk, 

częściowo także streetworkerzy/ki, pogotowia ratunkowe oraz ogrzewalnie i noclegownie.  

 

WIEDZA O OSOBACH W BEZDOMNOŚCI, KTÓRE TRAFIAJĄ NA ODDZIAŁY RATUNKOWE  

I ODDZIAŁY SZPITALNE 

Informacje o liczbie osób w kryzysie bezdomności korzystających z oddziałów ratunkowych  

i innych oddziałów szpitali w poszczególnych miastach są bardzo trudne do ustalenia. Biorące 

udział w badaniu, szpitale w ankietach i w wywiadach raportowały, że nie ma żadnych ogólno-

polskich baz danych i rejestrów, które monitorowałyby doświadczanie bezdomności przez zgła-

szających się pacjentów. Kwestia bezdomności nie jest zatem w żaden systemowy sposób mo-

nitorowana przez szpitale, czy też ogólniej – w systemie ochrony zdrowia. Niemniej szpitale 

biorące udział w badaniu raportowały, że w Gdańsku w 2019 i 2020 roku szacunkowo odnoto-

wano odpowiednio 141 i 130 osób, w Białymstoku 400 i 500 osób a w Zabrzu 55 i 52 osoby, 

które trafiły na oddziały ratunkowe. Szacunki niniejsze tworzone są na podstawie liczby osób 

nieubezpieczonych lub danych dotyczących pacjentów NN lub na podstawie indywidualnych  

i samodzielnych statystyk prowadzonych przez pracowników/czki socjalne lub pracowni-

ków/czki administracyjne szpitali. Jednocześnie, biorące udział w badaniu szpitale informowały, 

że z leczenia na innych oddziałach szpitalnych w 2019 i 2020 roku w Białymstoku korzystało 

300 i 350 osób w bezdomności, a w Zabrzu odpowiednio 43 i 37 osób w kryzysie bezdomności. 

W związku z brakiem systemowego monitorowania liczby osób bezdomnych korzystających  
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z interwencji i opieki szpitali, jedyne wiarygodne dane pochodziły przede wszystkim od pracow-

niczek socjalnych zatrudnionych w szpitalach, które zbierają niezbędne dane w toku udzielania 

pomocy i wsparcia, zaznaczając jednak, że dane niniejsze nie są pełne i wyczerpujące.  

Podobne pytanie w zakresie skali korzystania z pomocy szpitali zdecydowano się zadać ośrod-

kom pomocy społecznej w poszczególnych miastach. Wyniki skierowanej do nich ankiety po-

kazują, że podobnie jak w przypadku szpitali, dane niniejsze są trudne do ustalenia, także z po-

ziomu gminy. Ośrodek w Białymstoku nie był w stanie podać żadnych liczb, w Bydgoszczy 

podano dane korzystania ze szpitali: 121 i 133 osoby w 2019 i 2020 roku, w Gdańsku ośrodek 

podał 120 osób korzystających z oddziałów ratunkowych w 2019 i 2020 oraz 80 osób z innych 

oddziałów szpitalnych, w Koszalinie ośrodek odnotował 15 osób zarówno w 2019 jak i 2020 

roku, we Wrocławiu nie wskazano żadnych danych, w Warszawie ze względu na podział admi-

nistracyjny na dzielnice dane uzyskano jedynie dla wybranych dzielnic, w Zabrzu nie wskazano 

żadnych danych. Ośrodki pomocy społecznej nie zbierają w systemowy i uporządkowany sposób 

danych dotyczących interwencji oddziałów ratunkowych i leczenia szpitalnego. Trudno się temu 

dziwić, skoro same szpitale nie realizują w sposób systemowy takich działań. Zaprezentowane 

powyżej dane z niektórych miast stanowią albo szacunki dotyczące liczby osób doświadczają-

cych bezdomności przebywających na oddziałach szpitalnych, albo liczby osób nieubezpieczo-

nych w kryzysie bezdomności, wobec których ośrodek realizował procedurę zapewnienia do-

stępu do świadczeń.  

W tej części badania starano się także oszacować skalę bezdomności w objętych badaniem mia-

stach i potrzeby osób doświadczających bezdomności w zakresie korzystania z interwencji od-

działów ratunkowych i innych oddziałów szpitalnych. W tym kontekście poszczególne ośrodki 

pomocy społecznej wskazały łączną liczbę osób w bezdomności, które korzystały z ich usług  

w 2019 i 2020 roku. W Białymstoku ze wsparcia pomocy społecznej korzystało odpowiednio 

409 i 381 osób w kryzysie bezdomności, w Bydgoszczy 179 i 136 osób, w Gdańsku 658 i 696 

osób, w Koszalinie 114 i 97 osób, we Wrocławiu 876 i 848 osób, w Warszawie z pomocy OPS 

Dzielnicy Wola, który koordynuje system skierowań do placówek – 1544 i 1585 osób, a z po-

mocy pozostałych biorących w badaniu udział 4 ośrodków dzielnicowych (Ursus, Praga Połu-

dnie, Białołęka, Śródmieście) 816 i 895 osób, w Zabrzu 246 i 255 osób. Według szacunków  

i ocen osób uczestniczących w badaniu, między 50% a 80% osób doświadczających bezdomno-

ści powinno skorzystać z pomocy i opieki szpitalnej. Zarówno przedstawiciele/ki ochrony zdro-

wia jak i pomocy społecznej jednoznacznie wskazywali/ły, że faktyczna liczba osób w bezdom-

ności korzystająca z pomocy szpitali i opieki zdrowotnej jest bardzo mała w odniesieniu do  

realnych potrzeb. Szpitale uczestniczące w badaniu wskazywały także, że liczba pacjentów znaj-

dujących się w sytuacji bezdomności to bardzo niewielki ułamek procenta wszystkich pacjen-

tów, jednak ta niewielka grupa ze względu na skrajnie trudną i niebezpieczną sytuację bezdom-

ności bezpośrednio narażona jest na problemy zdrowotne i potencjalnie śmierć i potrzebuje dość 

kompleksowych usług zdrowotnych.  

Pytanie dotyczące wiedzy o osobach doświadczających bezdomności, które korzystały z pomocy 

szpitali zadano także osobom reprezentującym placówki, tj. schroniska. Na potrzeby badania 

informacje te skorelowano z liczbą osób przebywających w poszczególnych placówkach.  

W 2019 i 2020 roku w badanym schronisku w Białymstoku przebywało 49 i 37 osób, spośród 

których 20 i 10 osób trafiło na oddział ratunkowy, a 5 i 7 osób na leczenie szpitalne. W Byd-

goszczy w badanym schronisku przebywało 422 i 374 osoby, szacunkowo 40 i 20 osób trafiło 

na oddział ratunkowy, a 67 i 23 przebywało na leczeniu szpitalnym. W Gdańsku w schronisku 

przebywało ok. 250 osób i 190 osób, około 60 i 90 osób trafiło na oddziały ratunkowe, a około 

70 osób w każdym roku trafiło na leczenie szpitalne. We Wrocławiu z pomocy schroniska sko-

rzystało odpowiednio 742 i 318 osób, z kolei 51 i 38 osób trafiło na oddziały ratunkowe, a 36  

i 29 osób na leczenie szpitalne. W Zabrzu ze wsparcia schroniska skorzystało 101 i 81 osób, 

tymczasem szacunkowo 5-10 osób w 2019 r. i 4-8 osób w 2020 r. trafiło na oddziały ratunkowe, 



Część 3 – Badania przeprowadzone w ramach projektu „Pokonać bezdomność” 

245 

a odpowiednio ok. 10-15 i 5-10 trafiło na leczenie szpitalne. Powyższe wyniki a także te prze-

kazywane przez szpitale i ośrodki pomocy społecznej pokazują kilka ciekawych rzeczy. Po 

pierwsze należy odnotować, że z pomocy schronisk w 2020 roku skorzystało mniej osób niż  

w 2019, co musimy powiązać przede wszystkim z epidemią COVID-19 i w sporym zakresie 

zamknięciem czy ograniczeniem dostępu do schronisk. Po drugie, z usług zdrowotnych w szpi-

talach także w 2020 roku skorzystało mniej osób w kryzysie bezdomności, co także należy po-

wiązać z rozwojem epidemii COVID-19 i ograniczeniem dostępności, szczególnie do leczenia 

szpitalnego. 

Ciekawym zagadnieniem jest kwestia samego sposobu identyfikowania faktu bezdomności  

w grupie pacjentów szpitali i na oddziałach ratunkowych. Jak powyżej wskazano nie istnieje 

żaden system, który identyfikowałby i weryfikował osoby doświadczające bezdomności trafia-

jące na oddziały szpitalne. Podmioty ochrony zdrowia samodzielnie, głównie za sprawą zatrud-

nionych pracowników socjalnych lub pracowników administracyjnych, identyfikują sytuację 

bezdomności, zwykle jednak tylko w przypadkach, kiedy niezbędne jest ubezpieczenie, dostęp 

do świadczeń lub inna pomoc i wsparcie. Sam fakt bezdomności ustalany jest na podstawie 

oświadczenia ustnego pacjenta/ki, a także w kontakcie z ośrodkiem pomocy społecznej. Identy-

fikacja osób następuje na podstawie dostępnych dokumentów tożsamości, wywiadu środowisko-

wego, informacji członków rodziny lub osób bliskich. W sytuacji braku dokumentów i trudności 

w potwierdzeniu tożsamości powiadamiana jest Policja, ośrodek pomocy społecznej a niekiedy 

nawet sąd. Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej może także kierować wniosek do 

urzędu odpowiadającego za ewidencję ludności i kwestie meldunkowe i potwierdzić tożsamość 

pacjenta.  

Podsumowując kwestie związane z wiedzą o osobach, które trafiają do szpitali, pomoc społeczna 

uzyskuje ją w określonych sytuacjach: [1] gdy okazuje się, że pacjent/ka trafiający/a na SOR jest 

nieubezpieczony/a – wówczas pojawia się potrzeba objęcia prawem do świadczeń z opieki zdro-

wotnej decyzją wójta, burmistrza, prezydenta na 90 dni; [2] gdy szpital wypisuje pacjenta, który 

nie nadaje się do umieszczenia w schronisku dla osób zdolnych do samoobsługi, nawiązanie 

kontaktu dyktuje potrzeba współpracy przy realizacji procedury umieszczenia w schronisku  

z usługami opiekuńczymi, domu pomocy społecznej. 

Reasumując, należy wyraźnie podkreślić, że zarówno na poziomie systemu ochrony zdrowia, 

jak i ze strony pomocy społecznej, kwestia liczby osób pozostających w bezdomności korzysta-

jących z oddziałów ratunkowych i leczenia szpitalnego nie jest monitorowana w sposób syste-

mowy i regularny. Wiedza w tym zakresie jest fragmentaryczna, niepełna i szczątkowa, opiera 

się przede wszystkim na wiedzy własnej pracowników/czek socjalnych pochodzącej z identyfi-

kacji osób nieubezpieczonych (nie wszystkie osoby w bezdomności są nieubezpieczone, nie 

wszystkie osoby nieubezpieczone doświadczają bezdomności), prowadzenia procesów zapew-

nienia dostępu do świadczeń zdrowotnych czy realizowania własnych, indywidualnych staty-

styk. Jednocześnie problemy i deficyty zdrowotne osób w kryzysie bezdomności wskazują na 

olbrzymie potrzeby korzystania z usług ochrony zdrowia, tymczasem skala wykorzystywania  

w praktyce tych usług jest zdecydowanie zbyt niska do zapotrzebowania.  

 

ŚCIEŻKI TRAFIANIA OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI DO SZPITALI 

Kolejnym zagadnieniem, które badano była kwestia rodzajów miejsc z jakich najczęściej osoby 

doświadczające bezdomności trafiają na oddziały ratunkowe i inne oddziały szpitali. Z perspek-

tywy i z doświadczeń szpitali najczęstszymi miejscami skąd trafiają osoby w bezdomności były 

przede wszystkim ulica, miejsca niemieszkalne i przestrzeń publiczna, schroniska oraz izby wy-

trzeźwień lub placówki pełniące ich funkcje. Ośrodki pomocy społecznej wskazywały na takie 
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same miejsca, jednak dodając przede wszystkim ogrzewalnie i noclegownie. Zdecydowanie rza-

dziej lub w ogóle nie wskazywano takich miejsc jak schroniska z usługami opiekuńczymi, miesz-

kania wspomagane w tym chronione, domy pomocy społecznej czy zakłady opiekuńczo-leczni-

cze/pielęgnacyjno-opiekuńcze. W toku realizacji wywiadów respondenci/tki potwierdzali/ły, że 

zdecydowana większość osób trafiająca na oddziały ratunkowe i na leczenie szpitalne to osoby 

z ulicy, miejsc niemieszkalnych i przestrzeni publicznych oraz z placówek. Jednocześnie dość 

często osoby w kryzysie bezdomności do szpitali trafiają za pośrednictwem izb wytrzeźwień lub 

innych analogicznych placówek. W tym przypadku lekarze zatrudnieni w tych placówkach 

stwierdzają, że stan tych osób zagraża zdrowiu i życiu, i muszą one zostać przetransportowane 

do szpitali.  

 

IZBY WYTRZEŹWIEŃ I PLACÓWKI SPEŁNIAJĄCE ICH FUNKCJE A LECZENIE SZPITALNE 

Odrębnym pytaniem w kwestionariuszu ankiety była kwestia liczby osób w kryzysie bezdom-

ności, które trafiły do izby wytrzeźwień lub placówki pełniącej jej funkcje. Tutaj biorące udział 

w badaniu ośrodki pomocy przekazywały następujące informacje: Białystok, Bydgoszcz, Wro-

cław, Zabrze – zaraportowały brak danych i niezbieranie tego rodzaju statystyk, Gdańsk – około 

400 osób w skali roku, Koszalin – 42 osoby w 2019 i 180 osób w 2020 roku. Warszawa przeka-

zała informację o łącznej liczbie osób korzystających z izb wytrzeźwień (nie tylko osób w kry-

zysie bezdomności) – około 10 000 osób. Tam gdzie istnieją izby wytrzeźwień lub placówki 

pełniące ich funkcje, w ocenie respondentów między 20 a 40% klientów tych miejsc stanowią 

osoby w kryzysie bezdomności. Co więcej według relacji osób uczestniczących w badaniu, 

osoby doświadczające bezdomności korzystają z usług izb wytrzeźwień lub analogicznych pla-

cówek z dużą częstotliwością. Mamy zatem do czynienia z sytuacją wysokiego wskaźnika ko-

rzystania z izb wytrzeźwień tam, gdzie one są. Jednocześnie w gminach w których nie ma izb 

wytrzeźwień lub innych analogicznych placówek, współpraca między szpitalami, a ośrodkami 

pomocy społecznej jest trudniejsza, bowiem wtedy to właśnie szpitale (i/lub Policja) przejmują 

na siebie ciężar opieki nad osobami nietrzeźwymi.  

Większość placówek realizujących funkcje izb wytrzeźwień prowadzona jest przez organizacje 

pozarządowe, czasem jednocześnie prowadzące placówki dla osób w kryzysie bezdomności.  

W miejscach, gdzie funkcjonują izby wytrzeźwień lub placówki spełniające ich funkcje rapor-

towano, że relatywnie rzadko występuje sytuacja, w której osoby w bezdomności nie mogą̨ być 

przyjęte do izby wytrzeźwień ze względu na potrzebę leczenia szpitalnego (niekiedy raporto-

wano 2-3 przypadki tygodniowo, często powtarzają się te same osoby). Najczęściej osoby te 

wymagają szybkiej diagnostyki oraz zabezpieczenia ran (np. owrzodzenia, uszkodzenia chirur-

giczne). Nie zauważono trudności na styku izb wytrzeźwień i szpitali, odnotowano z kolei  

trudności (nieczęste przypadki) w kontaktach z ratownikami medycznymi z karetek, którzy nie-

chętnie uznają tłumaczenia personelu izby wytrzeźwień zgłaszającego zagrożenie życia przy-

wiezionej osoby nietrzeźwej i potrzebę przetransportowania jej do szpitala. SORy zazwyczaj są 

przeładowane, poza tym umieszczenie nietrzeźwej osoby bezdomnej w izbie wytrzeźwień gene-

ruje mniejsze koszty niż na SOR. Trzeźwienie osób bezdomnych na SOR ma miejsce najczęściej 

w sytuacji, gdy znajdują się tam one po dużych ilościach alkoholu (np. 4,5 promila alkoholu), 

po spadnięciu wyniku do 4 promili osoby są jak najszybciej przewożone do izby wytrzeźwień – 

są to jednak przypadki rzadkie.  

W przypadku Warszawy podana liczba w ankiecie zawiera te same osoby liczone kilka razy, 

przyjmując liczenie jednorazowe należałoby wskazać około 5000 osób rocznie korzystających  

z placówki, widać wzrost liczbowy korzystających w okresach jesienno-zimowych, w wywia-

dzie padło stwierdzenie, że rzadko osoby bezdomne korzystające z izby wytrzeźwień wychodzą 

z kryzysu, częściej docierają wiadomości, że ktoś umarł, niż że wyszedł z bezdomności i uza-

leżnienia.  
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Niemal wszystkie osoby biorące udział w badaniu potwierdzały potrzebę i zasadność funkcjo-

nowania izb wytrzeźwień.  

 

DOSTĘP DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH OSÓB POZOSTAJĄCYCH W BEZDOMNOŚCI 

Kwestia dostępności świadczeń zdrowotnych w realizowanych badaniach rozpatrywana była wie-

lowymiarowo. Z jednej strony osoby uczestniczące w badaniu podnosiły problemy z brakiem ubez-

pieczenia, szczególnie osób przebywających na ulicach i w miejscach niemieszkalnych.  

Z drugiej strony zwracano uwagę na możliwość zapewnienia świadczeń zdrowotnych osobom nie-

ubezpieczonym korzystając z procedury objęcia prawem do świadczeń na 90 dni decyzją wójta, 

burmistrza lub prezydenta. Co ciekawe, wielu respondentów/ek myliło ubezpieczenie zdrowotne 

lub mówiło o „ubezpieczeniu z puli prezydenta” zamiast prawidłowo odnosić się do zapewnienia 

prawa do świadczeń zdrowotnych według procedur i mechanizmów ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Osoby biorące udział w wywiadach 

podkreślały, że prawa do świadczeń przysługujące na 90 dni dość często nie są wystarczającym 

okresem, że procedura przyznania prawa do świadczeń jest praco- i kosztochłonna, zajmuje zbyt 

wiele czasu. Jednocześnie raportowano problemy związane z odmową przedłużenia prawa do 

świadczeń ze względu na brak współpracy osoby w kryzysie bezdomności, co samo w sobie jest 

nadużyciem i jest niezgodnie z przepisami. Zwracano w końcu uwagę na konieczność składania 

przez samą osobę w bezdomności wniosku o przyznanie prawa do świadczeń lub przedkładania 

zaświadczenia o potrzebie leczenia co niekiedy jest bardzo utrudnione.  

Kolejnym problem w kontekście dostępu do świadczeń była kwestia różnych praktyk składania 

oświadczeń na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Otóż o ile procedura przyznania prawa 

do świadczeń jest dość dobrze rozpoznana i skutecznie stosowane przez szpitale, o tyle problemy 

w jej implementacji pojawiają się na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Przychodnie  

w tym zakresie czasem odmawiają osobom w kryzysie bezdomności dostępu do usług zdrowot-

nych lub stosują różne wymogi względem dokumentacji i składania różnych oświadczeń, co 

utrudnia korzystanie ze świadczeń. 

Innym podnoszonym wątkiem w temacie dostępu do świadczeń i stosowania procedury prawa 

do usług zdrowotnych są różne niestandardowe sytuacje – na przykład, kiedy osoba doświad-

czająca bezdomności pozostaje bez kontaktu, a jej personalia nie są ustalone, lub gdy osoba  

w kryzysie bezdomności wychodzi na własne życzenie lub ucieka ze szpitala przed wdrożeniem 

procedury przyznania prawa do świadczeń.  

Finalnie poruszano także kwestie dostępu i kosztów leczenia nieubezpieczonych cudzoziemców, 

którzy coraz częściej doświadczają w Polsce bezdomności. Wobec niniejszych osób nie mają 

zastosowania procedury przyznania prawa do świadczenia, a koszty świadczeń zdrowotnych by-

wają bardzo wysokie i generują wydatki po stronie szpitali. 

Reasumując, osoby w kryzysie bezdomności, szczególnie ulicznej, mają zdecydowanie wysokie 

potrzeby zdrowotne, a jednocześnie mają utrudniony dostęp zwłaszcza do podstawowej opieki 

zdrowotnej, a także trudności, szczególnie w okolicznościach epidemii COVID-19, w dostępie 

do leczenia szpitalnego. Procedury związane z dostępem do świadczeń zdrowotnych są zawiłe  

i skomplikowane, wymagają dużych nakładów organizacyjnych i czasowych, jednocześnie ist-

niejące rozwiązania prawne nie gwarantują wszystkim równego dostępu do powszechnych usług 

zdrowotnych.  

 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH BEZDOMNOŚCI 

Badanie uwzględniało zagadnienie ubezpieczenia zdrowotnego w grupie osób znajdujących się 

w sytuacji bezdomności. Ośrodki pomocy społecznej w poszczególnych miastach wskazywały, 
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że między 20% a 90% osób bezdomnych, w zależności do sytuacji i miasta, pozostaje bez ubez-

pieczenia zdrowotnego. W Białymstoku większość osób posiada prawo do świadczeń zdrowot-

nych wynikające z posiadanych świadczeń ZUS, pracy, zatrudnienia socjalnego w CIS, zasiłku 

stałego, ubezpieczenia przez członka rodziny. Rocznie około 50-60 osób zostaje objętych decy-

zjami uprawniającymi do świadczeń zdrowotnych na 90 dni. W Bydgoszczy wskazywano, że 

około 70% osób w kryzysie bezdomności przebywających w schroniskach jest ubezpieczonych 

z różnego tytułu, natomiast poza instytucjami ubezpieczonych jest około 30% (dane szacun-

kowe). W Gdańsku raportowano, że stosunek osób nieubezpieczonych do ubezpieczonych wy-

nosi 1:1, jednak wszystkie osoby nieubezpieczone mają zapewniony dostęp do świadczeń  

w szpitalu lub po pobycie w szpitalu. Koszty składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2020 

wypłacone przez MOPR w Gdańsku wynosiły 159 260,32 zł. Wrocław szacunkowo podaje, że 

ok 60% to osoby nieubezpieczone. Koszty składki zdrowotnej wynosiły ponad 100 000 zł,  

a dodatkowo koszty postępowań administracyjnych dot. przyznania prawa do bezpłatnych 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, za rok 2020 wyniosły  

270 178,29 zł. Koszalin wskazywał, że jedynie 20% osób doświadczających bezdomności nie 

jest ubezpieczona.  

W Warszawie 5 badanych dzielnic udzieliło następujących odpowiedzi dotyczących liczby ubez-

pieczonych i nieubezpieczonych osób w kryzysie bezdomności:  

❑ OPS Wola w 2019 r. opłacił 73 osobom w kryzysie bezdomności składkę na ubezpie-

czanie zdrowotne, a w 2020 r. 72 osobom. Ponadto w 2019 r. do Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej Dzielnicy Wola wpłynęły 263 wnioski o potwierdzenie prawa do świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych od osób w kryzysie bez-

domności, z czego ustalono to prawo dla 229 osób w kryzysie bezdomności. W 2020 r. 

do OPS wpłynęły 202 wnioski od osób w kryzysie bezdomności, a ustalono prawo do 

świadczeń opieki zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dla 166 osób 

(dane dotyczą osób w kryzysie bezdomności przebywających na terenie dzielnicy 

Wola).  

❑ OPS Ursus – brak danych.  

❑ OPS Praga Południe – zgłoszono, iż ubezpieczonych jest zaledwie 10% osób w kryzy-

sie bezdomności, 90% to osoby nieubezpieczone. W opinii respondenta w głównej mie-

rze zależy to od statusu na rynku pracy.  

❑ OPS Białołęka – na podstawie posiadanych informacji, jak i rozmów z klientami, orien-

tacyjnie wskazano, że około 30% osób bezdomnych nie jest ubezpieczona.  

❑ CPS Śródmieście – wskazywano, że znacząco większy jest udział nieubezpieczonych 

osób doświadczających bezdomności – szacunkowo proporcja rozkłada się 80% do 

20%.  

Z kolei w zakresie ponoszenia kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne, warszawskie 

ośrodki dzielnicowe udzieliły następujących odpowiedzi: 

❑ OPS Wola w roku 2019 r. opłacił składkę na ubezpieczanie zdrowotne dla 73 osób  

w kryzysie bezdomności na łączną kwotę 37 429,12 zł, natomiast w 2020 r. dla 72 osób 

w kryzysie bezdomności na łączną kwotę 37 931,12 zł. Ośrodek nie szacował kosztów 

prowadzenia postepowań administracyjnych w sprawie ustalenia uprawnienia prawa do 

opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ośrodek ustala prawo do świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie określając wartości tego 

świadczenia (jest zależna dla każdej osoby od wykorzystanej liczby i zakresu 

usług/świadczeń medycznych).  

❑ OPS Ursus – w 2019 r. wydano 18 decyzji na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, jednocześnie kwotę 7 818,38 

zł przeznaczono na koszty opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób 

otrzymujących zasiłek stały. W 2020 r. wydano 33 decyzje na podstawie art. 54 ww. 
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ustawy, a na koszty opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymują-

cych zasiłek stały przeznaczono 6 151,72 zł.  

❑ OPS Praga Południe – wskazano w 2019 r. kwotę 14 547,96 zł, w 2020 r. zaraportowano 

9 494,34 zł. 

❑ OPS Białołęka – wskazano koszty za 2019 r. w wysokości 9 109,67 zł, z kolei za 2020 

r. kwotę 7 303,03 zł.  

❑ CPS Śródmieście – w 2019 roku składka przy zasiłku stałym oraz prawo do świadczeń 

z opieki zdrowotnej: 50 osób – 26 389,16 zł, z kolei w 2020 roku składka przy zasiłku 

stałym oraz prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej: 49 osób – 25 068,11 zł.  

W porównaniu do ośrodków pomocy społecznej, to szpitale wskazywały bardziej precyzyjne  

i jednoznaczne dane związane z proporcją osób nieubezpieczonych do ubezpieczonych. Biorące 

udział w badaniu szpitale dość zgodnie wskazywały, że około 70% osób w kryzysie bezdomno-

ści korzystających z ich usług pozostaje bez ubezpieczenia. Tak wysoka liczba osób bez ubez-

pieczenia z jednej strony wynika z tego, że duża część pacjentów doświadczających bezdomno-

ści trafia do szpitali z miejsc niemieszkalnych z drugiej strony wynika z wiedzy i bezpośrednich 

doświadczeń osób uczestniczących w badaniu, które głównie są związane z koniecznością po-

mocy i wsparcia osób w najtrudniejszej sytuacji.  

Reasumując kwestie związane z ubezpieczeniem zdrowotnych osób w kryzysie bezdomności, 

należy wskazać przede wszystkim, że jego brak stanowi poważny problem i wyzwanie zarówno 

dla podmiotów ochrony zdrowia jak i pomocy społecznej. Skala problemu jest bardzo duża –  

w odniesieniu do osób doświadczających bezdomności w miejscach niemieszkalnych i prze-

strzeni publicznej problem ten dotyczy 70% a niekiedy nawet 90% osób. W placówkach dla osób 

w kryzysie bezdomności, gdzie osoby objęte są wsparciem i systematyczną praca socjalną, 

wskaźnik liczby osób nieubezpieczonych jest znacznie niższy i wynosi 20-30% osób. Istnieją 

także różnice pomiędzy poszczególnymi miastami objętymi badaniami. Koszty ponoszone na 

ubezpieczenie osób w bezdomności są znaczącymi pozycjami w budżetach poszczególnych 

ośrodków pomocy społecznej, jednocześnie warto odnotować, że miasta ponoszą dodatkowo 

dość wysokie koszty postepowań administracyjnych dot. przyznania prawa do bezpłatnych 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

 

CHOROBY I SCHORZENIA W GRUPIE OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH BEZDOMNOŚCI 

W zakresie najczęstszych przyczyn interwencji medycznych wobec osób w kryzysie bezdomno-

ści na oddziałach ratunkowych szpitali wskazywano różnorodne kwestie i potrzeby w tym przede 

wszystkim: 

❑ zaopatrzenie różnego rodzaju ran i owrzodzeń,  

❑ opieka w zakresie odmrożeń,  

❑ wsparcie po różnego rodzaju urazach,  

❑ problemy związane z chorobami wewnętrznymi,  

❑ uzupełnianie niedoborów wodno-elektrolitowych, 

❑ kwestie związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu.  

W kwestii zakresu leczenia osób bezdomnych w kryzysie bezdomności na oddziałach szpital-

nych, respondenci/tki najczęściej wskazywali/ły zabiegi, operacje, intensywną terapię w nastę-

pujących zakresach i obszarach interwencji i leczenia: 

❑ diagnostyka,  

❑ chirurgia, 

❑ ortopedia, 

❑ neurologia, 

❑ dermatologia, 
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❑ gastrologia, 

❑ kardiologia, 

❑ inne. 

Wśród najważniejszych chorób i schorzeń, których doświadczają osoby znajdujące się w sytuacji 

bezdomności, trafiające do szpitali należy wymienić: 

❑ nadciśnienie, 

❑ choroby układu krążenia,  

❑ odmrożenia,  

❑ urazy i złamania,  

❑ choroby układu oddechowego,  

❑ problemy dermatologiczne,  

❑ obrzęki i owrzodzenia,  

❑ infekcje wirusowe i bakteryjne,  

❑ gruźlica,  

❑ udary,  

❑ problemy kardiologiczne,  

❑ świerzb,  

❑ choroby i zaburzenia psychiczne,  

❑ uzależnienia,  

❑ problemy neurologiczne,  

❑ nowotwory,  

❑ kwestie ortopedyczne,  

❑ zapalenie trzustki,  

❑ krwawienie przewodu pokarmowego,  

❑ epilepsje,  

❑ problemy stomatologiczne,  

❑ odleżyny,  

❑ marskość wątroby,  

❑ wszawica,  

❑ problemy układu kostno-stawowego,  

❑ inne charakterystyczne przy doświadczaniu skrajnie trudnej sytuacji jaką jest bezdom-

ność.  

Zakres schorzeń i chorób dotykających osoby w kryzysie bezdomności jest bardzo szeroki i naj-

częściej powiązany bezpośrednio z sytuacją bezdomności i trybem życia osób w kryzysie bez-

domności. Jak wykazały badania, liczba osób doświadczających bezdomności trafiających do 

szpitali nie jest duża, jednak najczęściej złożona sytuacja zdrowotna i wielość chorób powoduje, 

że interwencje i leczenie szpitalne jest wielowymiarowe, długoterminowe i kosztowne.  

 

KOSZTY LECZENIA I OPIEKI ZDROWOTNEJ OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI 

W zakresie kosztów leczenia szpitalnego i generalnie opieki zdrowotnej osób pozostających  

w bezdomności zarówno szpitale, jak i ośrodki pomocy społecznej, nie były w stanie jedno-

znacznie wykazać wysokości nakładów finansowych na ten cel. Wynika to przede wszystkim  

z faktu braku systemowego monitorowania i identyfikowania faktu bezdomności pacjenta w sys-

temie ochrony zdrowia. Szpitale biorące udział w badaniu nie były więc w stanie wyliczyć  

i pokazać precyzyjnie tych kosztów. Ośrodki pomocy społecznej wskazywały na koszty pracow-

nicze i organizacyjne ponoszone w toku realizacji procedury zapewnienia dostępu do świadczeń 

osobom nieubezpieczonym, jednak koszty, te niezależnie od miasta, również niemożliwe były 

do oszacowania. Wyjątek stanowi tutaj Wrocław, który dość precyzyjnie wskazuje, że koszty 

administracyjne postepowań dotyczących ustalania prawa do świadczeń wynosiły 270 178,29 zł 
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w 2020 r. Jednocześnie ośrodki pomocy społecznej wskazywały koszty zapewniania ubezpie-

czenia zdrowotnego, a także koszty zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego.  

Z perspektywy szacowania i oceny kosztów przez szpitale, osoby biorące udział w badaniu uzna-

wały, że w porównaniu do innych grup pacjentów, wydatki na leczenie osób w kryzysie bez-

domności są bardzo wysokie. Szpitale relacjonowały, że osoby w bezdomności, leczone są jak 

inne osoby, co przy złożonych i wielowymiarowych problemach zdrowotnych tych osób, gene-

ruje wysokie koszty świadczeń zdrowotnych. Wiele osób doświadczających bezdomności wy-

maga wszechstronnej diagnostyki, długiego pobytu na oddziałach, skomplikowanych zabiegów 

i operacji, a także wszechstronnego leczenia. Wszystko to wpływa na wyższe koszty niż w grupie 

innych pacjentów/tek.  

Dodatkowo w ramach badania podnoszono kwestię liczby i częstotliwości hospitalizacji osób 

znajdujących się w sytuacji bezdomności. Otóż w ocenie zarówno podmiotów ochrony zdrowia 

jak i pomocy społecznej, szczególnie osoby żyjące na ulicy, w sposób regularny i systematyczny 

korzystają z opieki szpitalnej. Funkcjonowanie w przestrzeni ulicy i miejsc niemieszkalnych nie 

sprzyja zdrowieniu po okresie hospitalizacji, problemy zdrowotne się pogłębiają, a to skutkuje 

kolejnymi interwencjami medycznymi w szpitalach. Niektóre osoby, od lat żyjące na ulicy, 

znane są bardzo dobrze w szpitalach i mają w nich pokaźne kartoteki. Szpitale oceniają, że około 

1/4 osób w bezdomności korzysta z ich usług w sposób systematyczny. 

Podsumowując, w badaniu ankietowym niemożliwe jest oszacowanie kosztów leczenia i opieki 

zdrowotnej osób w kryzysie bezdomności korzystających z opieki szpitalnej, dane niniejsze nie 

są agregowane i zbierane. W ocenie i w perspektywie interesariuszy systemu opieki zdrowotnej 

i pomocy społecznej koszty leczenia osób w bezdomności są bardzo wysokie ze względu na 

wielowymiarowe problemy zdrowotnej. Dodatkowo niniejsze koszty zwiększane są przez koszty 

ubezpieczeń, procedur administracyjnych związanych z prawem do świadczeń i kosztami leków 

i dalszej opieki zdrowotnej.  

 

WPŁYW EPIDEMII NA LECZENIE SZPITALNE I INTERWENCJE NA ODDZIAŁACH RATUNKOWYCH 

WOBEC OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH BEZDOMNOŚCI 

W perspektywie biorących udział w badaniu pracowniczek szpitali zajmujących się sprawami 

osób w kryzysie bezdomności, epidemia miała podobny wpływ na leczenie szpitalne i interwen-

cje na oddziałach ratunkowych, jak w przypadku innych pacjentów. Wskazywano w tym zakre-

sie zdecydowane pogorszenie dostępności do usług ochrony zdrowia. Część szpitali wstrzymało 

planowane przyjęcia, zabiegi i operacje, część szpitali przekształciło się w placówki „covidowe”. 

Wszystko to wpłynęło na zmniejszenie liczby pacjentów w ogóle, także liczby osób w kryzysie 

bezdomności. Osoby uczestniczące w badaniu wskazywały jednocześnie, że sytuacja osób  

w bezdomności w okresie epidemii była i jest szczególnie trudna i nieporównywalnie trudniej-

sza, niż innych pacjentów. Osoby te bowiem nie mają bezpiecznych, stabilnych i spokojnych 

warunków funkcjonowania, ich schorzenia i choroby każdego dnia się pogłębiają. Tutaj modne 

hasło „zostań w domu” nie ma zastosowania. Tym samym zwracano uwagę na wyższą śmiertel-

ność, pogorszenie się stanu zdrowia, utrudniony dostęp do szpitali i szeregu usług medycznych.  

Osoby doświadczające bezdomności miały jednocześnie utrudniony dostęp do placówek nocle-

gowych, musiały przechodzić kwarantannę i izolację w placówkach buforowych. Szczególnie 

pogorszyła się sytuacja osób doświadczających bezdomności ulicznej w dużych miastach, a po-

chodzących z innych gmin. Równocześnie osoby przebywające już w noclegowniach czy schro-

niskach miały ograniczone możliwości opuszczania tych instytucji.  

Oczywiście wszystkie obostrzenia spowodowały relatywnie mały wpływ bezpośredni epidemii 

na osoby bezdomne w placówkach (liczony w ilości zachorowań i zgonów), jednak ograniczony 
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dostęp do usług zdrowotnych spowodował pogorszenie się sytuacji zdrowotnej osób w bezdom-

ności. Część ośrodków pomocy społecznej odnotowuje wzrost skierowań osób w kryzysie bez-

domności do DPS, ZOL czy ZPO. Noclegownie i schroniska odnotowały wyraźnie, że epidemia 

zmniejszyła dostępność do leczenia szpitalnego i interwencji na oddziałach ratunkowych osób 

doświadczających bezdomności, wskazano także mniejszą liczbę̨ osób leczonych, szybsze wy-

pisywanie ze szpitali, częstsze odmowy przyjazdu pogotowia ratunkowego, powierzchowność 

interwencji a także utrudnienia w dostępie i rejestracji w POZ. Przymusowe badania na COVID-

19 oraz wstrzymanie przyjęć, powodowały przesuwanie terminów zabiegów i wizyt w przychod-

niach i klinikach szpitalnych. Niekiedy zabiegi i operacje były odwoływane bez wskazywania 

kolejnych terminów. Szczególnie dotkliwe dla wielu osób znajdujących się w kryzysie bezdom-

ności było ograniczenie wizyt lekarskich do teleporad, co w sytuacji braku telefonu, zwyczajnie 

wykluczało tę grupę z dostępu do jakichkolwiek konsultacji. Wyraźnie pogorszył się stan zdro-

wia psychicznego osób doświadczających bezdomności, dostęp do systemu ochrony zdrowia 

psychicznego nigdy nie był łatwy, tymczasem w okresie epidemii nastąpił kompletna zapaść 

dostępu do usług psychiatrycznych, psychoterapeutycznych czy terapii uzależnień.  

 

ŚMIERTELNOŚĆ OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI 

W jednym z bloków pytań, zarówno w kwestionariuszu ankiety, jak i w wywiadach z osobami 

uczestniczącymi w badaniu, poruszana była kwestia śmiertelności osób doświadczających bez-

domności. Szpitale nie były w stanie precyzyjnie odnieść się do liczby osób w kryzysie bezdom-

ności, które zmarły w szpitalach w 2019 i 2020 roku, podały jedynie przybliżone dane, w wy-

branych grupach. W Gdańsku można było jedynie podać liczbę osób NN zmarłych w tych latach 

i były to 2 i 3 osoby. W Białymstoku, ze względu na zaangażowanie i własną inicjatywę pra-

cowniczki socjalnej, można było wskazać, że 19 osób w kryzysie bezdomności korzystających 

z pomocy pracownika socjalnego szpitala zmarło w 2019 roku, a w 2020 roku tych osób było 

już 27. W Zabrzu wskazano odpowiednio 4 i 11 osób.  

Z kolei ośrodki pomocy społecznej do kwestii śmiertelności osób w bezdomności w 2019 i 2020 

roku odniosły się w następujący sposób: w Białymstoku ośrodek nie był w stanie podać jakich-

kolwiek liczb i przyznał, że temat nie jest monitorowany, w Bydgoszczy odnotowano 22 i 32 

przypadki śmierci osób, w Gdańsku wskazano około 50 i 45 przypadków zgonów, w Koszalinie 

wskazano 7 i 6 osób, we Wrocławiu nie podano liczby przypadków śmierci, w Warszawie – OPS 

Wola 31 i 41 osób, OPS Ursus – brak danych, OPS Praga Południe 11 i 16 osób, OPS Białołęka 

– co najmniej 5 i 5 osób i CPS Śródmieście 15 i 23 osoby, w Zabrzu wykazano 11 i 17 osób. 

Liczby niniejsze wyraźnie pokazały, że w 2020 roku zmarło znacznie więcej osób doświadcza-

jących bezdomności, co po części można uzasadnić epidemią COVID-19, a także starzeniem się 

populacji osób w bezdomności.  

Wnioski te potwierdzają jeszcze inne uzyskane dane. Otóż zapytano także ośrodki pomocy spo-

łecznej o liczby sprawionych pochówków osobom wcześniej w sytuacji bezdomności. Tutaj nie-

mal wszystkie gminy były w stanie podać precyzyjne informacje za 2019 i 2020 rok. Białystok 

wykazał odpowiednio 9 i 12 osób, Bydgoszcz zaraportował 17 i 20 osób, Gdańsk wskazał 46  

i 38 osób, Koszalin wykazał 7 i 6 osób, Wrocław wykazał 130 i 192 – jako liczbę pochówków 

osób których gmina była zobowiązana do sprawienia pochówku zgodnie z ustawą o cmentarzach 

i chowaniu zmarłych (te liczby wydaje się, że odnoszą się nie tylko do osób w bezdomności), 

Warszawa wykazała następujące informacje: OPS Wola – 31 i 23 osoby, OPS Ursus – 1 i 1 

osoba, OPS Praga Południe – 11 i 16 osób, OPS Białołęka – 5 i 10 osób, CPS Śródmieście – 12 

i 19 osób, Zabrze nie wykazało pochówków. Dane powyższe oczywiście tylko pośrednio poka-

zują skalę śmiertelności osób w bezdomności, bowiem nie wszystkim osobom zmarłym pochó-

wek sprawia gmina, niekiedy także w statystykach nie można wyodrębnić grupy w sytuacji bez-

domności.  
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Uzupełniających danych do obrazu śmiertelności osób w bezdomności ulicznej dostarczyli także 

streetworkerzy/rki, informacje te dotyczyły osób, które miały kontakt ze streetworkerami/kami  

w latach 2019 i 2020. Otóż w Białymstoku wykazano 10 i 12 osób zmarłych, w Bydgoszczy  

i Koszalinie w związku z brakiem takiej usługi danych nie wykazano, w Gdańsku zaraportowano 

11 i 19 osób, we Wrocławiu wskazano 21 i 18 osób, w Warszawie ujawniono 5 osób, w Zabrzu 

nie wykazano danych.  

Ogrzewalnie i noclegownie biorące udział w badaniu nie wykazały żadnych danych w zakresie 

liczby osób zmarłych, wskazując przede wszystkim brak danych i takich informacji lub stwier-

dzając, że bezpośrednio w tych placówkach nie odnotowano przypadków śmierci. Tymczasem 

schroniska podały trochę więcej informacji za 2019 i 2020 rok, w Białymstoku placówka wyka-

zała 10 i 8 osób, w Bydgoszczy 31 i 29 osób – liczba osób, o śmierci których personel placówki 

uzyskał informacje, uwzględniono również osoby, które w momencie zgonu nie były na stanie 

ewidencyjnym placówek, ale korzystały z nich w przeszłości (maksymalnie 2 i 3 lata kalenda-

rzowe wstecz), w Gdańsku wskazano po 10 osób, zarówno w 2019, jak i 2020 roku, we Wrocła-

wiu 8 i 9 osób, w Zabrzu 3 i 4 osoby.  

Wskaźniki dotyczące liczby osób umierających w bezdomności są trudne do określenia, zarówno 

podmioty ochrony zdrowia, jak i instytucje pomocy i integracji społecznej, rejestrują zmarłych 

jedynie w określonych okolicznościach. Ośrodki pomocy społecznej zwróciły uwagę na fakt, że 

z pewnością operują niepełnymi informacjami dotyczącymi tak naprawdę liczby zorganizowa-

nych pochowków osób, sugerowały również, że różnice w liczbach zmarłych osób w latach wy-

nikają z COVID-19, starzenia się i pogorszenia stanu zdrowia – znacznie więcej osób zmarło  

w 2020 r. Odnotowano w szeregu miast fakt coraz młodszego wieku osób umierających. Jedno-

cześnie śmiertelność dotyczy częściej osób wyniszczonych, niekorzystających ze wsparcia, 

łączna skala zgonów jest jednak bardzo wysoka.  

Z kolei schroniska i inne placówki noclegowe odnotowują zgony swoich mieszkańców zaistniałe 

na terenie placówki, jednak w znikomym stopniu monitorują, co dzieje się z osobami, które opu-

ściły placówki. W tym kontekście wyjątkiem jest Bydgoszcz, gdzie schronisko od lat prowadzi 

monitoring śmiertelności osób, które zamieszkiwały placówkę. Monitoruje się tam śmiertelności 

klientów, którzy przynajmniej raz pojawili się w placówkach pod kątem kilku wskaźników. Mo-

nitorowaniu podlegają̨ osoby, które były w momencie zgonu na stanie ewidencyjnym placówki, 

jak zgony osób, które ją opuściły – tutaj problemem jest opór jednostek samorządowych w za-

kresie udostępniania danych, częściowo rekompensuje go źródło ogólnodostępne (strona inter-

netowa Grobonet – wyszukiwarka osób pochowanych). Na podstawie monitoringu można 

stwierdzić́, że rocznie w Bydgoszczy umiera około 30 osób doświadczających bezdomności, 

czyli około 10% rocznego przepływu ewidencyjnego placówek, trend wydaje się być powolnie 

wzrastający od 2017 r. W Bydgoszczy nie zauważono wzmożonej śmiertelności w 2020 r., co 

można by było powiązać z epidemią COVID-19, wydaje się, że śmiertelność jest głownie wyni-

kiem zmian demograficznych – w ostatnich latach mediana wieku klientów placówek znacząco 

się zwiększyła, ponadto niebagatelny wpływ mają tryb życia i zachowania ryzykowne w kon-

tekście zdrowia, szczególnie u mężczyzn w kryzysie bezdomności, stąd żyją oni znacząco krócej 

niż kobiety. Szczegółowy opis badań nad wiekiem i śmiertelnością osób w kryzysie bezdomno-

ści w Bydgoszczy znajduje się w końcowej części niniejszego raportu. 

Reasumując, śmiertelność osób w kryzysie bezdomności nie jest monitorowana w sposób stały 

i systematyczny, liczba pochówków tylko po części pokazuje umieralność osób w bezdomności, 

jest niepełna i czasami uwzględnia inne np. osoby samotne. Dane, zarówno szpitali, ośrodków 

pomocy społecznej, a także placówek, pokazują jednak, że wskaźniki śmiertelności rosną. Sytu-

ację można powiązać z epidemią COVID-19, może mniej w zakresie zakażeń, choć zapewne 

również, ale także ze względu na utrudnienia w dostępie do ochrony zdrowia. Rosnące statystyki 

szczególnie w placówkach tłumaczyć trzeba jednak przede wszystkim trudną i pogarszającą się 
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sytuacją zdrowotną, starzeniem się i postępującą degradacją. Wykazano także, że umierają osoby 

coraz młodsze.  

 

WSPÓŁPRACA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, SZPITALI I PLACÓWEK DLA OSÓB  

W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI W TRAKCIE LECZENIA SZPITALNEGO 

Współpraca podmiotów ochrony zdrowia i pomocy społecznej w wymiarze formalnym opiera 

się przede wszystkim na istniejących regulacjach prawnych, z jednej strony odnoszących się do 

usług i świadczeń zdrowotnych, z drugiej strony do pomocy i integracji społecznej. Badanie 

pokazało, że problemem jest brak wzajemnej wiedzy w zakresie specyficznych dla każdego  

z obszarów uregulowań, co prowadzi niekiedy do konfliktów i trudności we współpracy. W nie-

których miastach, gdzie nie funkcjonują stałe i regularnie spotykające się partnerstwa lokalne, 

pracownicy szpitali nie znali bliżej placówek dla osób w bezdomności (nigdy ich nie odwiedzili) 

Z drugiej zaś strony, pracownicy ośrodków i placówek niewiele wiedzieli o funkcjonowaniu 

szpitali. Część współpracy w tym obszarze opiera się na regulacjach odnoszących się stricte do 

bezdomności, w tym wypadku do wytycznych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  

w zakresie zapewniania schronienia osobom w kryzysie bezdomności, a w czasie epidemii do 

wytycznych w zakresie funkcjonowania placówek. W niektórych miastach, np. w Gdańsku, 

wdrożono odrębne procedury wypracowane ze szpitalami i organizacjami pozarządowymi, do-

tyczące określenia stopnia zdolności do samoobsługi osoby w kryzysie bezdomności, co pomaga 

w procesie zakończenia leczenia i dalszego skierowania do ZOL/ZPO, DPS czy do placówki dla 

osób w kryzysie bezdomności. W części miast funkcjonują także nieformalne ustalenia i zasady 

przyjęte w ramach funkcjonującego na danym obszarze partnerstwa lokalnego z udziałem 

ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Np. w Warszawie współpraca ze szpitalami odnosi się 

także do procedury dotyczącej zasad i trybu postepowania w sprawach przyznania tymczaso-

wego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdom-

nych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi finansowanych  

z budżetu m.st. Warszawy oraz ustalania odpłatności za pobytu w schroniskach dla osób bez-

domnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, wprowadzonej 

zarządzaniem Prezydenta m.st Warszawy. We współpracę pomiędzy szpitalami a pomocą spo-

łeczną włączana jest także w wielu miastach Straż Miejska, wspierająca w zakresie przewozu  

i dowozu osób w kryzysie bezdomności z ulicy, miejsc niemieszkalnych czy placówek, do szpi-

tali czy innych podmiotów medycznych.  

Od strony praktycznej i organizacyjnej współpraca podmiotów służby zdrowia i pomocy spo-

łecznej w wielu miastach opiera się przede wszystkim na bliskich kontaktach i wzajemnych re-

lacjach. Z perspektywy ośrodków pomocy społecznej współpraca najczęściej sprowadza się do 

bezpośrednich kontaktów pracowników socjalnych instytucji i organizacji. W procesie przyjmo-

wania i leczenia szpitalnego współpraca ma mniej intensywny charakter. Pracownicy OPSów 

głównie wskazują na potwierdzanie prawa do świadczeń zdrowotnych, ewentualnie realizację 

postepowań związanych z zapewnieniem schronienia. Pracownicy schronisk podkreślają̨ zna-

czenie wieloletnich, wypracowanych kontaktów osobistych pracowników socjalnych szpitali, 

OPSów i placówek noclegowych.  

Część osób biorących udział w badaniu potwierdzało dobrą wymianę informacji, w tym również 

wyprzedzającej, a nie dopiero na etapie wypisywania ze szpitala (np. komunikaty o trafieniu 

osoby bezdomnej do szpitala, zgłoszenie jej problemów, np. braku dowodu osobistego). W wy-

branych miejscach zauważalne jest nastawienie na rozwiazywanie problemów na bieżąco, 

współpraca oceniania była zwykle bardzo dobrze. W większości miast wskazywano jednak na 

to, że współpraca jest bardzo trudna, nie należą̨ do rzadkości konflikty i pretensje, słaba wymiana 

informacji, brak konkretnych danych o stanie zdrowia, najczęściej kontakty pojawiają się w kon-

tekście umieszczenia osoby ze szpitala w adekwatnej placówce, tymczasem współpraca powinna 
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być realizowana od początki hospitalizacji. Niekiedy personel schronisk uważa, że dostępne są 

informacje o umieszczeniu w szpitalu, prawie niedostępne o leczeniu, często brakuje uprzedze-

nia o wypisie ze szpitala, zauważono również okrężny kanał uzyskiwania informacji o śmierci 

osób w bezdomności (zabrana do szpitala z placówki, a informacja o śmierci trafia do schroniska 

dopiero z OPS, jeśli ten uzna za stosowne ją przekazać). Zwrócono także uwagę, że gorzej układa 

się współpraca ośrodków i placówek ze szpitalami, które chcą wypisać ich zdaniem pacjenta 

nienadającego się do leczenia, ale nie do końca nadającego się do umieszczenia w placówce typu 

schroniskowego.  

Z perspektywy szpitali i pracowników/czek ochrony zdrowia współpraca z podmiotami pomocy 

społecznej w okresie przyjmowania i leczenia pacjentów doświadczających bezdomności jest 

dobra lub poprawna. Współpraca ta wiąże się przede wszystkim z zapewnieniem dostępu do 

świadczeń i zapewnieniu warunków do zdrowienia. Największe trudności i problemy we współ-

pracy dotyczą sytuacji opuszczania szpitali.  

Podsumowując, współpraca w trakcie przyjęcia i w procesie leczenia jest niewielka, mało jest 

obszarów w tym zakresie do współdziałania, realizowane są ewentualne konsultacje, przede 

wszystkim związane z prawem do świadczeń zdrowotnych. Tymczasem osoby biorące udział  

w badaniu wskazywały wiele potencjalnych obszarów do wymiany informacji i wiedzy, co po-

zwalałoby lepiej pomagać osobom i oszczędzać czas, energię i finanse, co szczególnie istotne – 

w kontekście zapewnienia pomocy i wsparcia po opuszczeniu szpitala. W trakcie badania ziden-

tyfikowano natomiast dobrą praktykę współpracy w tym obszarze w Białymstoku, gdzie dość 

często informacja o trafieniu osoby w kryzysie bezdomności do szpitala szybko trafia do pod-

miotów pomocy i integracji społecznej, dość często konsultowana jest sytuacja zdrowotna i so-

cjalna pacjentów, dochodzi do współpracy w zakresie zapewnienia dobrych warunków hospita-

lizacji, prowadzona jest także wzajemna dokumentacja.  

 

BARIERY I TRUDNOŚCI W PRZYJMOWANIU I LECZENIU OSÓB W SYTUACJI BEZDOMNOŚCI  

W SZPITALACH 

Osoby pracujące w ochronie zdrowia, w kontekście barier i trudności w przyjmowaniu i leczeniu 

osób w bezdomności, wskazują przede wszystkim przede wszystkim na niechęć i brak motywa-

cji do leczenia, a czasem nieumiejętność zadbania o zdrowie. Szpitale wskazują, że duża część 

osób w kryzysie bezdomności odmawia przyjęcia pomocy i opieki, nie jest chętna do podejmo-

wania współpracy w procesie leczenia i zdrowienia. Wszystkie podmioty ochrony zdrowia bio-

rące udział w badaniu deklarowały równe traktowanie pacjentów i niedyskryminowanie osób 

doświadczających bezdomności.  

Z kolei podmioty pomocy społecznej zwracały właśnie uwagę na kwestie podejścia i traktowania 

osób w kryzysie bezdomności w szpitalach. Podnoszono kwestie negatywnych stereotypów, 

stygmatyzacji osób w bezdomności, uprzedzeń, a niekiedy pośredniej lub bezpośredniej dyskry-

minacji w podmiotach służby zdrowia. Problemem bywa bowiem negatywne nastawienie leka-

rzy i pielęgniarek, sposób myślenia personelu medycznego, że osoba w kryzysie bezdomności 

zajmuje miejsce innym, „normalnym” pacjentom. Oczywiście nie jest to sytuacja, która jest 

normą, jednak zarówno ośrodki pomocy społecznej jak i placówki odnotowały takie zdarzenia. 

Ponadto podmioty pomocy i integracji społecznej zwracały uwagę na utrudniony dostęp do pod-

stawowej opieki zdrowotnej, długie terminy oczekiwania do specjalistów, trudności w procesie 

leczenia wynikające z braku ubezpieczenia, a także wymuszane teleporady co w sytuacji braku 

telefonów u osób w kryzysie bezdomności jest poważnym problemem. Wskazywano niekiedy 

trudności z dostępem do SOR i szpitali za pośrednictwem pogotowia ratunkowego, szczególnie 

przypadkach osób z zaburzeniami psychicznymi, nawet w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. 

Oczywiście pracownicy pomocy społecznej także wskazywali na problematyczny stosunek osób 
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w kryzysie bezdomności do własnej sytuacji zdrowotnej. Osoby te w ich opinii raczej niechętnie 

podejmują leczenie i wdrażają zalecenia medyczne. 

W procesie leczenia zauważalny jest problem wczesnego wypisywania osób niedoleczonych, co 

w kontekście braku dochodów i zaawansowanych schorzeń skutkuje szybkim ich powrotem do 

szpitala, nieraz takie sytuacje powtarzają się, aż do śmierci pacjenta. Ostatecznie zwrócono także 

uwagę na trudności związane z zaniedbaniami higienicznymi osób w kryzysie bezdomności, co 

w niektórych miejscach powoduje utrudniony dostęp do leczenia szpitalnego, ze względu na 

konieczność zapewnienia warunków do kąpieli, przeprowadzenia zabiegów higienicznych i wy-

miany odzieży. W jednym miejscu odnotowano sytuację, gdzie osoby w bezdomności najpierw 

trafiają do ogrzewalni, noclegowni czy łaźni, a dopiero po wykonaniu zabiegów higienicznych 

w tych placówkach – do szpitala.  

Reasumując, bariery i trudności w procesie przyjmowania osób i ich leczenia związane są przede 

wszystkim z kwestiami i uwarunkowaniami wynikającymi z bezdomności. Odnotowane zostały 

ogólne problemy systemowe takie jak brak ubezpieczenia, mała dostępność specjalistów, długi 

okres oczekiwania, problem teleporad, utrudnienia w dostępie do podstawowej opieki zdrowot-

nej. Zwrócono uwagę na problem towarzyszenia osobom w bezdomności w procesie leczenia. 

Istotnym zagadnieniem jest kwestia diagnostyki i orzecznictwa osób przebywających na ulicy, 

doraźnie korzystających z opieki zdrowotnej. Ostatecznie podnoszono istotny problem niechęci 

i negatywnego nastawienia wielu osób w bezdomności do dbania o własne zdrowie i partycypa-

cji w leczeniu i zdrowieniu, korzystania z pomocy szpitali i placówek służby zdrowia.  

 

WNIOSKI I REKOMENDACJE W ZAKRESIE PROCESU LECZENIA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH 

BEZDOMNOŚCI 

Pierwsza grupa wniosków i rekomendacji uzyskana w trakcie przeprowadzanych wywiadów do-

tyczyła przede wszystkim powszechnego dostępu do usług i świadczeń zdrowotnych. Otóż za-

równo przedstawiciele/ki ochrony zdrowia jak i pomocy społecznej wskazywali na ulepszenie 

rozwiązań legislacyjnych i systemowych w zakresie zapewnienia konstytucyjnej zasady po-

wszechności i równego dostępu do opieki zdrowotnej. Wskazywano tutaj na potrzebę zastoso-

wania powszechnego ubezpieczenia i założenia, że wszystkie osoby mają dostęp do opieki zdro-

wotnej. Apelowano dość ogólnie o zastosowanie tzw. „ubezpieczenia z urzędu”, rozwiązania, 

które z góry zakładałoby, że każda osoba jest ubezpieczona.  

Osoby biorące udział w badaniu nie wskazywały precyzyjnie jakiego rodzaju rozwiązanie nale-

żałoby wprowadzić, pokazywały jedynie na bariery i trudności, które skutkują albo wyklucze-

niem, albo utrudnieniami w dostępie do usług ochrony zdrowia. Tutaj zwracano uwagę na  

problemy zapewnienia świadczeń osobom, które straciły świadomość, osobom bez kontaktu, 

osobom bez ustalonych danych personalnych. Informowano o trudnościach związanych z po-

szukiwaniem rodziny, kierowaniem wniosków o ubezwłasnowolnienie, długimi postepowa-

niami sądowymi, kwestiami opiekunów prawnych i reprezentacją osób. W kontekście zapew-

nienia dostępu do świadczeń zdrowotnych wskazywano na potrzebę uproszenia procedur,  

zniesienia obowiązku wniosku czy zaświadczenia lekarskiego, uwzględnienia sytuacji osób bez 

ustalonej tożsamości, osób bez kontaktu, a także osób, które opuściły szpital przed realizacją 

procedury ustalenia prawa do świadczeń. Powiązaną, acz odrębną kwestią jest udrożnienie prawa 

i procedury dostępu do usług zdrowotnych dla nieubezpieczonych cudzoziemców, szczególnie 

doświadczających bezdomności.  

Kolejną kwestia do rozwiązania pozostają problemy z dostępem do podstawowej opieki zdro-

wotnej nieubezpieczonych osób w sytuacji bezdomności. Zarówno szpitale, ośrodki pomocy, 

placówki i streetworkerzy/ki raportowały o trudnościach i różnych praktykach w dostępie do 
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usług zdrowotnych na poziomie przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Szczególnie szpi-

tale, które adresują wiele problemów zdrowotnych, które mogłyby być załatwiane na poziomie 

podstawowej opieki zdrowotnej, zwracały uwagę na kwestie dostępu do lekarza rodzinnego, 

pierwszego kontaktu.  

Druga grupa wniosków i rekomendacji odnosiła się do kwestii współpracy szpitali i instytucji 

pomocy społecznej. Z jednej strony postulowano powszechny system zatrudniania pracowników 

socjalnych w szpitalach, tak by od momentu przyjęcia osoby do szpitala realizować współpracę, 

wymianę informacji i wspólnie udzielać opieki i wsparcia. Tutaj podnoszono także kwestię od-

powiedniego umocowania pracowników socjalnych w szpitalach, nadawania im odpowiedniego 

statusu, uznania tego zawodu za równorzędny zawodom medycznym, szczególnie w zakresie 

decydowania o sprawach społecznych i socjalnych. Pojawiła się także praktyczna rekomendacja, 

aby pracownicy socjalni uczestniczyli w spotkaniach klinicznych zespołów medycznych,  

a w szczególności w procesie ustalania ram wypisu i opuszczenia szpitala. Z drugiej strony po-

stulowano i wnioskowano zacieśnianie współpracy polegającej na wymianie informacji, wiedzy 

i doświadczeń pomiędzy pracownikami/czkami ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Tutaj po-

jawił się wniosek o budowaniu partnerstw lokalnych z aktywnym udziałem szpitali. Jednocze-

śnie zwracano uwagę na potrzebę wzajemnej edukacji i wspólnych szkoleń, tak by wzajemnie 

zrozumieć ramy systemowe, procedury i uwarunkowania po stronie służby zdrowia i pomocy 

społecznej. Równocześnie szpitale i ośrodki pomocy społecznej zwracały uwagę na potrzebę 

współpracy i współdziałania w trakcie pobytu osób w szpitalu w celu optymalizacji skuteczności 

i efektywności procesu leczenia, a także przygotowywania pacjentów do opuszczenia szpitala. 

Trzecią, kluczową grupą wniosków i rekomendacji była kwestia realizacji specjalistycznych 

usług zdrowotnych i medycznych dla osób w kryzysie bezdomności, szczególnie dla osób prze-

bywających na ulicach, w miejscach niemieszkalnych oraz placówkach niskoprogowych, tj. 

ogrzewalniach czy noclegowniach. Znacząca grupa osób biorących udział w badaniu zwracała 

uwagę na potrzebę rozwoju streetworkingu medycznego, wsparcia medyków ulicy, wprowadza-

nia usług karetek ulicznych, czy realizacji punktów pomocy medycznej, ze szczególnym 

uwzględnieniem psychiatrii. Z jednej strony szpitale i pogotowia ratunkowe zwracały uwagę, że 

wzmocnienie dostępu do opieki zdrowotnej mogłoby zmniejszyć potrzeby korzystania z inter-

wencji oddziałów ratunkowych i hospitalizacji, z drugiej strony podmioty pomocy społecznej 

zwracały uwagę na niewielką dostępność ambulatoryjnych i stacjonarnych usług zdrowotnych  

i potrzebę wyjścia do osób w kryzysie bezdomności z ofertą środowiskową, realizowaną spe-

cjalnie dla tej grupy i w tej społeczności, z uwzględnieniem jej specyfiki. Tutaj wnioskowano 

także kwestie udrożnienia dostępu do leków dla osób pozostających w bezdomności, w związku 

z ich statusem ekonomicznym.  

Czwartym obszarem wniosków i rekomendacji były te dotyczące zwalczania negatywnych ste-

reotypów, stygmatyzacji, uprzedzeń i dyskryminacji w procesie przyjmowania i leczenia osób 

doświadczających bezdomności.  

W tym kontekście postulowano oczywiście wzajemną edukację, realizację kampanii społecz-

nych, uwrażliwianie na kwestie praw pacjentów, włączenie w studia medyczne kwestii związa-

nych ze specyfiką bezdomności. Rozważano także kwestie interwencji medialnych, a także włą-

czania Rzecznika Praw Obywatelskich.  

Ostatnia grupa wniosków i rekomendacji odnosiła się do organizacji usług w samych szpitalach. 

Otóż wnioskowano tutaj między innymi wprowadzanie możliwości detoksykacji w szpitalach,  

a także uruchamianie i działalność oddziałów rehabilitacyjnych w szpitalach, szczególnie w kon-

tekście trudności i problemów z pacjentami uzależnionymi od alkoholu, a także trudności w za-

pewnieniu odpowiedniej opieki i kontynuacji leczenia po hospitalizacji. Jak będziemy wykazy-

wać w dalszej części raportu, najtrudniejszym punktem współpracy szpitali i pomocy społecznej 

jest kwestia zapewnienia odpowiednich miejsc dla osób w bezdomności opuszczających leczenie 
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szpitalne – w tym kontekście ośrodki pomocy społecznej i placówki noclegowe wyraźnie wska-

zywały na potrzebę realizacji kompleksowego procesu leczenia w szpitalach i niewypuszczania 

osób w ciągłym zagrożeniu zdrowia i życia. W kwestii organizacji opieki szpitalnej wskazywano 

także na potrzeby zorganizowania oferty socjalnej, na przykład w kwestii zapewnienia odzieży 

czy zaspokojenia potrzeb higienicznych.  

Podsumowując wnioski i rekomendacje w zakresie procesu leczenia osób doświadczających 

bezdomności, poruszono tutaj takie kwestie jak m.in.:  

❑ powszechne ubezpieczenie zdrowotne,  

❑ zatrudnienie pracowników socjalnych,  

❑ przepływ informacji i koordynacja opieki i wsparcia,  

❑ detoksykacja w szpitalach,  

❑ oddziały rehabilitacyjne w szpitalach,  

❑ diagnostyka uliczna,  

❑ wypisy z udziałem pracownika socjalnego,  

❑ specjalizacja w zakresie bezdomności na uczelniach medycznych (astegiatria), 

❑ udrożnienie dostępu do leków dla osób w kryzysie bezdomności. 

  

WSPÓŁPRACA, W TYM WYMIANA INFORMACJI I KOORDYNACJA DZIAŁAŃ POMIĘDZY  

SZPITALAMI, OŚRODKAMI POMOCY SPOŁECZNEJ I PLACÓWKAMI DLA OSÓB  

W BEZDOMNOŚCI, PRZY REALIZACJI PROCESU WYPISANIA Z LECZENIA SZPITALNEGO 

Współpraca w procesie zakończenia hospitalizacji i przygotowania do opuszczenia szpitala rea-

lizowana jest bardzo różnie, w zależności od miasta oraz podmiotów w nim działających. Nie-

wątpliwie przygotowanie procesu opuszczenia szpitala i kontynuacji leczenia i wsparcia jest naj-

większym punktem styku między służbą zdrowia, a podmiotami pomocy i integracji społecznej. 

Najczęściej impuls i potrzeba współpracy wynika z konieczności wypisania pacjenta do bez-

piecznego i stabilnego miejsca, w którym można byłoby kontynuować proces zdrowienia i za-

pewnić odpowiednią opiekę poszpitalną.  

Współpraca polega przede wszystkim na kontaktach pracowników poszczególnych jednostek 

(placówki, samorząd, szpitale). Zwykle szpitale informują o sytuacji zdrowotnej osób i potrzebie 

zapewnienia schronienia osobom w kryzysie bezdomności. W niektórych miastach, jak np. 

Gdańsk, placówki otrzymują ze szpitala zaawansowane informacje o stopniu samodzielności 

pacjenta (m. in. ocenę wg skali Barthel). Omawiane są wtedy możliwości przyjęcia, potrzeby 

medyczne wypisywanej osoby (wystawione recepty, niezbędny sprzęt rehabilitacyjny/me-

dyczny, wymagane wsparcie), kwestie wynikające z niskich dochodów, ewentualnie ich braku. 

Z uwagi na fakt, że w przeszłości często występowały po stronie szpitali tendencje do rozbież-

ności między stanem faktycznym, a zapisami w dokumentacji wypisowej pacjenta, aktualnie 

schronisko wymaga zaświadczenia lekarskiego na własnym wzorze. Przeforsowanie i egzekwo-

wanie od placówek medycznych obowiązku posługiwania się tego rodzaju zaświadczeniem było 

długotrwałym i trudnym procesem, wymiana i współpraca jest jednak na tym polu coraz lepsza. 

Podobnie w Białymstoku nie stwierdzono szczególnych barier ze względu na fakt zaopatrzenia 

szpitali w dokładne informacje o profilu placówek funkcjonujących w mieście, współpracę oce-

niono zatem dobrze. 

Większość miast zwraca jednak uwagę na trudności we współpracy w procesie wypisywania  

i opuszczania szpitali. W Bydgoszczy zwracano uwagę na brak współpracy – szpitale i MOPS 

nie kontaktują się między sobą, nie ma także przepływu i wglądu do dokumentacji między szpi-

talami, widać większe zaangażowanie podczas wypisów, wtedy gdy pojawiają się problemy. Nie 

ma zwyczaju spotkań personelu instytucji, pracownicy służb medycznych nie bywają w placów-

kach, tylko pracownicy socjalni odwiedzają szpitale, najczęściej wszystko ma rozwiązać kontakt 



Część 3 – Badania przeprowadzone w ramach projektu „Pokonać bezdomność” 

259 

telefoniczny. Ze strony schroniska zwrócono uwagę na często występującą u pacjentów niezgod-

ność stanu faktycznego z wypisem ze szpitala, wymuszenia przyjęcia pacjentów przywiezionych 

przez transport medyczny, rzadkie informacje zarówno ze szpitala jaki i od MOPS o wypisie – 

często są to informacje wymuszające przyjęcie pacjenta, z którym nie ma co zrobić po wypisie 

ze szpitala.  

W Koszalinie wymiana informacji bywa utrudniona, oficjalnie utrudniają ją przepisy o ochronie 

danych osobowych, zdarzają się więc problemy we współpracy w zakresie wypisywania, gdy 

szpital usiłuje bez wcześniejszej konsultacji z CUS „podrzucić” osobę z deficytami zdrowotnymi 

do placówek „samoobsługowych” (problem osób niedoleczonych, bez logicznego kontaktu, wy-

muszanie zabrania ze szpitala, braku informacji o wypisie), widać, że szpitale starają się „po-

zbyć” pacjentów, w tym osób bezdomnych jak najszybciej. Zauważalna jest niechęć do umiesz-

czania osób bezdomnych w ZOL/ZPO. Z perspektywy schroniska informacje są otrzymywane 

ze szpitala z wyprzedzeniem, w przypadku przyjęć spoza gminy lub problemów z adekwatnością 

placówki nawiązywany jest kontakt z CUS i następuje z nim wymiana wiadomości, współpraca 

została wypracowana przez lata, przebiega bez większych problemów, niemniej jednak wysta-

wiono ocenę średnią – „przydałoby się trochę więcej człowieka niż biurokracji”.  

We Wrocławiu zdaniem przedstawiciela MOPS przepływ informacji zależy od pracowników 

socjalnych szpitali i ich pozycji w szpitalu. Dobrą pozycję, czyli taką, w której lekarze liczą się 

z ich zdaniem i obecnością, pracownicy socjalni mają tylko w 3 szpitalach, z wymianą informacji 

bywa więc różnie i czasami zdarzają się problemy z umieszczeniem osoby bezdomnej w odpo-

wiedniej placówce. Ze strony schroniska padło stwierdzenie, że wymiana informacji przebiega 

zazwyczaj dobrze, najpierw drogą telefoniczną, przypadki pojawienia się bez uprzedzenia trans-

portu medycznego pod placówką częściej wywodzą się z SOR: „wydaje się, że czasem szpital, 

a już z pewnością lekarze nie do końca znają realia placówek dla osób bezdomnych – ktoś 

zdrowy, nadający się do wypisu ze szpitala, nie do końca musi dać sobie radę w schronisku”.  

W Zabrzu, zdaniem przedstawiciela MOPR, szpitale oczekują od pracowników MOPR natych-

miastowej reakcji w zakresie udzielenia schronienia (nawet w ZOL, co zdaniem MOPR nie na-

leży do jego powinności), zamiast wcześniej podjąć jakieś starania w ułatwieniu przejęcia takiej 

osoby, sytuacje takie zdarzają się jednak stosunkowo rzadko. Jednocześnie szpitale podkreślają 

trudności we współpracy z zespołem ds. bezdomności MOPR, podkreślana była niewystarcza-

jąca współpraca między pracownikami szpitala a pracownikami socjalnymi. Pojawiają się uwagi 

związane z brakiem wystarczającej liczby miejsc w placówkach, szczególnie w schroniskach  

z usługami opiekuńczymi. Pracownicy/czki szpitala zwracały uwagę na to, że pozostawianie 

osób w szpitalu ze względów socjalnych nie jest dobrym rozwiązaniem, zarówno dla szpitali jak 

i samych osób w bezdomności. Jednocześnie pracownicy schroniska zwrócili uwagę, że nie zaw-

sze deklarowany przez szpital stan zdrowia wypisywanego pacjenta jest zgodny z rzeczywisto-

ścią, ponadto pracownicy socjalni MOPR i szpitala mogliby szybciej zaopatrywać pacjentów  

w świadczenia (np. zasiłki celowe na leki), niemniej jednak „pomimo trudności da się wszystko 

załatwić”.  

W Warszawie nie zgłaszano większych trudności w realizacji współpracy.  

Podsumowując, główną trudnością i wyzwaniem w kontekście opuszczania szpitali przez osoby 

w kryzysie bezdomności jest niewielka dostępność schronisk z usługami opiekuńczymi oraz ba-

riery w dostępie do ZOL/ZPO, a także DPS (co jest przedmiotem odrębnego badania Federacji). 

Problemem ciągle pozostaje zatajanie informacji o sytuacji zdrowotnej osób wypisywanych, 

szybkość postępowania, odwoływanie się do ochrony danych osobowych i utrudnienie prze-

pływu informacji. 
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PROCEDURY I MECHANIZMY WYPISYWANIA ZE SZPITALA OSÓB W SYTUACJI BEZDOMNOŚCI 

Realizacja badania pokazała, że stosowane są trzy strategie realizowania procesu wypisywania 

ze szpitala osób doświadczających bezdomności. Po pierwsze, w części miast nie funkcjonują 

żadne formalne czy nieformalne procedury i mechanizmy opuszczania szpitali przez osoby po-

zostające w bezdomności. W praktyce wykorzystywana jest bieżąca współpraca i współdziałanie 

szpitali z podmiotami pomocy społecznej. Szpitale posługują się przede wszystkim ustawą  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a ośrodki i pla-

cówki ustawą o pomocy społecznej wraz z rozporządzeniami. Regulacje powyższe nie precyzują 

bezpośrednio, jak proces wychodzenia ze szpitala powinien wyglądać. Każdy pacjent otrzymuje 

kartę informacyjną lecznicza szpitalnego z zalecaniami lekarskimi i pielęgniarskimi. Zdaniem 

osób biorących udział w badaniu, dla większości sytuacji takie rozwiązania są wystarczające. 

Jednak zdarzają się sytuacje, relacjonowane głównie z perspektywy placówek dla osób bezdom-

nych, gdy obowiązuje mechanizm: „wypis im szybciej tym lepiej”. Sytuacje te uzasadnianie są 

przez szpital brakiem potrzeby dalszego leczenia pacjenta, w rzeczywistości często jest to jednak 

osoba nienadająca się do funkcjonowania w placówce schroniskowej: co można powiedzieć  

o przypadku człowieka przywiezionego ze szpitala do schroniska samoobsługowego z krwawiącą 

raną, trzy dni po amputacji nogi? 

Po drugie w większości miast stosuje się nieformalne ustalenia usankcjonowane przez partner-

stwa lokalne i wieloletnią współpracę. Procedury i mechanizmy te zwykle oznaczają współpracę 

na styku szpitala i ośrodka pomocy społecznej, który koordynuje zapewnienie odpowiedniego 

miejsca schronienia osobom w kryzysie bezdomności. Niekiedy szpitale bezpośrednio zwracają 

się do placówek, tj. schroniska czy schroniska z usługami opiekuńczymi.  

Po trzecie, w niektórych miastach, jak Gdańsk czy Warszawa, wdrażanie są formalne i oddzielne 

regulacje w zakresie przyjmowania osób w bezdomności po leczeniu szpitalnym. W Warszawie 

obowiązuje procedura normująca postepowanie przy wypisywaniu osoby bezdomnej ze szpitala,  

a następnie udzielaniu jej schronienia (wydana zarządzeniem prezydenta ze stycznia 2019 r.) 

Główne jej założenia to: decyzje administracyjne udzielające schronienia wydaje OPS Wola,  

z OPS współpracują pozostałe ośrodki dzielnicowe przeprowadzające w szpitalach wywiady, OPS 

Wola zbiera informacje i koordynuje umieszczenie osoby bezdomnej w adekwatnej placówce.  

W Gdańsku opracowano procedurę umożliwiającą oszacowanie, na ile dana osoba nadaje się do 

pobytu w placówce przeznaczonej do pobytu osób w kryzysie bezdomności. Przy wypisie ze 

szpitala pracownicy administracyjni lub socjalni szpitala wypełniają specjalny formularz z opi-

sem stanu pacjenta. Procedura pomimo braku umocowania w prawie lokalnym jest powszechnie 

stosowana przez szpitale, ośrodek pomocy i placówki.  

Generalnie w kontekście procesu wypisywania osób w bezdomności ze szpitala identyfikowa-

nych jest kilka kluczowych zagrożeń. Po pierwsze, powrót na ulicę i w miejsca niemieszkalne, 

gdzie stan zdrowia osób wypisanych jeszcze bardziej się pogorszy. Po drugie, wypisywanie osób 

wymagających całodobowej opieki, niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania, do placó-

wek dla osób w kryzysie bezdomności, nieprzystosowanych do obsługi takich osób. Po trzecie, 

przedłużające się hospitalizacje ze względów socjalnych (mimo braku przesłanek medycznych), 

w sytuacji braku adekwatnej do stanu pacjenta placówki, do której można by go wypisać. W tym 

właśnie kontekście zarówno procedury nieformalne, jak i formalne wdrażane są w poszczegól-

nych miastach. Dodatkowo w sytuacji epidemii zwracano uwagę na stosowanie dodatkowych 

wymogów formalnych związanych z przyjmowanie osób do placówek, np. konieczność odbycia 

izolacji lub wykonanie testów.  
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MIEJSCA, DO KTÓRYCH TRAFIAJĄ OSOBY PO ZAKOŃCZONYM LECZENIU SZPITALNYM 

Szpitale zapytane do jakich miejsc trafiają najczęściej osoby doświadczające bezdomności po 

leczeniu szpitalnym, odpowiedziały, że przede wszystkim do schronisk, schronisk z usługami 

opiekuńczymi, do zakładów opiekuńczo-leczniczych/pielęgnacyjno-opiekuńczych i do domów 

pomocy społecznej, rzadziej do ogrzewalni i noclegowni.  

W grupie odpowiedzi z jednej strony nie znalazły się mieszkania wspomagane, ale także miejsca 

niemieszkalne, ulica i przestrzeń publiczna.  

Ośrodki pomocy społecznej wskazywały, że osoby doświadczające bezdomności po zakończo-

nym leczeniu szpitalnym trafiają przede wszystkim do:  

❑ w Białymstoku nie wskazano miejsc,  

❑ w Bydgoszczy wskazano ogrzewalnie/noclegownie, schroniska i schroniska z usługami 

opiekuńczymi,  

❑ w Gdańsku wskazano schroniska, schroniska z usługami i domy pomocy społecznej,  

❑ w Koszalinie nie wskazano miejsc,  

❑ w Warszawie zaraportowano, że część osób trafiło na ulicę, w miejsca niemieszkalne, 

w przestrzeń publiczną, ale także do schronisk i schronisk z usługami,  

❑ we Wrocławiu wskazano ulice/miejsca niemieszkalne/przestrzeń publiczną, ogrzewal-

nie/noclegownie, schroniska, domy pomocy społecznej i zakłady opiekuńczo-leczni-

cze/pielęgnacyjno-opiekuńcze,  

❑ w Zabrzu wskazano jedynie schroniska.  

Schroniska wskazywały z kolei w miastach niemal wszystkie wymienione miejsca poza miesz-

kaniami wspomaganymi, co pokazuje przede wszystkim instytucjonalizację wsparcia dla osób 

opuszczających szpitale.  

W opinii przedstawicieli szpitali, osoby w kryzysie bezdomności po wypisie nie zawsze trafiają 

do odpowiednich miejsc. Zdecydowanie podnoszono kwestię trudności dostępu do ZOL/ZPO 

dla osób w kryzysie bezdomności, z jednej strony raportowano trudności wynikające z braku lub 

niskich dochodów, z drugiej strony małej liczby miejsc w tego rodzaju placówkach. Zwracano 

uwagę na długi okres oczekiwania na miejsce w DPS, a także problem braku odpowiedniej liczby 

miejsc w schroniskach z usługami opiekuńczymi. Jako zagrożenie szpitale pokazywały fakt wy-

pisywania osób po leczeniu szpitalnym do ogrzewalni czy noclegowni, podczas gdy osoby czę-

sto wymagają higienicznych (jeśli nie sterylnych) warunków do kontynuacji leczenia.  

Z perspektywy OPS w większości przypadków osoby w bezdomności trafiają do odpowiednich 

miejsc, jednak w wielu miastach podkreślano, że zbyt rzadko osoby trafiają do ZOL/ZPO, co 

uzasadniają brakiem miejsc i niechęcią do przyjmowania osób w sytuacji bezdomności z powodu 

braku stałych dochodów (pobyt i wyżywienie w ZOL/ZPO współfinansowane jest z partycypacji 

finansowej pacjentów). Cześć osób w kryzysie bezdomności powinna także trafić do domów 

pomocy społecznej, ale przedłużają się procedury przyznania miejsca. Zdarzają się jednak przy-

padki natychmiastowego odejścia z placówki po przywiezieniu przez transport medyczny (osoba 

nie chce przebywać w placówce).  

W Gdańsku OPS stwierdził, że około 70% osób trafia do odpowiednich i adekwatnych miejsc, 

w opinii schroniska jest to 80-90% osób, reszta osób może być zmuszona do „przeczekania” 

przez jakiś czas w placówkach nieodpowiednich, do czasu zorganizowania lepszych i bardziej 

adekwatnych miejsc. Zauważono także trudności w umieszczaniu osób w ZOL/ZPO. Osoby  

o nieco mniejszym stopniu zapotrzebowania na usługi opiekuńcze trafiają do DPS, głównie ze 

względu na fakt zwolnienia wielu miejsc w tych placówkach wskutek śmierci na COVID-19.  

W Koszalinie stwierdzono, że niestety część osób zabieranych z ulicy i miejsc niemieszkalnych 

wraca z powrotem w te same miejsca.  
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W Warszawie w większości przypadków osoby pochodzą ze schronisk „zwykłych” (bez usług 

opiekuńczych) i do nich wracają, problemy z osobami wymagającymi opieki są rzadsze, nie-

mniej jednak wszyscy pacjenci w kryzysie bezdomności kończący hospitalizację znajdują miej-

sce w którymś z warszawskich schronisk. Częstym problemem w sezonie jesienno-zimowym 

jest brak miejsc na parterze obiektu i/lub na dolnych łóżkach. W Warszawie uruchomiono inter-

wencyjną placówkę przejściową, w której można umieścić bezterminowo osoby oczekujące na 

zwolnienie adekwatnego miejsca w innych placówkach. Placówka ta prowadzona jest przez To-

warzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, świadczy usługi opiekuńcze, umieszcza się tam osoby 

bez decyzji administracyjnej, utworzono ją w kontekście epidemii koronawirusa jako strefę̨ bu-

forową, z czasem przypisano jej funkcję interwencyjną. Osoby bezdomne bardzo rzadko ze szpi-

tala trafiają do DPS ze względu na rozbudowane procedury formalno-prawne, jeszcze dłuższy 

jest okres oczekiwania na ZOL. Odnotowano odmowy przyjęcia do ZOL ze względu na ZZA 

(uzależnienie od alkoholu) w dokumentacji medycznej, wcześniej więc opisane osoby są umiesz-

czane w schroniskach z usługami opiekuńczymi i jest to najczęstsza praktyka.  

We Wrocławiu zdaniem obydwu stron (MOPS i placówek) zdecydowana większość osób bez-

domnych finalnie trafi do adekwatnej placówki, proces zaburzają jednak sytuacje czasowego 

przetrzymywania klientów niezdolnych do samoobsługi w „zwykłym” schronisku, czy przy-

padki przywiezienia osoby do placówki bez jej zgody, co skutkuje tym, że po wypuszczeniu  

z transportu medycznego udaje się ona w przestrzeń publiczną. Zauważono jednak pewną roz-

bieżność oceny badanej kwestii – OPS szacuje, że 99% klientów trafia do adekwatnych placó-

wek, z perspektywy schroniska zauważono około 20% przypadków przetrzymywania klientów 

niezdolnych do samoobsługi w „zwykłym” schronisku, obydwa szacunki wydają̨ się być zawy-

żone (szczególnie biorąc pod uwagę kontekst działania schroniska, jego stan liczbowy), prawda 

wydaje się leżeć przysłowiowo „pośrodku”.  

W Zabrzu, zdaniem MOPR, osoby w kryzysie bezdomności w większości przypadków trafiają 

do odpowiednich miejsc, niemniej jednak odczuwalny jest brak schroniska z usługami opiekuń-

czymi, więc zdarzają się przypadki, że czasowo, do momentu znalezienie miejsca w tego typu 

schronisku lub w domu pomocy społecznej, osoba zostaje umieszczona w placówce przeznaczo-

nej dla osób zdolnych do samoobsługi. Pracownicy badanego schroniska nie mogą̨ odpowiedzieć 

za całość umieszczeń (nie jest to jedyna placówka w tym standardzie w mieście), z ich perspek-

tywy sytuacje przyjęć osób niezdolnych do samoobsługi to kilka przypadków w ciągu roku. 

Reasumując, osoby opuszczające leczenie szpitalne zwykle trafiają do adekwatnych i odpowied-

nich miejsc, jakkolwiek we wszystkich miastach zdarza się, że osoby, które wymagają kontynu-

acji leczenia i procesu zdrowienia nie znajdują odpowiedniego dla siebie miejsca. Problemem 

jest zbyt mała liczba miejsc w schroniskach z usługami opiekuńczymi. Istotnym wyzwaniem jest 

także to, że zbyt mała liczba osób po leczeniu szpitalnym trafia do ZOL/ZPO, co wynika z małej 

liczby miejsc, a także raportowanej dyskryminacji w dostępie do miejsc ze względu na brak lub 

niskie dochody osób w bezdomności. Odnotowano także zwiększoną liczbę osób, które trafiają 

do domów pomocy społecznej, gdzie jest obecnie więcej miejsc po fali zgonów w trakcie epide-

mii COVID-19. Niestety w wielu miejscach zdarza się, że osoby w kryzysie bezdomności wra-

cają na ulicę i do miejsc niemieszkalnych.  

 

BARIERY I TRUDNOŚCI W ZAPEWNIENIU SCHRONIENIA ORAZ W PROCESIE WYPISYWANIA  

ZE SZPITALA 

Zarówno z perspektywy szpitali, jak i podmiotów pomocy społecznej, główną barierą i trudno-

ścią jest kwestia zapewnienia kontynuacji leczenia szpitalnego w warunkach zakładu opiekuń-

czo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego dla osób w kryzysie bezdomności. Osoby 

uczestniczące w badaniu upatrują problemu z jednej strony w braku odpowiedniej liczby miejsc, 
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z drugiej strony niechęci ZOL/ZPO do przyjmowania osób bez dochodów lub z niskimi docho-

dami. Kolejnym wspólnym problemem w kontekście zapewnienia odpowiednich miejsc po  

leczeniu szpitalnym jest ograniczona liczba schronisk z usługami opiekuńczymi. W tym kontek-

ście wskazywano, że ograniczeniem są wymogi prawne, które przymuszają powstające schroni-

ska z usługami opiekuńczymi do spełniania od razu wszystkich wymaganych standardów, pod-

czas gdy schroniska czy inne placówki noclegowe istniejące w obiegu prawnym przed 2018 r. 

(kiedy to do ustawy wpisano schroniska z usługami opiekuńczymi) mają wyznaczony okres na 

dostosowanie do standardów.  

Wyzwaniem pozostaje także dobra współpraca pomiędzy szpitalami, ośrodkami pomocy spo-

łecznej i placówkami dla osób w bezdomności. Z jednej strony szpitale mają oczekiwania, że 

pomoc społeczna znajdzie szybko odpowiednie miejsca, z drugiej strony ośrodki i placówki 

uważają niekiedy, że szpitale mają zbyt wygórowane oczekiwania, a część placówek nie ma 

możliwości przyjęcia osób w określonych stanach i wymaganiach. Odnotowywane są także sy-

tuacje zatajania informacji o stanie pacjenta, tak by osoby w kryzysie bezdomności znalazły 

miejsce w schroniskach, zamiast w trudnodostępnych i droższych ZOL/ZPO czy DPSach. 

Wszystko to nie sprzyja atmosferze wzajemnego zaufania i współpracy.  

Istotnym i poważnym wyzwaniem w realizacji całego procesu zapewnienia opieki poszpitalnej 

jest kwestia braku w ogóle lub odpowiedniej liczby pracowników/czek socjalnych pracujących 

w szpitalach. Ostatecznie ważnym wątkiem jest także sama wola i decyzja osób w kryzysie bez-

domności co do miejsca, w którym chcą się znaleźć po leczeniu szpitalnym. Część osób nie chce 

i nie wybiera jako miejsca swojego pobytu placówek dla osób w kryzysie bezdomności i decy-

duje się na powrót na ulicę i w miejsca niemieszkalne. W tym kontekście brakuje odpowiednich 

miejsc w mieszkaniach wspomaganych dla osób, które kończą leczenie szpitale i w warunkach 

domowych z uwzględnieniem odpowiedniego wsparcia np. w formie usług środowiskowych  

i opiekuńczych, mogłyby wracać do zdrowia i realizować proces wychodzenia z bezdomności.  

Podsumowując, kluczowe bariery i trudności w procesie zakończenia hospitalizacji i opuszcza-

nia szpitala dotyczą kwestii odpowiednich miejsc, w tym: utrudniony dostęp do ZOL/ZPO  

a także DPS, zbyt mała liczba miejsc w schroniskach z usługami opiekuńczymi, problemy ad-

ministracyjne i formalne związane z kontynuacją leczenia, brak mieszkań wspomaganych z pro-

filem opiekuńczym. Istotnym problemem jest kwestia zatajania informacji medycznych i „pod-

rzucania” osób do nieprzystosowanych do tego placówek dla osób w kryzysie bezdomności.  

Z perspektywy szpitali zaś problemem jest kwestia przetrzymywania osób w kryzysie bezdom-

ności w szpitalach ze względów socjalnych, a nie medycznych, co powiązane jest, jak wyżej 

wskazano, z brakiem miejsc w odpowiednich placówkach i dostępu do nich.  

 

NIERÓWNOŚĆ I DYSKRYMINACJA OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI W DOSTĘPIE  

DO USŁUG ZDROWOTNYCH 

W zakresie podejścia do kwestii nierówności i dyskryminacji osób doświadczających bezdom-

ności w dostępie do usług zdrowotnych oraz oceny tego zjawiska, w realizowanym badaniu 

mamy do czynienia z rozbieżnymi stanowiskami i poglądami w zależności od miasta, a także 

perspektywy poszczególnych podmiotów. Generalnie szpitale i przedstawiciele podmiotów 

ochrony zdrowia zwracali uwagę, że usługi zdrowotne w ich instytucjach realizowane są z po-

szanowaniem godności i praw osób. Osoby znajdujące się w kryzysie bezdomności traktowane 

są w ich opinii na równi z innymi pacjentami/kami. Personel medyczny w badanych szpitalach 

jest uwrażliwiony na specjalne potrzeby i sytuację osób bez dachu nad głową. Część pracowni-

ków socjalnych i kadry administracyjnej jest pod wielkim wrażeniem wrażliwości, oddania  

i kompleksowej opieki realizowanej przez personel medyczny. Lekarze i pielęgniarki w tych 
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podmiotach często znają osoby dotknięte bezdomnością, są bardzo zaangażowani nie tylko  

w leczenie, ale także zapewnienie odpowiedniej pomocy i wsparcie po wyjściu ze szpitala. Jed-

nocześnie osoby biorące udział w badaniu zwracają uwagę, że mogą mieć miejsce incydenty lub 

zdarzenia złego lub niesprawiedliwego traktowania osób, mają one jednak charakter jednost-

kowy i nie można mówić o systemowej dyskryminacji osób w kryzysie bezdomności. Oczywi-

ście wyzwaniem pozostaje kwestia ubezpieczenia, dostępu do klinik czy poradni szpitalnych, 

zwykle jednak trudności te nie dotyczą oddziałów ratunkowych, gdzie pomoc udzielana jest in-

terwencyjnie.  

Z perspektywy ośrodków pomocy oraz placówek dla osób w bezdomności sytuacje nierównego 

traktowania i dyskryminacji obserwowane są częściej, chociaż oczywiście nie jest to standar-

dem. Niektóre podmioty pomocy społecznej zwracają uwagę na problem negatywnych stereoty-

pów, stygmatyzacji, uprzedzeń i dyskryminacji, jakich doświadczają osoby dotknięte bezdom-

nością w kontakcie z ochroną zdrowia. Wskazywano w tym zakresie przykłady nierównego  

i dyskryminującego traktowania osób w bezdomności przez służby ochrony zdrowia.  

Raportowane były przykłady zarówno odmowy przyjęcia do szpitali, nierównego traktowania  

w trakcie pobytu w szpitalach, a także dyskryminacji w procesie opuszczania leczenia szpitalnego. 

Oczywiście sytuacje takie nie są standardem w każdym mieście. Wyzwaniem pozostaje z pewno-

ścią stan zdrowia, degradacja i wyniszczenie, a także problemy higieniczne wielu osób, szczególnie 

w kryzysie bezdomności ulicznej. Nierówne traktowanie i dyskryminacja systemowa, zdaniem 

wielu uczestników/czek badania, polega także na problemie w dostępie do ZOL/ZPO po leczeniu 

szpitalnym, co powiązane jest przede wszystkim z oczekiwaniem, aby pacjenci tych placówek 

mieli dochód, z którego pokrywane będą koszty wyżywienia i zakwaterowania. Olbrzymim wy-

zwaniem pozostaje także kwestia dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej osób nieubezpieczo-

nych, dostęp do lekarza rodzinnego i problem z usługami pielęgniarek środowiskowych. Trudno-

ścią w kontekście zapewnienia równych szans w dostępie do powszechnych usług zdrowotnych 

jest wprowadzanie dodatkowych zasad i procedur związanych z epidemią COVID-19, tutaj przy-

kładem mogą być teleporady lub konieczność odpłatności za niektóre usługi zdrowotne (np. testy 

na obecność koronawirusa warunkujące dostęp do innych usług).  

Podsumowując kontekst nierównych szans i dyskryminacji osób w kryzysie bezdomności,  

w dostępie do usług i świadczeń zdrowotnych mamy do czynienia z rozbieżnymi perspektywami. 

Zdarzają się sytuacje negatywnych stereotypów, które mogą rodzić uprzedzenia, a te z kolei 

prowadzić do dyskryminacji osób w kryzysie bezdomności. Zdarzają się równocześnie inne sy-

tuacje i osoby doświadczające bezdomności są pozytywnie wyróżniane i otrzymują specjalne 

traktowanie ze względu na swoją sytuację, a także złożone problemy i potrzeby. Wyzwaniem 

pozostaje kwestia towarzyszenia i wspierania osób w bezdomności w dostępie do usług zdro-

wotnych. Systemowa dyskryminacja upatrywana jest przede wszystkim w dostępie do 

ZOL/ZPO, a także w wyzwaniach związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym i prawem do 

świadczeń zdrowotnych.  

 

WNIOSKI I REKOMENDACJE W ZAKRESIE WYPISYWANIA ZE SZPITALI I WSPÓŁPRACY  

Z POMOCĄ SPOŁECZNĄ W ZAKRESIE WSPARCIA OSÓB W BEZDOMNOŚCI 

W sporej części wnioski i rekomendacje w zakresie wypisywania ze szpitali i zapewnienia dal-

szej pomocy pokrywają się z wcześniej zaprezentowanymi wnioskami i rekomendacjami w za-

kresie dostępu i samego leczenia osób doświadczających bezdomności. Jednym z głównych nur-

tów wniosków i rekomendacji w zakresie usprawniania procesu wypisywania ze szpitali i za-

pewniania adekwatnej opieki i wsparcia osobom w bezdomności, były kwestie związane z po-

prawą współpracy, lepszą wymianą informacji i doświadczeń, a także sprawniejszą koordynacją 
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działań pomiędzy ochroną zdrowia a pomocą społeczną. Tutaj postulowano m.in. szybsze infor-

mowanie o osobach przebywających na SOR czy w szpitalu, lepszy przepływ informacji, wza-

jemne spotkania z pracownikami szpitali, raz na jakiś czas raport z informacją jak wygląda  

sytuacja w szpitalach, poznanie placówek przez osoby ze służby zdrowia, szybszy przepływ in-

formacji w przypadku trudnego stanu zdrowia, aby mieć czas na znalezienie odpowiedniego 

miejsca schronienia. Jako rekomendację wartą powielenia wskazano założenia niezatwierdzonej 

jeszcze w Gdańsku procedury określającej zasady towarzyszące przy wypisywaniu. Dalej wska-

zywano, że leczenie szpitalne powinno być doprowadzone do końca, to znaczy do momentu 

zminimalizowania zagrożeń dla życia i zdrowia pacjentów/ek.  

Wnioskowano ponownie realizację detoksykacji w szpitalach, a także wdrożenie oddziałów re-

habilitacyjnych dla osób, które wymagają dalszej opieki leczniczej i pielęgniarskiej. Podtrzy-

mano również rekomendacje związane z zatrudnieniem pracowników/czek socjalnych, a także 

odpowiedniego ich upodmiotowienia i umocowania w strukturach szpitali. W kontekście sa-

mego procesu opuszczania szpitala wnioskowano opracowanie wystandaryzowanego druku wy-

pisu ze szpitala z uwzględnieniem zobiektywizowanego opisu medycznego pod kątem kwalifi-

kowania do odpowiednich placówek zapewniających schronienie osobom w kryzysie bezdom-

ności.  

Duża część rekomendacji i wniosków odnosiła się do kwestii dochodów i powiązanej z nią do-

stępności do kontynuacji leczenia w ZOL i ZPO. Rozważano tutaj i proponowano, albo refun-

dowanie z NFZ kosztów wyżywienia i zakwaterowania, a nie tylko zabiegów i procedur me-

dycznych, bez partycypacji finansowej, albo współfinansowanie kosztów wyżywienia i pobytu 

w ZOL/ZPO przez samorządy gminne lub powiatowe w przypadku wybranych grup, które nie 

mają, albo mają niskie dochody. Analogiczne rozwiązanie zastosowano w przypadku pokrywa-

nia przez samorządy kosztów zakwaterowania i wyżywienia w ZOL/ZPO i zakładach rehabili-

tacji leczniczej dzieci z pieczy zastępczej.  

Poważnym problemem do rozwiązania pozostaje kwestia zapewnienia odpowiedniej pomocy  

i opieki osobom, które ukończyły leczenie w szpitalu, a nie pochodzą z gmin, w których chcą 

pozostać. Uregulowania tutaj wymaga kwestia doprecyzowania właściwości miejscowej i od-

płatności za usługi.  

Kolejnym wnioskiem i rekomendacją zbieżną z poprzednimi jest uruchomianie i finansowanie 

ze środków gmin czy środków rządowych specjalistycznych usług zdrowotnych i medycznych 

dla osób w bezdomności ulicznej. Postulowano tutaj wdrażanie usług medyków ulicy, prowa-

dzenie specjalnych przychodni zdrowia, ambulansów medycznych dla osób wykluczonych z do-

stępu do ogólnych i powszechnych usług zdrowotnych.  

Uregulowania i zmian systemowych, organizacyjnych i finansowych wymaga rozszerzenie do-

stępności schronisk z usługami opiekuńczymi. Tutaj przede wszystkim chodzi o zwiększenie 

liczby samych schronisk oraz powiększenie bazy miejsc w niniejszych placówkach. Sytuacja 

taka może nastąpić po wprowadzeniu zmian w zakresie konieczności spełniania standardów dla 

takich placówek przy przekształcaniu ich z istniejących już schronisk lub wcześniej funkcjonu-

jących w systemie pomocy społecznej domów dla bezdomnych.  

Postulowane były także kwestie związane z uproszczeniem procedur i dokumentacji szczególnie 

w zakresie dostępu do DPS i ZOL/ZPO.  

Rozważano również kwestię wprowadzenia interwencyjnych placówek z profilem opiekuńczym 

bez konieczności skierowań, tj. noclegowni sprofilowanych na potrzeby osób z niepełnospraw-

nościami, a także osób opuszczających leczenie szpitalne odrzucających ofertę schronisk czy 

innych instytucji.  
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Postulowano wreszcie także szersze wdrażanie rozwiązań mieszkaniowych w tym mieszkań 

wspomaganych o profilu opiekuńczym.  

Podsumowując, kluczowe wnioski i rekomendacje w zakresie wypisywania ze szpitali i współ-

pracy z pomocą społeczną w zakresie wsparcia osób w bezdomności obejmują:  

❑ zatrudnianie i podniesienie statusu pracowników socjalnych w szpitalach,  

❑ wymianę informacji, sprawniejszą koordynację i współpracę, lepsze poznanie się stron,  

❑ oddziały detoksykacyjne w szpitalach,  

❑ pełne i kompleksowe leczenie w szpitalach,  

❑ placówki profilowane,  

❑ wystandaryzowany druk wypisu ze szpitala,  

❑ badania okresowe,  

❑ zniesienie wymogu trzeźwości,  

❑ kwestia dochodów i dostępności ZOL – ewentualne współfinansowanie pobytu  

w ZOL/ZPO przez samorządy w przypadku wybranych grup,  

❑ szersze wdrażanie mieszkań wspomaganych z usługami opiekuńczymi i asystenckimi.  

 

DOSTĘPNOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH  
DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W MIEJSCACH NIEMIESZKALNYCH  
I W NISKOPROGOWYCH FORMACH ZAKWATEROWANIA (OGRZEWALNIE, 
NOCLEGOWNIE) ORAZ MOŻLIWOŚCI IDENTYFIKACJI OSÓB WYMAGAJĄCYCH  
TAKICH USŁUG W ŚRODOWISKU (STREETWORKING – W SZCZEGÓLNOŚCI 
TZW. „STREETWORKING MEDYCZNY”) 

Druga część wyników badania odnosi się do kwestii dostępności usług medycznych i pielęgna-

cyjno-opiekuńczych dla osób przebywających w miejscach niemieszkalnych i w niskoprogo-

wych formach zakwaterowania oraz możliwości identyfikacji osób wymagających takich usług 

w środowisku. W badaniu w tym obszarze uczestniczyły osoby z ośrodków pomocy społecznej, 

ogrzewalni i noclegowni, pogotowia ratunkowego a także streetworkerzy/ki w poszczególnych 

miastach.  

Zasadniczo streetworking i placówki niskoprogowe, tj. ogrzewalnie i noclegownie, są dwiema 

różnymi usługami społecznymi, adresowanymi do dwóch, nieco różnych od siebie grup osób  

w bezdomności. Streetworkerzy pracują na co dzień z osobami w bezdomności ulicznej, prze-

bywającymi w miejscach niemieszkalnych. Tymczasem szczególnie noclegownia jest placówką, 

zatem formą pomocy zinstytucjonalizowanej i część jej klientów, to osoby mieszkające w niej 

na stałe (w sposób sformalizowany, nie mające nic wspólnego z bezdomnością stricte uliczną). 

Jest jednak dosyć duża grupa osób w bezdomności funkcjonująca gdzieś pomiędzy tymi dwiema 

usługami – pewna część populacji osób w kryzysie bezdomności funkcjonuje na przemian:  

w przestrzeni publicznej lub placówkach niskoprogowych. Przy czym spektrum korzystania  

z tych usług jest bardzo szerokie (od osób przebywających większą część roku na ulicy i korzy-

stających z ogrzewalni czy noclegowni tylko przez kilka dni w szczycie zimy, po osoby miesz-

kające głównie w noclegowni, ale będące regularnie z niej usuwane na ulicę).  

Ciężko jest zatem jednoznacznie rozdzielić klientów korzystających z obu usług społecznych  

i dlatego też obie te formy pomocy (streetworking i ogrzewalnie/noclegownie), oraz ich od-

biorcy, często zestawiani są razem i analizowani wspólnie. Podobne rozwiązanie zastosowano 

w niniejszym badaniu, włączając obie usługi (i ich klientów) w jeden blok tematyczny. Jednak 

z powodu wspomnianych wcześniej różnic, niektóre zagadnienia i wyniki będą prezentowane 

osobno. 
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Warto także podkreślić, że miasta wybrane do badania różnią się od siebie wielkością, a co za 

tym idzie, populacja osób doświadczających bezdomności występująca na ich terenie różni się 

od siebie diametralnie. Np. w przypadku Zabrza liczba osób w bezdomności ulicznej szacowana 

jest na około 30, podczas gdy w przypadku Warszawy klientów usług streetworkerskich i placó-

wek niskoprogowych liczy się w tysiącach. 

 

DOSTĘPNOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH NA ULICY 

Z odpowiedzi otrzymanych w trakcie przeprowadzonych wywiadów, a także zamieszczonych  

w ankietach, płynie szereg interesujących wniosków: 

Po pierwsze, usługa streetworkingu nie jest jeszcze powszechna na terenie Polski – spośród  

7 badanych miast, 5 mogło się poszczycić tego rodzaju usługą realizowaną na swoim terenie. 

Przy czym streetworking bardzo różni się między miastami, zarówno jeśli chodzi o jego inten-

sywność, jak i zaangażowanie osobowe i organizacyjne.  

Po drugie, w każdym z tych 5 miast streetworking prowadzony jest w zróżnicowany sposób. Nie 

ma jednego standardu obowiązującego w kraju i w każdym mieście zasady, według których re-

alizowany jest streetworking, różnią się od siebie. Różna jest także skala z jaką realizuje się tę 

usługę. Np. w Gdańsku działa 6 osobowy zespół streetworkerski, złożony z 3 par pełnoetatowych 

streetworkerów, pracujących 7 dni w tygodniu w systemie 2-zmianowym. Podczas gdy np.  

w Zabrzu, jeden z pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzi-

nie, raz na jakiś czas (w zależności od sytuacji i potrzeb), wykonuje patrol streetworkerski, bę-

dący jego dodatkowym obowiązkiem w pracy.  

Streetworking medyczny lub uliczne usługi medyczne dedykowane dla ulicznych osób w bez-

domności, są jeszcze rzadszą usługą w naszym kraju, spośród 5 miast realizujących streetwor-

king 4 miały w pakiecie tego rodzaju usługi. Warto pamiętać, że „klasyczni” streetworkerzy 

bardzo często mają w swoim wyposażeniu apteczkę i w skrajnych sytuacjach mogą świadczyć 

podstawową pomoc przedmedyczną (np. opatrzenie rany), nie można tego jednak traktować jako 

typową, stałą usługę o charakterze ochrony zdrowia. 

Streetworking medyczny/uliczne usługi medyczne (podobnie jak „klasyczny” streetworking) nie 

są realizowane według żadnego standardu i w każdym z miast wyglądają inaczej oraz wdrażane 

są w różnej skali. Np. w niektórych miastach osoby bezdomne mogą liczyć na regularne wsparcie 

wykwalifikowanych lekarzy, podczas gdy w innych na okazyjne wsparcie ratowników medycz-

nych.  

Najczęściej spotykane formy streetworkingu medycznego/ulicznych usług medycznych to:  

❑ wspólne patrole streetworkerów z lekarzami (Gdańsk, Białystok),  

❑ ambulatoria dla osób w bezdomności, ruchome bądź stacjonarne (Gdańsk – akcyjnie, 

Wrocław i Warszawa – stale), 

❑ ambulanse/karetki dedykowane osobom w kryzysie bezdomności patrolujące miejsca 

niemieszkalne (Warszawa, Białystok), 

❑ ratownicy medyczni w różnego rodzaju mobilnych formach pomocy (np. Mobilny 

Punkt Poradnictwa, Autobus SOS, Zimowy Radiowóz – Gdańsk, Wrocław, Warszawa, 

Białystok) – sezonowo zimą. 

Streetworking psychiatryczny realizowany był wyłącznie w Gdańsku i Białymstoku (w Gdańsku 

regularne patrole streetworkerów z psychiatrą i terapeutą uzależnień, w Białymstoku okazjo-

nalne patrole z psychiatrą), pozostałe opisane formy streetworkingu medycznego (ulicznych 

usług medycznych) dotyczyły zdrowia fizycznego. Najczęściej świadczone w tym zakresie 
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usługi zdrowotne to: opatrywanie ran, zmiana opatrunków, podawanie środków przeciwbólo-

wych, podawanie środków przeciwzapalnych, dezynsekcja itp.  

Streetworking „klasyczny” realizowany jest głównie przez organizacje pozarządowe, choć zda-

rzają się przypadki prowadzenia go przez lokalny samorząd. Streetworking medyczny/uliczne 

usługi zdrowotne realizowane są wyłącznie przez organizacje pozarządowe (choć w Białym-

stoku sezonowo działa Zimowy Radiowóz z ratownikiem medycznym na pokładzie – zatem  

w usługę włączyła się Policja, ale jest to wyjątek w skali Polski). Służba zdrowia nie jest zaan-

gażowana systemowo w ten rodzaj usług. 

Podsumowując, dostęp do usług medycznych i pielęgnacyjno-opiekuńczych dla osób w bezdom-

ności ulicznej realizowany jest głównie z wykorzystaniem powszechnych świadczeń zdrowot-

nych. W związku jednak ze specyficzną sytuacją osób doświadczających bezdomności oraz 

ograniczonym dostępem do usług zdrowotnych w badanych miastach, częściowo wdrażane są 

działania ukierunkowane na zapewnienie bezpośrednich i specjalistycznych usług medycznych 

i pielęgnacyjno-opiekuńczych dla osób znajdujących się w kryzysie bezdomności ulicznej. 

Usługi te realizowane są w formie streetworkingu medycznego i ulicznych usług medycznych  

w tym m.in. Streetbus, karetka, ambulatorium (Wrocław), Autobus SOS (Gdańsk), ratownicy 

medyczni, zakup leków przez pracowników MOPR (Gdańsk), karetka i usługi w Białymstoku. 

Najszerszy zakres usług medycznych odnotowano w Warszawie – z wykorzystaniem autobusu, 

ambulansu, ambulatorium i innych. Usługa streetworkingu ciągle nie jest powszechna i realizo-

wana jest w różnym wymiarze i skali w 5 z 7 badanych miast. W części miast rozwijana jest 

usługa medyków ulicy, czyli lekarzy, ratowników i pielęgniarek realizujących usługi zdrowotne 

w przestrzeni przebywania osób w kryzysie bezdomności ulicznej. Brak jest standaryzacji i spe-

cyfikacji usługi streetworkingu medycznego. Uliczne usługi medyczne realizowane są przez 

różne formy działania – patrole streetworkerskie, ambulatoria, karetki/ambulanse, mobilne 

punkty wsparcia z ratownikami (w 4 miastach).  

 

DOSTĘPNOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH W OGRZEWALNIACH 

I NOCLEGOWNIACH 

Jeśli chodzi o noclegownie i ogrzewalnie, to niektóre z nich nie mają żadnych usług medycz-

nych/pielęgnacyjnych, a niektóre maja drobne usługi (ratowników medycznych wśród kadry lub 

pielęgniarki przychodzące zmieniać opatrunki i robić zastrzyki). Są też takie placówki, które nie 

mają swoich własnych usług medycznych, ale posiłkują się ulicznymi usługami zdrowotnymi 

(np. raz w miesiącu ambulatorium uliczne zajeżdża też pod noclegownię, albo medyczni street-

workerzy w trakcie patrolu zaglądają z wizytą do noclegowni). Standardu tego rodzaju usług nie 

ma, zaś standardy noclegowni i ogrzewalni (które już niebawem będą obowiązkowe dla wszyst-

kich placówek tej kategorii) nie wymagają tego rodzaju usług w tych placówkach, dlatego są one 

(i nadal będą) czymś zupełnie dodatkowym, występującym tylko w niektórych ośrodkach.   

Na 7 miast biorących udział w badaniu, wszystkie miały noclegownie lub ogrzewalnie, ale tylko 

3 z nich miały własne usługi medyczne/pielęgnacyjne (Gdańsk, Koszalin i Bydgoszcz). 

Nawet jeśli noclegownia/ogrzewalnia ma dodatkowe usługi medyczne/opiekuńcze (np. pielę-

gniarki lub ratowników medycznych), to i tak mogą oni być zatrudnieni lub zaangażowani do 

pracy w placówce tylko w niewielkim stopniu, „z doskoku”. Obowiązujące przepisy mówią, iż 

po 5 latach niepracowania w służbie zdrowia, pielęgniarki i ratownicy medyczni tracą upraw-

nienia do wykonywania zawodu. Z tego powodu żaden ratownik medyczny czy pielęgniarka nie 

mogą sobie pozwolić na oddanie się etatowej pracy z osobami w bezdomności. Muszą pracować 

na co dzień w służbie zdrowia, a w noclegowniach/ogrzewalniach mogą sobie tylko „dorabiać” 

lub pracować w wolontariacie. Placówki te mogą ewentualnie posiłkować się personelem eme-

rytowanym. Stanowi to istotne ograniczenie i utrudnienie dla placówek tego typu. 
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Część stałych mieszkańców noclegowni (tzw. rezydentów) współpracuje z pracownikami so-

cjalnymi, dzięki czemu leczą się „normalnie”, w placówkach służby zdrowia i są pod w miarę 

stałą opieką. Problematyczni są przede wszystkim klienci będący na pograniczu ulicy i nocle-

gowni, spędzający dużo czasu w miejscach niemieszkalnych – ci na ogół unikają publicznej 

służby zdrowia.  

Zorganizowanie usług medycznych i opiekuńczych w noclegowniach i ogrzewalniach jest pro-

blematyczne również z powodów logistycznych. Placówki te działają głównie w nocy (część 

klientów przychodzi o godz. 22 i wychodzi nawet o godz. 5 rano), zatem trudno czasem zorga-

nizować jakąkolwiek pomoc medyczno-opiekuńczą, gdyż większość instytucji i specjalistów już 

o tej porze nie pracuje. Dlatego też wiele placówek tego typu zawęża swoją działalność w tema-

tyce zdrowotnej wyłącznie do wzywania karetki pogotowia, gdy zachodzi taka potrzeba. 

Podsumowując, dostępność usług medycznych i pielęgnacyjno-opiekuńczych w ogrzewalniach 

i noclegowniach realizowana jest tak, jak dla innych obywateli, zwykle nie są wdrażane odrębne 

programy/projekty z usługami wyspecjalizowanymi. W placówkach niekiedy realizowane są dy-

żury lekarzy i pielęgniarek, dość powszechnie w placówkach pracują ratownicy medyczni. Do 

dyspozycji osób z placówek pozostają także ambulanse/karetki – Wrocław. Wybrane placówki 

mają umowy na usługi lekarza rodzinnego dla osób nieubezpieczonych – np. Koszalin. Realizo-

wane są także wizyty domowe w placówkach, np. w Białymstoku. 3 miasta spośród 7 miały  

w placówkach szerszy dostęp do usług zdrowotnych.  

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA MIAST Z PERSPEKTYWY DOSTĘPNOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH  
I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH 

❑ Białystok  

Streetworking pełnoetatowy, codzienny; liczne usługi medyczno-opiekuńcze: regu-

larne patrole ambulansu medycznego dedykowanego dla ulicznych osób w bezdomno-

ści, okazjonalne patrole streetworkerów z psychiatrą (bardzo rzadko), Zimowy Radio-

wóz – sezonowa akcja policji, zimą w niektórych radiowozach jeździ ratownik  

medyczny, służący wsparciem również osobom bezdomnym (noclegownie nie brały 

udziału w badaniu).  

❑ Bydgoszcz  

W ogrzewalni prowadzony jest gabinet medyczny, w którym dostępne są podstawowe 

usługi medyczne (ratownik, w wybrane dni lekarz); brak streetworkingu. 

❑ Gdańsk  

W noclegowni i ogrzewalni zatrudnieni ratownicy medyczni, wizyty terapeutów i raz 

w miesiącu psychiatra; streetworking pełnoetatowy, codzienny. Uliczne usługi me-

dyczno-opiekuńcze: patrole streetworkerów z psychiatrą i terapeutą uzależnień, Auto-

bus SOS z ratownikiem medycznym na pokładzie (w sezonie jesienno-zimowym co-

dziennie), stacjonarne ambulatorium – akcyjnie.  

❑ Koszalin  

W noclegowni regularne wizyty emerytowanej pielęgniarki, świadczącej podstawowe 

usługi medyczno-opiekuńcze; brak streetworkingu. 

❑ Warszawa  

W badanej noclegowni brak jakichkolwiek usług medycznych i opiekuńczych; street-

working dostępny codziennie (różne organizacje w różnym wymiarze); uliczne usługi 

medyczno-opiekuńcze: regularne patrole ambulansów medycznych dedykowanych 
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osobom w bezdomności ulicznej (rożne organizacje w różnym wymiarze), Autobus 

MPP (Mobilny Punkt Poradnictwa) z ratownikiem medycznym na pokładzie (w sezonie 

jesienno-zimowym codziennie). 

❑ Wrocław  

Streetworking pełnoetatowy, codzienny; uliczne usługi medyczno-opiekuńcze: Auto-

bus („Streetbus”) z ratownikiem medycznym na pokładzie (w sezonie jesienno-zimo-

wym codziennie), mobilne ambulatorium – regularne patrole miejsc niemieszkalnych 

(noclegownie nie brały udziału w badaniu).  

❑ Zabrze  

W noclegowni i ogrzewalni brak jakichkolwiek usług medyczno-opiekuńczych; street-

working niedostępny codziennie – okazjonalnie pracownik socjalny MOPR wykonuje 

patrol uliczny; brak jakichkolwiek ulicznych usług medyczno-opiekuńczych – kilka lat 

temu była współpraca z PCK, które zajeżdżało czasem swoim ambulansem w wybrane 

miejsca (niemieszkalne bądź do noclegowni), ale od lat usługa wycofana i niedostępna. 

 

GŁÓWNE PROBLEMY I POTRZEBY ZDROWOTNE OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH  
BEZDOMNOŚCI ULICZNEJ 

Najczęściej spotykane urazy i problemy zdrowotne u osób bezdomnych to: urazy kończyn 

(zwłaszcza dolnych), wrzody podudzia, odmrożenia, padaczka, wszawica, problemy kardiolo-

giczne, problemy dermatologiczne, problemy stomatologiczne, wycieńczenie organizmu, a także 

cały szereg powikłań związanych z chorobą alkoholową. Do tego dochodzą jeszcze problemy 

zdrowia psychicznego, takie jak: depresja, powikłania psychiczne wynikające z długotrwałego 

uzależnienia od alkoholu, nerwice, stany lękowe, zaburzenia psychiczne na podłożu organicz-

nym, schizofrenia, ciężkie zaburzenia snu itp.  

Trudno jest jednoznacznie określić skalę występowania problemów psychicznych wśród ulicz-

nych osób bezdomnych. W każdym z miast szacowano ją inaczej, w zależności od definicji „za-

burzenia psychicznego” respondenta. Jeśli z wachlarza chorób wyłączyć depresję i skutki 

uboczne choroby alkoholowej, to przyjąć można, iż około 30% osób bezdomnych może cierpieć 

na tego rodzaju problemy. Stosując szerokie spektrum „zaburzeń psychicznych” (wraz z depresją 

i uzależnieniami) szacować można, że grupa ta rośnie do około 80%.  

Oprócz potrzeb czysto zdrowotnych, u osób bezdomnych przebywających na ulicy, wyodrębnić 

można jeszcze szereg potrzeb logistyczno-administracyjnych, związanych z opieką zdrowotną, 

takich jak: brak ubezpieczenia, brak przypisania do lekarza pierwszego kontaktu, potrzeba ła-

twiejszego dostępu do lekarzy chirurgów w celu codziennego zmieniania opatrunków na ciężko 

gojących się ranach, potrzeba ułatwienia dostępu do lekarzy psychiatrów (długie kolejki), po-

trzeba ułatwienia i skrócenia procesu otrzymania pomocy na SORze, oddziale detoksykacyjnym 

oraz oddziale terapii uzależnień, problemy z wykupieniem recept (brak środków finansowych), 

problemy z orzecznictwem o niepełnosprawności (ktoś jest ewidentnie niepełnosprawny, ale nie 

ma orzeczenia, a proces załatwiania go jest długi i złożony, przez co osoba bezdomna nie jest  

w stanie go przejść), brak współpracy partnerskiej pomiędzy instytucjami zaangażowanymi  

w lokalną pomoc osobom bezdomnym (brak partnerskich relacji pomiędzy NGO, JST i służbą 

zdrowia) itp. W przypadku osób korzystających z noclegowni/ogrzewalni należy dodać jeszcze 

niedostosowanie tych obiektów do osób z niepełnosprawnością. Wyzwaniem pozostaje dostęp 

do specjalistycznego leczenia, szczególnie w okresie epidemii COVID-19. Sporo jest także pro-

blemów z dostępem i korzystaniem osób w kryzysie bezdomności z usług pogotowia ratunko-

wego i SOR.  
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BARIERY I TRUDNOŚCI W DOSTĘPIE DO USŁUG MEDYCZNYCH  
I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH 

We wszystkich kwestiach zdrowotnych, których zakresem nie obejmuje usługa streetworkingu 

medycznego czy ulicznych usług medycznych, osoby w bezdomności muszą korzystać z ogól-

nodostępnej służby zdrowia (w przypadku miast bez dostępu do streetworkingu medycz-

nego/ulicznych usług medycznych, dotyczy to wszystkich usług zdrowotnych).  

W przypadku osób w bezdomności ulicznej praktyka pokazuje, że w większości przypadków nie 

korzystają one wcale, bądź korzystają bardzo niechętnie, z publicznej opieki zdrowotnej (wyją-

tek stanowi pogotowie ratunkowe i SOR, opisane w kolejnych sekcjach). 

Niechęć do korzystania z publicznych placówek służby zdrowia na ogół wynika ze złych do-

świadczeń w kontaktach ze służbą zdrowia, które posiada duża część osób w bezdomności ulicz-

nej. Część badanych osób wskazywało na problem braku ubezpieczenia, część na problemy ad-

ministracyjno-prawne, część na sytuację epidemii czy protesty ratowników medycznych. Część 

osób w bezdomności skarży się, że w przeszłości nie została obsłużona lub przyjęta do placówki 

zdrowotnej ze względu na swój status społeczny, stan higieniczny, bądź stan upojenia. Niektórzy 

zostali obsłużeni, ale spotkali się z dotkliwymi komentarzami bądź niemiłym traktowaniem, ze 

względu na swą bezdomność. Ponieważ nie chcą ponownie doświadczać tego typu sytuacji, na 

ogół nie korzystają ze służby zdrowia, dopóki nie są w sytuacji bez wyjścia. Zatem streetworking 

medyczny/uliczne usługi zdrowotne są w większości przypadków jedyną formą opieki zdrowot-

nej, z którą uliczne osoby bezdomne mają do czynienia (nie licząc służb ratunkowych). 

Problem zmotywowania osób bezdomnych do korzystania z publicznej służby zdrowia jest bar-

dzo poważny. Niechęć wywołana jednym czy dwoma złymi doświadczeniami, kultywowana jest 

potem przez dekady, co wyraźnie odciska piętno na stanie zdrowia ulicznych osób bezdomnych. 

Niezależnie od skali niechęci pracowników służby zdrowia do osób bezdomnych, brak motywa-

cji do korzystania z jej usług przez osoby bezdomne wydaje się zdecydowanie większym pro-

blemem. Czasem dochodzi wręcz do sytuacji absurdalnych, w których przychodnia współpra-

cuje, lekarze przyjeżdżają do osób bezdomnych i chcą pomóc, pracownicy socjalni chcą i mogą 

wykupić leki osobie w kryzysie, za to ona sama nie chce z tego wszystkiego skorzystać i spe-

cjalnie unika pomocy, bo jest „obrażona” na służbę zdrowia za incydent sprzed lat.  

Oba te zjawiska (ograniczenia w dostępie osób bezdomnych do służby zdrowia i brak motywacji 

osób bezdomnych do korzystania z niej) nawzajem się napędzają i stanowią błędne koło, którego 

głównym efektem jest zły stan zdrowia osób w bezdomności ulicznej.  

Podsumowując kwestie barier i trudności w dostępie do usług zdrowotnych osób w bezdomności 

ulicznej, respondenci badania zwracali uwagę przede wszystkim na niechęć i brak motywacji do 

korzystania z ogólnych usług zdrowotnych. Ponadto zwracano uwagę na wyższy poziom ogól-

nodostępnych usług dla osób w placówkach, a trudniejszy i problematyczny dostęp szczególnie 

do POZ i specjalistycznych poradni osób na ulicy. Wśród innych czynników utrudniających do-

stęp do świadczeń zdrowotnych wymieniano oczywiście epidemię COVID-19, protesty ratow-

ników medycznych czy ograniczenia dostępności karetek. Ponadto zwracano uwagę na bariery 

administracyjne (brak ubezpieczenia, deficyt wiedzy o procedurach) a także bariery świadomo-

ściowe związane ze stereotypami, uprzedzeniami a czasem dyskryminacją.  

 

WSPÓŁPRACA SŁUŻB, INSTYTUCJI I ORGANIZACJI W ZAKRESIE REALIZACJI  
USŁUG ZDROWOTNYCH 

Generalnie współpraca pomiędzy pogotowiem ratunkowym, ośrodkiem pomocy społecznej, 

streetworkerami i placówkami noclegowymi oceniana była albo poprawnie, albo umiarkowanie 
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pozytywnie. Wskazywano wprawdzie na różnego rodzaju trudności i problemy, jednak zwra-

cano uwagę, że mają one charakter incydentów, a nie trwałej normy. Jednocześnie podnoszono, 

że szczególnie na pograniczu ratownictwa medycznego i pomocy społecznej mało jest punktów 

stycznych i realnej współpracy. Informowano o sytuacjach „podrzucania” osób w kryzysie bez-

domności do placówek przez służby ratunkowe. W kontekście współpracy zwrócono uwagę na 

powszechne zatrudnianie ratowników medycznych w placówkach dla osób w kryzysie bezdom-

ności, a także zaangażowanie ratowników w inne działania interwencyjne dla osób doświadcza-

jących bezdomności. Pracownicy medyczni w placówkach noclegowych stanowią pewien po-

most między ochroną zdrowia, a pomocą społeczną. W tym kontekście zwrócono jednak uwagę, 

że zarówno pielęgniarki jak i ratownicy medyczni chcąc utrzymać prawo do wykonywania za-

wodu muszą pracować w systemie ochrony zdrowia, a pracę w systemie pomocy społecznej 

traktować wyłącznie jako dodatkową. Zwracano w końcu uwagę na potrzebę wyposażenia kare-

tek pogotowia w odpowiednie informacje (ulotki, plakaty) o możliwościach i procedurach udzie-

lania pomocy osobom doświadczającym bezdomności.  

Miastami, gdzie zidentyfikowano nieco mniej problemów we współpracy pogotowia ratunko-

wego, szpitali i pomocy społecznej były Białystok i Zabrze. W Zabrzu wynika to prawdopodob-

nie z faktu, iż zarówno badana noclegownia, program streetworkingowy jak i lokalny szpital 

należą do samorządu lokalnego (bądź są przez niego prowadzone). Zatem przedstawiciele 

wszystkich tych trzech podmiotów są w pewnym stopniu „kolegami z pracy”. Ma to z pewnością 

przełożenie na wzajemne relacje i współpracę, która najwidoczniej układa się poprawnie.  

Podobną zależność można zauważyć we Wrocławiu. W zarządzie fundacji prowadzącej street-

working zasiada lekarz jednego z wrocławskich szpitali, w związku z tym współpraca  

streetworkerów z tym szpitalem układa się poprawnie (z innymi niekoniecznie). Z kolei w Bia-

łymstoku udało się w formule partnerstwa lokalnego wypracować dość sprawnie działający sys-

tem współpracy ochrony zdrowia i pomocy społecznej.  

Widać zatem, iż współpraca ze służbą zdrowia jest mocno uzależniona od prywatnych relacji  

i znajomości z jej przedstawicielami. Wszystkie pozostałe podmioty biorące udział w badaniu, 

które nie posiadały znajomości, ani prywatno-zawodowych konotacji ze służbą zdrowia, opisy-

wały swoją współpracę z nią, jako dość złożoną i nie zawsze łatwą. 

 

OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ A SPECJALIZACJA USŁUG MEDYCZNYCH DLA OSÓB W KRYZYSIE  
BEZDOMNOŚCI 

Większość badanych osób opowiedziała się za udrażnianiem i korzystaniem z dostępu do ogól-

nej i powszechnej służby zdrowia przez osoby doświadczające kryzysu bezdomności. Równo-

cześnie dość szeroko podnoszono kwestie wykluczenia osób w bezdomności z dostępu i niechęci 

samych osób do korzystania z tego rodzaju ogólnodostępnych usług. Zwrócono uwagę na pu-

łapki i zagrożenia związane z tworzeniem wyspecjalizowanych usług tylko i wyłącznie dla osób 

w sytuacji bezdomności. Jednocześnie 5 na 7 badanych miast realizuje i rozwija w tej chwili 

różne specjalistyczne usługi i działania zapewniające wsparcie medyczne i pielęgnacyjno-opie-

kuńcze dedykowane osobom doświadczającym bezdomności, a 2 pozostałe miasta deklarują 

albo zainteresowanie albo wprost taką potrzebę. W tym kontekście zatem osoby biorące udział 

w badaniu, zarówno z pogotowia ratunkowego i szpitali, jak i z ośrodków pomocy społecznej, 

placówek noclegowych czy organizacji prowadzących streetworking, widzą potrzebę realizacji 

specjalistycznych usług medycznych dla osób w kryzysie bezdomności, szczególnie w bezdom-

ności ulicznej. Usługi te powinny mieć formułę streetworkingu lub medyków ulicy, medycznych 

ambulatoriów czy punktów stacjonarnych, mobilnych usług zdrowotnych w tym ambulansów  

i karetek z personelem medycznym.  
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EWENTUALNE FINANSOWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH PRZEZ MIASTA 

Co ciekawe, pomimo realizacji w chwili obecnej w wielu miastach dedykowanych usług zdro-

wotnych dla osób w bezdomności ulicznej, duża część badanych osób nie wiedziała o możliwo-

ściach finansowania tych usług przez miasta (gminy). Część osób biorących udział w wywiadach 

podkreślała jednak, że usługi zdrowotne, o ile nie powielają ogólnodostępnych świadczeń zdro-

wotnych finansowanych przez NFZ lub wypełniają lukę dostępności tych usług, mogą być i są 

już finansowane przez gminy. Powoływano się tutaj na przykład szczepień czy testowania na 

COVID-19, wskazywano na programy w zakresie profilaktyki i zwalczania uzależnień (tzw. 

kapslowe) czy ochrony zdrowia psychicznego (np. wsparcie psychiatrii czy psychoterapii). 

Wiele gmin nadal prowadzi szpitale miejskie. Niekiedy wskazywano tutaj brak woli politycznej 

do finansowania dodatkowych usług zdrowotnych dla osób w kryzysie bezdomności. W kontek-

ście dobrych praktyk odwoływano się do doświadczeń Warszawy czy nieuwzględnionego w ba-

daniu Krakowa, gdzie od wielu lat miasto kontraktuje i finansuje usługi medyczne ukierunko-

wane na potrzeby osób w szczególnym położeniu, jakim jest bezdomność. Reasumując, są już 

doświadczenia i wypracowane mechanizmy finansowania usług zdrowotnych dedykowanych 

osobom w kryzysie bezdomności, warto z nich korzystać i przenosić do innych miast.  

 

INTERWENCJE POGOTOWIA RATUNKOWEGO WOBEC OSÓB W BEZDOMNOŚCI ULICZNEJ 

Biorące udział w badaniu jednostki pogotowia ratunkowego i osoby je koordynujące podkre-

ślały, że przy całościowej liczbie i skali interwencji pogotowia ratunkowego, liczba interwencji 

wobec czy z udziałem osób w bezdomności nie jest duża. Jednocześnie niektóre jednostki pogo-

towia ratunkowego wskazywały, że trudno jest określić skalę interwencji wobec osób w kryzysie 

bezdomności, bowiem nie ma systemu statystycznego pozwalającego identyfikować osoby do-

świadczające tego problemu. W wybranych miastach funkcjonują jednak rozwiązania, które po-

zwalają identyfikować podczas interwencji osoby doświadczające bezdomności. Przykładem 

jest Bydgoszcz, gdzie w systemie informatycznym z interwencji pogotowia odnotowuje się sy-

tuację bezdomności. Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowot-

nych ICD-10 lekarze czy ratownicy podczas interwencji medycznych w dokumentacji mogą 

wpisywać zgodnie z punktem XXI ICD-10 „czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze 

służbą zdrowia” – w punktach od Z55-Z65 można identyfikować „osoby z potencjalnym zagro-

żeniem zdrowia związanym z warunkami społeczno-ekonomicznymi i psychospołecznymi”,  

w tym kod Z59 to „problemy związane z zamieszkaniem i warunkami ekonomicznymi”, a Z59.0 

to właśnie… „bezdomność”!  

To właśnie pogotowie ratunkowe w Bydgoszczy przekazało w badaniu informację o możliwości 

identyfikowania i ewidencjonowania bezdomności w interwencjach medycznych. Oczywiście 

nie wypełnia to wszystkich wyjazdów i interwencji wobec osób w bezdomności, ale dotyczy 

sytuacji, kiedy problem bezdomności zidentyfikowany został jako kluczowy, wymagający roz-

wiązania, ale nie ma „co z pacjentem zrobić”. Takich interwencji w Bydgoszczy odnotowano 50 

w 2020 roku i 42 w 2019 roku. Interwencje te dotyczą jedynie osób z bezdomności ulicznej,  

z miejsc niemieszkalnych i przestrzeni publicznej.  

W aneksie nr 2 prezentujemy nieprzetworzony zakres zapisów interwencji wobec osób z bez-

domności zapisany przez ratowników medycznych lub lekarzy w Bydgoszczy. Przegląd zakresu 

wpisanych zaburzeń i schorzeń, a także towarzyszących im okoliczności jest ciekawą lekturą 

pokazującą różnorodność problemów z jakimi borykają się osoby w kryzysie bezdomności ulicz-

nej.  
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Co ciekawe spośród opisanych i zidentyfikowanych interwencji pogotowia wobec osób w bez-

domności w Bydgoszczy, 14 w 2019 r. i 20 w 2020 r. zakończyło się hospitalizacją. Podczas 

interwencji bydgoskiego pogotowia w 2019 roku nie zmarła żadna osoba, a w 2020 roku zmarła 

jedna osoba. Statystyki pogotowia nie uwzględniają jednak przypadków śmierci już w szpita-

lach.  

Nieznane są koszty prowadzonych interwencji pogotowia ratunkowego wobec i z udziałem osób 

w bezdomności, takie statystyki nie są prowadzone. Podobnie jak koszty, trudna do oszacowania 

jest kwestia globalnej liczby, częstotliwości i intensywności interwencji pogotowia ratunkowego 

w odniesieniu do osób w sytuacji bezdomności. W wymiarze globalnym występuje niewielka 

liczba interwencji, zróżnicowany ich charakter, czasem wzywanie w błahych sprawach. Zgła-

szane także były powtarzające się interwencje wobec osób znajdujących się na ulicy i przestrzeni 

miejsc niemieszkalnych. Brak jest systemu monitorowania i agregowania danych, a w samym 

systemie pojawiają się rozbieżności. Niekiedy wybrane pogotowia realizują dokumentację mo-

gącą służyć badaniu zjawiska bezdomności inaczej niż inne jednostki tego typu i stosują indy-

widualne rozwiązania. 

 

PROBLEMY I TRUDNOŚCI W INTERWENCJACH POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z UDZIAŁEM 
OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI 

Uczestniczący w badaniu przedstawiciele pogotowia ratunkowego zwracali uwagę, że osoby  

w kryzysie bezdomności doświadczają podobnych problemów i trudności w zakresie korzystania 

z interwencji. Dużym wyzwaniem jest kwestia ogólnej dyspozycyjności karetek a także czas 

interwencji. W okresie realizacji badania odbywały się protesty ratowników medycznych i pra-

cowników pogotowia, siłą rzeczy spadała ogólna dostępność usług w tym zakresie. Problemem 

jest także samo zgłaszanie interwencji. Niekiedy spotkać można się z niechęcią osób trzecich do 

dzwonienia i informowania o potrzebie interwencji wobec osób w kryzysie bezdomności. Z dru-

giej strony, jeśli osoby postronne wzywają pogotowie do osób w sytuacji bezdomności, to często 

bez bezpośredniego kontaktu z samą osobą np. do śpiącej na ławce osobie. Dla samym osób  

w kryzysie bezdomności samodzielne wezwanie pomocy jest niekiedy wyzwaniem, znaczna 

część osób w kryzysie bezdomności nie ma własnych telefonów komórkowych i musi polegać 

na pomocy i wsparciu innych osób. Pracownicy pogotowia zwracają zatem uwagę na potrzebę 

nawiązania kontaktu z osobą bezdomną przed wezwaniem pomocy, aby wykluczyć, że osoba ta 

po prostu odpoczywa i śpi.  

Osoby uczestniczące w badaniu podkreślały, że dla interwencji pogotowia nie ma znaczenia 

kwestia, czy ktoś jest osobą posiadającą dom, czy też nie. Poważnym wyzwaniem w interwen-

cjach pogotowia pozostaje kwestia określenia, na ile dana osoba ma potrzeby zdrowotne i wska-

zania medyczne, a na ile pojawiają się bardziej wskazania do interwencji społecznej i nie ma 

przesłanek do interwencji ratunkowej i ewentualnej hospitalizacji. Oczywiście problemem po-

zostają także kwestie towarzyszące niekiedy bezdomności, czyli poziom higieny, degradacji  

i wyczerpania organizmu czy upojenia alkoholowego. Jednak jak zwracał uwagę jeden z przed-

stawicieli pogotowia ratunkowego, nie jest wcale oczywiste, że pacjenci niebędący osobami bez-

domnymi są w lepszym stanie higienicznym i ogólnym stanie zdrowia. Problem ten dotyczy 

bowiem nie tylko bezdomności. Istnieją osoby w kryzysie bezdomności, z ulicy czy placówek, 

które są zadbane higienicznie i zdrowotnie.  

Zwrócono także uwagę na to, że część osób ukrywa własną bezdomność i fakt ten nie jest nigdzie 

odnotowywany. Zidentyfikowano także zależność i prawidłowość, że dużo łatwiej o interwencję 

karetki pogotowia do placówki dla osób w bezdomności, niż przyjazd do miejsc niemieszkal-

nych, szczególnie tych zlokalizowanych w trudno dostępnych miejscach. Niektórzy biorący 

udział w badaniu streetworkerzy przekazywali informację, że podczas zgłaszania potrzeby inter-

wencji wobec osób w kryzysie bezdomności, nie ujawniają faktu bezdomności dyspozytorom 
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interwencyjnej linii telefonicznej. Naturalnie problemem w realizacji interwencji pogotowia 

bywa też czynnik ludzi i kwestia niesprawiedliwego czy nierównego traktowania osób w bez-

domności przez załogę karetki. Takie uwagi kierowane były przede wszystkim przez osoby  

z ośrodków pomocy społecznej, placówek noclegowych i streetworkerów/ki.  

 

DOSTĘP DO INTERWENCJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

Raportowano, szczególnie z perspektywy OPS i placówek noclegowych, trudności w dostępie 

do interwencji pogotowia, powodowane niekiedy niechęcią czy dyskryminacją ze względu na 

bezdomność. Zwracano uwagę na wyzwania i trudności w trakcie interwencji pogotowia, zwra-

cano uwagę na kwestie przygotowania, postaw i wiedzy samych ratowników. Jednocześnie 

zwracano uwagę na gotowość i postawę samych osób w kryzysie bezdomności do skorzystania 

z pomocy. Odnotowywano także odmowy przyjazdu karetek w sytuacji, kiedy zgłaszającymi 

byli streetworkerzy/ki.  

Karetki pogotowia i SORy, jeśli chodzi o częstotliwość kontaktów, stanowią wyjątek w przy-

padku osób doświadczających bezdomności ulicznej. Z tych form służby zdrowia osoby te ko-

rzystają w miarę regularnie, w dużej części przypadków jednak to nie one wzywają karetkę po-

gotowia (i niesamodzielnie trafiają na SOR), zatem korzystanie z tych usług nie zawsze wynika 

z chęci skorzystania z nich przez osoby bezdomne. 

Badani spotykali się z sytuacjami niechęci ze strony dyspozytorów linii 112, w sytuacji wzywa-

nia karetki pogotowia do osoby bezdomnej zdarzały się im sytuacje odmowy przyjazdu (gdy 

dyspozytor dowiadywał się, że chodzi o osobę bezdomną). Zdarza się także, że karetka przyjeż-

dża na miejsce i wykonuje swoje zadania, ale pracownicy karetki widząc, że mają do czynienia 

z osobą bezdomną, źle ją traktują, są niekulturalni, bądź wręcz obcesowi i wulgarni w stosunku 

do niej. Podobne praktyki zdarzają się na SORach. 

Zjawiska te zdarzają się, ale w każdym z miast ich skala jest różna, np. w Zabrzu nie zgłoszono 

ani jednego takiego przypadku, podczas gdy w Białymstoku wg. badanych zjawisko to jest czę-

ste. Na ogół do sytuacji tych dochodzi, gdy karetkę pogotowia wzywa pracownik organizacji 

pozarządowej. W sytuacjach wzywania pogotowia przez pracowników medycznych, służby 

mundurowe, bądź nawet pracowników administracji publicznej będących na służbie, zjawisko 

odmowy jest bardzo rzadkie. 

Ostatecznie w kontekście dostępności usług pogotowia ratunkowego zwrócono uwagę na zbyt 

słabą współpracę ratownictwa medycznego z pomocą społeczną. Zidentyfikowano mało punk-

tów stycznych i realnej współpracy. Tymczasem po obu stronach zwracano uwagę, że lepsza 

współpraca, wymiana wiedzy i doświadczeń mogłaby usprawnić wsparcie i pomoc dla osób  

w kryzysie bezdomności.  

 

INTERWENCJA POGOTOWIA A TRANSPORT DO SZPITALI 

Z relacji pracowników pogotowia ratunkowego wynika, że około 40-50% interwencji wobec 

osób w sytuacji bezdomności, kończy się przewiezieniem do szpitala i zaadresowaniem tam jej 

problemów zdrowotnych. Oczywiście za każdym razem musi istnieć uzasadnienie medyczne do 

przewiezienia do szpitala. Niestety osoby biorące udział w badaniu stwierdzają, że duża część 

wezwań jest niepotrzebna i brak jest nawyku sprawdzenia i wejścia w bezpośredni kontakt  

z osobą w bezdomności. Z perspektywy ośrodków pomocy społecznej brak jest informacji umoż-

liwiających ocenę, na ile interwencje pogotowia ratunkowego kończą się pobytem w szpitalu  

i hospitalizacją, jednak większość osób badanych szacowała, że większość interwencji na ulicy 

kończy przewiezieniem osób w bezdomności na szpitalne oddziały ratunkowe.  
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NIERÓWNOŚĆ I DYSKRYMINACJA W KONTEKŚCIE INTERWENCJI POGOTOWIA  
RATUNKOWEGO 

Z perspektywy przedstawicieli pogotowia ratunkowego mamy do czynienia z rozbieżnymi sta-

nowiskami, z jednej strony duża wrażliwość na potrzeby osób w bezdomności, rozróżnianie 

„marginesu bezdomności”, z drugiej strony przyznawanie się do sytuacji nierównego traktowa-

nia, czasem do dyskryminacji. Brak jest jednocześnie mechanizmów zgłaszania dyskryminacji  

i egzekwowania własnych praw ze strony samych osób w kryzysie bezdomności. Dyskryminacja 

i nierówne traktowanie następują także ze strony osób postronnych, zgłaszających potrzeby in-

terwencji i wezwania karetki pogotowia. Jedną z form nierównego traktowania jest przykład 

przechodzenia na „ty” ekip pogotowia jako forma pokazania miejsca w hierarchii społecznej, 

przy jednoczesnym braku zezwolenia i gotowości na wzajemność. Perspektywa innych osób ba-

danych jest także bardzo zróżnicowana. Generalnie podkreślano, że sytuacje uprzedzeń, dyskry-

minacji i nierównego traktowania są raczej incydentalne i nie stanowią normy w tym zakresie. 

Zwracano uwagę, że jest też wiele przykładów bardzo dobrego zachowania lekarzy i ratowników 

pogotowia ratunkowego.  

 

WNIOSKI I REKOMENDACJE W ZAKRESIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH  
I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH 

Osoby badane zaproponowały następujące rekomendacje, które według nich zdecydowanie 

usprawniłyby dostęp do opieki zdrowotnej osób bezdomnych (zarówno tych przebywających  

w miejscach publicznych, jak i zamieszkujących niskoprogowe placówki noclegowe): 

❑ Edukacja przyszłych medyków już w trakcie studiów, zarówno z zakresu funkcjono-

wania systemu pomocy społecznej i systemu pomocy osobom w kryzysie bezdomności, 

jak również przygotowania ich pod względem empatycznym do tego, jak będzie wy-

glądała ich praca z osobami w kryzysie bezdomności (możliwe praktyki w placówkach, 

czy na ulicy). 

❑ Powszechne ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich obywateli Polski. W tej chwili  

i tak wszyscy obywatele są ubezpieczeni, albo jako uczniowie/studenci, albo jako pra-

cownicy, emeryci, albo jako bezrobotni (w PUP), a w ostateczności istnieje możliwość 

potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na 90 dni decyzją wójta, burmi-

strza lub prezydenta miasta. Niestety, gdy trafia się do placówki służby zdrowia, trzeba 

najpierw udokumentować, z którego ubezpieczenia się korzysta, a jeśli się nie korzysta, 

to wyrobić sobie to ubezpieczenie, co zajmuje tygodnie, w trakcie których człowiek nie 

może korzystać ze służby zdrowia, choć i tak wiadomo, że to ubezpieczenie czy prawo 

do świadczeń zostanie mu przyznane. Propozycją badanych jest odwrócenie tego pro-

cesu, czyli przyjmowanie przez służbę zdrowia wszystkich Polaków, bo i tak przecież 

mają prawo do któregoś z tych ubezpieczeń, a ewentualnie później prowadzenie czyn-

ności wyjaśniających, z której puli ubezpieczeniowej pokryć koszt danego klienta. Pod 

względem administracyjnym niewiele by się zmieniło, a dla pacjenta (zwłaszcza osoby 

w bezdomności, choć nie tylko) byłoby to ogromne ułatwienie w dostępie do służby 

zdrowia. 

❑ Coroczny rentgen płuc dla wszystkich osób w bezdomności jako profilaktyka prze-

ciwko rozprzestrzenianiu się gruźlicy. 

❑ Upowszechnianie w Polsce ulicznych usług medycznych dedykowanych osobom  

w kryzysie bezdomności (zwłaszcza ambulatoriów i ambulansów dedykowanych oso-

bom w bezdomności na ulicy, zaś w noclegowniach dostęp do pielęgniarek/ratowników 
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medycznych) i włączenie ich w system służby zdrowia (zwłaszcza w dużych miastach 

powinna to być stała i codziennie dostępna usługa). Przesłanki ku temu są nie tylko 

natury humanitarnej, ale również i finansowej. Uliczne usługi medyczne stanowią 

ważne narzędzie profilaktyczne (np. im więcej opatrunków zmienionych i nałożonych 

osobom bezdomnym w ambulatoriach, tym mniej amputowanych nóg w szpitalach). 

❑ Choć trzeba przyznać, że nie wszyscy badani zgadzają się z tym poglądem, niektóre 

noclegownie, które mają stałych rezydentów leczących się w publicznej służbie zdro-

wia (z rzadkimi epizodami ulicznymi) twierdzą, że może zostać tak, jak jest i nie ma 

potrzeby dodatkowych usług, bo ich klienci chodzą za dnia sami do lekarzy. Ten głos 

można było spotkać w 2 przypadkach. Wszyscy pozostali byli zwolennikami rozwoju 

specjalnych usług medycznych dla osób w kryzysie bezdomności. 

❑ Stworzenie miejsc dla osób w kryzysie bezdomności po leczeniu szpitalnym. Czyli 

osób, które są już za zdrowe na szpital, lecz jeszcze zbyt chore na schronisko. W przy-

padku zwykłych obywateli, trafiają oni do swych domów, pod opiekę rodziny. W przy-

padku osób w bezdomności nie ma dokąd ich wypisać, w związku z tym najczęściej są 

„podrzucane” przez służbę zdrowia do schronisk dla osób bezdomnych, które nie są  

w stanie pomóc takim osobom. Potrzebne jest zatem tworzenie takich miejsc (schronisk 

z usługami opiekuńczymi).  

❑ Zniesienie warunku trzeźwości do korzystania z niektórych usług społecznych lub 

służby zdrowia (noclegownie, łaźnie, detoks, przychodnie itp.), gdyż w przypadku du-

żej części ulicznych osób w kryzysie bezdomności jest on nieosiągalny, zatem wyklu-

cza je z możliwości opieki. Rozwój usług i rozwiązań niskoprogowych. 

❑ Wsparcie psychologiczne dla środowiska pomagaczy, a także pracowników ochrony 

zdrowia (superwizje i coaching).  

❑ Dofinansowanie systemu pomocy osobom doświadczającym bezdomności i większe 

inwestowanie w ten sektor, zwłaszcza przez samorząd. 

❑ Rozwój usług psychiatrycznych dedykowanych osobom w kryzysie bezdomności. 

❑ Wdrożenie i rozwój specjalistycznych przychodni stacjonarnych dla osób w kryzysie 

bezdomności ulicznej.  

❑ Rozszerzenie kompetencji i uprawnień do podstawowych czynności medycznych dla 

opiekunów i streetworkerów. 

❑ Wyspecjalizowane izby przyjęć na oddziałach ratunkowych pełniące dyżury pod kątem 

przyjmowania osób w kryzysie bezdomności. Specjalizowanie się wybranych szpitali 

pod specyficzne potrzeby osób doświadczających bezdomności.  

❑ Udrożnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej dla osób w kryzysie bezdom-

ności ulicznej. 

 

DOSTĘPNOŚĆ POMOCY DLA BEZDOMNYCH OSÓB CIERPIĄCYCH  
NA ZABURZENIA PSYCHICZNE I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 

Trzecia część wyników badania odnosi się do kwestii dostępności i jakości pomocy dla osób 

znajdujących się w bezdomności i jednocześnie doświadczających zaburzeń psychicznych i/lub 

niepełnosprawności intelektualnej. Informacje w tej części badania pochodzą od przedstawi-
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cieli/ek szpitali psychiatrycznych, ośrodków pomocy społecznej, placówek dla osób w bezdom-

ności oraz streetworkerów/ek. W związku z tym, że badanie głównie poświęcone jest procesowi 

przyjmowania, leczenia a także opuszczania szpitali, w sporym zakresie uwagę skupiono na 

szpitalach psychiatrycznych, czyli na instytucjonalnym wymiarze ochrony zdrowia psychicz-

nego. Jednocześnie w badaniu uwzględniono dostęp do innych, ambulatoryjnych, stacjonarnych, 

dziennych i środowiskowych form ochrony zdrowia psychicznego.  

 

ZABURZENIA I CHOROBY PSYCHICZNE, KTÓRYCH DOŚWIADCZAJĄ OSOBY ZNAJDUJĄCE SIĘ  
W SYTUACJI BEZDOMNOŚCI 

W opinii osób badanych, zaburzenia i choroby psychiczne, których doświadczają osoby w kry-

zysie bezdomności odnoszą się i mają zastosowanie do całej populacji. Mają zatem wymiar uni-

wersalny. Jednak ze względu na charakter bezdomności i jej specyficzne uwarunkowania osoby 

w kryzysie bezdomności częściej doświadczają zaburzeń depresyjnych, zaburzeń psychotycz-

nych, niepełnosprawności intelektualnej, zaburzeń spowodowanych używaniem substancji psy-

choaktywnych, zaburzeń osobowości i zaburzeń poznawczych. Jednocześnie w dużej mierze 

wcześniejsze doświadczanie tych zaburzeń psychicznych mogło mieć wpływ na doświadczanie 

bezdomności.  

Szpitale psychiatryczne biorące udział w badaniu zwracały uwagę, że w przypadku osób już 

hospitalizowanych w tych szpitalach, najczęściej osoby w kryzysie bezdomności doświadczały 

zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, tj. alkohol i narkotyki, a także 

zaburzeń psychotycznych, tj. schizofrenia. W Gdańsku ośrodek pomocy zwracał uwagę na za-

burzenia osobowości i zaburzenia psychotyczne w tym schizofrenię, jako najczęstsze zaburzenia 

psychiczne w gronie osób w bezdomności. W Koszalinie wzmacniano głos, że duża część osób 

doświadcza zaburzeń psychotycznych, w tym przede wszystkim schizofrenii. W innych gminach 

jednak ośrodki pomocy społecznej przyznawały, że nie mają wiedzy i brak jest danych w zakre-

sie zaburzeń psychicznych doświadczanych przez osoby w kryzysie bezdomności. Z perspek-

tywy placówek dla osób w bezdomności najczęstsze zaburzenia psychiczne to przede wszystkim 

zaburzenia psychotyczne (schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa), zaburzenia spowo-

dowane używaniem substancji psychoaktywnych oraz zaburzenia depresyjne. Do nierzadkich 

należą także zaburzenia poznawcze, zaburzenia lękowe (nerwice) czy zaburzenia osobowości. 

Osoby biorące w badaniu zwracały też uwagę, że w kontekście zdrowia psychicznego osób  

w kryzysie bezdomności, dość często pojawiają się myśli rezygnacyjne i próby samobójcze,  

a także brak poczucia sensu i potrzeby życia.  

 

WIEDZA O OSOBACH W BEZDOMNOŚCI, KTÓRE DOŚWIADCZAJĄ ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH 

Osoby biorące udział w badaniu w różny sposób szacowały występowanie zaburzeń i chorób 

psychicznych w grupie osób doświadczających bezdomności. Przedstawiciele/ki ośrodków po-

mocy wskazywali, że zaburzeń psychicznych może doświadczać między 20 a 60% wszystkich 

osób znajdujących się w sytuacji bezdomności. To dość znaczna rozpiętość i warto uzupełnić, 

że najwięcej wskazań obejmowało między 30 a 50% osób w bezdomności. Przedstawiciele/ki 

schronisk dla osób w bezdomności z kolei wskazywali/ły, że między 10 a 50% doświadcza za-

burzeń, zastrzegając niekiedy, że te szacunki nie zawsze uwzględniają kwestie uzależnień, które 

kwalifikowane są także jako część zaburzeń psychicznych. Siłą rzeczy placówki bardziej odno-

siły się do bezdomności w instytucjach.  

Tymczasem streetworkerzy/ki pracujący/e na ulicy wskazywali/ły różne szacunki i dane.  

W Gdańsku wskazano 30% z zastrzeżeniem, że tylko około 5% osób jest formalnie zdiagnozo-
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wanych, a około 25% zostało zidentyfikowanych przez streetworkerów/ki jako osoby z zaburze-

niami, osoby te nie mają jednak formalnej diagnozy zaburzeń psychicznych. We Wrocławiu 

wskazano 35% osób. W Białymstoku przyjęto, że jeśli posługiwać się szeroką definicją zaburzeń 

psychicznych – w której to definicji mieszczą się takie pojęcia jak depresja, zaburzenia lękowe, 

nerwicowe i również zaburzenia spowodowane nadużywaniem alkoholu czy innych środków psy-

choaktywnych, to musimy uznać, że każda osoba w kryzysie bezdomności, z jaką mamy do czy-

nienia, mieści się w ramach tego pojęcia. Przyjmując definicje wąską, to nawet wtedy skala osób 

cierpiących na zaburzenia natury psychicznej jest bardzo duża (z naszych szacunków wynosi 

85% wszystkich przypadków z jakimi mamy do czynienia). W zależności od przyjętej definicji 

liczba osób doświadczających zaburzeń psychicznych to od 145 do 170 osób. Opinia jakoby 

wszystkie osoby w kryzysie bezdomności ulicznej doświadczały zaburzeń psychicznych nie jest 

odosobniona. Przedstawicielka streetworkingu w Warszawie powiedziała: uważam, że wszystkie 

osoby bezdomne doświadczają problemów ze zdrowiem psychicznym w mniejszym stopniu (np. 

obniżony nastrój, długotrwały stres, stany depresyjne) lub w dużym stopniu (np. psychoza). 

Także inny przedstawiciel streetworkingu w Warszawie wskazał, że między 80% a 90% osób  

w bezdomności ulicznej doświadcza zaburzeń psychicznych.  

Placówki niskoprogowe, tj. ogrzewalnie i noclegownie relacjonowały, że z ich perspektywy mię-

dzy 20 a 80% osób doświadcza zaburzeń psychicznych, wskazano także, że coraz więcej mło-

dych osób bezdomnych wskutek zażywania substancji psychoaktywnych.  

Pewnym punktem odniesienia dla wiedzy o zaburzeniach psychicznych w grupie osób z do-

świadczeniem bezdomności jest skala i poziom hospitalizacji w szpitalach psychiatrycznych. 

Oczywiście, tak jak w przypadku ogólnych szpitali, trudne jest precyzyjne i dokładne podanie 

liczby pacjentów z doświadczeniem bezdomności, jednak ze względu na to, że w szpitalach psy-

chiatrycznych głębiej rozpoznaje się sytuację społeczną, wiedza o bezdomności jest szersza  

i bardziej dostępna. Przedstawicielki szpitali psychiatrycznych biorące udział w badaniu wska-

zywały, że około 10-30% spośród wszystkich pacjentów, stanowią osoby w kryzysie bezdom-

ności. Porównując to do proporcji pacjentów posiadających dom do pacjentów w kryzysie bez-

domności w ogólnych szpitalach, trzeba wskazać, że to duża liczba. Przykładowo szpital psy-

chiatryczny w Gdańsku odnotował 65 osób w bezdomności w 2019 roku, a także 71 osób  

w kryzysie bezdomności w 2020 roku. Wszystkie te osoby zostały zidentyfikowane w kontekście 

bezdomności, otrzymały pomoc działu socjalnego szpitala, jednak osoby biorące udział w bada-

niu podkreślały, że potencjalnie w szpitalu psychiatrycznym przebywało więcej osób doświad-

czających bezdomności.  

Wiedza o liczbie i skali hospitalizacji psychiatrycznych po stronie ośrodków pomocy społecznej 

jest niewielka. W związku z tym, że nie ma systemu monitorującego i rejestrującego bezdom-

ność w szpitalach psychiatrycznych, a także, że informacje te nie są przekazywane w sposób 

systemowy do ośrodków pomocy społecznej, na poziomie pomocy społecznej brak jest takich 

informacji. Niektóre ośrodki pomocy społecznej, np. w Koszalinie czy Gdańsku, podały infor-

macje o zweryfikowanych osobach, które trafiły na leczenie w szpitalach psychiatrycznych, 

zwykle jednak informacje te były wewnętrzne i odnosiły się do sytuacji w których danych ośro-

dek zaangażowany był bezpośrednio.  

Szpitale psychiatryczne identyfikują bezdomność swoich pacjentów/tek według oświadczeń sa-

mych osób, ale także według dokumentacji, współpracy z ośrodkami pomocy społecznej czy 

innymi podmiotami. Niemały w tym udział pracowników/czek socjalnych zatrudnionych w szpi-

talach psychiatrycznych, którzy starają się dokładnie zbadać wszystkie społeczne i prawne 

aspekty funkcjonowania pacjentów i pacjentek.  

Z perspektywy szpitali psychiatrycznych i zaangażowanych w badanie pracowniczek socjalnych 

tam pracujących, skala i liczba osób w bezdomności korzystających z ich wsparcia jest znaczącą. 
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Przykładowo na 400-500 pacjentów szpitala psychiatrycznego w Gdańsku trafiających do pra-

cowników socjalnych 20-30% to osoby doświadczające bezdomności (miejsc w szpitalu jest 

400). Szczególnie duży udział pacjentów z doświadczeniem bezdomności jest na oddziałach de-

toksykacji. W Bydgoszczy przykładowo szacuje się, że 10% wszystkich pacjentów stanowią 

osoby w kryzysie bezdomności (tutaj nie tylko osoby korzystające z pomocy socjalnej).  

 

ZABURZENIA I CHOROBY PSYCHICZNE, KTÓRYCH DOŚWIADCZAJĄ OSOBY ZNAJDUJĄCE SIĘ  
W SYTUACJI BEZDOMNOŚCI LECZONE W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM 

Specyfika zaburzeń psychicznych w grupie osób doświadczających bezdomności przebywają-

cych w szpitalach psychiatrycznych powiązana jest przede wszystkim z zaburzeniami psycho-

tycznymi, zaburzeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych, zaburzeniami 

organicznymi, duża część pacjentów posiada podwójną diagnozę, zarówno zaburzenia psy-

chiczne jak i uzależnienia. Najwięcej osób znajduje pomoc na oddziałach psychiatrycznych oraz 

na oddziałach związanych z uzależnieniami (detoksykacja, terapia uzależnień).  

Średni okres oczekiwania na przyjęcia do szpitala psychiatrycznego wynosi kilka miesięcy.  

W Gdańsku planowe przyjęcia realizowane są w okresie między 10 a 12 miesięcy. Jednak więk-

szość osób w kryzysie bezdomności trafia w trybie interwencyjnym – albo z bezpośrednim  

i natychmiastowym skierowaniem, albo przywożona jest karetką pogotowia. W procesie przyję-

cia, zgodnie z deklaracjami szpitali psychiatrycznych, nie ma znaczenia, czy pacjent jest posiada 

dom czy nie. Jeśli chodzi o okres pobytu w szpitalu psychiatrycznym osób w kryzysie bezdom-

ności, to jest on indywidualny i uzależniony od rozpoznania i sposobu leczenia. W Gdańsku 

przykładowo pacjenci zwykle 10 dni są w obserwacji, dalsza hospitalizacja przebiega już według 

diagnozy – przykładowo 70 dni trwa pobyt w związku z zaburzeniami psychotycznymi.  

Niestety częstotliwość korzystania z opieki szpitalnej osób w sytuacji bezdomności jest dość 

wysoka – wiele osób w kryzysie bezdomności wraca dość często do szpitali psychiatrycznych. 

W skali roku niektóre osoby mają dwie, trzy lub nawet cztery hospitalizacje.  

 

ŚCIEŻKI TRAFIANIA OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI DO SZPITALI PSYCHIATRYCZNYCH 

Zgodnie z deklaracjami szpitali psychiatrycznych, najczęstszymi miejscami skąd trafiają osoby 

doświadczające bezdomności są: ulica/miejsca niemieszkalne/przestrzeń publiczna, schroniska, 

a także izby wytrzeźwień. Nieco mniej osób na leczenie psychiatryczne trafia z ogrzewalni  

i noclegowni. Zdecydowanie najmniej osób trafia do szpitali psychiatrycznych z mieszkań wspo-

maganych w tym chronionych, z domów pomocy społecznej, z zakładów opiekuńczo-leczni-

czych/pielęgnacyjno-opiekuńczych a także ze schronisk z usługami opiekuńczymi.  

 

ZAKRES INTERWENCJI I PROCESU LECZENIA WOBEC OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI  
W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM 

Oczywiście najczęstszy zakres interwencji i procesu leczenia wobec osób w kryzysie bezdom-

ności w szpitalu psychiatrycznym związany jest przede wszystkim z samym leczeniem psychia-

trycznym, w zgodzie z rozpoznaniem i diagnozą kliniczną. Zgodnie z deklaracjami pracowni-

czek szpitali biorących udział w badaniu, najwięcej osób korzysta z pomocy oddziałów psychia-

trycznych, dalej z oddziałów detoksykacji i leczenia uzależnień, które często choć nie zawsze 

znajdują się na terenie szpitali psychiatrycznych. Jednocześnie wsparcie i opieka szpitali  

psychiatrycznych nie ogranicza się tylko do tego – osoby w kryzysie bezdomności otrzymują 

zabezpieczenie i pomoc socjalną w postaci zaopatrzenia w odzież i środki czystości, ustalenia 
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uprawnienia do świadczeń lub zasiłków, wsparcie w zakresie zabezpieczenia schronienia po wy-

pisie ze szpitala.  

Przykładem daleko posuniętego i szerokiego wsparcia osób w kryzysie bezdomności jest przy-

kład szpitala psychiatrycznego w Gdańsku, który prowadzi dokładną statystykę w zakresie 

udzielanej pomocy. W dziale socjalnym tego szpitala w 2019 roku została udzielona pomoc 65 

osobom w bezdomności, w tym: 34 osoby skierowano do schroniska/noclegowni dla osób  

w kryzysie bezdomności (w tym 5 z usługami opiekuńczymi), 4 osoby skierowano do ZOL,  

3 do DPS, 2 osoby do najmu socjalnego, 4 osoby deklarowały pobyt na działkach, 2 osoby skie-

rowane do ośrodka terapii uzależnień, 2 osoby internacja, 14 osób odmówiło skierowania do 

placówki zapewniającej schronienie. W kwestii dochodu: 17 osób korzystało z zasiłku stałego  

z MOPR, 17 osób pobierało świadczenia z ZUS (renta/emerytura), 4 osoby posiadały zasiłki 

celowe, 5 osób deklarowało podjęcie pracy lub pracowało lub pobierało zasiłek dla bezrobot-

nych, 22 osoby bez dochodu (brak uprawnień do świadczeń).  

W tym samym dziale socjalnym szpitala w 2020 roku udzielono pomocy 71 osobom w bezdom-

ności, z czego 37 osób skierowano do schroniska/noclegowni dla osób w bezdomności (w tym 

5 z usługami opiekuńczymi), 3 osoby do ośrodka leczenia uzależnień, 2 osoby do mieszkań 

wspomaganych, 5 do najmu mieszkania, 4 osoby deklarowały pobyt na ogródkach działkowych, 

1 osoba internacja, 19 osób odmówiło skierowania do placówek zapewniających schronienie.  

W kwestii dochodu: 13 osób świadczenia z ZUS (renta, emerytura), 26 osób zasiłek stały  

z MOPR, 6 osób zasiłki celowe, 2 osoby zasiłek okresowy, 5 osób praca/zasiłek chorobowy/za-

siłek dla bezrobotnych i 19 osób bez dochodu (brak uprawnień do świadczeń).  

 

KOSZTY ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH REALIZOWANYCH DLA OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI 
W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM 

Trudne lub niemożliwe jest ustalenie dokładnych kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych 

osobom w kryzysie bezdomności w szpitalach psychiatrycznych. Z jednej strony wynika to  

z niedoskonałości monitorowania osób w bezdomności w szpitalach psychiatrycznych, z drugiej 

strony z braku systemu mierzenia kosztowności udzielanej pomocy i opieki samym pacjentom 

w szpitalach. Co ważne, szpitale psychiatryczne podkreślały, że nie ponoszą strat z tytułu lecze-

nia osób w kryzysie bezdomności, zarówno osób ubezpieczonych, jak i nieubezpieczonych. 

Wszystkie osoby w szpitalach psychiatrycznych korzystają ze świadczeń medycznych na pod-

stawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r., która gwarantuje 

bezpłatny dostęp do tychże świadczeń, a koszt leczenia pacjentów pokrywany jest przez NFZ. 

Brak jest jednak systemu weryfikującego koszty leczenia osób w bezdomności. Szacunkowy 

koszt hospitalizacji jednego pacjenta w Bydgoszczy wynosił 9000 zł. 

 

KORZYSTANIE Z POMOCY PRZED HOSPITALIZACJĄ W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM 

Niezwykle ciekawym wątkiem poruszanym w badaniu była kwestia na ile osoby w bezdomności 

leczone w szpitalu psychiatrycznym przed przyjęciem korzystały z innych form wsparcia, tj. 

środowiskowy dom samopomocy/klub samopomocy, poradnia zdrowia psychicznego, poradnia 

leczenia uzależnień, oddział psychiatryczny dzienny, psychiatryczna opieka całodobowa czy 

psychiatria środowiskowa. Większość szpitali wskazywała, że osoby w kryzysie bezdomności 

nie korzystały z żadnego wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego. Jeśli zdarzały się sytuacje 

korzystania ze wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego, to dotyczyły one leczenia uzależnień, 

rzadziej korzystania z poradni zdrowia psychicznego. W związku z powtarzającymi się hospita-

lizacjami, część osób doświadczających bezdomności miała wcześniejsze epizody psychiatrycz-
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nej opieki całodobowej. Podobnie odpowiadały ośrodki pomocy społecznej we wszystkich ba-

danych miastach, to znaczy, że większość osób w ogóle nie korzystała z jakiejkolwiek pomocy 

w zakresie zdrowia psychicznego, a jeśli już, to tylko w poradni uzależnień albo poradni zdrowia 

psychicznego. Identycznie odpowiadały także placówki dla osób w bezdomności, z tym wyjąt-

kiem, że schronisko we Wrocławiu wskazywało także, że część osób hospitalizowanych psy-

chiatrycznie korzystało wcześniej z oddziału dziennego i środowiskowej psychiatrii.  

W kontekście deinstytucjonalizacji wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ważna jest 

dostępność do leczenia ambulatoryjnego i środowiskowego. Niepokojące jest, że głównym kie-

runkiem adresowania problemów zdrowia psychicznego pozostają przede wszystkich szpitale 

psychiatryczne.  

 

PRZEPISY I PROCEDURY OPUSZCZANIA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO 

Szpitale psychiatryczne biorące udział w badaniu w kontekście opuszczania opieki wykorzystują 

przede wszystkim ustawę o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. oraz  

w zakresie zabezpieczenia pomocy socjalnej po wypisie ze szpitala ustawę o pomocy społecznej 

z dnia 12 marca 2004 r. W związku z tym, że obie ustawy nie precyzują dokładnie, jak ten proces 

ma wyglądać i są źródłem pomocniczym, szpitale psychiatryczne stosują albo swoje wewnętrzne 

procedury albo mechanizmy wypracowane i wdrażane na poziomie poszczególnych miast we 

współpracy z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej. Osoby znajdujące się w sytuacji bez-

domności przy wypisie otrzymują wskazania i zalecenia medyczne co do dalszego postepowania 

i leczenia poza szpitalem, ponadto otrzymują informację o możliwości skorzystania z miejsca  

w placówce dla osób w kryzysie bezdomności. Szpitale wspierają te osoby w znalezieniu miejsca 

i realizacji procesu umieszczenia osoby w placówce. W przypadku konieczności zapewnienia 

dalszej opieki, szpitale psychiatryczne wspierają zabezpieczenie miejsca w placówce lub 

ośrodku zapewniającym usługi opiekuńcze lub miejsca w ZOL/ZPO lub DPS. W wielu miastach 

realizowana jest albo bieżąca współpraca szpitali psychiatrycznych z podmiotami pomocy i in-

tegracji społecznej, albo stała współpraca w ramach działających partnerstw lokalnych. Dużym 

ułatwieniem jest także fakt, że w większości szpitali psychiatrycznych zatrudnieni/one są pra-

cownicy/czki socjalni/e.  

 

MIEJSCA, DO KTÓRYCH TRAFIAJĄ NAJCZĘŚCIEJ OSOBY DOŚWIADCZAJĄCE BEZDOMNOŚCI PO 
LECZENIU W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM 

Z perspektywy szpitali psychiatrycznych miejsca, do których trafiają najczęściej osoby doświad-

czające bezdomności po leczeniu szpitalnym to przede wszystkim ulica/miejsca niemiesz-

kalne/przestrzeń publiczna, ogrzewalnie i noclegownie a także schroniska. Niestety bardzo 

rzadko osoby trafiają do schroniska z usługami opiekuńczymi, mieszkania wspomaganego  

w tym chronionego, domu pomocy społecznej czy zakładów opiekuńczo-leczniczych/pielęgna-

cyjno-opiekuńczych. Z perspektywy ośrodków pomocy społecznej oraz schronisk dla osób  

w bezdomności sytuacja wygląda bardzo podobnie. Zjawisko to pokazuje, niebezpieczne oko-

liczności, w których znaczna część osób w bezdomności wraca na ulicę, w miejsca niemiesz-

kalne i przestrzeń publiczną, czyli miejsca zagrażające zdrowiu i życiu osób. Z raportów street-

workerów/ek wynika, że coraz więcej osób z zaburzeniami psychicznymi przebywa na ulicy 

unikając instytucjonalnych form pomocy. Nie są to miejsca odpowiednie i sprzyjające zdrowie-

niu oraz poprawie kondycji psychicznej. Musi to niepokoić, ale też motywować do rozwijania 

szczególnie mieszkaniowych form wsparcia i pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.  
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KONTYNUACJA LECZENIA PO OPUSZCZENIU SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO 

Na pytanie na ile osoby w kryzysie bezdomności opuszczające szpital psychiatryczny kontynu-

ują leczenie w innych placówkach/ośrodkach, szpitale z jednej strony odpowiadały, że osoby nie 

korzystają z żadnego wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego, z drugiej strony, że osoby ko-

rzystają z poradni zdrowia psychicznego albo poradni leczenia uzależnień. Odpowiedzi w tym 

zakresie są zbieżne i podobne do tych udzielanych na pytanie dotyczące korzystania z pomocy 

przed hospitalizacją w szpitalu psychiatrycznym. Można wnioskować, że osoby te w sporym 

zakresie albo nie kontynuują leczenia, albo wracają do miejsc sprzed hospitalizacji. 

Z perspektywy ośrodków pomocy społecznej sytuacja wygląda bardzo podobnie. Po leczeniu  

w szpitalu psychiatrycznym osoby w żadnej inne formule nie kontynuują leczenia, albo to lecze-

nie realizowane jest w poradni zdrowia psychicznego, albo w poradni leczenia uzależnień.  

Sytuacja wygląda jednak inaczej w opinii schronisk dla osób w kryzysie bezdomności – rapor-

tują one, że osoby te najczęściej jednak kontynuują leczenie w szerszym zakresie w środowisko-

wych domach samopomocy/klubach samopomocy, poradniach zdrowia psychicznego, porad-

niach leczenia uzależnień, oddziałach psychiatrycznych dziennych, psychiatrycznej opiece  

całodobowej i ostatecznie w ramach psychiatrii środowiskowej. Wydaje się, że schroniska 

przede wszystkim odnoszą się do własnych doświadczeń z mieszkańcami placówek, stąd wyraź-

nie częściej osoby kończące hospitalizację i trafiające do placówek mają więcej możliwości kon-

tynuacji leczenia psychiatrycznego.  

 

ŚRODOWISKOWA POMOC PSYCHIATRYCZNA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH BEZDOMNOŚCI 

Na pytanie czy i jakim zakresie realizowana jest środowiskowa pomoc psychiatryczna dla osób 

doświadczających bezdomności – na ulicy, w placówkach i w mieszkaniach, ośrodki pomocy 

społecznej odpowiadały w sposób bardzo zróżnicowany. Większość ośrodków wskazywało, że 

albo nie ma odpowiedniej wiedzy w tym zakresie, albo oferta pomocy środowiskowej dla osób 

w bezdomności nie jest w ogóle realizowana. Przykładem miast, w których realizowane są  

i wskazywane były inicjatywy środowiskowej pomocy psychiatrycznej, były Gdańsk i War-

szawa. Wskazywano tutaj na wspólne partole streetworkerów/ek z psychiatrami wykonywane  

w przestrzeni ulicy, miejsc niemieszkalnych a także przestrzeni publicznej. Ponadto wskazy-

wano na ofertę pomocy psychiatrycznej i terapeutycznej w placówkach dla osób w kryzysie bez-

domności. W Warszawie wskazywano na możliwość korzystania z pomocy Zespołu Leczenia 

Środowiskowego w Szpitalu Wolskim, gdzie realizowany jest program Centrum Zdrowia Psy-

chicznego. W ramach projektu „Q Samodzielności” w Warszawie istnieje także możliwość sko-

rzystania z usług zdrowotnych w wybranym zakresie, w tym psychiatry czy terapeuty. Wreszcie 

w Gdańsku, Wrocławiu i Warszawie wskazywano na realizację projektu wdrażającego metodę 

najpierw mieszkanie, gdzie osoby z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami otrzymują śro-

dowiskową pomoc psychiatryczną i terapeutyczną w miejscu zamieszkania lub w bezpośredniej, 

lokalnej społeczności.  

Z poziomu placówek dla osób w kryzysie bezdomności, środowiskowe usługi psychiatryczne 

nie są zwykle realizowane. W Bydgoszczy przykładowo były próby nawiązania współpracy  

w tym zakresie podjęte w 2017 r. przez Fundację Inkubator Społeczny. Zakończyły się niepo-

wodzeniem, spotkano się z brakiem zainteresowania współpracą̨ po stronie jednostek ochrony 

zdrowia, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są placówki, które w ramach wła-

snych zasobów angażują lub zatrudniają specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego, którzy 

przyjeżdżają do placówek. Tak jest na przykład w Gdańsku czy Wrocławiu, gdzie zapewniona 
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jest zarówno pomoc terapeutyczna jak i psychiatryczna prowadzona w formule indywidualnej 

oraz grupowej. 

 

WIEDZA O OSOBACH W BEZDOMNOŚCI DOŚWIADCZAJĄCYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  
INTELEKTUALNEJ 

Jednym z ostatnich zagadnień w ankiecie była kwestia liczby osób z niepełnosprawnością inte-

lektualną znajdujących się w sytuacji bezdomności, przebywających na ulicy, a także w placów-

kach. Okazuje się, że z perspektywy ośrodków pomocy społecznej osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną stanowią dość sporą grupę osób doświadczających bezdomności. Otóż wskazano 

tutaj, że około 20% w Gdańsku, a 40% w Bydgoszczy doświadcza niepełnosprawności intelek-

tualnej, reszta miast albo nie posiadała danych lub też nie była wstanie oszacować skali pro-

blemu. Jednocześnie osoby pracujące z osobami w kryzysie bezdomności na ulicy w Gdańsku 

wskazywały, że około 30%, w Białymstoku około 10% (trudne do zdiagnozowania na poziomie 

ulicy), we Wrocławiu około 5%, a w Warszawie około 25% osób w bezdomności, to osoby  

z niepełnosprawnością intelektualną. Z kolei z perspektywy schronisk skala niepełnosprawności 

intelektualnej wynosi między 5 a 25% osób doświadczających bezdomności. Natomiast ogrze-

walnie i noclegownie wskazały, że między 10 a 25% osób w tych placówkach doświadcza nie-

pełnosprawności intelektualnej.  

Z uzyskanych informacji można jednoznacznie wskazać, że udział osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w grupie osób z doświadczeniem bezdomności jest znaczący. Co więcej, niepokoić 

musi wysoki wskazywany odsetek takich osób przebywających na ulicach, w miejscach nie-

mieszkalnych i przestrzeni publicznej. Niepełnosprawność intelektualna w połączeniu z uzależ-

nieniami, długotrwałą bezdomnością, a także niekiedy z zaburzeniami psychicznymi, stanowi 

olbrzymie wyzwanie w procesie wychodzenia z bezdomności. Osoby w takiej sytuacji, w sposób 

szczególny zagrożone są przemocą, wykorzystywaniem i przestępczością.  

Niestety wiedza o niepełnosprawności intelektualnej w bezdomności ciągle pozostaje fragmen-

taryczna i szczątkowa, obszar ten wymaga dalszej uwagi i kolejnych specjalistycznych badań. 

W kontekście bezdomności zauważalne są podobnie charakteryzujące się otępienia alkoholowe, 

duża część osób z niepełnosprawnością intelektualną to przypadki niezdiagnozowane formalnie, 

często stany otępienne i zmiany organiczne mózgu wynikające z nadużywania alkoholu trudno 

na pierwszy rzut oka odróżnić od niepełnosprawności intelektualnej i obniżonych norm intelek-

tualnych, które towarzyszą osobom od dzieciństwa. 

 

PROGRAMY MIESZKANIOWE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI  
I/LUB NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 

Zagadnieniem analizowanym w badaniu była także kwestia czy i w jakim zakresie programy 

mieszkaniowe uwzględniają możliwość przyjmowania osób z zaburzeniami psychicznymi i nie-

pełnosprawnością intelektualną. Otóż w większości z badanych miast ośrodki pomocy społecz-

nej raportowały, że zarówno osoby z niepełnosprawnością intelektualną, jak i z zaburzeniami 

psychicznymi, mogą korzystać z rozwiązań w zakresie mieszkań wspomaganych, w tym miesz-

kań chronionych. W Gdańsku potrzeby tej grupy są uwzględnione przez Gdański Program 

Mieszkalnictwa Społecznego w postaci mieszkań wspomaganych i mieszkań ze wsparciem.  

W Zabrzu oferowane są mieszkania chronione, w Bydgoszczy niepełnosprawność jest jednym  

z kryteriów kierowania do mieszkań chronionych prowadzonych przez MOPS. Wyzwaniem po-

zostaje jednak praktyczny dostęp do programów mieszkaniowych osób, które doświadczają za-

równo bezdomności, jak i zaburzeń psychicznych i/lub niepełnosprawności intelektualnej. Zwy-

kle osoby takie mają bardzo wysokie potrzeby wsparcia, posiadają wiele deficytów i problemów, 
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uchodzą za trudne czy wymagające w procesie wychodzenia z bezdomności. Niektóre z bada-

nych osób wskazały wprost, że nie przewiduje się udziału w programach mieszkaniowych osób 

w kryzysie bezdomności z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną, po-

nieważ nie będą w stanie utrzymać mieszkań. Nieco inną perspektywę prezentują doświadczenia 

Gdańska, Wrocławia i Warszawy wdrażających rozwiązanie i metodę najpierw mieszkanie.  

W tych programach na łącznie około 50 mieszkań, wsparcie skierowane jest właśnie do osób 

chronicznie i długotrwale w kryzysie bezdomności, a jednocześnie doświadczających zaburzeń 

psychicznych, uzależnień, a także niepełnosprawności, w tym intelektualnej.  

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZPITALAMI PSYCHIATRYCZNYMI, PORADNIAMI ZDROWIA  
PSYCHICZNEGO, OŚRODKAMI POMOCY SPOŁECZNEJ I PLACÓWKAMI DLA OSÓB  
W BEZDOMNOŚCI 

Szpitale psychiatryczne dość szeroko podejmują współpracę z ośrodkami pomocy społecznej  

i placówkami dla osób doświadczających bezdomności. Przykładem może być szpital w Gdań-

sku, w którym zatrudnione są dwie pracowniczki socjalne. Wszystkie sprawy socjalne realizo-

wane są we współpracy z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej. Zgodnie z uwagami pra-

cowniczek socjalnych, niekiedy brakuje na poziomie szpitala instrumentów i narzędzi pracy. 

Wyzwaniem w pracy z osobami w kryzysie bezdomności pozostaje wola i deklaracja współpracy 

i skorzystania z szerszej pomocy. Jednocześnie same przepisy prawa lub procedury utrudniają 

proces wsparcia osób doświadczających bezdomności. Podobnie szpital w Bydgoszczy podej-

muje współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, poradniami zdrowia psychicznego, a także 

placówkami. Pacjent, jeśli trafia do niego pracownik socjalny szpitala, zwykle jest zaintereso-

wany wsparciem i podejmuje współpracę. W pierwszej kolejności następuje zabezpieczenie fi-

nansowe, a potem skierowanie do placówki. Schroniska z usługami opiekuńczymi dla wielu osób 

są najlepszą opcją, jednak jest ich mało. Czasami następuje skierowanie do ZOL i DPS.  

Współpraca z perspektywy ośrodków pomocy społecznej odbywa się systematycznie, dotyczy 

głównie potwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych, przeprowadzania wywiadów środo-

wiskowych. Placówki dla osób w bezdomności stwierdzały niekiedy, że współpraca nie ma sfor-

malizowanego charakteru, sprawdzają się kontakty pracowników socjalnych instytucji w przy-

padku sytuacji problemowych, działają wypracowane od lat mechanizmy współpracy. 

 

BARIERY I TRUDNOŚCI W REALIZACJI PROCESU PRZYJMOWANIA, LECZENIA I OPUSZCZANIA 
SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI 

Z perspektywy szpitala psychiatrycznego w Bydgoszczy głównym problemem systemu wsparcia 

jest brak izby wytrzeźwień lub placówki spełniającej jej funkcje – została ona zlikwidowana  

w tym mieście w 2010 r. W 2019 roku z kolei zlikwidowano Punkt Pomocy Osobom Nietrzeź-

wym, na terenie Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn. Obecnie osoby pod znacznym 

wpływem alkoholu trafiają do szpitalnej izby przyjęć, blokując miejsca innym pacjentom. Osoby 

pod wpływem alkoholu trafiają na SOR lub do izby policyjnej, jeśli osoby zdiagnozowane są 

jako ZZA przechodzą od razu do izby psychiatrycznej. 90% przypadków z Bydgoszczy, a także 

z okolicznych gmin trafia do izby psychiatrycznej. Na 10 osób trafiających do izby psychiatrycz-

nej, 2 osoby są potrzebujące interwencji psychiatrycznych, a 8 osób znajduje się tylko pod wpły-

wem alkoholu i nie ma w ich przypadku innych przesłanek do umieszczenia w izbie przyjęć. 

Brakuje także świadomości w Policji i Straży Miejskiej konieczności hospitalizacji. Placówki 

dla osób w bezdomności nie przyjmują osób pod wpływem alkoholu, osoby trafiają z ulicy do 

szpitala. Do rozważenie pozostaje kwestia częściowej odpłatności pacjentów, którzy nieustannie 

korzystają z izby, szpitala i terapii w nim. Niekiedy osoby w kryzysie bezdomności traktują po-

byt w szpitalu i leczenie odwykowe jako formę schronienia i wsparcia. Przychodzą się leczyć, 

wychodzą, a następnie ponownie się degradują.  
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Najważniejszym wyzwaniem i problemem w kontekście opuszczania leczenia psychiatrycznego 

w szpitalach jest wypisywanie osób na ulicę czy do miejsc niemieszkalnych, zgodnie z wolą  

i deklaracją samej osoby w kryzysie bezdomności. Pewna grupa osób nie chce korzystać z ist-

niejących form pomocy i wybiera powrót na ulicę. Osoby te bardzo często dalej degradują się 

na ulicy i albo umierają, albo wracają na kolejne hospitalizacje. Szpitale sugerują także korzy-

stanie z usług centrów zdrowia psychicznego. Osoby w kryzysie bezdomności, szczególnie  

w placówkach potencjalnie mogłyby korzystać w szczególności z usług środowiskowych.  

Innym problemem w kontekście opuszczania szpitala psychiatrycznego jest kwestia ostatniego 

miejsca zameldowania i właściwości miejscowej. Przykładowo bardzo często osoby spoza Trój-

miasta nie chcą wracać do gminy swojego pochodzenia lub ostatniego zameldowania, zwykle są 

to osoby bez dochodu albo z niskim dochodem. Gminy pobytu zwykle nie chcą finansować 

wsparcia i miejsca schronienia i starają się odesłać osobę zgodnie z ostatnim miejscem zamel-

dowania.  

Kolejnym problemem zgłaszanym przez szpitale psychiatryczne jest kwestia zapewnienia 

wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, a jednocześnie z problemami somatycznymi. 

Wyzwaniem pozostaje tutaj zapewnienie opieki i pomocy specjalistycznej. ZOLe nie chcą przyj-

mować osób z chorobami psychicznymi, z kolei psychiatryczne ZOLe nie chcą przyjmować osób 

chorych somatycznie. W regionie pomorskim są dwa ZOLe, które przyjmują osoby z zaburze-

niami, jednak oczekują one odpłatności w wysokości 70% dochodu, nie mniej niż 1500 czy 1600 

zł, a osoby w kryzysie bezdomności zwykle nie mają środków i dochodów. Stwierdzono duże 

utrudnienia w dostępie do ZOL, głównie bariery proceduralne i prawne związane z systemem 

odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w ZOL. Oczekiwanie na DPS trwa długo i nie 

zawsze jest opcją dla wielu osób w kryzysie bezdomności.  

Z relacji ośrodków pomocy społecznej, a także placówek dla osób w kryzysie bezdomności, 

główne problemy w realizacji procesu przyjmowania, samego leczenia i opuszczania szpitala 

psychiatrycznego osób w kryzysie bezdomności dotyczą przede wszystkim [1] odmowy pozo-

stania w szpitalu psychiatrycznym, [2] opuszczania szpitala przed przyjęciem, [3] ucieczki  

w trakcie hospitalizacji. Placówki zwracały niekiedy uwagę na rozbieżność stanu zdrowia  

w momencie wypisu i podczas pobytu w placówce, np. niepanowanie nad rozdziałem leków. 

Występuje też pewnego rodzaju rozdwojenie rzeczywistości – dla szpitala dana osoba nie wy-

maga dalszego leczenia, w kontekście korzystania z oferty schroniska jednak wymaga. 

Ponadto przedstawiciele/ki ośrodków pomocy społecznej zwrócili/ły uwagę na takie zagadnie-

nia, jak niezdolność do wyrażania woli u pacjentów, długotrwałość procedury sądowego umiesz-

czania w szpitalu, przypadki niezabierania przez pogotowie ratunkowe osób, którym zagrażają 

okoliczności życia na ulicy (np. mróz), przerywanie leczenia przez pacjentów. Wskazano także 

olbrzymie wyzwanie związane z procedurą przymusowego leczenia psychiatrycznego przeby-

wających na ulicy osób, które zagrażają sobie i innym, wiążące się z koniecznością przygotowa-

nia wniosku i opinii psychiatry, co w stosunku do osób żyjących na ulicy jest problemem, oraz 

koniecznością wskazania adresu korespondencyjnego, którego osoby na ulicy nie mają. 

 

WNIOSKI I REKOMENDACJE W ZAKRESIE PROCESU LECZENIA I WYPISYWANIA ZE SZPITALA 
PSYCHIATRYCZNEGO OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH BEZDOMNOŚCI, A TAKŻE W ZAKRESIE 
WSPARCIA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  
INTELEKTUALNĄ 

❑ Opracowanie i wdrożenie systemu identyfikowania i monitorowania bezdomności  

w gronie osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających w szpitalach psychia-

trycznych.  
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❑ Ogólna potrzeba zwiększenia liczby miejsc w zakładach opiekuńczo-leczniczych i za-

kładach pielęgnacyjno-opiekuńczych sprofilowanych dla osób z zaburzeniami psy-

chicznymi, a jednocześnie przyjmujących osoby chore somatycznie.  

❑ Zwiększenie liczby miejsc w domach pomocy społecznej sprofilowanych na potrzeby 

osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami.  

❑ Uruchamianie schronisk z usługami opiekuńczymi o specjalizacji wsparcia dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi i/lub niepełnosprawnością intelektualną.  

❑ Analiza i rozpatrzenie zmian w ustawach związanych z ochroną zdrowia psychicznego 

w zakresie prowadzenia częściowej odpłatności za usługi.  

❑ Prowadzenie izb wytrzeźwień lub placówek pełniących ich funkcje w większych mia-

stach.  

❑ Rozwój środowiskowej opieki psychiatrycznej, szczególnie w kontekście osób przeby-

wających na ulicy i w placówkach dla osób w kryzysie bezdomności.  

❑ Realizacja psychiatrii ulicznej ukierunkowanej na wspieranie i pomoc osobom w bez-

domności ulicznej, w miejscach niemieszkalnych i przestrzeni publicznej.  

❑ Wdrażanie projektów ukierunkowanych na proces wychodzenia z bezdomności osób  

z zaburzeniami psychicznymi i/lub z niepełnosprawnością intelektualną w oparciu  

o mieszkania wspomagane.  

❑ Wprowadzenie systemu nieodpłatnych leków psychiatrycznych szczególnie dla osób  

w trudnym ekonomicznym położeniu.  

❑ Uproszczenie i udrożnienie procedury zgłaszania wniosku o przymusowe leczenie psy-

chiatryczne osób doświadczających bezdomności ulicznej.  

❑ Złagodzenie przepisów związanych z ochroną danych osobowych w zakresie udziela-

nia pomocy i wsparcia osobom po hospitalizacji psychiatrycznej w systemie wsparcia 

osób doświadczających bezdomności.  

❑ Tworzenie i prowadzenie interdyscyplinarnych zespołów specjalistów wspierających 

osoby z zaburzeniami psychicznymi, w skład których powinni wchodzić lekarze psy-

chiatrzy, pielęgniarki, terapeuci, pracownicy socjalni, streetworkerzy, asystenci.  

❑ Przygotowywanie i wdrażanie projektów najpierw mieszkanie dla osób doświadczają-

cych zaburzeń psychicznych, uzależnień, niepełnosprawności intelektualnej.  

❑ Rozszerzenie współpracy w obszarze bezdomności z centrami zdrowia psychicznego, 

szczególnie w zakresie leczenia środowiskowego.  

❑ Wdrażanie w systemie placówek dla osób w kryzysie bezdomności pracy psychologów 

i terapeutów.  

❑ Ogólne zwiększenie dostępności usług psychiatrycznych i psychoterapeutycznych.  

❑ Pogłębienie współpracy na styku szpitali psychiatrycznych, poradni zdrowia psychicz-

nego, ośrodków pomocy społecznej i placówek dla osób w kryzysie bezdomności.  

❑ Głębsza edukacja i prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony zdrowia psychicznego dla 

kadr pracujących w obszarze przeciwdziałania bezdomności. 
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STUDIUM PRZYPADKU – WIEK I ŚMIERTELNOŚĆ OSÓB DOTKNIĘTYCH  
WYKLUCZENIEM Z DOSTĘPU DO MIESZKAŃ NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW 
PLACÓWEK DLA OSÓB BEZDOMNYCH I MIESZKAŃ WSPIERANYCH  
PROWADZONYCH W BYDGOSZCZY W LATACH 2017-2020 

W Bydgoszczy działania na rzecz osób dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań  

w rozumieniu typologii ETHOS realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz m. in. Fun-

dacja Inkubator Społeczny. Od stycznia 2017 r. drugi z wymienionych podmiotów zaczął pro-

wadzić na zlecenie gminy Centrum Pomocy dla Bezdomnych w Bydgoszczy. Aktualnie działają 

tutaj schroniska męskie i kobiece oraz noclegownia męska. Ponadto z inicjatywy fundacji,  

w październiku 2017 r. został uruchomiony program mieszkalnictwa o charakterze wspieranym.  

W pierwszych latach funkcjonowania adresowany był przede wszystkim do osób przebywają-

cych w schroniskach dla osób bezdomnych. Od 2018 r. zadanie częściowo realizuje Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy (mieszkania chronione o profilu wspieranym) i Fun-

dacja Inkubator Społeczny (mieszkania wspomagane o profilu wspieranym). 

Ogółem w latach 2017-2020 ze wsparcia placówek i mieszkań skorzystało 1061 osób, w tym  

z mieszkań 129 osób. Rocznie przez opisane formy wsparcia przewijało się, w zależności od 

roku, od około 400 do około 540 osób. Wraz z rozpoczęciem realizacji opisanych działań pra-

cownicy fundacji postawili sobie za cel monitorowanie ich rezultatów, jak również niektórych 

cech, zdarzeń i tendencji towarzyszących codziennej pracy. Do obserwowanych zmiennych za-

liczono m. in. wiek i śmiertelność osób korzystających z pomocy. Z perspektywy ponad cztero-

letniego monitoringu warto podzielić się uwagami na temat kilku wątków.  

 

WIEK 

Wraz z rozpoczęciem realizacji zadań publicznych założono pomiar wieku. Przyjęto m.in. za-

sadę monitoringu cyklicznego – w dn. 31 stycznia każdego roku, we wszystkich formach wspar-

cia prowadzonych przez fundację. Uznano, że jest to środek okresu zimowego, w którym wystę-

puje silne ograniczenie ruchliwości osób w kryzysie bezdomności, czego efektem są wysokie 

stany ewidencyjne w porównaniu z resztą roku.  

Osoby w wieku 60 i więcej lat jako odsetek ogółu obecnych w placówkach  

i mieszkaniach w dniu: 

31.01.2017 31.01.2018 31.01.2019 31.01.2020 31.01.2021 

44,6% 51,7% 53,6% 59,3% 60,1% 

 

Osoby w wieku 65 i więcej lat jako odsetek ogółu obecnych w placówkach 

i mieszkaniach w dniu: 

31.01.2017 31.01.2018 31.01.2019 31.01.2020 31.01.2021 

22,6% 25,9% 27,5% 35,5% 37,3% 
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Mediana wieku ogółu obecnych w placówkach i mieszkaniach w dniu: 

31.01.2017 31.01.2018 31.01.2019 31.01.2020 31.01.2021 

58,6 60,5 61,0 62,0 62,8 

Na podstawie obserwacji stwierdzono, że w badanych formach wsparcia, z roku na rok coraz 

wyraźniej są widoczne osoby w wieku senioralnym, stanowiące coraz większe odsetki ogółu. 

Wyniki pomiarów ukazano w formie powyższych tabel. Ze względu na fakt różnorodnej inter-

pretacji wieku senioralnego w dyskursie naukowym i publicystyczno-użytkowym (granica 60 

lub 65 roku życia), w zestawieniach ujęto dane liczbowe odnoszące się do obydwu grup wieko-

wych. 

Wyniki monitoringu ukazują, że osoby w wieku 60 i więcej lat zawsze były znaczącą grupą 

wśród osób korzystających z omawianych form wsparcia. Jednak w momencie pierwszego po-

miaru grupa ta stanowiła 44,6% badanych, zaś w momencie ostatniego już 60,1%. Podobny 

wzrost odnotowano w grupie osób w wieku 65 i więcej lat, z 22,6% ogółu badanych w 2107 r. 

do 37,3% w 2021 r.  

Coraz większe wartości wykazał również kolejny wskaźnik oddający omawiane zmiany – me-

diana wieku (wiek środkowy). Wartość ta wyznacza granicę wieku, którą połowa osób w danej 

zbiorowości już przekroczyła, a druga połowa jeszcze nie osiągnęła. W 2017 r. wynosiła ona 

58,6 lat dla ogółu badanych osób, zaś w 2021 r. 62,8 lat.  

Wydaje się, że dostrzeżone tendencje nie są niczym szczególnym w kontekście aktualnej sytuacji 

demograficznej w kraju. Niepokojące prognozy związane ze starzeniem się społeczeństwa są 

bowiem powszechnie eksponowane we wszystkich kanałach informacyjnych. Zauważalne jest 

jednak to, że w przypadku badanej grupy omawiane zmiany nastąpiły nieporównywalnie szyb-

ciej, niż wśród ogółu społeczeństwa. Dla przykładu warto spojrzeć, jak podobne wskaźniki 

przedstawiają się w odniesieniu do dwóch zbiorowości, o których dane są dostępne w opraco-

waniach statystyki publicznej (mieszkańcy Bydgoszczy i miast województwa kujawsko-pomor-

skiego). 

Osoby w wieku 65 i więcej lat jako odsetek ogółu społeczności odnotowanej  

w Bydgoszczy w danym dniu: 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

19,6% 20,3% 21,0% 21,7% 22,5% 

 

Mediana wieku ogółu społeczności odnotowanej w miastach województwa kujawsko-

pomorskiego w danym roku 

2016 2017 2018 2019 2020 

41,6 41,9 42,4 42,8 43,3 

Z ukazanych zestawień wynika, że odsetek osób w wieku 65 i więcej lat wśród ogółu mieszkań-

ców Bydgoszczy także uległ zwiększeniu w badanym okresie. W społeczności miasta nastąpił 

jednak wzrost o 2,9%, zaś wśród osób zmagających się z kryzysem bezdomności o 14,7%. Po-

dobne tendencje oddaje mediana wieku. Wśród mieszkańców miast województwa kujawsko-

pomorskiego wzrosła ona o 1,7 lat, zaś wśród drugiej badanej grupy o 4,2 lat. Zauważalny jest 
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również fakt, że zbiorowość osób zmagających się z kryzysem bezdomności była statystycznie 

starsza od ogółu mieszkańców miast. W 2017 r. różnica wynosiła 17 lat, w 2020 r. już 19,5 lat. 

 

ŚMIERTELNOŚĆ 

Monitoring śmiertelności osób korzystających z placówek i mieszkań wspieranych odbywa się 

drogą odnotowywania zgonów. W tym miejscu należy podkreślić, że obserwacji podlegają 

wszyscy mieszkańcy, nawet jeśli w momencie śmierci nie korzystali już ze wsparcia fundacji. 

Za datę graniczną początku „zakwalifikowania” do monitoringu przyjęto 1 stycznia 2017 r. Bliż-

sze informacje o liczbie osób zmarłych wykazano w tabelach. 

Mieszkańcy placówek i mieszkań zmarli w latach: 

2017 2018 2019 2020 Razem (2017-2020) 

17 32 31 29 109 

 

Zarejestrowane osoby zmarłe jako odsetek ogółu osób korzystających z pomocy  

w latach: 

2017 2018 2019 2020 Razem (2017-2020) 

3,2% 6,5% 7,3% 7,8% 10,3% 

Analizując dane ujęte w tabelach należy zwrócić uwagę na wyraźną rozbieżność między warto-

ściami z pierwszego i kolejnych lat badania, co może sugerować znaczące przyśpieszenie śmier-

telności. O wystąpieniu rozbieżności zdecydowało jednak w jakiejś mierze założenie metodolo-

gicznie pomiaru, dopuszczające uwzględnianie także zmarłych byłych mieszkańców placówek  

i mieszkań fundacji. Siłą rzeczy liczba byłych mieszkańców wzrasta z roku na rok, co wpływa 

na powiększanie się zasobu potencjalnych zgonów.  

Ogółem ustalono śmierć 109 osób. Większość (77 osób) zmarła po usunięciu z ewidencji osób 

korzystających z omawianych form wsparcia, w tym 65 maksymalnie w ciągu roku po odejściu 

z placówki lub mieszkania. Mniejszą część (32 osoby) stanowią ci, którzy zmarli podczas po-

bytu. Okoliczności śmierci ustalono zaledwie w 45 przypadkach – 13 osób zakończyło życie  

w placówkach lub mieszkaniach, 25 w szpitalach, 3 osoby w hospicjum, 2 w przestrzeni publicz-

nej, po jednej u rodziny i w hotelu. Przeważały więc zgony w jednostkach służby zdrowia  

i opieki terminalnej lub w miejscach wsparcia, co wydaje się być logiczną konsekwencją prze-

ważającego charakteru pobytu badanej grupy (bezdomność placówkowa).  

Zidentyfikowana zbiorowość stanowiła około 10% ogółu odbiorców wsparcia Fundacji Inkuba-

tor Społeczny z lat 2017-2020. Ponownie zwraca uwagę fakt, że śmiertelność w badanej grupie 

była znacząca i osiągała wyższe wskaźniki, niż wśród ogółu społeczności. Do porównania po 

raz kolejny mogą posłużyć dane odnoszące się do mieszkańców Bydgoszczy. 

Liczba zgonów w Bydgoszczy w latach: 

2017 2018 2019 2020 

3864 4115 4036 4677 
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Zarejestrowane osoby zmarłe jako przybliżony odsetek ogółu mieszkańców  

Bydgoszczy w latach: 

2017 2018 2019 2020 

1,0% 1,1% 1,1% 1,3% 

Wartości wykazane w tabelach pozwalają stwierdzić, że zgony wśród mieszkańców Bydgoszczy 

wynosiły około 1,0% ogółu rocznie. W przypadku osób korzystających z usług w placówkach  

i mieszkaniach podobny wskaźnik oscylował w granicach od około 6,0% do 8,0%. Śmiertelność 

w grupie osób zmagających się z wykluczeniem z dostępu do mieszkań była więc przynajmniej 

sześciokrotnie większa niż wśród ogółu społeczności Bydgoszczy.  

 

DŁUGOŚĆ ŻYCIA, UTRACONE LATA ŻYCIA 

Dane uzyskiwane w wyniku monitoringu wieku i śmiertelności osób korzystających z pomocy 

pozwalają poddać analizie długość ich życia. Kontynuując schemat logiczny przyjętej prezenta-

cji, dane dotyczące tych osób można od razu zestawić z wartościami liczbowymi odnoszącymi 

się do ogółu społeczności Bydgoszczy. Uczyniono to w formie ujęcia tabelarycznego. 

Mediana wieku osób zmarłych w danym roku: 

 2017 2018 2019 2020 

1. w badanych formach wsparcia 63,4 60,1 61,6 60,3 

2. w Bydgoszczy 77,6 77,8 77,3 78,0 

Różnica lat (2. minus 1.) 14,2 17,7 15,7 17,7 

Uzyskane wyniki ponownie ukazują, że statystyczna długość życia osób korzystających z pla-

cówek i mieszkań jest znacznie krótsza niż u ogółu porównywanej społeczności. Największe 

różnice w długości życia zauważono w 2018 i 2020 r. (17,7 lat), najmniejszą w 2017 r. (14,2 lat). 

Mediana wieku obliczona dla wszystkich osób zmarłych w badanych formach wsparcia to 62,2 

lat. Można więc założyć, że statystycznie osoby zmagające się z wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań i bezdomnością żyły około 15 lat krócej od mieszkańców Bydgoszczy. Zauważalne 

jest również to, że w przypadku ogółu mieszkańców gminy życie wydłuża się. W drugiej badanej 

zbiorowości zauważono trend wprost przeciwny i szybciej postępujący – choć w tym przypadku 

należy mieć na uwadze małą liczebność grupy, co może wpływać na przypadkowość uzyskanych 

wyników. Przyjmując wymiar statystyczny za prognozę, warto cofnąć się do wyników monito-

ringu wieku osób korzystających z badanych form wsparcia. Zestawienie osiągniętych wartości 

sugerowałoby, że znaczna część osób korzystających z usług fundacji znajduje się u schyłku 

życia.  

Na koniec warto zwrócić uwagę na to, że badane osoby umierając wcześniej od ogółu, tracą lata 

życia. Nie wchodząc w zaawansowane metody statystyczne obliczania wskaźników utraconych 

lat potencjalnego życia, można za podstawę przyjąć prognozowaną długość życia dla człowieka 

w danym wieku, publikowaną co rok przez Główny Urząd Statystyczny i używaną m. in. przez 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych do naliczania emerytur. Okazuje się, że zidentyfikowane 

osoby zmagające się z wykluczeniem z dostępu do mieszkań i bezdomnością utraciły 2415,2 lat 

życia. Wartość średnia przypadająca na jedną ze 109 badanych osób wyniosła 22,2 utracone lata 

życia.  
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UWAGI, REKOMENDACJE 

O ile kwestie dotyczące wieku osób korzystających z pomocy placówek i mieszkań nie wydają 

się wzbudzać większych wątpliwości i wymagać uzupełnienia, o tyle przy badaniu śmiertelności 

zetknięto się z pewnymi trudnościami. W tym miejscu warto poświęcić im nieco więcej uwagi.  

Należy zauważyć, że przedstawione opracowanie bazuje na danych dotyczących relatywnie ma-

łej grupy badawczej (109 osób). Bezdyskusyjnie więc może służyć jedynie za studium przy-

padku odnoszące się do wybranych form wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności prowadzo-

nych w Bydgoszczy. Trudno również stwierdzić, na ile zauważone tendencje odnoszą się do 

całej zbiorowości osób bezdomnych przebywających na terenie miasta. Od 2018 r. zaczęły bo-

wiem w Bydgoszczy powstawać formy wsparcia uruchamiane przez inne podmioty niż Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy i Fundacja Inkubator Społeczny. Należy więc zało-

żyć, że część osób skorzystała z oferty tamtejszych jednostek i nie pojawiła się w placówkach 

oraz mieszkaniach poddanych analizie.  

Warto również zwrócić uwagę, że prowadzenie obserwacji takimi technikami, jakimi posłużono 

się w niniejszym badaniu, charakteryzuje łatwość rejestrowania i pozyskiwania danych. Zasad-

niczo najważniejsza jest konsekwencja w odnotowywaniu zgonów, na co muszą być wyczuleni 

pracownicy jednostek. Chodzi w tym przypadku o rejestrowanie informacji zgłaszanych przez 

rodziny, szpitale, ośrodki pomocy społecznej lub inne podmioty. Kolejnym etapem jest prowa-

dzenie bazy danych, najlepiej w postaci pliku komputerowego. Tutaj doskonale sprawdzają się 

proste programy, jak chociażby MS Excel, automatycznie obliczające poszukiwane wartości 

liczbowe. Ważnym narzędziem pracy są ponadto strony internetowe typu Grobonet, działające 

na zasadzie wyszukiwarek osób pochowanych na cmentarzach różnych miast. Pozwalają z du-

żym prawdopodobieństwem zidentyfikować osoby korzystające z pomocy, gdyż przy imieniu  

i nazwisku zawierają daty urodzin i śmierci. W efekcie prowadzenie ewidencji własnej i korzy-

stanie ze stron Grobonet umożliwia identyfikację, weryfikację i uzupełnianie danych. Podział 

zgonów ustalonych ze względu na źródło pozyskania informacji w Bydgoszczy wykazano  

w tabeli. 

Zgony (liczby i odsetki) zidentyfikowane na podstawie: 

jednocześnie ewidencji własnej fundacji i stron internetowych 

Grobonet 
29 26,6% 

tylko ewidencji własnej fundacji 34 31,2% 

tylko stron internetowych Grobonet 46 42,2% 

RAZEM  109 100,0% 

Jak się okazuje informacje „przechwycone” przez pracowników Fundacji Inkubator Społeczny 

dotyczyły śmierci 63 osób (57,8% ogółu). Dzięki witrynom typu Grobonet zidentyfikowano ko-

lejne 46 osób (42,2% badanych), o których śmierci personel fundacji nie wiedział. Obydwa opi-

sane narzędzia wzajemnie się więc uzupełniają.  

Niestety, podczas analizy śmiertelności osób korzystających z bydgoskich placówek i mieszkań 

natknięto się również na pewne przeszkody. Warto zwrócić uwagę, że strony internetowe typu 

Grobonet mają niedoskonałość, gdyż nie obejmują wszystkich cmentarzy w Bydgoszczy. Do 

omawianych wyszukiwarek wprowadzono informacje z 7 cmentarzy (5 komunalnych, 2 para-

fialnych), nie wprowadzono zaś z 11 (parafialnych). Dostępne są więc informacje o części ogółu 

pochowanych, z około 31,6% powierzchni bydgoskich nekropolii, ale zapewne najintensywniej 

użytkowanych.  
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Ważnym problemem jest fakt, że o zgonach części osób pracownicy fundacji na pewno się nie 

dowiedzieli. Rodzina, pracownicy szpitala bądź jednostek pomocy społecznej mogli równie do-

brze nie przekazać takich danych do fundacji, co z pewnością miało miejsce. Trudno w tym 

przypadku jednoznacznie ocenić, jakiej części zmarłych może dotyczyć opisany problem. Z jed-

nej strony wydaje się, że osoby bezdomne, poza nielicznymi przypadkami, mają sprawiany po-

chówek przez pomoc społeczną, czyli na cmentarzu komunalnym. Dlatego powinny figurować 

w bydgoskim Grobonecie. Z drugiej strony okazuje się, że 31,2% zmarłych osób korzystających 

z pomocy fundacji nie wykazał Grobonet, a o ich śmierci dowiedzieli się pracownicy fundacji. 

Osoby te najprawdopodobniej zostały pochowane na cmentarzach parafialnych, a więc w gro-

bach rodzinnych.  

Najbardziej interesującym dylematem wydaje się być potrzeba weryfikacji posiadanych infor-

macji i potwierdzenia śmierci przy pomocy podmiotów zewnętrznych. W kilkunastu przypad-

kach doszły do pracowników fundacji wieści o zgonach osób korzystających wcześniej z po-

mocy. Pochodziły jednak z wątpliwych źródeł i nie znalazły potwierdzenia w dostępnych kana-

łach pozyskiwania danych. Podjęto więc wstępny rekonesans z zamiarem ustalenia czy zgony 

mogą zostać potwierdzone przez organy lokalnego samorządu (stanu cywilnego, ewidencji lud-

ności), a nawet instytucje administracji państwowej (np. obsługujące bazę danych PESEL).  

W odpowiedzi otrzymano silne wyeksponowanie wątpliwości i nie przystąpiono nawet do próby 

potwierdzania zgonów.  

Podjęcie bardziej efektywnych działań w tym zakresie na ten moment ogranicza potencjał cza-

sowy i kadrowy fundacji. Zauważono jednak, że przesłanka bezdomności nie jest żadnym argu-

mentem do oznaczania jej w rejestrach danych osobowych instytucji zewnętrznych. Stąd ewen-

tualne wydobycie informacji zbiorczych przy pomocy tego kryterium jest utrudnione. Jedyną 

ścieżką identyfikacji zgonów pozostaje więc pojedyncze potwierdzanie śmierci osób, o których 

wiadomo, że zmagały się z kryzysem bezdomności.  

Przedstawione opracowanie, mimo że bazuje na małej grupie badawczej i służy za studium przy-

padku, pozwala zauważyć wyraźne tendencje. Wnioski o nich płyną z przetestowanej przez kilka 

lat praktyki gromadzenia danych, a potem ich analizowania. Techniki realizacji tych czynności 

wydają się na tyle proste, że mogą bez większego wysiłku zostać powielone w innych jednost-

kach. Warunkiem jest tylko zainteresowanie ich wdrożeniem i konsekwencja w wykonywaniu.  

W przekonaniu autora opracowania, uzasadnione jest prowadzenie podobnego monitoringu  

w innych ośrodkach na terenie kraju, co pozwoliłoby porównać osiągane wyniki. Efektem by-

łoby uzyskanie danych odnoszących się do większej liczby osób, co pozwoliłoby wynikom ba-

dania nadać rangę reprezentatywności. Większy zasób danych umożliwiłby również wykonanie 

bardziej zaawansowanych obliczeń statystycznych, które z uwagi na prezentowaną małą grupę 

badawczą wydają się być wątpliwe do zastosowania (np. wskaźniki potencjalnych utraconych 

lat życia).  

Szczególnym wyzwaniem wydaje się przetestowanie i ewentualne udrożnienie kanału potwier-

dzania podejrzenia zgonu przy pomocy podmiotów zewnętrznych, głównie organów samorządu 

terytorialnego na szczeblu gminy. Pracę nad problemem należałoby rozpocząć od analizy stanu 

prawnego, a w szczególności tego, na ile ochrona danych osobowych, która dotyczy osób fizycz-

nych (a zatem żywych), utrudnia pozyskiwanie danych o osobach zmarłych. Otrzymanie w tym 

zakresie pozytywnej rekomendacji mogłoby umożliwić potwierdzanie podejrzeń zgonów, uzy-

skiwać pełniejsze dane i tym samym przybliżać potencjalne badania do prawdziwego obrazu 

zjawiska. Wydaje się, że przetestowanie i ewentualne udrożnienie kanału potwierdzania zgonów 

może nastąpić łatwiej w przypadku zainteresowania się nim znaczącej jednostki bądź organizacji 

(np. Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności).  
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Z punktu widzenia autora zaprezentowanego opracowania, poruszone zagadnienia związane  

z wiekiem i śmiertelnością w ostatnich latach wykazały dosyć dużą zmienność. Potwierdzają to 

nie tylko uzyskane wyniki badań, ale również rozmowy przeprowadzone w okresie kilku minio-

nych lat z pracownikami i osobami korzystającymi ze wsparcia bydgoskich placówek dla osób 

bezdomnych. Dawniej, przy znaczących rocznych przepływach osobowych, o zgonach słyszało 

się rzadko. Aktualnie zaś osób korzystających ze wsparcia jest o wiele mniej, są starsi, a zgony 

występują dosyć często. Wydaje się, że zauważone tendencje w kolejnych latach będą ulegały 

zmianom, być może nasileniu. Z pewnością pozostaną też interesującym polem do dalszej ob-

serwacji. 

 

 

REKOMENDACJE 

Poniżej zebrano rekomendacje i propozycje działań w szeroko rozumianej ochronie zdrowia 

osób doświadczających bezdomności. Wnioski te dotyczą nie tylko procesu przyjmowania, le-

czenia i opuszczania szpitali, w tym szpitali psychiatrycznych, ale także dostępności usług  

i świadczeń zdrowotnych dla osób znajdujących się w kryzysie bezdomności. Rekomendacje 

niniejsze wynikają z głosu i perspektywy osób biorących udział w badaniu, ale także z realizacji 

samego badania i analizy całego zgromadzonego w ramach prowadzonych badań materiału przez 

autorów niniejszego raportu.  

❑ Powszechność ubezpieczenia zdrowotnego i dostępu do świadczeń. Rekomendowane 

jest wprowadzenie rozwiązań gwarantujących każdej osobie, która tego wymaga, ubez-

pieczenia zdrowotnego i dostępu do świadczeń. Konieczne jest pełniejsze i bardziej 

sprawne zagwarantowanie konstytucyjnej zasady powszechności i równego dostępu do 

opieki zdrowotnej. W badaniu wnioskowano przykładowo o zastosowanie „ubezpie-

czenia z urzędu”, to znaczy rozwiązania, które zakładałoby z góry, że każda osoba jest 

ubezpieczona. 

❑ Usprawnienie i uproszczenie procedury zapewnienia dostępu do świadczeń przez osoby 

nieubezpieczone. W kontekście zapewnienia dostępu do świadczeń zdrowotnych wska-

zywano na potrzebę uproszenia procedur, zniesienia obowiązku wniosku czy zaświad-

czenia lekarskiego, uwzględnienia sytuacji osób bez ustalonej tożsamości, osób bez 

kontaktu a także osób, które opuściły szpital przed realizacją procedury ustalenia prawa 

do świadczeń. Odrębną kwestią jest udrożnienie prawa i procedury dostępu do usług 

zdrowotnych dla nieubezpieczonych cudzoziemców, szczególnie doświadczających 

bezdomności. 

❑ Monitoring i system baz danych związany z identyfikowaniem bezdomności w syste-

mie ochrony zdrowia. Opracowanie i wdrożenie systemu identyfikowania i monitoro-

wania bezdomności w systemie ochrony zdrowia. Szersze wykorzystywanie oznaczeń 

statystycznych w bazach danych zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób  

i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Lekarze i ratownicy podczas interwencji medycz-

nych w dokumentację mogą wpisywać zgodnie z punktem XXI ICD-10 czynniki wpły-

wające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia. W punktach od Z55-Z65 można 

identyfikować „Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z warunkami 

społeczno-ekonomicznymi i psychospołecznymi”, w tym kod Z59 to „Problemy zwią-

zane z zamieszkaniem i warunkami ekonomicznymi”, a Z59.0 to „Bezdomność”.  
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❑ Udrożnienie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej nieubezpieczonym oso-

bom doświadczającym bezdomności. O ile dostęp do świadczeń zdrowotnych w szpi-

talach w tym na oddziałach ratunkowych jest udrażniany i coraz bardziej możliwy,  

o tyle ciągle wąskim gardłem dostępu jest podstawowa opieka zdrowotna. W tym za-

kresie rekomenduje się uproszczenie procedur i przygotowanie wytycznych dla POZ  

w zakresie korzystania przez osoby nieubezpieczone.  

❑ Zatrudnianie pracowników/czek socjalnych w podmiotach ochrony zdrowia. Stworzenie 

mechanizmów finansowych i obowiązku zatrudniania pracowników/czek socjalnych  

w szpitalach. Odpowiednie umocowanie formalne i organizacyjne pracowników/czek so-

cjalnych w szpitalach, nadanie odpowiedniego im statusu, uznania tego zawodu za rów-

norzędnego zawodom medycznym, szczególnie w zakresie decydowania o sprawach spo-

łecznych i socjalnych. Pojawiała się także praktyczna rekomendacja, aby pracownicy/czki 

socjalni/e uczestniczyli/ły w spotkaniach klinicznych zespołów medycznych, a w szcze-

gólności w procesie ustalania ram wypisu i opuszczenia szpitala. 

❑ Podniesienie zakresu i jakości współpracy pomiędzy ochroną zdrowia, a pomocą i in-

tegracją społeczną. Rekomendacja na poziomie ogólnokrajowym o potrzebie lepszej 

koordynacji działań między resortem ochrony zdrowia, a resortem polityki społecznej 

w zakresie kwestii zdrowotnych osób doświadczających bezdomności.  

❑ Zacieśnianie współpracy polegającej na wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń 

pomiędzy pracownikami/czkami ochrony zdrowia, a pomocy i integracji społecznej. 

Tutaj pojawił się wniosek o budowaniu partnerstw lokalnych z aktywnym udziałem 

szpitali, w tym szpitali psychiatrycznych. Jednocześnie zwracano uwagę na potrzebę 

wzajemnej edukacji i wspólnych szkoleń, tak by wzajemnie zrozumieć ramy syste-

mowe, procedury i uwarunkowania po stronie służby zdrowia i pomocy społecznej. 

Równocześnie szpitale i ośrodki pomocy społecznej zwracały uwagę na potrzebę 

współpracy i współdziałania w trakcie pobytu osób w szpitalu w celu optymalizacji 

skuteczności i efektywności procesu leczenia, a także przygotowywania pacjentów do 

opuszczenia szpitala. 

❑ Realizacja specjalistycznych usług zdrowotnych i medycznych dla osób w kryzysie 

bezdomności, szczególnie dla osób przebywających na ulicach, w miejscach niemiesz-

kalnych oraz placówkach niskoprogowych, tj. ogrzewalnie czy noclegownie. Potrzeba 

rozwoju i wspierania streetworkingu medycznego, wsparcia medyków ulicy, wprowa-

dzania usług karetek ulicznych, czy realizacji mobilnych i stacjonarnych punktów po-

mocy medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem psychiatrii. Realizacja psychiatrii 

ulicznej ukierunkowanej na wspieranie i pomoc osobom w bezdomności ulicznej,  

w miejscach niemieszkalnych i przestrzeni publicznej.  

❑ Uruchamianie i finansowanie ze środków gmin czy środków rządowych specjalistycz-

nych usług zdrowotnych i medycznych dla osób w bezdomności ulicznej. Postulowano 

tutaj wdrażanie usług medyków ulicy, prowadzenie specjalnych przychodni zdrowia, 

ambulansów medycznych dla osób wykluczonych z dostępu do ogólnych i powszech-

nych usług zdrowotnych. 

❑ Udrożnienie dostępu do leków dla osób pozostających w bezdomności, w związku  

z ich statusem ekonomicznym, w tym wprowadzenie nieodpłatnych leków psychia-

trycznych dla osób pozostających w bezdomności.  

❑ Edukacja, budowanie wiedzy, umiejętności i postaw w zakresie wspierania osób w kry-

zysie bezdomności. Zwalczanie negatywnych stereotypów, stygmatyzacji, uprzedzeń  

i dyskryminacji osób doświadczających bezdomności. W tym kontekście postulowano 

wzajemną edukację, realizację kampanii społecznych, uwrażliwianie na kwestie praw 
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pacjentów, włączenie w studia medyczne kwestii związanych ze specyfiką bezdomno-

ści. Wprowadzenie specjalizacji na uczelniach medycznych w zakresie bezdomności 

(astegiatria). 

❑ Zmiany i poprawa organizacji usług w samych szpitalach. Wprowadzanie możliwości 

detoksykacji w szpitalach, a także uruchamianie i działalność oddziałów rehabilitacyj-

nych w szpitalach, szczególnie w kontekście trudności i problemów z pacjentami uza-

leżnionymi od alkoholu, a także z trudnościami zapewnienia odpowiedniej opieki  

i kontynuacji leczenia po hospitalizacji. Realizacja kompleksowego procesu leczenia  

w szpitalach i niewypuszczania osób w ciągłym zagrożeniu zdrowia i życia. W kwestii 

organizacji opieki szpitalnej wskazywano także na potrzeby zorganizowania oferty so-

cjalnej, na przykład w kwestii zapewnienia odzieży czy zaspokojenia potrzeb higienicz-

nych. 

❑ Usprawnienie procesu wypisywania ze szpitali i zapewnienia adekwatnej opieki  

i wsparcia osobom w bezdomności. Poprawa współpracy, lepsza wymiana informacji  

i doświadczeń, a także sprawniejsza koordynacja działań pomiędzy ochroną zdrowia,  

a pomocą społeczną. Tutaj postulowano m.in. szybsze informowanie o osobach na 

SOR, czy w szpitalu, lepszy przepływ informacji, wzajemne spotkania z pracownikami 

szpitali, raz na jakiś czas raport z informacją jak wygląda sytuacja w szpitalach, pozna-

nie placówek noclegowych dla osób w kryzysie bezdomności przez osoby ze służby 

zdrowia, szybszy przepływ informacji w przypadku trudnego stanu zdrowia, aby mieć 

czas na znalezienie odpowiedniego miejsca schronienia. 

❑ Tworzenie i wdrażanie lokalnych procedur wypisywania ze szpitala i umieszczania 

osób w placówkach dla osób doświadczających bezdomności. W kontekście samego 

procesu opuszczania szpitala wnioskowano opracowanie wystandaryzowanego druku 

wypisu ze szpitala z uwzględnieniem zobiektywizowanego opisu medycznego pod ką-

tem kwalifikowania do odpowiednich placówek zapewniających schronienie osobom 

w kryzysie bezdomności. 

❑ Udrożnienie i zapewnienie dostępu do leczenia w zakładach opiekuńczo-leczniczych  

i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych dla osób bez albo o niskich dochodach. Roz-

ważano tutaj i proponowano, albo refundowanie z NFZ kosztów wyżywienia i zakwa-

terowanie, a nie tylko zabiegów i procedur medycznych, bez partycypacji finansowej, 

albo współfinansowanie kosztów wyżywienia i pobytu w ZOL i ZPO przez samorządy 

gminne lub powiatowe w przypadku wybranych grup, które nie mają albo mają niskie 

dochody. Analogiczne rozwiązanie zastosowano w przypadku pokrywania przez samo-

rządy kosztów zakwaterowania i wyżywienia w ZOL/ZPO i zakładach rehabilitacji 

leczniczej dzieci z pieczy zastępczej. 

❑ Ogólna potrzeba zwiększenia liczby miejsc w zakładach opiekuńczo-leczniczych i za-

kładach pielęgnacyjno-opiekuńczych sprofilowanych dla osób z zaburzeniami psy-

chicznymi, a jednocześnie przyjmujących osoby chore somatycznie.  

❑ Zwiększenie liczby miejsc w domach pomocy społecznej sprofilowanych na potrzeby 

osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami.  

❑ Uregulowanie lub doprecyzowanie drogą wytycznych kwestii właściwości miejscowej 

w kontekście osób bez domu leczących się w szpitalach. Poważnym problemem do 

rozwiązania pozostaje kwestia zapewnienia odpowiedniej pomocy i opieki osobom, 

które ukończyły leczenie w szpitalu, a nie pochodzą z gmin, w których chcą pozostać. 

Uregulowania tutaj wymaga kwestia doprecyzowania właściwości miejscowej i odpłat-

ności za usługi. 
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❑ Zwiększenie liczby i dostępności schronisk z usługami opiekuńczymi. Uregulowania  

i zmian systemowych, organizacyjnych i finansowych wymaga rozszerzenie dostępno-

ści schronisk z usługami opiekuńczymi. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie liczby 

samych schronisk oraz powiększenie bazy miejsc w niniejszych placówkach. Sytuacja 

taka może nastąpić po wprowadzeniu zmian w zakresie konieczności spełniania stan-

dardów dla takich placówek przy przekształcaniu ich z istniejących już schronisk lub 

wcześniej funkcjonujących w systemie pomocy społecznej domów dla bezdomnych. 

Wprowadzenie także specjalistycznych schronisk z usługami opiekuńczymi sprofilo-

wanymi na potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnieniami i niepełno-

sprawnością intelektualną.  

❑ Rozważano także kwestie wprowadzenia interwencyjnych placówek z profilem opie-

kuńczym bez konieczności skierowań, tj. noclegownie sprofilowane na potrzeby osób  

z niepełnosprawnościami, a także osób opuszczających leczenie szpitalne wykluczają-

cych ofertę schronisk, czy innych instytucji.  

❑ Wdrażanie rozwiązań mieszkaniowych, w tym mieszkań wspomaganych o profilu opie-

kuńczym dla osób doświadczających bezdomności, szczególnie dla osób z niepełno-

sprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami.  

❑ Przygotowanie i wdrażanie projektów najpierw mieszkanie dla osób doświadczających 

zaburzeń psychicznych, uzależnień, niepełnosprawności intelektualnej.  

❑ Realizacja powszechnych badań profilaktycznych w grupie osób doświadczających 

bezdomności m.in. coroczny rentgen płuc dla wszystkich osób w bezdomności jako 

profilaktyka przeciwko rozprzestrzenianiu się gruźlicy. 

❑ Zniesienie warunku trzeźwości do korzystania z niektórych usług społecznych lub 

służby zdrowia (noclegownie, łaźnie, detoks, przychodnie itd.), gdyż w przypadku du-

żej części ulicznych osób w kryzysie bezdomności jest on nie osiągalny, zatem wyklu-

cza je z możliwości opieki. Rozwój usług i rozwiązań niskoprogowych. 

❑ Wsparcie psychologiczne dla środowiska pomagaczy, a także pracowników ochrony 

zdrowia (superwizje i coaching).  

❑ Rozszerzenie kompetencji i uprawnień do podstawowych czynności medycznych dla 

opiekunów/streetworkerów. 

❑ Wyspecjalizowane izby przyjęć na oddziałach ratunkowych pełniące dyżury pod kątem 

przyjmowania osób w kryzysie bezdomności. Specjalizowanie się wybranych szpitali 

pod specyficzne potrzeby osób doświadczających bezdomności.  

❑ Prowadzenie izb wytrzeźwień lub placówek pełniących jej funkcje w większych mia-

stach.  

❑ Rozwój środowiskowej opieki psychiatrycznej, szczególnie w kontekście osób przeby-

wających na ulicy i w placówkach dla osób w kryzysie bezdomności. Rozszerzenie 

współpracy w obszarze bezdomności z centrami zdrowia psychicznego, szczególnie  

w zakresie leczenia środowiskowego.  

❑ Uproszczenie i udrożnienie procedury zgłaszania wniosku o przymusowe leczenie psy-

chiatryczne osób doświadczających bezdomności ulicznej.  

❑ Złagodzenie przepisów związanych z ochroną danych osobowych w zakresie udziela-

nia pomocy i wsparcia osobom po hospitalizacji psychiatrycznej w systemie wsparcia 

osób doświadczających bezdomności.  
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❑ Tworzenie i prowadzenie interdyscyplinarnych zespołów specjalistów wspierających 

osoby z zaburzeniami psychicznymi, w skład których powinni wchodzić lekarze psy-

chiatrzy, pielęgniarki, terapeuci, pracownicy socjalni, streetworkerzy, asystenci.  

❑ Głębsza edukacja i prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony zdrowia psychicznego dla 

kadr pracujących w obszarze bezdomności.  

❑ Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania śmiertelności osób doświadczają-

cych bezdomności. Analiza stanu prawnego, a w szczególności tego, na ile ochrona 

danych osobowych, która dotyczy osób fizycznych (a zatem żywych), utrudnia pozy-

skiwanie danych o osobach zmarłych. Potwierdzanie podejrzeń zgonów, uzyskiwanie 

pełniejszych danych i tym samym przybliżanie potencjalnych badań do prawdziwego 

obrazu zjawiska. Wydaje się, że przetestowanie i ewentualne udrożnienie kanału po-

twierdzania zgonów może nastąpić łatwiej w przypadku zainteresowania się nim zna-

czącej jednostki bądź organizacji (np. Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywa-

nia Problemu Bezdomności). Udrożnienie współpracy z urzędami gmin, a także dalszy 

rozwój ogólnodostępnych cmentarnych baz danych. 

 

 

ANEKS 1 – ZAGADNIENIA I PYTANIA BADAWCZE DLA POSZCZEGÓLNYCH  
CZĘŚCI BADANIA 

❑ Badanie cząstkowe nr 1: Przebieg leczenia szpitalnego i liczebności osób bezdomnych 

korzystających z leczenia w wybranych placówkach medycznych. Śmiertelność osób 

bezdomnych.  

1. Jaka jest skala i liczba osób doświadczających bezdomności trafiająca na oddziały 

ratunkowe w szpitalach w 2019 i 2020 roku? 

2. Jaka jest skala i liczba osób doświadczających bezdomności trafiająca na leczenie 

w szpitalach w 2019 i 2020 roku?  

3. Czy i w jaki sposób identyfikowane są osoby w bezdomności w oddziałach ratun-

kowych i szpitalach?  

4. Jaki jest zakres typowych interwencji medycznych w szpitalach w tym na oddzia-

łach ratunkowych? 

5. Jakie są najczęstsze choroby i schorzenia, których doświadczają osoby znajdujące 

się w sytuacji bezdomności? 

6. Jaki jest średni okres pobytu i częstotliwość korzystania z opieki szpitalnej osób  

w bezdomności?  

7. Jak kształtuje się udział osób ubezpieczonych i nieubezpieczonych doświadczają-

cych bezdomności i korzystających z pomocy szpitali w tym oddziałów ratunko-

wych?  

8. Jakie są koszty świadczeń medycznych realizowanych dla osób w kryzysie bez-

domności? 

9. Jakie są koszty realizacji ubezpieczeń zdrowotnych dla osób doświadczających 

bezdomności? 
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10. Czy i jakie są wskaźniki śmiertelności osób doświadczających bezdomności?  

11. Jaki był i jest wpływ epidemii na leczenie szpitalne i interwencje na oddziałach 

ratunkowych osób doświadczających bezdomności? 

12. Jaka jest wiedza ośrodków pomocy społecznej o osobach doświadczających bez-

domności, które trafiają na oddziały ratunkowe i oddziały szpitalne? 

13. Jak przebiega i jak oceniana jest współpraca ośrodków pomocy społecznej, szpitali 

i placówek dla osób w bezdomności w trakcie leczenia szpitalnego? 

14. Jakie są bariery i trudności w realizacji procesu przyjmowania i samego leczenia 

osób w kryzysie bezdomności?  

15. Jakie są wnioski i rekomendacje w zakresie procesu leczenia osób doświadczają-

cych bezdomności? 

 

❑ Badanie cząstkowe nr 2: Procedury i uwarunkowania prawne związane z wypisami ze 

szpitala i kierowaniem osób bezdomnych po leczeniu szpitalnym do schronienia. 

1. Jak przebiega i jak jest oceniana wymiana informacji i współpraca pomiędzy szpi-

talami, ośrodkami pomocy społecznej i placówkami dla osób w bezdomności przy 

realizacji procesu wypisania z leczenia szpitalnego?  

2. Czy i jakie jest prawo w zakresie wypisywania ze szpitala osób doświadczających 

bezdomności?  

3. Jakie stosowane są procedury i mechanizmy w zakresie wypisywania ze szpitala 

osób doświadczających bezdomności?  

4. Czy i w jakim zakresie osoby w bezdomności trafiają po leczeniu szpitalnym do 

odpowiednich i adekwatnych form pomocy, opieki i wsparcia?  

5. Jak i w jakim zakresie osoby doświadczające bezdomności po leczeniu szpitalnym 

trafiają do schronisk i schronisk z usługami opiekuńczymi?  

6. Jak i w jakim zakresie osoby w kryzysie bezdomności po leczeniu szpitalnym tra-

fiają do zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych?  

7. Jak i w jakim zakresie osoby w kryzysie bezdomności po leczeniu szpitalnym tra-

fiają do domów pomocy społecznej? 

8. Jak i w jakim zakresie osoby doświadczające bezdomności po leczeniu szpitalnym 

trafiają do mieszkań wspomaganych?  

9. Czy i w jakim zakresie osoby w bezdomności po leczeniu szpitalnym trafiają na 

ulicę, w przestrzeń publiczną lub do ogrzewalni i noclegowni?  

10. Jakie są bariery i trudności w zapewnieniu schronienia oraz w procesie wypisywa-

nia ze szpitala osób doświadczających bezdomności?  

11. Jakie są wnioski i rekomendacje w zakresie wypisywania ze szpitali i współpracy 

z pomocą społeczną w zakresie wsparcia osób w bezdomności?  

 

 



Pokonać bezdomność 2021. Usługi medyczne i opiekuńcze. Deinstytucjonalizacja. 

300 

❑ Badanie cząstkowe nr 3: Dostępność usług medycznych i pielęgnacyjno-opiekuńczych 

dla osób przebywających w miejscach niemieszkalnych i w niskoprogowych formach 

zakwaterowania (ogrzewalnie, noclegownie) oraz możliwości identyfikacji osób wy-

magających takich usług w środowisku (streetworking – w szczególności tzw. „street-

working medyczny”). 

1. Czy i w jakim zakresie dostępne są usługi medyczne, zdrowotne i pielęgnacyjno-

opiekuńcze na ulicy, w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych dla 

osób doświadczających bezdomności?  

2. Czy i w jakim zakresie dostępne są usługi medyczne, zdrowotne i pielęgnacyjno-

opiekuńcze w ogrzewalniach i noclegowniach dla osób doświadczających bezdom-

ności?  

3. Czy i w jaki sposób realizowany jest streetworking medyczny lub inne możliwe 

formy pomocy środowiskowej uwzględniające usługi zdrowotne dla osób w kry-

zysie bezdomności ulicznej?  

4. Jak oceniana jest dostępność i jakość usług medycznych, zdrowotnych i pielęgna-

cyjno-opiekuńczych dla osób w bezdomności przebywających na ulicy, przestrzeni 

publicznej i miejscach niemieszkalnych? 

5. Jak oceniana jest dostępność i jakość usług medycznych, zdrowotnych i pielęgna-

cyjno-opiekuńczych dla osób w bezdomności przebywających w ogrzewalniach  

i noclegowniach? 

6. Jakie są bariery i trudności w dostępie do usług medycznych i zdrowotnych osób 

przebywających na ulicy?  

7. Jakie są bariery i trudności w dostępie do usług medycznych i zdrowotnych osób 

przebywających w ogrzewalniach i noclegowniach?  

8. Na ile dostęp do usług zdrowotnych dla osób w kryzysie bezdomności realizowany 

jest poprzez usługi ogólnodostępne a na ile poprzez usługi ukierunkowane jedynie 

na osoby w bezdomności?  

9. Jak wyglądają możliwości realizacji usług zdrowotnych dla osób w kryzysie bez-

domności w ramach polityki/pomocy społecznej miast?  

10. Jakie są bariery i trudności w dostępie do interwencji pogotowia ratunkowego dla 

osób doświadczających bezdomności na poziomie przestrzeni ulicy oraz placówek 

niskoprogowych?  

11. Jak przebiega i jak oceniana jest współpraca pogotowia ratunkowego ze streetwor-

kerami, placówkami niskoprogowymi i ośrodkami pomocy społecznej w zakresie 

dostępu do usług zdrowotnych? 

12. Jaka jest liczba i skala interwencji pogotowia ratunkowego w stosunku do osób 

doświadczających bezdomności?  

13. Jakie są problemy i trudności w realizacji interwencji pogotowia ratunkowego  

w stosunku do osób w kryzysie bezdomności?  

14. W jakim zakresie i jak często interwencje pogotowia ratunkowego kończą się prze-

wiezieniem do szpitala i tam udzielaniu szerszej pomocy medycznej?  

15. Jakie są główne potrzeby zdrowotne osób doświadczających bezdomności w prze-

strzeni publicznej? 

16. Czy i w jakim zakresie osoby w kryzysie bezdomności doświadczają nierównego 

traktowania i dyskryminacji w dostępie do usług zdrowotnych?  
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❑ Badanie cząstkowe nr 4: Dostępność pomocy dla bezdomnych osób cierpiących na za-

burzenia psychiczne i z niepełnosprawnością intelektualną. 

1. Jaka jest skala i liczba osób doświadczających bezdomności trafiających na lecze-

nie psychiatryczne w szpitalach w 2019 i 2020 roku?  

2. Czy i w jaki sposób identyfikowane są osoby w bezdomności w szpitalach psychia-

trycznych?  

3. Jaki jest zakres typowych interwencji medycznych w szpitalach psychiatrycznych? 

4. Jakie są najczęstsze zaburzenia i choroby, których doświadczają osoby znajdujące 

się w sytuacji bezdomności? 

5. Jaki jest średni okres oczekiwania, pobytu i częstotliwość korzystania z opieki psy-

chiatrycznej osób w bezdomności?  

6. Jak kształtuje się udział osób ubezpieczonych i nieubezpieczonych doświadczają-

cych bezdomności i korzystających z pomocy szpitali psychiatrycznych?  

7. Jakie są koszty świadczeń psychiatrycznych realizowanych dla osób w kryzysie 

bezdomności? 

8. Jakie są koszty realizacji ubezpieczeń zdrowotnych dla osób doświadczających 

bezdomności? 

9. Jaki był i jest wpływ epidemii na leczenie szpitalne i interwencje wobec osób do-

świadczających bezdomności? 

10. Czy i w jakim zakresie realizowana jest środowiskowa pomoc psychiatryczna dla 

osób doświadczających bezdomności – na ulicy, w placówkach i w mieszkaniach? 

11. Jaka jest skala doświadczania zaburzeń psychicznych w grupie osób znajdujących 

się w kryzysie bezdomności, przebywających na ulicy a także w placówkach?  

12. Jaka jest skala doświadczania niepełnosprawności intelektualnej osób znajdują-

cych się w sytuacji bezdomności, przebywających na ulicy a także w placówkach? 

13. W jaki sposób realizowane jest dalsze leczenie psychiatryczne osób, które opuściły 

szpital psychiatryczny i dalej doświadczają bezdomności?  

14. Czy i w jakim zakresie programy mieszkaniowe uwzględniają możliwość przyjmo-

wania osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną?  

15. Czy i w jakim zakresie podejmowana i realizowana jest współpraca między szpi-

talami psychiatrycznymi, poradniami zdrowia psychicznego, ośrodkami pomocy 

społecznej i placówkami dla osób w bezdomności?  

16. Jaka jest wiedza ośrodków pomocy społecznej o osobach doświadczających bez-

domności, które trafiają do szpitali psychiatrycznych? 

17. Jak przebiega i jak oceniana jest współpraca ośrodków pomocy społecznej, szpitali 

psychiatrycznych i placówek dla osób w bezdomności w trakcie leczenia szpital-

nego a także po opuszczeniu szpitala? 

18. Jakie są bariery i trudności w realizacji procesu przyjmowania, samego leczenia  

i opuszczania szpitala osób w kryzysie bezdomności?  

19. Jakie są wnioski i rekomendacje w zakresie procesu leczenia i wypisywania ze 

szpitala psychiatrycznego osób doświadczających bezdomności? 



Pokonać bezdomność 2021. Usługi medyczne i opiekuńcze. Deinstytucjonalizacja. 

302 

 

ANEKS 2 – ZAKRES ZAPISÓW INTERWENCJI WOBEC OSÓB  
W BEZDOMNOŚCI ZAPISANY PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH  
LUB LEKARZY W BYDGOSZCZY 

Rozpoznania i opis sytuacji interwencji: 

❑ R56.8 Inne i nieokreślone drgawki; S00 Powierzchowny uraz głowy; 

❑ F10 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alko-

holu; 

❑ S00 Powierzchowny uraz głowy; S01.1 Otwarta rana powieki i okolicy oczodołowej; 

W50 Ugodzenie, uderzenie, kopnięcie, skręcenie, pobicie lub podrapanie przez inną 

osobę; 

❑ Z03.9 Obserwacja w kierunku podejrzewanych nieokreślonych chorób i stanów;  

Z59.0 Bezdomność; R73.9 Hiperglikemia, nieokreślona; 

❑ Z04.8 Badanie i obserwacja z innych określonych przyczyn; 

❑ Z59.0 Bezdomność; 

❑ Y90.9 Obecność alkoholu we krwi, poziom nieokreślony; 

❑ Z03 Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany  

podobne; 

❑ Z59.0 Bezdomność; 

❑ R56.8 Inne i nieokreślone drgawki; R46.0 Bardzo niski poziom higieny osobistej;  

F99 Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej; 

❑ R56.8 Inne i nieokreślone drgawki; 

❑ R55 Omdlenie i zapaść; I48 Migotanie i trzepotanie przedsionków; 

❑ Y91 Działanie alkoholu określone na podstawie stopnia zatrucia; 

❑ Z03 Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany  

podobne; Y90.9 Obecność alkoholu we krwi, poziom nieokreślony; 

❑ F99 Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej; 

❑ Y91.9 Działanie alkoholu nieokreślone inaczej; 

❑ Z03 Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany  

podobne; Z03 Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub 

stany podobne; I46.0 Zatrzymanie krążenia ze skuteczną resuscytacją; 

❑ J44 Inne przewlekłe obturacyjne choroby płuc; 

❑ R68 Inne objawy i dolegliwości ogólne; 

❑ R56.8 Inne i nieokreślone drgawki; 

❑ R98 Zgon nieoczekiwany; 

❑ Y90.9 Obecność alkoholu we krwi, poziom nieokreślony; 

❑ T51.0 Działanie toksyczne: Etanol; 

❑ Y91.9 Działanie alkoholu nieokreślone inaczej; Z59.0 Bezdomność; 

❑ Z59.0 Bezdomność; Z03 Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych  

o chorobę lub stany podobne; R02 Zgorzel niesklasyfikowana gdzie indziej; 

❑ T51.0 Działanie toksyczne: Etanol; 

❑ E16.2 Hipoglikemia, nieokreślona; Z03 Obserwacja medyczna i ocena przypadków  

podejrzanych o chorobę lub stany podobne; 

❑ Y91 Działanie alkoholu określone na podstawie stopnia zatrucia; 
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❑ Z03 Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany  

podobne; S49.9 Nieokreślony uraz barku i ramienia; 

❑ Z03.8 Obserwacja w kierunku podejrzewanych innych chorób i stanów; 

❑ Y90.9 Obecność alkoholu we krwi, poziom nieokreślony; 

❑ Z03.8 Obserwacja w kierunku podejrzewanych innych chorób i stanów; 

❑ Z03.9 Obserwacja w kierunku podejrzewanych nieokreślonych chorób i stanów; 

❑ Y91.1 Umiarkowane zatrucie alkoholem; 

❑ Y91.1 Umiarkowane zatrucie alkoholem; 

❑ Z03.8 Obserwacja w kierunku podejrzewanych innych chorób i stanów; 

❑ Z03 Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany  

podobne; 

❑ Z04 Badanie i obserwacja z innych przyczyn; 

❑ R56.8 Inne i nieokreślone drgawki; 

❑ G40 Padaczka; S00 Powierzchowny uraz głowy; 

❑ G40 Padaczka; 

❑ V09.3 Pieszy ranny w nieokreślonym wypadku drogowym; S00.0 Powierzchowny uraz 

owłosionej skóry głowy; 

❑ Y91 Działanie alkoholu określone na podstawie stopnia zatrucia; 

❑ Z03.8 Obserwacja w kierunku podejrzewanych innych chorób i stanów; 

❑ R07.4 Ból w klatce piersiowej, nieokreślony; 

❑ R56 Drgawki niesklasyfikowane gdzie indziej; 

❑ Y91 Działanie alkoholu określone na podstawie stopnia zatrucia; 

❑ T51 Toksyczne skutki działania alkoholu; 

❑ Z01 Inne badania specjalne i badania dodatkowe osób bez dolegliwości i rozpoznania 

choroby; Y91.0 Niewielkie zatrucie alkoholem; 

❑ Z04 Badanie i obserwacja z innych przyczyn; 

❑ R53 Złe samopoczucie i zmęczenie; 

❑ Z03.8 Obserwacja w kierunku podejrzewanych innych chorób i stanów; 

❑ S09.9 Nieokreślony uraz głowy; T51.0 Działanie toksyczne: Etanol; 

❑ Z03.8 Obserwacja w kierunku podejrzewanych innych chorób i stanów; 

❑ R52.1 Przewlekły ból nieustępujący; R53 Złe samopoczucie i zmęczenie; 

❑ F10 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem  

alkoholu; 

❑ Y91.1 Umiarkowane zatrucie alkoholem; 

❑ Y91 Działanie alkoholu określone na podstawie stopnia zatrucia; 

❑ H02 Inne stany patologiczne powiek; 

❑ Z03.9 Obserwacja w kierunku podejrzewanych nieokreślonych chorób i stanów; 

❑ T68 Hipotermia; 

❑ T68 Hipotermia; I46.9 Zatrzymanie krążenia, nieokreślone; 

❑ Z03.8 Obserwacja w kierunku podejrzewanych innych chorób i stanów; 

❑ R55 Omdlenie i zapaść; R06.0 Duszność; 

❑ R51 Ból głowy; 

❑ T96 Następstwa zatrucia lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biolo-

gicznymi; 

❑ Y91 Działanie alkoholu określone na podstawie stopnia zatrucia; 
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❑ R56.8 Inne i nieokreślone drgawki; Z03.9 Obserwacja w kierunku podejrzewanych nie-

określonych chorób i stanów; 

❑ M54.3 Rwa kulszowa; 

❑ Z03.9 Obserwacja w kierunku podejrzewanych nieokreślonych chorób i stanów; 

❑ M54.9 Ból grzbietu, nieokreślony; 

❑ R42 Zawroty głowy i odurzenie; Z03 Obserwacja medyczna i ocena przypadków  

podejrzanych o chorobę lub stany podobne; Z59.0 Bezdomność; 

❑ R50 Gorączka o innej lub nieznanej przyczynie; 

❑ Z03.9 Obserwacja w kierunku podejrzewanych nieokreślonych chorób i stanów; 

❑ R64 Wyniszczenie [kacheksja]; 

❑ Z03.9 Obserwacja w kierunku podejrzewanych nieokreślonych chorób i stanów; 

❑ Z03 Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany  

podobne; 

❑ Z59.0 Bezdomność; 

❑ T68 Hipotermia; 

❑ Y91.9 Działanie alkoholu nieokreślone inaczej; Z03.9 Obserwacja w kierunku podej-

rzewanych nieokreślonych chorób i stanów; 

❑ S01 Otwarta rana głowy; 

❑ S01.1 Otwarta rana powieki i okolicy oczodołowej; Y91.1 Umiarkowane zatrucie alko-

holem; 

❑ F10.1 Następstwa szkodliwego używania substancji; T69.9 Skutek działania obniżonej 

temperatury, nieokreślony; 

❑ Z59.0 Bezdomność; 

❑ S01.1 Otwarta rana powieki i okolicy oczodołowej; 

❑ Z04 Badanie i obserwacja z innych przyczyn; 

❑ Z72.8 Inne problemy związane ze stylem życia; Z72.1 Używanie alkoholu; Z00.8 Inne 

badania ogólne; Z03.8 Obserwacja w kierunku podejrzewanych innych chorób i stanów; 

❑ R53 Złe samopoczucie i zmęczenie; 

❑ R55 Omdlenie i zapaść; 

❑ Z59.0 Bezdomność; Z72.1 Używanie alkoholu; 

❑ Y90.9 Obecność alkoholu we krwi, poziom nieokreślony; 

❑ Z03 Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany  

podobne; 

❑ Z03.9 Obserwacja w kierunku podejrzewanych nieokreślonych chorób i stanów; 

❑ Y90.9 Obecność alkoholu we krwi, poziom nieokreślony; T69.9 Skutek działania  

obniżonej temperatury, nieokreślony; 

❑ S80.9 Powierzchowny uraz podudzia, nieokreślony; 

❑ N31 Nerwowo-mięśniowa dysfunkcja pęcherza moczowego, niesklasyfikowana gdzie 

indziej; 

❑ S79.9 Nieokreślony uraz biodra i uda; 

❑ I46.9 Zatrzymanie krążenia, nieokreślone; 

❑ Z04 Badanie i obserwacja z innych przyczyn; 

❑ Z03 Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany  

podobne; 

❑ Z03.8 Obserwacja w kierunku podejrzewanych innych chorób i stanów; 

❑ Z03.9 Obserwacja w kierunku podejrzewanych nieokreślonych chorób i stanów; 
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❑ Z03.8 Obserwacja w kierunku podejrzewanych innych chorób i stanów; 

❑ Y91 Działanie alkoholu określone na podstawie stopnia zatrucia; S00 Powierzchowny 

uraz głowy; Z59.0 Bezdomność; Z59.7 Niewystarczające zabezpieczenie socjalne  

i wsparcie opieki społecznej; R68.8 Inne określone objawy i dolegliwości ogólne; 

❑ Z72.1 Używanie alkoholu; 

❑ Z03 Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany  

podobne; 

❑ Y91.9 Działanie alkoholu nieokreślone inaczej; 

❑ Y91.1 Umiarkowane zatrucie alkoholem; 

❑ Y91 Działanie alkoholu określone na podstawie stopnia zatrucia; Z59.0 Bezdomność; 

❑ S00.3 Powierzchowny uraz nosa; 

❑ T68 Hipotermia; S00 Powierzchowny uraz głowy; 

❑ S01 Otwarta rana głowy; S01.2 Otwarta rana nosa; 

❑ E14 Cukrzyca nieokreślona; T51 Toksyczne skutki działania alkoholu; 

❑ R07.4 Ból w klatce piersiowej, nieokreślony; T68 Hipotermia; 

❑ Y90.9 Obecność alkoholu we krwi, poziom nieokreślony; 

❑ Z03 Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany  

podobne; 

❑ R68 Inne objawy i dolegliwości ogólne; Y91.9 Działanie alkoholu nieokreślone ina-

czej; Z59.0 Bezdomność; 

❑ Z00.8 Inne badania ogólne; 

❑ Z04 Badanie i obserwacja z innych przyczyn; S00.3 Powierzchowny uraz nosa; 

❑ F10.9 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, nieokreślone; Z03.9 Obserwa-

cja w kierunku podejrzewanych nieokreślonych chorób i stanów; 

❑ R10 Ból w okolicy brzucha i miednicy; R11 Nudności i wymioty; 

❑ R52.9 Ból, nieokreślony; 

❑ R68 Inne objawy i dolegliwości ogólne; 

❑ Z03.8 Obserwacja w kierunku podejrzewanych innych chorób i stanów; 

❑ F10 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alko-

holu; R56.8 Inne i nieokreślone drgawki; 

❑ S00 Powierzchowny uraz głowy; Z59.0 Bezdomność; 

❑ S70.0 Stłuczenie biodra; S00 Powierzchowny uraz głowy; W50 Ugodzenie, uderzenie, 

kopnięcie, skręcenie, pobicie lub podrapanie przez inną osobę; 

❑ Z03.9 Obserwacja w kierunku podejrzewanych nieokreślonych chorób i stanów;  

I95 Niedociśnienie; Y91.9 Działanie alkoholu nieokreślone inaczej; Z59.0 Bezdom-

ność; Z04.9 Badanie i obserwacja z nieokreślonej przyczyny; 

❑ Z00.8 Inne badania ogólne; 

❑ Y91.2 Ciężkie zatrucie alkoholem; 

❑ Z03.9 Obserwacja w kierunku podejrzewanych nieokreślonych chorób i stanów;  

Y91.9 Działanie alkoholu nieokreślone inaczej; 

❑ G40 Padaczka; 

❑ I46 Zatrzymanie akcji serca; R99 Inne niedokładnie określone lub nieznane przyczyny 

zgonu; 

❑ Y91.1 Umiarkowane zatrucie alkoholem; 

❑ Z04 Badanie i obserwacja z innych przyczyn; 

❑ R55 Omdlenie i zapaść; 
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❑ R10.4 Inny i nieokreślony ból brzucha; K92.2 Krwotok z przewodu pokarmowego,  

nieokreślony; 

❑ T51.0 Działanie toksyczne: Etanol; 

❑ Y91 Działanie alkoholu określone na podstawie stopnia zatrucia; Z59.0 Bezdomność; 

❑ Y91.9 Działanie alkoholu nieokreślone inaczej; 

❑ G40 Padaczka; 

❑ Y91 Działanie alkoholu określone na podstawie stopnia zatrucia; 

❑ Z00.8 Inne badania ogólne; 

❑ R10.4 Inny i nieokreślony ból brzucha; 

❑ G40.9 Padaczka, nieokreślona; 

❑ T51 Toksyczne skutki działania alkoholu; 

❑ R06.8 Inne i nieokreślone zaburzenia oddychania; Z59.0 Bezdomność; 

❑ Y91.1 Umiarkowane zatrucie alkoholem; Z48.0 Opieka nad chirurgicznymi opatrun-

kami i szwami; T51.9 Działanie toksyczne: Alkohol, nieokreślony; S09.9 Nieokreślony 

uraz głowy; S29.9 Nieokreślony uraz klatki piersiowej; 

❑ R56.8 Inne i nieokreślone drgawki; S01.9 Otwarta rana głowy, część nieokreślona; 

❑ G40 Padaczka; 

❑ Y91.1 Umiarkowane zatrucie alkoholem; 

❑ T68 Hipotermia; 

❑ F10 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alko-

holu; Z00.8 Inne badania ogólne; 

❑ Y91.1 Umiarkowane zatrucie alkoholem; 

❑ Y91 Działanie alkoholu określone na podstawie stopnia zatrucia; 

❑ G40 Padaczka; 

❑ Y91.2 Ciężkie zatrucie alkoholem; 

❑ Y91 Działanie alkoholu określone na podstawie stopnia zatrucia; 

❑ Y91.1 Umiarkowane zatrucie alkoholem; 

❑ S09.8 Inne określone urazy głowy; 

❑ R52.2 Inny ból przewlekły; 

❑ Y91.2 Ciężkie zatrucie alkoholem; 

❑ S40 Powierzchowny uraz barku i ramienia; W01 Upadek na tym samym poziomie 

wskutek potknięcia, poślizgnięcia; Y91.9 Działanie alkoholu nieokreślone inaczej; 

❑ F99 Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej; 

❑ S01.9 Otwarta rana głowy, część nieokreślona; 

❑ S00 Powierzchowny uraz głowy; 

❑ L97 Owrzodzenie kończyny dolnej, niesklasyfikowane gdzie indziej; S81 Otwarta rana 

podudzia; 

❑ W01 Upadek na tym samym poziomie wskutek potknięcia, poślizgnięcia; S79.9 Nieo-

kreślony uraz biodra i uda; S89.9 Nieokreślony uraz podudzia; 

❑ K92.2 Krwotok z przewodu pokarmowego, nieokreślony; T42.4 Zatrucie: Zatrucie ben-

zodiazepinami; T40.2 Zatrucie: Zatrucie innymi opioidami; 

❑ Y91.9 Działanie alkoholu nieokreślone inaczej; 

❑ Z03.9 Obserwacja w kierunku podejrzewanych nieokreślonych chorób i stanów;  

Z59.0 Bezdomność; Y91.9 Działanie alkoholu nieokreślone inaczej; 

❑ Z04 Badanie i obserwacja z innych przyczyn; 
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❑ S09.9 Nieokreślony uraz głowy; Z03 Obserwacja medyczna i ocena przypadków  

podejrzanych o chorobę lub stany podobne; 

❑ F10 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alko-

holu; 

❑ G40 Padaczka; 

❑ R99 Inne niedokładnie określone lub nieznane przyczyny zgonu; 

❑ T93.8 Następstwa innych określonych urazów kończyny dolnej; Z59.0 Bezdomność; 

F10.2 Zespół uzależnienia; 

❑ R55 Omdlenie i zapaść; R07.4 Ból w klatce piersiowej, nieokreślony; R64 Wyniszcze-

nie [kacheksja]; Z03.9 Obserwacja w kierunku podejrzewanych nieokreślonych chorób 

i stanów; 

❑ Z59.0 Bezdomność; 

❑ Y91.2 Ciężkie zatrucie alkoholem; 

❑ G40.9 Padaczka, nieokreślona; 

❑ Y91 Działanie alkoholu określone na podstawie stopnia zatrucia; 

❑ F10.2 Zespół uzależnienia; 

❑ Z03 Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany  

podobne; Z59.0 Bezdomność; 

❑ Z04 Badanie i obserwacja z innych przyczyn; 

❑ Z59.0 Bezdomność; 

❑ Y91.9 Działanie alkoholu nieokreślone inaczej; F10.2 Zespół uzależnienia; Z59.0 Bez-

domność; 

❑ R06.0 Duszność; R50.9 Gorączka, nieokreślona; 

❑ Z04 Badanie i obserwacja z innych przyczyn; 

❑ R68.0 Hipotermia, niezależna od niskiej temperatury otoczenia; 

❑ Z59.0 Bezdomność; 

❑ Z00.8 Inne badania ogólne; 

❑ T51.0 Działanie toksyczne: Etanol; 

❑ Z03 Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany  

podobne; 

❑ Y91.9 Działanie alkoholu nieokreślone inaczej; 

❑ S09.9 Nieokreślony uraz głowy; S00.2 Inne powierzchowne urazy powieki i okolicy 

oczodołowej; W50 Ugodzenie, uderzenie, kopnięcie, skręcenie, pobicie lub podrapanie 

przez inną osobę; 

❑ Z00.0 Ogólne badania lekarskie; 

❑ R53 Złe samopoczucie i zmęczenie; 

❑ R22.4 Zlokalizowany obrzęk, guz i guzek w obrębie kończyny dolnej; 

❑ F99 Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej; 

❑ Z59.0 Bezdomność; Z72.1 Używanie alkoholu; 

❑ Z04 Badanie i obserwacja z innych przyczyn; 

❑ Y91.9 Działanie alkoholu nieokreślone inaczej; 

❑ R56.8 Inne i nieokreślone drgawki; 

❑ R53 Złe samopoczucie i zmęczenie; 

❑ Z03 Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany  

podobne; Z59.0 Bezdomność; 
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❑ F10.8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania; 

❑ Z00.8 Inne badania ogólne; 

❑ F99 Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej; 

❑ Y91.9 Działanie alkoholu nieokreślone inaczej; 

❑ Y90.9 Obecność alkoholu we krwi, poziom nieokreślony; S00.9 Powierzchowny uraz 

głowy, część nieokreślona; 

❑ R56.8 Inne i nieokreślone drgawki; 

❑ R68 Inne objawy i dolegliwości ogólne; 

❑ Y90.9 Obecność alkoholu we krwi, poziom nieokreślony; 

❑ Z59.0 Bezdomność; Z03.9 Obserwacja w kierunku podejrzewanych nieokreślonych 

chorób i stanów; F10.2 Zespół uzależnienia; 

❑ Y91.9 Działanie alkoholu nieokreślone inaczej; 

❑ T51.0 Działanie toksyczne: Etanol; 

❑ R53 Złe samopoczucie i zmęczenie; 

❑ R22.4 Zlokalizowany obrzęk, guz i guzek w obrębie kończyny dolnej; 

❑ R55 Omdlenie i zapaść; 

❑ Z59.0 Bezdomność; T68 Hipotermia; 

❑ Z03 Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany  

podobne; 

❑ R06.0 Duszność; R07.2 Ból w okolicy przedsercowej; R53 Złe samopoczucie i zmę-

czenie; 

❑ F99 Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej; 

❑ Y91.9 Działanie alkoholu nieokreślone inaczej; 

❑ R56.8 Inne i nieokreślone drgawki; 

❑ Z03 Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany  

podobne; 

❑ Y91 Działanie alkoholu określone na podstawie stopnia zatrucia; 

❑ R52.9 Ból, nieokreślony; 

❑ Y91.9 Działanie alkoholu nieokreślone inaczej; T13.0 Powierzchowny uraz kończyny 

dolnej, poziom nieokreślony; 

❑ R98 Zgon nieoczekiwany; 

❑ T33.9 Powierzchowne odmrożenie innych i nieokreślonych okolic; T34.8 Odmrożenie 

okolicy stawu skokowego i stopy z martwicą tkanki; 

❑ Z03 Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany  

podobne; 

❑ Z59.0 Bezdomność; 

❑ I64 Udar mózgu, nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy; 

❑ Y91.9 Działanie alkoholu nieokreślone inaczej; 

❑ Y91.9 Działanie alkoholu nieokreślone inaczej; 

❑ Y91.1 Umiarkowane zatrucie alkoholem; 

❑ R53 Złe samopoczucie i zmęczenie; 

❑ R06.0 Duszność; R07.1 Ból w klatce piersiowej podczas oddychania; 

❑ S00 Powierzchowny uraz głowy; Y91.9 Działanie alkoholu nieokreślone inaczej;  

Z59.0 Bezdomność; R53 Złe samopoczucie i zmęczenie; 

❑ I10 Nadciśnienie samoistne (pierwotne); 

❑ R64 Wyniszczenie [kacheksja]; 
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❑ Y91 Działanie alkoholu określone na podstawie stopnia zatrucia; 

❑ Z59.0 Bezdomność; 

❑ F10.8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania; 

❑ U07.2 COVID-19, wirus niezidentyfikowany; 

❑ Z04.8 Badanie i obserwacja z innych określonych przyczyn; 

❑ F19.9 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, nieokreślone; 

❑ R06.0 Duszność; 

❑ R56.8 Inne i nieokreślone drgawki; 

❑ Z04 Badanie i obserwacja z innych przyczyn; 

❑ Z03.9 Obserwacja w kierunku podejrzewanych nieokreślonych chorób i stanów; 

❑ L97 Owrzodzenie kończyny dolnej, niesklasyfikowane gdzie indziej; 

❑ S22.3 Złamanie żebra; 

❑ Z03.8 Obserwacja w kierunku podejrzewanych innych chorób i stanów; 

❑ T51.9 Działanie toksyczne: Alkohol, nieokreślony; 

❑ R10.4 Inny i nieokreślony ból brzucha; K40 Przepuklina pachwinowa; 

❑ Y91 Działanie alkoholu określone na podstawie stopnia zatrucia; 

❑ T43.0 Zatrucie: Zatrucie trójcyklicznymi i czterocyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi; 

❑ S01.9 Otwarta rana głowy, część nieokreślona; Z72.1 Używanie alkoholu; 

❑ Z03 Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany  

podobne; 

❑ Z59.0 Bezdomność; 

❑ Z03.8 Obserwacja w kierunku podejrzewanych innych chorób i stanów; 

❑ Z72.1 Używanie alkoholu; Z72.0 Używanie tytoniu; 

❑ Y91.9 Działanie alkoholu nieokreślone inaczej; 

❑ Y91.9 Działanie alkoholu nieokreślone inaczej; 

❑ R56.8 Inne i nieokreślone drgawki; 

❑ Z03 Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany  

podobne; 

❑ G40.9 Padaczka, nieokreślona; B85 Wszawica; B86 Świerzb; 

❑ Y91.1 Umiarkowane zatrucie alkoholem; 

❑ R56.8 Inne i nieokreślone drgawki; Z72.1 Używanie alkoholu; 

❑ Z03 Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany  

podobne; 

❑ S89.9 Nieokreślony uraz podudzia; 

❑ F32 Epizod depresyjny; 

❑ Y91.9 Działanie alkoholu nieokreślone inaczej; 

❑ G40 Padaczka; 

❑ Y91.1 Umiarkowane zatrucie alkoholem; 

❑ Z59.0 Bezdomność; R07.1 Ból w klatce piersiowej podczas oddychania; 

❑ T51.0 Działanie toksyczne: Etanol; 

❑ E16.2 Hipoglikemia, nieokreślona; R11 Nudności i wymioty; M79.6 Bóle kończyn; 
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ANALIZA DANYCH LICZBOWYCH DOTYCZĄCYCH  
ROZMIESZCZENIA GEOGRAFICZNEGO OSÓB  
W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI 

NA PODSTAWIE OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA LICZBY OSÓB BEZDOMNYCH  
PRZEPROWADZONEGO W NOCY Z 13 NA 14 LUTEGO 2019 R. 
 
Jakub Wilczek 
Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności 

INFORMACJE O ANALIZIE 

Analizę niniejszą przeprowadzono niejako „przy okazji” weryfikacji liczby osób w kryzysie bez-

domności zamieszkujących duże i średnie miasta (tj. powyżej 50 tys. mieszkańców), w związku 

ze zgłaszanym przez Ogólnopolską Federację na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności 

postulatem umocowania prawnego usługi streetworkingu jako zadania własnego gmin powyżej 

50 tys. mieszkańców. W związku z powyższym, na kryterium wielkościowe gmin nałożono dwie 

zmienne – całkowitą liczbę osób w kryzysie bezdomności zgłaszanych przez gminy oraz liczbę 

osób pozostających bez schronienia instytucjonalnego23. Z uwagi na pojawiające się kolejne in-

teresujące wnioski, analizę rozszerzono do ogólnego przeglądu geograficznego rozmieszczenia 

zjawiska bezdomności w Polsce, uwzględniającego również gminy poniżej 50 tys. mieszkańców 

(ze szczególnym uwzględnieniem gmin wiejskich), oraz uzupełniono przeglądem informacji  

o ostatnich zameldowaniach osób w kryzysie bezdomności – kwestia migracji osób w kryzysie 

bezdomności jest w sposób oczywisty powiązana z zagadnieniem rozmieszczenia geograficz-

nego zjawiska bezdomności, a jednocześnie może stanowić przyczynę dyskryminacji z dostępu 

do oferty wsparcia24. 

Analizę sporządzono w oparciu o niepublikowane wyniki szczegółowe Ogólnopolskiego bada-

nia liczby osób bezdomnych25 przeprowadzonego w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r. przekazane 

Federacji przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Badaniem tym objęto wszystkie 

istniejące w 2019 r. 2476 gmin w Polsce (301 gmin miejskich, 629 miejsko-wiejskich i 1546 

wiejskich) oraz m.st. Warszawę (18 gmin potraktowanych w niniejszej analizie łącznie). W ba-

daniu zidentyfikowano 30330 osób w kryzysie bezdomności, w tym 6007 poza schronieniem 

instytucjonalnym. 

 

 

 
23 W materiale źródłowym osoby te zdefiniowane są jako dwie grupy: [1] osoby przebywające w momen-

cie badania w pustostanach, domkach na działkach, altanach działkowych oraz [2] osoby przebywające  

w momencie badania w miejscach niemieszkalnych (na ulicach, klatkach schodowych, dworcach PKP  

i PKS, altanach śmietnikowych, piwnicach itp.) 

24 Kierowanie osób bezdomnych do usług schronienia, P. Korliński, P. Olech, J. Wilczek, OFRPB,  

Zabrze 2021 

25 Zagregowane dane z przywoływanego badania (materiału źródłowego) dostępne są w dokumencie: 

Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w województwach w roku 2018 oraz wyniki 

Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych (13/14 lutego 2019), MRPiPS, Warszawa 2019 
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NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI 

❑ Bezdomność pozostaje problemem przede wszystkim obszarów miejskich, ale nie 

wyłącznie największych miast. We wszystkich dużych miastach w Polsce (tj. powyżej 

150 tys. mieszkańców) przebywało podczas nocy spisowej 13/14 lutego 2019 r. łącznie 

12372 osoby w kryzysie bezdomności (40,8% całej populacji), zaś w miastach dużych 

i średnich łącznie (powyżej 50 tys. mieszkańców) przebywało 18638 osób (tj. 61,5% 

populacji). Ważnym aspektem jest tu wysoka koncentracja zjawiska bezdomności na 

terenach zurbanizowanych – miast dużych w Polsce jest zaledwie 23, a średnich 60. 

❑ Znaczący jest jednak rozmiar zjawiska bezdomności na terenach słabiej zurbani-

zowanych – tj. w małych miastach (poniżej 50 tys. mieszkańców) i na terenach wiej-

skich. Łącznie, w tego typu gminach, przebywało podczas nocy spisowej 11692 osób 

w kryzysie bezdomności, czyli 38,5% populacji, a więc niemal tyle samo co w dużych 

miastach. Ważną obserwacją jest konieczność rozróżnienia gmin małych (głównie 

miejsko-wiejskich i wiejskich), w których prowadzone są placówki dla osób bezdom-

nych (zazwyczaj obsługujące sąsiednie duże miasto, lub nawiązujące współpracę z gmi-

nami całego regionu, a nawet kraju) od gmin małych, w których odnotowano pojedyn-

cze osoby bezdomne – najważniejsza różnica sprowadza się do dramatycznego stanu 

zapewnienia schronienia w tych ostatnich gminach. W gminach o niewielkim wskaź-

niku bezdomności (do 20 osób) przebywało podczas nocy spisowej aż 2501 osób (8,2% 

łącznej populacji osób bezdomnych w Polsce) i aż 1475 z tych osób (59,0%) pozosta-

wało podczas nocy spisowej bez schronienia. Warto tu zaobserwować, że im mniejsza 

liczba osób w kryzysie bezdomności na terenie gminy, tym trudniejsza ich sytuacja –  

o ile w gminach zgłaszających od 10 do 19 osób, odsetek osób pozbawionych schro-

nienia był jeszcze w miarę zbliżony do średniej krajowej (27,3%), o tyle w gminach 

zgłaszających 1 lub 2 osoby wynosił on aż 86%.  

❑ Jeśli chodzi o bezdomność stricte wiejską, to w badaniu 378 gmin wiejskich (z 1546 

w Polsce) zgłosiło osoby w kryzysie bezdomności na swoim terenie – było to łącznie 

3845 osób, czyli aż 12,7% łącznej populacji osób w kryzysie bezdomności w Polsce. 

❑ Należy wreszcie odnotować ogromną większość gmin niezgłaszających osób bez-

domnych na swoim terenie – łącznie są to 1543 gminy, czyli niemal dwie trzecie 

(62,3%) gmin w Polsce. 1 lub 2 osoby w kryzysie bezdomności zgłosiły na swoim te-

renie kolejne 352 gminy. 

❑ Podsumowując powyższe informacje, należy stwierdzić, że zaproponowana w raporcie 

Kierowanie osób bezdomnych do usług schronienia Ogólnopolskiej Federacji na rzecz 

Rozwiązywania Problemu Bezdomności typologia gmin z uwagi na problem bez-

domności jest trafna i powinna być uwzględniana w projektowaniu rozwiązań praw-

nych i systemowych mających na celu przeciwdziałanie i zakończenie problemu bez-

domności w Polsce. Warto tu przytoczyć tę propozycję: 

▪ Duże miasta z wysokim odsetkiem osób bezdomnych spoza gminy (np. po-

wyżej 20-30%) – najczęściej są to największe i najatrakcyjniejsze duże miasta 

skupiające osoby bezdomne z całego kraju (np. Warszawa, Kraków, Poznań, 

Gdańsk, Wrocław); 

▪ Duże i średnie miasta z niskim odsetkiem osób bezdomnych spoza gminy 

– w szczególności miasta wchodzące w skład aglomeracji z centrum w bar-

dziej atrakcyjnym dla osób bezdomnych mieście (szczególnie widoczne jest 
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to w aglomeracji górnośląskiej), ale także mniej atrakcyjne dla osób bezdom-

nych miasta stanowiące ośrodki centralne w skali województwa lub nawet 

kraju (np. Szczecin, Łódź, Bielsko-Biała); 

▪ Średnie i małe (najczęściej powiatowe) miasta z wysokim odsetkiem osób 

bezdomnych spoza gminy – koncentrujące osoby bezdomne z powiatu lub 

województwa, a nawet całego kraju (np. Bełchatów, Dębica, Dąbrowa Górni-

cza), a także miejscowości z sezonowymi wzrostami skali problemu bezdom-

ności spowodowanymi ruchem turystycznym (np. Sopot, Świnoujście); 

▪ Bardzo małe gminy z bardzo wysokim odsetkiem osób bezdomnych spoza 

gminy (90-100%) spowodowanym obecnością dużego schroniska (często spe-

cjalistycznego) koncentrujące osoby bezdomne z terenu powiatu, wojewódz-

twa, a nawet całego kraju lub przyjmujące osoby bezdomne skierowane  

z jednego dużego miasta położonego w sąsiedztwie (np. Wiskitki, woj. mazo-

wieckie – placówka w Oryszewie; Długołęka, woj. dolnośląskie – placówka 

w Szczodrem; Korfantów, woj. opolskie – placówka w Bielicach; Ryjewo, 

woj. pomorskie – placówka w Borowym Młynie; Rudziniec, woj. śląskie – 

placówka w Niewieszu; Klucze, woj. małopolskie – placówka w tej samej 

miejscowości); warto tu zauważyć, że liczba osób w kryzysie bezdomności  

w tych gminach (najczęściej wiejskich) jest wyższa niż wielu średnich, a na-

wet dużych miastach (np. skala bezdomności w gminie Wiskitki jest większa 

niż np. w Rzeszowie czy Zabrzu); 

▪ Małe gminy ze znikomą skalą bezdomności w ogóle – charakteryzujące się 

problemem braku zaplanowanych środków budżetowych na pomoc osobom 

bezdomnym, a także brakiem wypracowanych procedur i doświadczenia  

w pomocy osobom bezdomnym (bardzo istotnym jest dostrzeżenie, że jest to 

największa grupa gmin – ok. 1900-2000, czyli ok. 80% gmin w Polsce). 

❑ Jeśli chodzi o zagadnienie streetworkingu (czy też szerzej – usług outreach), to wydaje 

się, że postulat świadczenia tego typu usług w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców 

jako zadania własnego gmin, jest jak najbardziej uprawniony – w 83 gminach w tym 

przedziale wielkościowym (3,4% gmin w Polsce) skoncentrowane jest 61,5% populacji 

osób w kryzysie bezdomności. Tym niemniej, pilnej uwagi wymaga problem braku za-

bezpieczenia potrzeb osób w zakresie schronienia w najmniejszych gminach. Jak wspo-

mniano powyżej, w gminach tych występuje problem braku wypracowanych procedur 

i doświadczenia w pomocy osobom w kryzysie bezdomności, co wymaga podjęcia 

środków zaradczych. 

❑ Wątpliwości budzi w wielu gminach jakość przeprowadzenia akcji spisowej wśród 

osób niekorzystających ze schronienia. Wymaga to oczywiście zintensyfikowania 

działań mających na celu uwrażliwienie służb społecznych w tych gminach na potrzebę 

zbierania danych o wysokim stopniu wiarygodności. W chwili obecnej powyższe wąt-

pliwości wpływają negatywnie na ocenę wyników badania liczby osób bezdomnych  

w Polsce – w ocenie autora jest to raczej liczba osób w kryzysie bezdomności, do któ-

rych udało się dotrzeć podczas nocy spisowej, a nie faktyczna liczba wszystkich osób 

bezdomnych w naszym kraju. 

❑ Wreszcie znacznej uwagi wymagają ogromne rozmiary zjawiska migracji wśród 

osób w kryzysie bezdomności, a co za tym idzie, przebywania w gminie innej niż 

gmina ostatniego zameldowania na pobyt stały, co może mieć znaczący wpływ na do-

stęp do usług wsparcia, w szczególności schronienia. W całej populacji problem ten 

dotyczy 44,5% osób w kryzysie bezdomności w Polsce, w kilku województwach prze-

kracza 50%, zaś maksimum osiąga w województwie mazowieckim – 60,6%. 
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ZAGADNIENIA WSTĘPNE 

WIELKOŚĆ GMIN A ZGŁASZANA LICZBA OSÓB BEZDOMNYCH 

Zgłaszana liczba 

osób bezdom-

nych 

Wielkość gminy (liczba mieszkańców) 

Powyżej 

500 tys. 

250-500 

tys. 

150-250 

tys. 

100-150 

tys. 

50-100 

tys. 

25-50  

tys. 

Poniżej  

25 tys. 

2000 i więcej 1*       

1500-1999        

1000-1499 2       

500-999 2 3      

250-499  3 4 1    

100-249   8 10 14 5 11 

50-99    4 16 13 30 

20-49     13 32 94 

10-19      11 63 

5-9     1 8 118 

1-4     1 15 440 

0      11 1543 

RAZEM 5 6 12 15 45 95 2299 

*) M. st. Warszawa (18 gmin łącznie) 

W analizie przedziałów wielkościowych liczby osób w kryzysie bezdomności nałożonych na 

wielkość gmin liczoną liczbą mieszkańców ujawnia się raczej oczekiwany ciąg wskazujący na 

zmniejszającą się liczbę osób w kryzysie bezdomności w miarę zmniejszania się wielkości gmin. 

Tym niemniej intersujący jest przypadek dwóch gmin z zakresu 50-100 tys. mieszkańców zgła-

szających zdecydowanie mniejszą liczbę osób w kryzysie bezdomności niż pozostałe gminy  

w tym przedziale wielkościowym (Łomża, 63 tys. mieszkańców – 6 osób i Piekary Śląskie, 55 

tys. mieszkańców – 3 osoby). Warto również zauważyć dość znaczną nadreprezentację gmin 

małych i bardzo małych (poniżej 50 tys. i poniżej 25 tys. mieszkańców), które zgłaszają stosun-

kowo duże liczby osób w kryzysie bezdomności – jak wynika z dalszej analizy, są to głównie 

gminy (także wiejskie), w których funkcjonują duże placówki dla osób w kryzysie bezdomności 

obsługujące pobliskie duże miasta lub całe regiony, a w niektórych przypadkach, przyjmujące 

osoby w kryzysie z całego kraju. Wreszcie ostatnią obserwacją jest fakt, że nie istnieją gminy 

większe niż 50 tys. mieszkańców, w których nie byłoby osób w kryzysie bezdomności, z drugiej 

zaś strony, że w 1554 gminach (62,7% ogółu gmin w Polsce) nie zaobserwowano osób w kry-

zysie bezdomności. 

Wielkość 

gminy (liczba 

mieszkań-

ców) 

Całkowita 

liczba osób 

bezdomnych 

W tym osób 

bezdomnych 

poza schro-

nieniem 

Odsetek osób 

poza schro-

nieniem 

Odsetek 

liczby osób 

bezdomnych  

w całej popu-

lacji osób 

bezdomnych 

Odsetek 

liczby osób 

poza schro-

nieniem  

w całej popu-

lacji osób bez 

schronienia 

Pow. 500 tys. 6346 1509 23,8% 20,9% 25,1% 

250-500 tys. 3225 798 24,7% 10,6% 13,3% 

150-250 tys. 2801 553 19,7% 9,2% 9,2% 
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100-150 tys. 2427 196 8,1% 8,0% 3,3% 

50-100 tys. 3839 582 15,2% 12,7% 9,7% 

25-50 tys. 2961 537 18,1% 9,8% 8,9% 

Poniżej 25 tys. 8731 1832 21,0% 28,8% 30,5% 

RAZEM 30330 6007 19,8% 100,0% 100,0% 

Znacznie ciekawszych obserwacji dostarcza analiza łącznej liczby osób w kryzysie bezdomności 

w poszczególnych przedziałach wielkościowych gmin. Zgodnie z oczekiwaniami, w najwięk-

szych 5 miastach Polski (powyżej 500 tys. mieszkańców) zgłoszono bardzo wysoką liczbę osób 

w kryzysie bezdomności, która następnie zmniejsza się wraz ze spadkiem wielkości gmin. Jed-

nak to w przedziale gmin najmniejszych znajduje się największa część populacji osób bezdom-

nych (28,8%). Naturalnie układ ten można by zmienić przesuwając założone przedziały kategorii 

wielkościowych (np. wprowadzając nowy przedział poniżej 10 tys. mieszkańców lub łącząc 

duże miasta w większą grupę), jednak nie zmienia to faktu, że w grupie najmniejszych gmin 

liczebność osób w kryzysie bezdomności jest zaskakująco duża. Zwraca również uwagę z jednej 

strony zdecydowanie przewyższający średnią (19,8% dla całego kraju) odsetek osób pozostają-

cych poza schronieniem instytucjonalnym w najmniejszych gminach, z drugiej zaś – bardzo ni-

ski odsetek takich osób w środkowym przedziale wielkości gmin (25-250 tys. mieszkańców, 

szczególnie w grupie 100-150 tys. – tylko 8,1%!). Kwestie te są analizowane bardziej szczegó-

łowo w dalszej części opracowania 

 

 

LICZBA OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI I OSÓB BEZ SCHRONIENIA W WOJEWÓDZTWACH 

Województwo Całkowita liczba osób 

bezdomnych 

W tym osób bezdom-

nych poza schronie-

niem 

Odsetek osób poza 

schronieniem 

zachodniopomorskie 2278 821 36,0% 

wielkopolskie 2482 641 25,8% 

opolskie 849 209 24,6% 
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pomorskie 3014 715 23,7% 

świętokrzyskie 794 186 23,4% 

małopolskie 1893 425 22,5% 

warmińsko-mazurskie 1071 231 21,6% 

łódzkie 1788 351 19,6% 

dolnośląskie 2844 546 19,2% 

lubuskie 812 147 18,1% 

kujawsko-pomorskie 1557 277 17,8% 

mazowieckie 4278 717 16,8% 

podlaskie 646 96 14,9% 

śląskie 4255 475 11,2% 

podkarpackie 933 100 10,7% 

lubelskie 836 70 8,4% 

RAZEM 30330 6007 19,8% 

Zwraca uwagę fakt, że chociaż większość województw mieści się w przedziale odchylenia 5-6% 

od średniej krajowej, to zdecydowanie poza normą jest województwo zachodniopomorskie,  

w którym odsetek osób poza schronieniem jest zdecydowanie ponadprzeciętny oraz wojewódz-

twa śląskie, podkarpackie i lubelskie, w których takich osób zgłoszono znacznie mniej niż  

w reszcie kraju. W obu przypadkach trudno jest bez dalszych badań jednoznacznie zinterpreto-

wać te zjawiska, można jednak zaryzykować hipotezę, że w przypadku w województwa zachod-

niopomorskiego oferta usług schronienia jest po prostu zbyt uboga w stosunku do potrzeb.  

Z kolei w przypadku trzech województw z drugiego końca skali przyczyną może być duża podaż 

usług schronienia lub niska jakość liczenia osób pozostających poza usługami schronienia w noc 

spisową. 

 
Zależność pomiędzy całkowitą liczbą osób w kryzysie bezdomności w województwach (oś X), a liczbą osób 

pozostających bez schronienia (oś Y). 
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PODAŻ USŁUG SCHRONIENIA W WOJEWÓDZTWACH 

Wojewódz-

two 

DSM NOC SCH SUO OGR ŁĄCZ-

NIE 

OB PODAŻ 

podkarpackie 0 34 614 10 13 671 933 71,9% 

kujawsko- 

pomorskie 0 70 954 12 49 1 085 1557 69,7% 

lubelskie 55 51 255 24 113 498 836 59,6% 

pomorskie 30 276 1059 282 139 1 786 3014 59,3% 

lubuskie 30 280 80 0 79 469 812 57,8% 

śląskie 123 549 1387 109 255 2 423 4255 56,9% 

dolnośląskie 155 166 944 34 269 1 568 2844 55,1% 

podlaskie 0 249 6 22 67 344 646 53,3% 

świętokrzy-

skie 15 107 218 12 60 412 794 51,9% 

warmińsko-

mazurskie 45 145 269 15 34 508 1071 47,4% 

mazowieckie 206 114 1243 442 20 2 025 4278 47,3% 

zachodnio- 

pomorskie 27 275 507 110 115 1 034 2278 45,4% 

łódzkie 60 144 554 0 35 793 1788 44,4% 

małopolskie 0 240 343 0 101 684 1893 36,1% 

wielkopolskie 0 207 531 33 55 826 2482 33,3% 

opolskie 0 119 5 25 35 184 849 21,7% 

RAZEM 746 3 026 8 969 1 130 1 439 15 310 30 330 50,5% 

Oznaczenia: DSM – liczba miejsc w domach dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży; NOC – liczba miejsc  

w noclegowniach; SCH – liczba miejsc w schroniskach dla osób bezdomnych; SUO – liczba miejsc  

w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi; OGR – liczba miejsc w ogrzewalniach; 

RAZEM – łączna liczba miejsc w ww. instytucjach w województwie; OB – liczba osób w kryzysie bezdom-

ności w województwie; ŁĄCZNIE – podaż usług schronienia w województwie wyrażona w procencie po-

pulacji osób w kryzysie bezdomności mogącym korzystać z usług schronienia 

W celu zbadania hipotez wysuniętych w poprzedniej części, sprawdzono podaż usług schronie-

nia w poszczególnych województwach na podstawie sprawozdania MRPiPS-03 z 2019 r.26 Na-

leży tu zastrzec, że jest to analiza daleka od doskonałości, z uwagi na fakt iż dane w ww. spra-

wozdaniu obejmują wyłącznie placówki pomocy społecznej prowadzone przez gminy i powiaty 

lub na ich zlecenie (nie obejmują więc wciąż dość licznych placówek dla osób w kryzysie bez-

domności niedziałających na zlecenie samorządów), jak również z uwagi na fakt, że w Ogólno-

polskim badaniu liczby osób bezdomnych jako korzystanie z usług schronienia, poza ww. pię-

cioma rodzajami placówek, uznano także pobyty w: ośrodkach interwencji kryzysowej, specja-

listycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, szpitalach, hospicjach, zakładach 

opiekuńczo-leczniczych, innych placówkach opieki zdrowotnej, zakładach karnych, aresztach 

śledczych, izbach wytrzeźwień, pogotowiach socjalnych i innego rodzaju placówkach. Tym nie-

mniej postawione hipotezy potwierdzają się – faktycznie wskaźnik podaży usług dla osób  

w kryzysie bezdomności w województwie zachodniopomorskim jest niższy od średniej krajowej 

(choć nieznacznie), a w województwach śląskim, lubelskim i podkarpackim – wyższy (choć 

tylko w tym ostatnim znacząco). Zależność pomiędzy podażą usług, a wskaźnikiem liczby osób 

 
26 Sprawozdanie MRPiPS-03-R za I-XII 2019 r., MRPiPS 
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pozostających poza schronieniem widać także w innych województwach, w których podaż tych 

usług jest niska – np. wielkopolskie, opolskie (w tym ostatnim bardzo wręcz niska). Nie zmienia 

to jednak faktu znacznego prawdopodobieństwa niskiej jakości badania liczebności populacji 

osób w kryzysie bezdomności pozostających poza schronieniem, co widać wyraźnie w wielu 

przykładach jednostkowych (gminach) w dalszej analizie. 

 
Zależność pomiędzy odsetkiem osób pozostających bez schronienia (oś X), a podażą usług schronienia  

(oś Y) liczoną jako odsetek osób w kryzysie bezdomności mogących skorzystać z usług schronienia w danym 

województwie. 

 

BEZDOMNOŚĆ W GMINACH 

BEZDOMNOŚĆ W MIASTACH POWYŻEJ 500 TYS. MIESZKAŃCÓW 

Miasto Powiat Wojewódz-

two 

Całkowita 

liczba osób 

bezdom-

nych 

W tym osób 

bezdomnych 

poza schronie-

niem 

Odsetek osób 

poza schro-

nieniem 

Warszawa m.st. Warszawa mazowieckie 2442 459 18,8% 

Kraków m. Kraków małopolskie 1062 293 27,6% 

Poznań m. Poznań wielkopolskie 1030 353 34,3% 

Wrocław m. Wrocław dolnośląskie 921 146 15,9% 

Łódź m. Łódź łódzkie 891 258 29,0% 

RAZEM   6346 1509 23,8% 

Zgodnie z oczekiwaniami, w grupie największych miast (5 miast) wykazywane są bardzo wyso-

kie liczebności osób w kryzysie bezdomności. Interesujące są odchylenia od średniej wartości 

odsetka osób poza schronieniem instytucjonalnym (powyżej średniej w Poznaniu i Krakowie, 

poniżej we Wrocławiu), jednak nie są to odchylenia tak znaczne (a nawet ekstremalne) jak  

w kolejnych grupach. Zwraca także uwagę znaczna nadreprezentacja bezdomności w Warszawie 

(w porównaniu do stosunku liczby ludności w stolicy do pozostałych miast w tej grupie) – warto 

tu zauważyć, że w opiniach części warszawskich organizacji świadczących pomoc osobom  

w kryzysie bezdomności, łączna liczba tych osób podana w badaniu MRiPS (blisko 2,5 tys.) jest 

i tak zaniżona – niektóre organizacje szacują tę liczbę nawet na 4 tys. osób. 
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BEZDOMNOŚĆ W MIASTACH OD 250 DO 500 TYS. MIESZKAŃCÓW 

Miasto Powiat Wojewódz-

two 

Całkowita 

liczba osób 

bezdom-

nych 

W tym osób 

bezdomnych 

poza schronie-

niem 

Odsetek osób 

poza schro-

nieniem 

Gdańsk m. Gdańsk pomorskie 875 138 15,8% 

Szczecin m. Szczecin zachodnio- 

pomorskie 

853 413 48,4% 

Katowice m. Katowice śląskie 588 146 24,8% 

Bydgoszcz m. Bydgoszcz kujawsko- 

pomorskie 

320 54 16,9% 

Białystok m. Białystok podlaskie 312 40 12,8% 

Lublin m. Lublin lubelskie 277 7 2,5% 

RAZEM   3225 798 24,7% 

Ponownie dane dotyczące liczby osób w kryzysie bezdomności w tym zakresie wielkościowym 

gmin (6 miast) nie zaskakują, choć różnica pomiędzy stosunkiem liczby mieszkańców poszcze-

gólnych miast, a stosunkiem liczby osób w kryzysie bezdomności w tych miastach, w niektórych 

przypadkach jest jeszcze większa (np. różnica w liczebności osób w kryzysie bezdomności mię-

dzy Gdańskiem – 471 tys. mieszkańców, a Lublinem – 340 tys. mieszkańców jest ponad trzy-

krotna). W przypadku Gdańska można to tłumaczyć względną „atrakcyjnością” tego miasta dla 

migrujących osób bezdomnych – w Gdańsku w badaniu ujawniono 32,8% osób z ostatnim ad-

resem zameldowania poza tym miastem, podczas gdy w Lublinie tylko 17,9% (szczegółowe in-

formacje nt. zameldowań osób w kryzysie bezdomności można znaleźć na końcu opracowania). 

Na tym tle jednak zaskakujące są dane dotyczące Szczecina – miasto to jest mniejsze od Gdańska 

(402 tys. mieszkańców), jednak zgłosiło podobną do Gdańska liczbę osób w kryzysie bezdom-

ności, w dodatku zgłaszając, iż aż 93,8% populacji tych osób w Szczecinie legitymuje się ostat-

nim adresem zameldowania właśnie w tym mieście. W przypadku Szczecina zwraca także uwagę 

bardzo wysoki odsetek osób bezdomnych pozostających bez schronienia. Łącznie informacje te 

mogą sugerować bardzo niską efektywność polityki przeciwdziałania zjawisku bezdomności  

w tym mieście.  

Zastanawiąjące są także niskie odsetki osób poza schronieniem zgłaszane w Bydgoszczy i Bia-

łymstoku, a w szczególności w Lublinie (2,5%!). Jakkolwiek wyjaśnieniem tych wskaźników 

mogłaby być wyjątkowa skuteczność tych gmin w zapewnianiu schronienia, to w przypadku 

340-tysięcznego miasta jakim jest Lublin obecność jedynie 7 osób w kryzysie bezdomności po-

zaplacówkowej jest bardzo wątpliwa i sugeruje raczej niską jakość procesu liczenia tych osób  

w noc spisową. Odchyły te odpowiadają co prawda mniej więcej odchyłom w województwach 

reprezentowanych przez te miasta, z drugiej jednak strony, należy pamiętać, że miasta woje-

wódzkie często narzucają obraz statystyczny bezdomności całemu województwu (np. w Szcze-

cinie przebywa 37,4% populacji osób doświadczających bezdomności województwa zachodnio-

pomorskiego, w Białymstoku – 48,3%, a w Krakowie i Warszawie – odpowiednio 56,1% i 57,1% 

populacji odpowiednich województw). Wątpliwości w zakresie jakości zliczania osób bez schro-

nienia dotyczą także wielu miast w kolejnych grupach – lista miast zgłaszających najniższe  

(a więc budzące największe zastrzeżenia) odsetki została przedstawiona w części „Miasta powy-

żej 50 tys. mieszkańców zgłaszające bardzo niski i bardzo wysoki odsetek osób bez schronienia”. 
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BEZDOMNOŚĆ W MIASTACH OD 150 DO 250 TYS. MIESZKAŃCÓW 

Miasto Powiat Wojewódz-

two 

Całkowita 

liczba osób 

bezdom-

nych 

W tym osób 

bezdomnych 

poza schronie-

niem 

Odsetek osób 

poza schro-

nieniem 

Często-

chowa 

m. Częstochowa śląskie 351 35 10,0% 

Gdynia m. Gdynia pomorskie 344 108 31,4% 

Kielce m. Kielce świętokrzy-

skie 

289 127 43,9% 

Toruń m. Toruń kujawsko- 

pomorskie 

272 65 23,9% 

Radom m. Radom mazowieckie 242 75 31,0% 

Sosnowiec m. Sosnowiec śląskie 232 12 5,2% 

Gliwice m. Gliwice śląskie 231 51 22,1% 

Olsztyn m. Olsztyn warmińsko-

mazurskie 

201 35 17,4% 

Bielsko-

Biała 

m. Bielsko-

Biała 

śląskie 182 8 4,4% 

Bytom m. Bytom śląskie 180 10 5,6% 

Zabrze m. Zabrze śląskie 146 8 5,5% 

Rzeszów m. Rzeszów podkarpackie 131 19 14,5% 

RAZEM   2801 553 19,7% 

W tej grupie (12 miast) ponownie uwagę zwraca zarówno znaczny rozstrzał łącznej liczby osób  

w kryzysie bezdomności w poszczególnych gminach (Częstochowa – 220 tys. mieszkańców, 351 

osób i Rzeszów – 196 tys. mieszkańców – 131 osób). Zwracają również uwagę niezwykle zróżni-

cowane wyniki w zakresie odsetka osób poza schronieniem – od bardzo wysokich (Kielce, Gdynia, 

Radom), po bardzo niskie i ponownie budzące wątpliwości co do jakości badania, w których w tej 

grupie celują miasta województwa śląskiego – Bielsko-Biała, Sosnowiec, Zabrze, Bytom. Zauwa-

żyć należy jednak, że np. w przypadku Gliwic czy Katowic (we wcześniejszym przedziale wielko-

ściowym), ten odsetek zbliżony jest do średniej krajowej, co może sugerować, że osoby niekorzy-

stające z pomocy instytucjonalnej przenoszą się właśnie do tych dwóch miast stanowiących naj-

bardziej atrakcyjne pod wieloma względami miasta w całej aglomeracji śląskiej. Ponadto należy 

pamiętać, że w przypadku województwa śląskiego dość jasno wykazano, że większa od średniej 

krajowej podaż usług schronienia skutkuje mniejszą liczbą osób pozostających bez schronienia 

(średni odsetek osób bez schronienia w populacji osób doświadczających bezdomności w tym wo-

jewództwie wynosi 11,2%, czyli nieco ponad połowę średniej krajowej). 

 

BEZDOMNOŚĆ W MIASTACH OD 100 DO 150 TYS. MIESZKAŃCÓW 

Miasto Powiat Wojewódz-

two 

Całkowita 

liczba osób 

bezdom-

nych 

W tym osób 

bezdomnych 

poza schronie-

niem 

Odsetek osób 

poza schro-

nieniem 

Rybnik m. Rybnik śląskie 253 4 1,6% 

Wałbrzych m. Wałbrzych dolnośląskie 239 17 7,1% 
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Włocławek m. Włocławek kujawsko- 

pomorskie 

215 9 4,2% 

Dąbrowa 

Górnicza 

m. Dąbrowa 

Górnicza 

śląskie 208 21 10,1% 

Zielona 

Góra 

m. Zielona Góra lubuskie 204 3 1,5% 

Koszalin m. Koszalin zachodnio- 

pomorskie 

196 41 20,9% 

Tarnów m. Tarnów małopolskie 193 10 5,2% 

Opole m. Opole opolskie 172 7 4,1% 

Gorzów 

Wielkopol-

ski 

m. Gorzów 

Wielkopolski 

lubuskie 162 30 18,5% 

Elbląg m. Elbląg warmińsko-

mazurskie 

150 15 10,0% 

Chorzów m. Chorzów śląskie 101 1 1,0% 

Płock m. Płock mazowieckie 93 13 14,0% 

Kalisz m. Kalisz wielkopolskie 91 11 12,1% 

Ruda Śląska m. Ruda Śląska śląskie 77 10 13,0% 

Tychy m. Tychy śląskie 73 4 5,5% 

RAZEM   2427 196 8,1% 

Kolejna grupa (15 miast), w której pomimo względnie niewielkich różnic w liczbie ludności 

miast, różnica w zgłaszanej liczbie osób w kryzysie bezdomności jest kilkukrotna (Rybnik – 138 

tys. mieszkańców, 253 osoby i Tychy – 128 tys. mieszkańców, 73 osoby). W grupie tej najbar-

dziej zdumiewający jest jednak bardzo niski wskaźnik liczby osób poza wsparciem instytucjo-

nalnym. W zasadzie tylko 2 z 15 miast (Koszalin i Gorzów Wielkopolski) zbliżają się do średniej 

krajowej, podczas gdy pozostałe wykazują wyniki niższe i znacznie niższe – ponownie przodują 

tu miasta województwa śląskiego: Chorzów – 1 osoba (!), Rybnik – 4 osoby i Tychy – 4 osoby, 

ale dołączają do nich także takie miasta jak Opole, Włocławek czy Tarnów. 

 

BEZDOMNOŚĆ W MIASTACH OD 50 DO 100 TYS. MIESZKAŃCÓW  

I OD 25 DO 50 TYS. MIESZKAŃCÓW 

W grupach tych (liczących odpowiednio 45 i aż 95 miast) pojawiają się jeszcze większe odchy-

lenia, jeśli chodzi o liczbę osób w kryzysie bezdomności na terenie gminy, jak i odsetek osób 

pozostających poza schronieniem, jednak całościowa analiza wskazuje na coraz większą zależ-

ność tych wskaźników od istnienia lub nie na terenie danego miasta usług schronienia dla osób 

w kryzysie bezdomności. Z jednej strony mamy więc miejscowości z dużymi placówkami dla 

tych osób, np. Grudziądz, Słupsk, Świdnica, szczególnie w grupie miast 25-50 tys. mieszkańców 

także obsługujące w większości osoby spoza gminy, na co wskazuje analiza zameldowań – np. 

Będzin, Dębica, Malbork czy Piaseczno. Największe są oczywiście grupy miejscowości „prze-

ciętnych” – w grupie miast 50-100 tys. mieszkańców będą to miasta wykazujące 40-100 osób  

w kryzysie bezdomności, w grupie miast 25-50 tys. mieszkańców, miasta z 20-50 osobami.  

W tych „przeciętnych” grupach ponownie zwraca jednak uwagę spory rozstrzał odsetków osób 

pozostających bez schronienia. W drugim przedziale wielkościowym (25-50 tys.) znacząca jest 

także grupa wykazująca kilka-kilkanaście osób w kryzysie bezdomności, zapewne w znacznej 

większości zlecająca usługi dla osób w kryzysie bezdomności poza terenem gminy). Znaczącymi 
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ekstremami są opisane już wcześniej Łomża i Piekary Śląskie, a także Świętochłowice – naj-

większa gmina w przedziale 25-50 tys. mieszkańców (i miasto na prawach powiatu) wykazująca 

zaledwie 4 osoby bezdomne. W przypadku tych gmin decydujący wpływ ma oczywiście niska 

lub zerowa podaż usług schronienia (w Łomży funkcjonuje jedynie niewielka noclegownia,  

w Piekarach i Świętochłowicach brak jest usług), w związku z czym osoby w kryzysie bezdom-

ności w tych gminach kierowane są do placówek poza ich terenem, jednak zgłaszane wartości  

w zakresie 3-6 osób budzą poważne wątpliwości co do jakości przeprowadzenia liczenia osób 

niekorzystających z usług.  

W grupie 25-50 tys. mieszkańców zarejestrowano także 11 miast, które nie zgłosiły żadnej osoby 

w kryzysie bezdomności na swoim terenie. Największe z nich to Luboń, Czeladź, Żywiec  

i Września, wszystkie liczące 31-32 tys. mieszkańców. Dla porównania, liczące także 32 tys. 

mieszkańców Police wykazują 104 osoby w kryzysie bezdomności, w tym 12 poza schronie-

niem. Jakkolwiek oczywistym jest, że w miejscowościach wykazujących brak osób w kryzysie 

bezdomności osoby takie się pojawiają i kierowane są do usług w innych gminach, o tyle twier-

dzenie, że w czasie nocy spisowej na terenie tych gmin nie przebywała ani jedna taka osoba 

ponownie budzi spore wątpliwości. 

Wykaz miast od 50 do 100 tys. mieszkańców (45 miast) 

Miasto Powiat Wojewódz-

two 

Całkowita 

liczba osób 

bezdom-

nych 

W tym osób 

bezdomnych 

poza schronie-

niem 

Odsetek osób 

poza schro-

nieniem 

Grudziądz m. Grudziądz kujawsko- 

pomorskie 

225 20 8,9% 

Słupsk m. Słupsk pomorskie 191 90 47,1% 

Świdnica świdnicki dolnośląskie 187 11 5,9% 

Będzin będziński śląskie 170 4 2,4% 

Legnica m. Legnica dolnośląskie 161 18 11,2% 

Piła pilski wielkopolskie 157 21 13,4% 

Chełm m. Chełm lubelskie 148 8 5,4% 

Jaworzno m. Jaworzno śląskie 147 9 6,1% 

Stargard stargardzki zachodnio- 

pomorskie 

140 26 18,6% 

Mysłowice m. Mysłowice śląskie 126 9 7,1% 

Jelenia Góra m. Jelenia Góra dolnośląskie 124 11 8,9% 

Ełk ełcki warmińsko-

mazurskie 

114 13 11,4% 

Bełchatów bełchatowski łódzkie 111 0 0,0% 

Kędzierzyn-

Koźle 

kędzierzyńsko-

kozielski 

opolskie 101 52 51,5% 

Nowy Sącz m. Nowy Sącz małopolskie 99 3 3,0% 

Konin m. Konin wielkopolskie 99 43 43,4% 

Lubin lubiński dolnośląskie 96 38 39,6% 

Gniezno gnieźnieński wielkopolskie 91 6 6,6% 

Głogów głogowski dolnośląskie 85 7 8,2% 

Przemyśl m. Przemyśl podkarpackie 85 8 9,4% 
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Inowrocław inowrocławski kujawsko- 

pomorskie 

83 9 10,8% 

Siedlce m. Siedlce mazowieckie 80 2 2,5% 

Leszno m. Leszno wielkopolskie 79 17 21,5% 

Piotrków 

Trybunalski 

m. Piotrków 

Trybunalski 

łódzkie 77 0 0,0% 

Jastrzębie-

Zdrój 

m. Jastrzębie-

Zdrój 

śląskie 75 12 16,0% 

Racibórz raciborski śląskie 73 4 5,5% 

Ostrów 

Wielkopol-

ski 

ostrowski wielkopolskie 59 4 6,8% 

Zamość m. Zamość lubelskie 55 2 3,6% 

Tarnowskie 

Góry 

tarnogórski śląskie 54 11 20,4% 

Ostrowiec 

Świętokrzy-

ski 

ostrowiecki świętokrzy-

skie 

51 12 23,5% 

Suwałki m. Suwałki podlaskie 49 9 18,4% 

Tomaszów 

Mazowiecki 

tomaszowski łódzkie 47 11 23,4% 

Tczew tczewski pomorskie 45 25 55,6% 

Żory m. Żory śląskie 45 8 17,8% 

Pabianice pabianicki łódzkie 44 8 18,2% 

Legionowo legionowski mazowieckie 41 0 0,0% 

Ostrołęka m. Ostrołęka mazowieckie 39 14 35,9% 

Siemiano-

wice Śląskie 

m. Siemiano-

wice Śląskie 

śląskie 35 7 20,0% 

Zgierz zgierski łódzkie 31 7 22,6% 

Mielec mielecki podkarpackie 30 8 26,7% 

Pruszków pruszkowski mazowieckie 28 2 7,1% 

Biała Podla-

ska 

m. Biała Podla-

ska 

lubelskie 27 5 18,5% 

Stalowa 

Wola 

stalowowolski podkarpackie 26 5 19,2% 

Łomża m. Łomża podlaskie 6 0 0,0% 

Piekary Ślą-

skie 

m. Piekary Ślą-

skie 

śląskie 3 3 100,0% 

RAZEM   3839 582 15,2% 

Wykaz miast od 25 do 50 tys. mieszkańców (95 miast) 

Miasto Powiat Wojewódz-

two 

Całkowita 

liczba osób 

bezdom-

nych 

W tym osób 

bezdomnych 

poza schronie-

niem 

Odsetek osób 

poza schro-

nieniem 

Dębica dębicki podkarpackie 144 5 3,5% 

Malbork malborski pomorskie 141 19 13,5% 
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Świnoujście m. Świnoujście zachodnio- 

pomorskie 

119 45 37,8% 

Sanok sanocki podkarpackie 116 4 3,4% 

Police policki zachodnio- 

pomorskie 

104 12 11,5% 

Piaseczno piaseczyński mazowieckie 99 16 16,2% 

Jarosław jarosławski podkarpackie 98 0 0,0% 

Zgorzelec zgorzelecki dolnośląskie 92 7 7,6% 

Starogard 

Gdański 

starogardzki pomorskie 88 21 23,9% 

Czerwionka 

-Leszczyny 

rybnicki śląskie 84 5 6,0% 

Tarnobrzeg m. Tarnobrzeg podkarpackie 83 5 6,0% 

Lębork lęborski pomorskie 70 2 2,9% 

Cieszyn cieszyński śląskie 63 9 14,3% 

Żary żarski lubuskie 57 3 5,3% 

Wodzisław 

Śląski 

wodzisławski śląskie 56 1 1,8% 

Bolesławiec bolesławiecki dolnośląskie 51 21 41,2% 

Kłodzko kłodzki dolnośląskie 50 5 10,0% 

Świecie świecki kujawsko- 

pomorskie 

50 0 0,0% 

Bielawa dzierżoniowski dolnośląskie 49 3 6,1% 

Brodnica brodnicki kujawsko- 

pomorskie 

49 5 10,2% 

Oświęcim oświęcimski małopolskie 47 2 4,3% 

Wołomin wołomiński mazowieckie 47 0 0,0% 

Kołobrzeg kołobrzeski zachodnio- 

pomorskie 

47 16 34,0% 

Szczecinek szczecinecki zachodnio- 

pomorskie 

46 14 30,4% 

Chrzanów chrzanowski małopolskie 45 6 13,3% 

Nysa nyski opolskie 45 6 13,3% 

Zawiercie zawierciański śląskie 45 1 2,2% 

Świdnik świdnicki lubelskie 44 0 0,0% 

Radomsko radomszczański łódzkie 44 8 18,2% 

Puławy puławski lubelskie 43 9 20,9% 

Kwidzyn kwidzyński pomorskie 43 17 39,5% 

Kutno kutnowski łódzkie 39 0 0,0% 

Myszków myszkowski śląskie 35 1 2,9% 

Śrem śremski wielkopolskie 35 3 8,6% 

Dzierżo-

niów 

dzierżoniowski dolnośląskie 34 6 17,6% 

Sieradz sieradzki łódzkie 34 3 8,8% 

Olkusz olkuski małopolskie 34 0 0,0% 



Pokonać bezdomność 2021. Usługi medyczne i opiekuńcze. Deinstytucjonalizacja. 

324 

Sopot m. Sopot pomorskie 34 25 73,5% 

Ostróda ostródzki warmińsko-

mazurskie 

34 10 29,4% 

Nowa Sól nowosolski lubuskie 29 7 24,1% 

Krosno m. Krosno podkarpackie 29 5 17,2% 

Łowicz łowicki łódzkie 28 5 17,9% 

Wejherowo wejherowski pomorskie 27 9 33,3% 

Jasło jasielski podkarpackie 26 1 3,8% 

Zakopane tatrzański małopolskie 24 7 29,2% 

Chojnice chojnicki pomorskie 24 5 20,8% 

Skarżysko-

Kamienna 

skarżyski świętokrzy-

skie 

23 2 8,7% 

Iława iławski warmińsko-

mazurskie 

23 10 43,5% 

Staracho-

wice 

starachowicki świętokrzy-

skie 

21 7 33,3% 

Oleśnica oleśnicki dolnośląskie 20 12 60,0% 

Żagań żagański lubuskie 17 5 29,4% 

Krotoszyn krotoszyński wielkopolskie 17 4 23,5% 

Brzeg brzeski opolskie 16 16 100,0% 

Czechowice 

-Dziedzice 

bielski śląskie 16 5 31,3% 

Nowy Dwór 

Mazowiecki 

nowodworski mazowieckie 15 5 33,3% 

Rumia wejherowski pomorskie 14 14 100,0% 

Sochaczew sochaczewski mazowieckie 13 9 69,2% 

Wągrowiec wągrowiecki wielkopolskie 12 2 16,7% 

Wałcz wałecki zachodnio- 

pomorskie 

11 3 27,3% 

Mikołów mikołowski śląskie 10 10 100,0% 

Pszczyna pszczyński śląskie 10 0 0,0% 

Kraśnik kraśnicki lubelskie 9 9 100,0% 

Pruszcz 

Gdański 

gdański pomorskie 9 7 77,8% 

Skiernie-

wice 

m. Skierniewice łódzkie 8 8 100,0% 

Bochnia bocheński małopolskie 8 8 100,0% 

Ciechanów ciechanowski mazowieckie 8 6 75,0% 

Gorlice gorlicki małopolskie 6 1 16,7% 

Żyrardów żyrardowski mazowieckie 6 6 100,0% 

Nowy Targ nowotarski małopolskie 5 4 80,0% 

Oława oławski dolnośląskie 4 4 100,0% 

Reda wejherowski pomorskie 4 4 100,0% 

Świętochło-

wice 

m. Świętochło-

wice 

śląskie 4 0 0,0% 
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Giżycko giżycki warmińsko-

mazurskie 

4 4 100,0% 

Jarocin jarociński wielkopolskie 4 3 75,0% 

Otwock otwocki mazowieckie 3 3 100,0% 

Ząbki wołomiński mazowieckie 3 3 100,0% 

Augustów augustowski podlaskie 3 3 100,0% 

Łuków łukowski lubelskie 2 0 0,0% 

Grodzisk 

Mazowiecki 

grodziski mazowieckie 2 2 100,0% 

Turek turecki wielkopolskie 2 2 100,0% 

Zduńska 

Wola 

zduńskowolski łódzkie 1 1 100,0% 

Mińsk  

Mazowiecki 

miński mazowieckie 1 0 0,0% 

Knurów gliwicki śląskie 1 0 0,0% 

Kętrzyn kętrzyński warmińsko-

mazurskie 

1 1 100,0% 

Biłgoraj biłgorajski lubelskie 0 0 --- 

Mława mławski mazowieckie 0 0 --- 

Kobyłka wołomiński mazowieckie 0 0 --- 

Marki wołomiński mazowieckie 0 0 --- 

Wyszków wyszkowski mazowieckie 0 0 --- 

Bielsk  

Podlaski 

bielski podlaskie 0 0 --- 

Czeladź będziński śląskie 0 0 --- 

Żywiec żywiecki śląskie 0 0 --- 

Luboń poznański wielkopolskie 0 0 --- 

Swarzędz poznański wielkopolskie 0 0 --- 

Września wrzesiński wielkopolskie 0 0 --- 

RAZEM   2961 537 18,1% 

 

BEZDOMNOŚĆ W GMINACH PONIŻEJ 25 TYS. MIESZKAŃCÓW,  

W KTÓRYCH ZAREJESTROWANO 20 LUB WIĘCEJ OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI 

Grupa ta (135 gmin) to w znaczącej większości w zasadzie spis dużych i średnich placówek dla 

osób w kryzysie bezdomności poza terenami zurbanizowanymi (57 ze 135 zidentyfikowanych 

gmin to gminy wiejskie, 63 to miejsko-wiejskie, a tylko 15 to gminy miejskie), obsługujących 

bądź to pobliskie duże miasta (np. Wiskitki, Długołęka, Pruszcz Gdański), bądź to całe regiony 

lub nawet większe obszary (np. Nowy Staw, Rudziniec, Ryjewo, Klucze, Łambinowice). Z przy-

czyn oczywistych w gminach tych znikoma jest liczba osób pozostających poza schronieniem. 

Jeśli jest ona większa niż kilka osób, prawie na pewno oznacza to, że mamy do czynienia z gminą 

miejską (względnie miejsko-wiejską), która oprócz prowadzenia usług, z których korzystają 

osoby w kryzysie bezdomności spoza gminy (w szczególności, jeśli łączna liczba osób w kryzy-

sie bezdomności jest wysoka), boryka się także z własnym problemem bezdomności (np. 

Strzelce Opolskie, Goleniów, Wołów, Kartuzy, Gryfice, Aleksandrów Łódzki, Wadowice). 

Warto zauważyć, że w opisywanej kategorii gmin przebywa niebagatelna liczba osób w kryzysie 
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bezdomności – 6230 osób, czyli 20,5% łącznej populacji osób doświadczających bezdomności 

w Polsce. Tym niemniej nadal jest to zaledwie 71,4% osób przebywających we wszystkich gmi-

nach poniżej 25 tys. mieszkańców. Warto zauważyć, że o ile w prezentowanej grupie odsetek 

osób pozostających poza schronieniem jest ekstremalnie niski i wynosi 5,7% (znaczną większość 

populacji w tej grupie tworzą osoby skierowane z dużych miast do schronisk na ternach wiej-

skich), o tyle w pozostałych miejscowościach poniżej 25 tys. mieszkańców (wykazujących mniej 

niż 20 osób w kryzysie bezdomności) wzrasta on ponad dziesięciokrotnie – do 59,0% (!). 

Gmina Powiat Wojewódz-

two 
Całkowita 

liczba osób 

bezdom-

nych 

W tym osób 

bezdomnych 

poza schronie-

niem 

Odsetek osób 

poza schro-

nieniem 

Rogoźno obornicki wielkopolskie 177 1 0,6% 

Wiskitki  

(wiejska) 

żyrardowski mazowieckie 153 0 0,0% 

Nowy Staw malborski pomorskie 145 2 1,4% 

Strzelce 

Opolskie 

strzelecki opolskie 142 16 11,3% 

Dąbrówno  

(wiejska) 

ostródzki warmińsko-

mazurskie 

142 2 1,4% 

Długołęka  

(wiejska) 

wrocławski dolnośląskie 127 6 4,7% 

Rudziniec  

(wiejska) 

gliwicki śląskie 119 0 0,0% 

Ryjewo  

(wiejska) 

kwidzyński pomorskie 114 0 0,0% 

Leśna lubański dolnośląskie 112 0 0,0% 

Klucze  

(wiejska) 

olkuski małopolskie 108 0 0,0% 

Łambino-

wice  

(wiejska) 

nyski opolskie 107 1 0,9% 

Rakonie-

wice 

grodziski wielkopolskie 88 0 0,0% 

Pruszcz 

Gdański 

(wiejska) 

gdański pomorskie 87 2 2,3% 

Błonie warszawski  

zachodni 

mazowieckie 83 0 0,0% 

Karsin  

(wiejska) 

kościerski pomorskie 80 0 0,0% 

Czernice 

Borowe 

(wiejska) 

przasnyski mazowieckie 77 0 0,0% 

Przechlewo  

(wiejska) 

człuchowski pomorskie 75 0 0,0% 

Sztum sztumski pomorskie 75 2 2,7% 

Ożarów 

Mazowiecki 

warszawski  

zachodni 

mazowieckie 74 0 0,0% 
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Filipów  

(wiejska) 

suwalski podlaskie 74 1 1,4% 

Stąporków konecki świętokrzy-

skie 

72 0 0,0% 

Pokrzyw-

nica 

(wiejska) 

pułtuski mazowieckie 67 0 0,0% 

Hrubieszów hrubieszowski lubelskie 65 0 0,0% 

Lubliniec lubliniecki śląskie 64 0 0,0% 

Koronowo bydgoski kujawsko- 

pomorskie 

60 1 1,7% 

Szreńsk  

(wiejska) 

mławski mazowieckie 60 0 0,0% 

Tarczyn piaseczyński mazowieckie 60 7 11,7% 

Łyszkowice  

(wiejska) 

łowicki łódzkie 58 0 0,0% 

Malbork  

(wiejska) 

malborski pomorskie 57 0 0,0% 

Ciasna  

(wiejska) 

lubliniecki śląskie 56 0 0,0% 

Goleniów goleniowski zachodnio- 

pomorskie 

56 10 17,9% 

Wołów wołowski dolnośląskie 55 11 20,0% 

Szubin nakielski kujawsko- 

pomorskie 

55 7 12,7% 

Przyłęk  

(wiejska) 

zwoleński mazowieckie 55 0 0,0% 

Szczecinek  

(wiejska) 

szczecinecki zachodnio- 

pomorskie 

55 5 9,1% 

Lędziny bieruńsko- 

lędziński 

śląskie 54 1 1,9% 

Zalewo iławski warmińsko-

mazurskie 

54 0 0,0% 

Kwilcz  

(wiejska) 

międzychodzki wielkopolskie 54 0 0,0% 

Siemiąt-

kowo  

(wiejska) 

żuromiński mazowieckie 53 0 0,0% 

Otmuchów nyski opolskie 51 0 0,0% 

Kartuzy kartuski pomorskie 51 13 25,5% 

Choroszcz białostocki podlaskie 49 0 0,0% 

Stronie Ślą-

skie 

kłodzki dolnośląskie 48 0 0,0% 

Chełmża toruński kujawsko- 

pomorskie 

48 1 2,1% 

Toszek gliwicki śląskie 47 0 0,0% 

Dębno myśliborski zachodnio- 

pomorskie 

46 4 8,7% 
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Ozorków zgierski łódzkie 44 0 0,0% 

Zakroczym nowodworski mazowieckie 44 0 0,0% 

Knyszyn moniecki podlaskie 44 0 0,0% 

Gołymin-

Ośrodek 

(wiejska) 

ciechanowski mazowieckie 43 0 0,0% 

Lwówek nowotomyski wielkopolskie 43 0 0,0% 

Sandomierz sandomierski świętokrzy-

skie 

42 6 14,3% 

Gryfice gryficki zachodnio- 

pomorskie 

42 13 31,0% 

Aleksan-

drów 

Łódzki 

zgierski łódzkie 41 12 29,3% 

Górowo  

Iławeckie  

(wiejska) 

bartoszycki warmińsko-

mazurskie 

41 0 0,0% 

Bogatynia zgorzelecki dolnośląskie 40 3 7,5% 

Między-

rzecz 

międzyrzecki lubuskie 40 8 20,0% 

Wola  

Mysłowska 

(wiejska) 

łukowski lubelskie 39 0 0,0% 

Poddębice poddębicki łódzkie 39 3 7,7% 

Nowogród 

Bobrzański 

zielonogórski lubuskie 38 0 0,0% 

Skarbimierz  

(wiejska) 

brzeski opolskie 38 4 10,5% 

Łobez łobeski zachodnio- 

pomorskie 

38 2 5,3% 

Kolbudy  

(wiejska) 

gdański pomorskie 36 5 13,9% 

Pleszew pleszewski wielkopolskie 36 5 13,9% 

Glinojeck ciechanowski mazowieckie 35 0 0,0% 

Gidle  

(wiejska) 

radomszczański łódzkie 34 0 0,0% 

Wadowice wadowicki małopolskie 34 14 41,2% 

Bejsce  

(wiejska) 

kazimierski świętokrzy-

skie 

34 0 0,0% 

Resko łobeski zachodnio- 

pomorskie 

34 7 20,6% 

Biały Bór szczecinecki zachodnio- 

pomorskie 

34 1 2,9% 

Rzekuń  

(wiejska) 

ostrołęcki mazowieckie 33 0 0,0% 

Busko-

Zdrój 

buski świętokrzy-

skie 

33 9 27,3% 
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Wymiarki  

(wiejska) 

żagański lubuskie 32 1 3,1% 

Miechów miechowski małopolskie 32 7 21,9% 

Andrychów wadowicki małopolskie 32 4 12,5% 

Daleszyce kielecki świętokrzy-

skie 

32 0 0,0% 

Bartoszyce bartoszycki warmińsko-

mazurskie 

32 5 15,6% 

Barciany  

(wiejska) 

kętrzyński warmińsko-

mazurskie 

32 2 6,3% 

Kodrąb  

(wiejska) 

radomszczański łódzkie 31 0 0,0% 

Złocieniec drawski zachodnio- 

pomorskie 

31 7 22,6% 

Świebodzin świebodziński lubuskie 30 0 0,0% 

Wolanów  

(wiejska) 

radomski mazowieckie 30 0 0,0% 

Głubczyce głubczycki opolskie 30 5 16,7% 

Rydułtowy wodzisławski śląskie 30 4 13,3% 

Ożarów opatowski świętokrzy-

skie 

30 0 0,0% 

Kołaczkowo  

(wiejska) 

wrzesiński wielkopolskie 30 1 3,3% 

Mykanów  

(wiejska) 

częstochowski śląskie 29 0 0,0% 

Solec-Zdrój  

(wiejska) 

buski świętokrzy-

skie 

29 0 0,0% 

Opatów opatowski świętokrzy-

skie 

29 0 0,0% 

Koło kolski wielkopolskie 29 0 0,0% 

Wojkowice będziński śląskie 28 3 10,7% 

Waśniów  

(wiejska) 

ostrowiecki świętokrzy-

skie 

28 0 0,0% 

Wierzbinek  

(wiejska) 

koniński wielkopolskie 28 0 0,0% 

Bobolice koszaliński zachodniopo-

morskie 

28 5 17,9% 

Drezdenko strzelecko- 

drezdenecki 

lubuskie 27 0 0,0% 

Bytów bytowski pomorskie 27 16 59,3% 

Złotów złotowski wielkopolskie 27 5 18,5% 

Wolin kamieński zachodnio- 

pomorskie 

27 0 0,0% 

Rąbino  

(wiejska) 

świdwiński zachodnio- 

pomorskie 

27 1 3,7% 

Żórawina  

(wiejska) 

wrocławski dolnośląskie 26 4 15,4% 



Pokonać bezdomność 2021. Usługi medyczne i opiekuńcze. Deinstytucjonalizacja. 

330 

Mogilno mogileński kujawsko- 

pomorskie 

26 1 3,8% 

Nakło nad 

Notecią 

nakielski kujawsko- 

pomorskie 

26 9 34,6% 

Sadowie  

(wiejska) 

opatowski świętokrzy-

skie 

26 0 0,0% 

Barczewo olsztyński warmińsko-

mazurskie 

26 6 23,1% 

Stargard  

(wiejska) 

stargardzki zachodnio- 

pomorskie 

26 6 23,1% 

Zambrów  

(wiejska) 

zambrowski podlaskie 25 0 0,0% 

Miłoradz  

(wiejska) 

malborski pomorskie 25 0 0,0% 

Rędziny 

(wiejska) 

częstochowski śląskie 25 0 0,0% 

Żukowo kartuski pomorskie 24 7 29,2% 

Morawica kielecki świętokrzy-

skie 

24 0 0,0% 

Kępno kępiński wielkopolskie 24 2 8,3% 

Rokietnica  

(wiejska) 

poznański wielkopolskie 24 0 0,0% 

Brzeg 

Dolny 

wołowski dolnośląskie 23 0 0,0% 

Kostrzyn 

nad Odrą 

gorzowski lubuskie 23 14 60,9% 

Gomunice  

(wiejska) 

radomszczański łódzkie 23 0 0,0% 

Warta sieradzki łódzkie 23 0 0,0% 

Lipnica 

Wielka 

(wiejska) 

nowotarski małopolskie 23 0 0,0% 

Ustka słupski pomorskie 23 8 34,8% 

Nowogard goleniowski zachodnio- 

pomorskie 

23 10 43,5% 

Branice  

(wiejska) 

głubczycki opolskie 22 0 0,0% 

Zambrów zambrowski podlaskie 22 9 40,9% 

Smętowo 

Graniczne  

(wiejska) 

starogardzki pomorskie 22 0 0,0% 

Kościan kościański wielkopolskie 22 2 9,1% 

Międzyrzec 

Podlaski  

(wiejska) 

bialski lubelskie 21 0 0,0% 

Ułęż  

(wiejska) 

rycki lubelskie 21 0 0,0% 

Żary  

(wiejska) 

żarski lubuskie 21 3 14,3% 



Część 3 – Badania przeprowadzone w ramach projektu „Pokonać bezdomność” 

331 

Wieluń wieluński łódzkie 21 1 4,8% 

Zduńska 

Wola (wiej-

ska) 

zduńskowolski łódzkie 21 0 0,0% 

Nowy Wi-

śnicz 

bocheński małopolskie 21 1 4,8% 

Brzeszcze oświęcimski małopolskie 21 12 57,1% 

Sobolew  

(wiejska) 

garwoliński mazowieckie 21 0 0,0% 

Brwinów pruszkowski mazowieckie 21 3 14,3% 

Polkowice polkowicki dolnośląskie 20 6 30,0% 

Herby  

(wiejska) 

lubliniecki śląskie 20 0 0,0% 

Kołbaskowo  

(wiejska) 

policki zachodnio- 

pomorskie 

20 2 10,0% 

RAZEM   6230 357 5,7% 

 

BEZDOMNOŚĆ W GMINACH PONIŻEJ 25 TYS. MIESZKAŃCÓW,  

W KTÓRYCH ZAREJESTROWANO MNIEJ NIŻ 20 OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI 

W grupie tej, będącej w znacznej mierze obrazem wiejskiej bezdomności w Polsce (aż 621 gmin, 

w tym 321 wiejskich, 234 miejsko-wiejskich i 66 miejskich), dokonano kilku bardzo interesują-

cych obserwacji, które rzadko poruszane są w dyskursie o zjawisku bezdomności w naszym 

kraju. Po pierwsze liczebność osób w kryzysie bezdomności w tej kategorii gmin to aż 2501 

osób (8,2% łącznej populacji osób bezdomnych w Polsce, czyli nieco więcej niż według danych 

MRiPS przebywa w Warszawie). Po drugie, aż 1475 z tych osób (59,0%) pozostawała podczas 

nocy spisowej bez schronienia. Warto tu zaobserwować, że im mniejsza liczba osób w kryzysie 

bezdomności na terenie gminy, tym trudniejsza ich sytuacja – o ile w gminach zgłaszających od 

10 do 19 osób, odsetek osób pozbawionych schronienia był jeszcze w miarę zbliżony do średniej 

krajowej (27,3%), o tyle w gminach zgłaszających 1 lub 2 osoby wynosił on 86% (!). 

Liczba zgła-

szanych osób 

bezdomnych 

Liczba zgła-

szających 

gmin 

W tym gmin 

wiejskich 

Liczba osób 

bezdomnych 

łącznie w tych 

gminach 

Liczba osób 

bezdomnych 

poza schronie-

niem w tych 

gminach 

Odsetek 

osób poza 

schronie-

niem 

10-19 63 22 873 238 27,3% 

5-9 118 43 787 534 67,9% 

3-4 122 60 416 338 81,3% 

2 107 61 214 184 86,0% 

1 211 135 211 181 85,6% 

RAZEM 621 321 2501 1475 59,0% 

 

BEZDOMNOŚĆ NA OBSZARACH WIEJSKICH 

Mówiąc ogólnie o bezdomności na wsi, w badaniu MRiPS 378 gmin wiejskich (z 1546) zgłosiło 

osoby w kryzysie bezdomności na swoim terenie, z tego aż w 57 gminach wiejskich stwierdzono 



Pokonać bezdomność 2021. Usługi medyczne i opiekuńcze. Deinstytucjonalizacja. 

332 

20 lub więcej osób w kryzysie bezdomności. Łącznie w gminach wiejskich, podczas nocy spi-

sowej, stwierdzono 3845 osób w kryzysie bezdomności, czyli aż 12,7% łącznej populacji osób  

w kryzysie bezdomności w Polsce. Z grupy tej pozbawionych schronienia było 659 osób, czyli 

17,1% osób w kryzysie bezdomności przebywających na wsi. Należy więc stwierdzić, że pro-

blem osób w kryzysie bezdomności pozostających poza pomocą instytucjonalną jest na wsi pro-

porcjonalnie niewiele mniejszy niż w całej populacji (19,8%). Grupa osób pozbawionych schro-

nienia na wsi stanowiła równocześnie 11,0% łącznej liczby osób pozbawionych schronienia wy-

kazanych w badaniu w całej Polsce, stanowi więc zauważalną część całego problemu na terenie 

kraju. Wskazuje to jednoznacznie na fakt, że niedoceniane raczej w literaturze zjawisko bez-

domności wiejskiej wymaga dalszych badań. 

Warto również podkreślić, że powyższe dane odnoszą się wyłącznie do gmin wiejskich – na 

podstawie danych źródłowych niemożliwe jest ustalenie jaka liczba osób w kryzysie bezdomno-

ści w gminach miejsko-wiejskich przebywała na terenach wiejskich. Łącznie w gminach miej-

sko-wiejskich zidentyfikowano 2791 osób w kryzysie bezdomności (a więc mniej niż w gminach 

wiejskich!), z czego 894 (aż 32,0%) były pozbawione schronienia. 

 

GMINY NIEWYKAZUJĄCE OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI 

1532 gminy poniżej 25 tys. mieszkańców oraz 11 gmin z przedziału 25-50 tys. mieszkańców nie 

wykazało osób bezdomnych na swoim terenie. Łącznie (1543 gminy) jest to niemal dwie trzecie 

(62,3%) gmin w Polsce. 

 

100 GMIN Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI 

Ranking 100 gmin z największymi rozmiarami problemu bezdomności otwierają oczywiście 

największe polskie miasta wojewódzkie. Warto jednak zauważyć, że już na miejscach 9 i 10 

pojawiają się miasta niebędące wojewódzkimi – Częstochowa i Gdynia. W dalszej kolejności 

miasta „niewojewódzkie” pojawiają się od miejsca 16 (Rybnik) i dystansują takie miasta woje-

wódzkie jak Zielona Góra (miejsce 24), Olsztyn (25), Opole (33), Gorzów Wielkopolski (35)  

i Rzeszów (49 miejsce!). Warto zatem pamiętać przygotowując zestawienia dotyczące rozmia-

rów problemu bezdomności w polskich miastach, że klucz miast wojewódzkich jest tu zdecydo-

wanie błędny. Pierwsze miasto poniżej 100 tys. mieszkańców pojawia się bardzo wysoko, bo już 

na miejscu 21 (Grudziądz), pierwsze miasto poniżej 25 tys. mieszkańców (Rogoźno) na miejscu 

32, a pierwsza gmina wiejska (Wiskitki) na miejscu 38, a więc jeszcze przed dużymi miastami 

jak Zabrze (42 miejsce) czy wspomniany już Rzeszów. Łącznie w zestawieniu znalazły się 

wszystkie 38 miast z przedziału powyżej 100 tys. mieszkańców, 26 z 45 miast z zakresu 50-100 

tys. mieszkańców, 12 z 95 miast z zakresu 25-50 tys. mieszkańców oraz aż 24 gminy poniżej 25 

tys. mieszkańców, w tym 13 gmin wiejskich. Łącznie, w pierwszych 100 gminach zestawienia 

przebywa aż 21588 osób w kryzysie bezdomności (71,2% całej populacji), w tym 3671 osób 

pozbawionych schronienia (odsetek osób bez schronienia – 17,0%, a więc niższy od średniej 

krajowej). 

L.p. Gmina 

(pogrubieniem  

zaznaczono miasta 

wojewódzkie) 

Wielkość 

gminy 

Rodzaj gminy Całkowita 

liczba osób 

bezdomnych 

W tym osób 

bezdomnych 

poza schro-

nieniem 

1 m.st. Warszawa pow. 500 tys. miasto  

stołeczne 

2442 459 

2 Kraków pow. 500 tys. miejska 1062 293 

3 Poznań pow. 500 tys. miejska 1030 353 
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4 Wrocław pow. 500 tys. miejska 921 146 

5 Łódź pow. 500 tys. miejska 891 258 

6 Gdańsk 250-500 tys. miejska 875 138 

7 Szczecin 250-500 tys. miejska 853 413 

8 Katowice 250-500 tys. miejska 588 146 

9 Częstochowa 150-250 tys. miejska 351 35 

10 Gdynia 150-250 tys. miejska 344 108 

11 Bydgoszcz 250-500 tys. miejska 320 54 

12 Białystok 250-500 tys. miejska 312 40 

13 Kielce 150-250 tys. miejska 289 127 

14 Lublin 250-500 tys. miejska 277 7 

15 Toruń 150-250 tys. miejska 272 65 

16 Rybnik 100-150 tys. miejska 253 4 

17 Radom 150-250 tys. miejska 242 75 

18 Wałbrzych 100-150 tys. miejska 239 17 

19 Sosnowiec 150-250 tys. miejska 232 12 

20 Gliwice 150-250 tys. miejska 231 51 

21 Grudziądz 50-100 tys. miejska 225 20 

22 Włocławek 100-150 tys. miejska 215 9 

23 Dąbrowa Górnicza 100-150 tys. miejska 208 21 

24 Zielona Góra 100-150 tys. miejska 204 3 

25 Olsztyn 150-250 tys. miejska 201 35 

26 Koszalin 100-150 tys. miejska 196 41 

27 Tarnów 100-150 tys. miejska 193 10 

28 Słupsk 50-100 tys. miejska 191 90 

29 Świdnica 50-100 tys. miejska 187 11 

30 Bielsko-Biała 150-250 tys. miejska 182 8 

31 Bytom 150-250 tys. miejska 180 10 

32 Rogoźno Poniżej 25 tys. miejsko-wiejska 177 1 

33 Opole 100-150 tys. miejska 172 7 

34 Będzin 50-100 tys. miejska 170 4 

35 

Gorzów  

Wielkopolski 

100-150 tys. miejska 162 30 

36 Legnica 50-100 tys. miejska 161 18 

37 Piła 50-100 tys. miejska 157 21 

38 Wiskitki Poniżej 25 tys. wiejska 153 0 

39 Elbląg 100-150 tys. miejska 150 15 

40 Chełm 50-100 tys. miejska 148 8 

41 Jaworzno 50-100 tys. miejska 147 9 

42 Zabrze 150-250 tys. miejska 146 8 

43 Nowy Staw Poniżej 25 tys. miejsko-wiejska 145 2 

44 Dębica 25-50 tys. miejska 144 5 

45 Strzelce Opolskie Poniżej 25 tys. miejsko-wiejska 142 16 
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46 Dąbrówno Poniżej 25 tys. wiejska 142 2 

47 Malbork 25-50 tys. miejska 141 19 

48 Stargard 50-100 tys. miejska 140 26 

49 Rzeszów 150-250 tys. miejska 131 19 

50 Długołęka Poniżej 25 tys. wiejska 127 6 

51 Mysłowice 50-100 tys. miejska 126 9 

52 Jelenia Góra 50-100 tys. miejska 124 11 

53 Świnoujście 25-50 tys. miejska 119 45 

54 Rudziniec Poniżej 25 tys. wiejska 119 0 

55 Sanok 25-50 tys. miejska 116 4 

56 Ełk 50-100 tys. miejska 114 13 

57 Ryjewo  Poniżej 25 tys. wiejska 114 0 

58 Leśna Poniżej 25 tys. miejsko-wiejska 112 0 

59 Bełchatów 50-100 tys. miejska 111 0 

60 Klucze Poniżej 25 tys. wiejska 108 0 

61 Łambinowice  Poniżej 25 tys. wiejska 107 1 

62 Police 25-50 tys. miejsko-wiejska 104 12 

63 Chorzów 100-150 tys. miejska 101 1 

64 Kędzierzyn-Koźle 50-100 tys. miejska 101 52 

65 Nowy Sącz 50-100 tys. miejska 99 3 

66 Konin 50-100 tys. miejska 99 43 

67 Piaseczno 25-50 tys. miejsko-wiejska 99 16 

68 Jarosław 25-50 tys. miejska 98 0 

69 Lubin 50-100 tys. miejska 96 38 

70 Płock 100-150 tys. miejska 93 13 

71 Zgorzelec 25-50 tys. miejska 92 7 

72 Kalisz 100-150 tys. miejska 91 11 

73 Gniezno 50-100 tys. miejska 91 6 

74 Starogard Gdański 25-50 tys. miejska 88 21 

75 Rakoniewice Poniżej 25 tys. miejsko-wiejska 88 0 

76 Pruszcz Gdański Poniżej 25 tys. wiejska 87 2 

77 Głogów 50-100 tys. miejska 85 7 

78 Przemyśl 50-100 tys. miejska 85 8 

79 

Czerwionka- 

Leszczyny 

25-50 tys. miejsko-wiejska 84 5 

80 Inowrocław 50-100 tys. miejska 83 9 

81 Tarnobrzeg 25-50 tys. miejska 83 5 

82 Błonie Poniżej 25 tys. miejsko-wiejska 83 0 

83 Siedlce 50-100 tys. miejska 80 2 

84 Karsin Poniżej 25 tys. wiejska 80 0 

85 Leszno 50-100 tys. miejska 79 17 

86 Ruda Śląska 100-150 tys. miejska 77 10 
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87 

Piotrków  

Trybunalski 

50-100 tys. miejska 77 0 

88 Czernice Borowe Poniżej 25 tys. wiejska 77 0 

89 Jastrzębie-Zdrój 50-100 tys. miejska 75 12 

90 Przechlewo Poniżej 25 tys. wiejska 75 0 

91 Sztum Poniżej 25 tys. miejsko-wiejska 75 2 

92 

Ożarów  

Mazowiecki 

Poniżej 25 tys. miejsko-wiejska 74 0 

93 Filipów Poniżej 25 tys. wiejska 74 1 

94 Tychy 100-150 tys. miejska 73 4 

95 Racibórz 50-100 tys. miejska 73 4 

96 Stąporków Poniżej 25 tys. miejsko-wiejska 72 0 

97 Lębork 25-50 tys. miejska 70 2 

98 Pokrzywnica Poniżej 25 tys. wiejska 67 0 

99 Hrubieszów Poniżej 25 tys. miejska 65 0 

100 Lubliniec Poniżej 25 tys. miejska 64 0 

 RAZEM   21588 3671 

Z kolei na miejscach 101-200 (miejsce 200 z 30 osobami w kryzysie bezdomności zajmują ex 

aequo Głubczyce, Kołaczkowo, Mielec, Rydułtowy, Ożarów, Świebodzin i Wolanów) znalazło 

się 14 gmin z przedziału 50-100 tys. mieszkańców, 27 gmin z przedziału 25-50 tys. i 59 gmin 

poniżej 25 tys. mieszkańców, w tym 20 gmin wiejskich. W gminach tych zidentyfikowano łącz-

nie 4350 osób w kryzysie bezdomności (14,3% populacji ogólnej), w tym 483 osoby bez schro-

nienia (odsetek osób bez schronienia w tej grupie jest bardzo niski i wynosi 11,1%).  

W pozostałych 2294 gminach, czy też raczej w 751 pozostałych gminach zgłaszających obec-

ność osób w kryzysie bezdomności, odnotowano 4392 takie osoby (14,5% populacji ogólnej),  

w tym aż 1853 osoby bez schronienia (odsetek – 42,2%!). 

 

MIASTA POWYŻEJ 50 TYS. MIESZKAŃCÓW ZGŁASZAJĄCE BARDZO NISKI I BARDZO WYSOKI 

ODSETEK OSÓB BEZ SCHRONIENIA 

Jak zauważono przy przeglądzie poszczególnych grup wielkościowych miast, znaczna liczba miast 

wykazuje zaskakująco niską liczbę osób w kryzysie bezdomności pozostających bez schronienia – 

poniżej wykazano wszystkie te miasta, które wskazują na odsetek poniżej 10%. Niski odsetek osób 

pozbawionych schronienia może być wyznacznikiem bardzo sprawnego systemu przeciwdziałania 

bezdomności pozaplacówkowej, należy również brać pod uwagę nierówną podaż usług schronie-

nia w poszczególnych województwach oraz szczególne warunki lokalne (jak np. ciążenie migra-

cyjne do stolicy aglomeracji w przypadku miast metropolii górnośląskiej). Jednak nawet wziąwszy 

te okoliczności pod uwagę, wydaje się mocno nieprawdopodobnym, aby w miastach tak dużych 

jak Lublin, Chorzów, Zielona Góra, Rybnik, Opole, Włocławek, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Tar-

nów, Tychy, Zabrze, Bytom czy Wałbrzych, liczba osób pozbawionych schronienia była bliska 

zeru. Wydaje się, iż zamiast stawiania powyższych hipotez, należałoby przede wszystkim wobec 

tych miast, podobnie zresztą jak wobec miast mniejszych (50-100 tys. mieszkańców) wykazują-

cych najniższe odsetki (Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Legionowo, Łomża, Będzin, Siedlce, 

Nowy Sącz, Zamość), rekomendować dokładniejsze zweryfikowanie jakości badania liczby osób 

pozostających bez schronienia. Warto tu także zauważyć, że średni odsetek osób pozostających 

bez schronienia w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców wynosi 19,8%, czyli jest dokładnie taki 

sam jak średnia dla wszystkich gmin w Polsce. 
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Miasto Liczba miesz-

kańców 

Całkowita 

liczba osób 

bezdomnych 

W tym osób bez-

domnych poza 

schronieniem 

Odsetek osób 

poza schronie-

niem 

Bełchatów 50-100 tys. 111 0 0,0% 

Piotrków Trybunalski 50-100 tys. 77 0 0,0% 

Legionowo 50-100 tys. 41 0 0,0% 

Łomża 50-100 tys. 6 0 0,0% 

Chorzów 100-250 tys. 101 1 1,0% 

Zielona Góra 100-250 tys. 204 3 1,5% 

Rybnik 100-250 tys. 253 4 1,6% 

Będzin 50-100 tys. 170 4 2,4% 

Siedlce 50-100 tys. 80 2 2,5% 

Lublin 250-500 tys. 277 7 2,5% 

Nowy Sącz 50-100 tys. 99 3 3,0% 

Zamość 50-100 tys. 55 2 3,6% 

Opole 100-250 tys. 172 7 4,1% 

Włocławek 100-250 tys. 215 9 4,2% 

Bielsko-Biała 100-250 tys. 182 8 4,4% 

Sosnowiec 100-250 tys. 232 12 5,2% 

Tarnów 100-250 tys. 193 10 5,2% 

Chełm 50-100 tys. 148 8 5,4% 

Racibórz 50-100 tys. 73 4 5,5% 

Tychy 100-250 tys. 73 4 5,5% 

Zabrze 100-250 tys. 146 8 5,5% 

Bytom 100-250 tys. 180 10 5,6% 

Świdnica 50-100 tys. 187 11 5,9% 

Jaworzno 50-100 tys. 147 9 6,1% 

Gniezno 50-100 tys. 91 6 6,6% 

Ostrów Wielkopolski 50-100 tys. 59 4 6,8% 

Wałbrzych 100-250 tys. 239 17 7,1% 

Mysłowice 50-100 tys. 126 9 7,1% 

Pruszków 50-100 tys. 28 2 7,1% 

Głogów 50-100 tys. 85 7 8,2% 

Jelenia Góra 50-100 tys. 124 11 8,9% 

Grudziądz 50-100 tys. 225 20 8,9% 

Przemyśl 50-100 tys. 85 8 9,4% 

Należy także przedstawić ekstrema z drugiej strony skali, czyli najwyższe odsetki (powyżej 

40%) osób pozbawionych schronienia. Najwyższy wynik odnotowały Piekary Śląskie – 100% 

osób pozbawionych schronienia, należy jednak zauważyć, że gmina ta zgłaszając łącznie 3 osoby 

w kryzysie bezdomności jest ewenementem w swojej grupie wielkościowej (zob. opis grupy 

„miasta od 50 do 100 tys. mieszkańców”). Kolejne wyniki uzyskały 4 warszawskie dzielnice, 

wyjątkowo potraktowane tutaj odrębnie – Żoliborz (95,8%), Bemowo (88,5%), Bielany (85,7%) 
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i Wilanów (75,0%). Następne wskazania rozpoczynają się znacznie niżej, choć wciąż niepoko-

jąco wysoko – Tczew (55,6%), Kędzierzyn-Koźle (51,5%), opisywany wcześniej Szczecin 

(48,4%), Słupsk (47,1%), Kielce (43,9%) i Konin (43,4%). Dalsze wskazania już poniżej 40%. 

 

ZAMELDOWANIA 

ZAMELDOWANIA OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI W PODZIALE NA WOJEWÓDZTWA 

Województwo 

Liczba osób posiadają-

cych zameldowanie 

Liczba osób  

nieposiadających 

 zameldowania, z ostat-

nim zameldowaniem 

Łączna 

liczba osób 

badanych 

Odsetek osób 

zameldowa-

nych lub  

z ostatnim za-

meldowaniem 

poza gminą 

pobytu 

w gminie 

pobytu 

poza 

gminą  

pobytu 

w gminie 

pobytu 

poza 

gminą  

pobytu 

mazowieckie 328 573 1226 1814 3941 60,6% 

opolskie 68 112 308 333 821 54,2% 

podkarpackie 122 165 310 307 904 52,2% 

podlaskie 65 61 233 264 623 52,2% 

pomorskie 246 185 1162 1287 2880 51,1% 

świętokrzyskie 102 151 289 245 787 50,3% 

lubuskie 70 135 333 235 773 47,9% 

warmińsko- 

mazurskie 

101 64 451 418 1034 46,6% 

dolnośląskie 228 189 1177 1016 2610 46,2% 

małopolskie 169 185 831 645 1830 45,4% 

wielkopolskie 217 193 1156 866 2432 43,5% 

lubelskie 96 93 380 221 790 39,7% 

śląskie 284 167 2257 1203 3911 35,0% 

łódzkie 149 140 1005 427 1721 32,9% 

zachodnio- 

pomorskie 

175 126 1299 528 2128 30,7% 

kujawsko- 

pomorskie 

115 56 964 360 1495 27,8% 

RAZEM 2535 2595 13381 10169 28680 44,5% 

Wskaźnik zameldowań poza gminą aktualnego pobytu (czy to aktualnych – bez możliwości sko-

rzystania z lokalu, w którym dana osoba jest zameldowana, czy to ostatnich zameldowań na 

pobyt stały w przypadku osób bez meldunku) jest niezwykle ważny w badaniach nad bezdom-

nością w Polsce. Jego doniosłość wynika nie tylko z możliwość korelacji z innymi wskaźnikami 

analizy geograficznej zjawiska bezdomności w Polsce, ale przede wszystkim z faktu, że  

w związku z zasadami dotyczącymi właściwości miejscowej gminy w sprawach dotyczących 

osób w kryzysie bezdomności ustalonymi w ustawie o pomocy społecznej, ostatnie zameldowa-
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nie jest warunkiem dostępu (czy też raczej czynnikiem dyskryminującym z dostępu) do inten-

sywnych form wsparcia osób bezdomnych, w szczególności do usług schronisk i schronisk  

z usługami opiekuńczymi, a czasem do schronienia w ogóle27.  

Tymczasem z danych zebranych przez MRiPS wynika, iż problem ostatniego zameldowania na 

pobyt stały w gminie innej niż gmina pobytu dotyczy niemal połowy osób w kryzysie bezdom-

ności w Polsce (44,5% w skali całego kraju), a w aż 6 województwach (mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie) wskaźnik ten przekracza 50%. Wynikać to 

może z dwóch przyczyn – migracji do ośrodków atrakcyjnych dla osób w kryzysie bezdomności 

(stolice województw, w wymienionych województwach w szczególności Warszawa i Gdańsk) 

oraz skupienia usług dla osób w kryzysie bezdomności w niewielu gminach w skali wojewódz-

twa.  

Dodatkowym czynnikiem może być kierowanie osób zgłaszających się po wsparcie w postaci 

schronienia w dużych miastach do placówek położonych poza tymi miastami – w tym kontekście 

warto zauważyć niższy wskaźnik zameldowań poza gminą obecnego pobytu w stolicach niektó-

rych województw w porównaniu z odpowiednimi województwami (np. Warszawa – 54,1%, wo-

jewództwo mazowieckie – 60,6%; Gdańsk – 32,8%, województwo pomorskie – 51,1%; Poznań – 

32,2%, województwo wielkopolskie – 43,5%; Katowice – 20,0%, województwo śląskie – 35,0%).  

Zainteresowanie budzą również województwa znacznie poniżej ogólnokrajowego wskaźnika – 

śląskie (35,0%), łódzkie (32,9%), zachodniopomorskie (30,7%) i kujawsko-pomorskie (27,8%). 

Tak niskie wskaźniki mogą świadczyć z jednej strony o niskiej atrakcyjności tych województw 

(a w szczególności ich stolic) jako celu migracji osób w kryzysie bezdomności, a z drugiej –  

o niskiej ruchliwości wewnątrz województwa (co może sugerować gęstą sieć placówek świad-

czących usługi schronienia, choć np. w przypadku województwa zachodniopomorskiego, wyka-

zującego najwyższy odsetek osób pozostających bez schronienia, raczej nie będzie to prawdą). 

Należy również zwrócić uwagę, że na pytanie o zameldowanie odpowiedziało łącznie 28680 

osób spośród 30330 zidentyfikowanych w badaniu (94,6%), co jednak nie zmienia w znacznym 

stopniu reprezentatywności badania. 

 

ZAMELDOWANIA W 50 GMINACH Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI 

W grupie tej zwracają uwagę zarówno wysokie, jak i bardzo niskie odsetki osób z ostatnim za-

meldowaniem w gminie innej niż gmina aktualnego pobytu, świadczące o wysokiej lub niskiej 

atrakcyjności tych miast dla migrujących osób w kryzysie bezdomności (w przypadku dużych  

i średnich miast). Szczególnie warte odnotowania są wysokie wyniki w miastach takich jak Zie-

lona Góra (82,4%), Rybnik (55,5%), Warszawa (54,1%), Chełm (52,7%), Piła (45,1%), Koszalin 

(44,9%), Gdynia (41,5%), Słupsk (41,4%) i Kraków (41,3%), stanowiących ośrodki koncentracji 

osób w kryzysie bezdomności bądź to w skali regionalnej, bądź nawet krajowej. Na drugim 

końcu skali są miasta o najniższej atrakcyjności migracyjnej – Radom (15,4%), Bydgoszcz 

(14,4%), Łódź (14,0%), Bielsko-Biała (12,6%), Legnica (11,1%), Zabrze (9,1%), Szczecin 

(6,2%), Bytom (3,4%). Warto tu jednak zwrócić uwagę, że w przypadku kilku z ww. miast zwra-

cano wcześniej uwagę na możliwą niską jakość badania populacji osób niekorzystających ze 

schronienia, co mogło mieć wpływ również na wyniki w bieżącym obszarze.  

Innymi grupami charakterystycznymi są mniejsze miejscowości, w których funkcjonują duże 

placówki dla osób w kryzysie bezdomności podpisujące umowy z innymi gminami – np. Mal-

bork (65,2%), Strzelce Opolskie (64,1%), Świdnica (63,1%), Będzin (59,4%), Dębica (55,6%), 

Dąbrowa Górnicza (53,0%) oraz grupa bardzo małych miejscowości z ekstremalnie wysokimi 

odsetkami osób zameldowanych ostatnio w innych gminach, wskazującymi niechybnie na funk-

cjonowanie w tych miejscowościach dużych placówek obsługujących znajdujące się w pobliżu 

 
27 Kierowanie osób bezdomnych… op. cit. 
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duże miasto lub, jak w poprzedniej grupie, nawiązujących współpracę z wieloma gminami w 

regionie lub nawet w całym kraju – np. Nowy Staw (98,6%), Dąbrówno (98,6%), Wiskitki 

(96,7%), Rogoźno (80,2%), Długołęka (67,7%, przy czym odnotować należy, że obecność aż 41 

osób w kryzysie bezdomności z ostatnim zameldowaniem w tak małej gminie wiejskiej jak Dłu-

gołęka jest interesujące). 

Gmina 

Liczba osób posiadają-

cych zameldowanie 

Liczba osób  

nieposiadających  

zameldowania, z ostat-

nim zameldowaniem 

Łączna 

liczba 

osób ba-

danych 

Odsetek osób 

zameldowa-

nych lub  

z ostatnim 

zameldowa-

niem poza 

gminą po-

bytu 

w gminie 

pobytu 

poza 

gminą  

pobytu 

w gminie 

pobytu 

poza 

gminą  

pobytu 

m.st. Warszawa 183 207 870 1032 2292 54,1% 

Kraków 69 90 527 330 1016 41,3% 

Poznań 95 51 569 264 979 32,2% 

Wrocław 61 59 372 287 779 44,4% 

Łódź 87 49 683 76 895 14,0% 

Gdańsk 80 37 492 242 851 32,8% 

Szczecin 30 6 686 41 763 6,2% 

Katowice 33 19 331 72 455 20,0% 

Częstochowa 6 15 208 96 325 34,2% 

Gdynia 28 22 158 110 318 41,5% 

Bydgoszcz 29 7 233 37 306 14,4% 

Białystok 43 28 145 73 289 34,9% 

Kielce 31 24 190 43 288 23,3% 

Lublin 45 20 170 27 262 17,9% 

Toruń 15 12 193 43 263 20,9% 

Rybnik 8 12 98 120 238 55,5% 

Radom 10 9 138 18 175 15,4% 

Wałbrzych 10 12 143 51 216 29,2% 

Sosnowiec 38 7 151 34 230 17,8% 

Gliwice 17 18 119 67 221 38,5% 

Grudziądz 3 5 142 69 219 33,8% 

Włocławek 23 0 151 40 214 18,7% 

Dąbrowa  

Górnicza 

5 5 88 100 198 53,0% 

Zielona Góra 19 111 14 44 188 82,4% 

Olsztyn 12 11 128 34 185 24,3% 

Koszalin 19 22 89 66 196 44,9% 

Tarnów 31 24 84 45 184 37,5% 

Słupsk 8 12 104 67 191 41,4% 

Świdnica 9 32 56 79 176 63,1% 

Bielsko-Biała 20 3 133 19 175 12,6% 

Bytom 4 1 168 5 178 3,4% 
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Rogoźno 11 42 24 100 177 80,2% 

Opole 6 8 93 31 138 28,3% 

Będzin 23 2 46 99 170 59,4% 

Gorzów  

Wielkopolski 

9 7 95 45 156 33,3% 

Legnica 2 2 126 14 144 11,1% 

Piła 15 13 63 51 142 45,1% 

Wiskitki 0 47 5 100 152 96,7% 

Elbląg 10 6 112 22 150 18,7% 

Chełm 10 13 60 65 148 52,7% 

Jaworzno 17 5 105 21 148 17,6% 

Zabrze 20 2 110 11 143 9,1% 

Nowy Staw 0 0 2 142 144 98,6% 

Dębica 13 26 51 54 144 55,6% 

Strzelce  

Opolskie 

9 12 42 79 142 64,1% 

Dąbrówno 0 0 2 140 142 98,6% 

Malbork 15 10 34 82 141 65,2% 

Stargard 14 4 79 38 135 31,1% 

Rzeszów 14 3 64 36 117 33,3% 

Długołęka 11 12 30 74 127 67,7% 

 

EKSTREMA ODSETKÓW ZAMELDOWAŃ POZA GMINĄ POBYTU W GRUPIE GMIN ZGŁASZAJĄ-

CYCH 20 LUB WIĘCEJ OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI 

Ostatnim elementem analizy jest przegląd ekstremów w znacznie szerszej grupie gmin zgłasza-

jących co najmniej 20 osób w kryzysie bezdomności. W analizie tej najwyższe wyniki (powyżej 

90%) to niemal zawsze małe miejscowości (w większości gminy wiejskie), na terenie których 

prowadzone są duże schroniska obsługujące znajdujące się w pobliżu duże miasto lub nawiązu-

jące współpracę z wieloma gminami w regionie lub nawet w całym kraju. Z kolei ekstrema prze-

ciwne (poniżej 10%) to najczęściej średnie miasta o znikomym przyciąganiu migracyjnym.  

W grupie tej zidentyfikowano także kilka miast większych – Szczecin oraz średnio-duże miasta 

aglomeracji śląskiej (Zabrze, Siemianowice Śląskie, Mysłowice, Tychy, Bytom, Ruda Śląska), 

które, jak już wspomniano wcześniej, najprawdopodobniej są raczej źródłem migracji – lokalnie 

do Katowic lub do innych dużych ośrodków miejskich w kraju. 

Gmina Powiat 

Liczba osób po-

siadających za-

meldowanie 

Liczba osób 

nieposiadają-

cych zameldo-

wania, z ostat-

nim zameldo-

waniem 

Łączna 

liczba 

osób ba-

danych 

Odsetek 

osób zamel-

dowanych 

lub z ostat-

nim zamel-

dowaniem 

poza gminą 

pobytu 
w  

gminie 

pobytu 

poza 

gminą 

pobytu 

w  

gminie 
pobytu 

poza 

gminą 

pobytu 

Rudziniec  

(wiejska) 

gliwicki 0 2 0 117 119 100,0% 

Karsin  

(wiejska) 

kościerski 0 0 0 64 64 100,0% 
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Czernice  

Borowe  

(wiejska) 

przasnyski 0 0 0 77 77 100,0% 

Przechlewo  

(wiejska) 

człuchowski 0 0 0 75 75 100,0% 

Ożarów  

Mazowiecki 

warszawski 

zachodni 

0 2 0 15 17 100,0% 

Szreńsk  

(wiejska) 

mławski 0 0 0 60 60 100,0% 

Łyszkowice  

(wiejska) 

łowicki 0 0 0 58 58 100,0% 

Stronie Śląskie kłodzki 0 0 0 48 48 100,0% 

Glinojeck ciechanowski 0 0 0 35 35 100,0% 

Gidle  

(wiejska) 

radomszczań-

ski 

0 4 0 30 34 100,0% 

Rzekuń  

(wiejska) 

ostrołęcki 0 0 0 33 33 100,0% 

Wolanów  

(wiejska) 

radomski 0 11 0 19 30 100,0% 

Morawica kielecki 0 0 0 24 24 100,0% 

Lipnica Wielka 

(wiejska) 

nowotarski 0 4 0 19 23 100,0% 

Międzyrzec 

Podlaski  

(wiejska) 

bialski 0 13 0 8 21 100,0% 

Ułęż  

(wiejska) 

rycki 0 3 0 18 21 100,0% 

Zduńska Wola 

(wiejska) 

zduńskowol-

ski 

0 5 0 16 21 100,0% 

Ryjewo  

(wiejska) 

kwidzyński 1 40 0 72 113 99,1% 

Nowy Staw malborski 0 0 2 142 144 98,6% 

Dąbrówno  

(wiejska) 

ostródzki 0 0 2 140 142 98,6% 

Tarczyn piaseczyński 1 53 0 2 56 98,2% 

Zalewo iławski 0 0 1 53 54 98,1% 

Choroszcz białostocki 1 3 0 45 49 98,0% 

Pokrzywnica 

(wiejska) 

pułtuski 2 65 0 0 67 97,0% 

Wiskitki  

(wiejska) 

żyrardowski 0 47 5 100 152 96,7% 

Mykanów  

(wiejska) 

częstochowski 0 0 1 28 29 96,6% 

Wierzbinek  

(wiejska) 

koniński 0 2 1 25 28 96,4% 

Rąbino  

(wiejska) 

świdwiński 1 8 0 18 27 96,3% 
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Sadowie  

(wiejska) 

opatowski 0 5 1 20 26 96,2% 

Rędziny  

(wiejska) 

częstochowski 0 3 1 21 25 96,0% 

Gołymin- 

Ośrodek  

(wiejska) 

ciechanowski 0 0 2 46 48 95,8% 

Warta sieradzki 0 4 1 16 21 95,2% 

Przyłęk  

(wiejska) 

zwoleński 3 52 0 0 55 94,5% 

Piaseczno piaseczyński 3 17 3 69 92 93,5% 

Filipów  

(wiejska) 

suwalski 2 20 3 49 74 93,2% 

Leśna lubański 1 4 6 80 91 92,3% 

Nowogród  

Bobrzański 

zielonogórski 2 8 1 27 38 92,1% 

Klucze  

(wiejska) 

olkuski 6 5 3 97 111 91,9% 

Rokietnica  

(wiejska) 

poznański 0 0 2 22 24 91,7% 

Biały Bór szczecinecki 1 8 2 23 34 91,2% 

Smętowo  

Graniczne  

(wiejska) 

starogardzki 1 2 1 18 22 90,9% 

Wymiarki  

(wiejska) 

żagański 0 0 3 29 32 90,6% 

Daleszyce kielecki 3 24 0 5 32 90,6% 

Nowy Wiśnicz bocheński 0 1 2 18 21 90,5% 

Otmuchów nyski 5 46 0 0 51 90,2% 

Sztum sztumski 1 4 6 60 71 90,1% 

Kołaczkowo 

(wiejska) 

wrzesiński 2 5 1 22 30 90,0% 

Wieluń wieluński 1 7 0 2 10 90,0% 

… … … … … … … … 

Złocieniec drawski 3 2 25 1 31 9,7% 

Zabrze m. Zabrze 20 2 110 11 143 9,1% 

Siemianowice 

Śląskie 

m. Siemiano-

wice Śląskie 

1 0 29 3 33 9,1% 

Mysłowice m. Mysłowice 0 0 106 10 116 8,6% 

Jasło jasielski 0 0 24 2 26 7,7% 

Bytów bytowski 6 1 19 1 27 7,4% 

Bartoszyce bartoszycki 6 0 24 2 32 6,3% 

Szczecin m. Szczecin 30 6 686 41 763 6,2% 

Wola  

Mysłowska 

(wiejska) 

łukowski 1 2 35 0 38 5,3% 
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Kutno kutnowski 9 0 28 2 39 5,1% 

Polkowice polkowicki 19 1 0 0 20 5,0% 

Legionowo legionowski 2 1 37 1 41 4,9% 

Starachowice starachowicki 6 0 14 1 21 4,8% 

Tychy m. Tychy 14 1 48 2 65 4,6% 

Zambrów zambrowski 1 1 20 0 22 4,5% 

Brzeg Dolny wołowski 10 1 12 0 23 4,3% 

Lębork lęborski 1 0 66 3 70 4,3% 

Tomaszów  

Mazowiecki 

tomaszowski 2 0 43 2 47 4,3% 

Oświęcim oświęcimski 2 1 43 1 47 4,3% 

Bytom m. Bytom 4 1 168 5 178 3,4% 

Ruda Śląska m. Ruda Ślą-

ska 

1 0 60 0 61 0,0% 

Ozorków zgierski 0 0 27 0 27 0,0% 

Nowa Sól nowosolski 0 0 29 0 29 0,0% 

Mogilno mogileński 4 0 22 0 26 0,0% 

Brzeszcze oświęcimski 0 0 21 0 21 0,0% 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Jesteśmy związkiem stowarzyszeń zrzeszającym podmioty działające w obszarze przeciwdziałania  

zjawisku bezdomności oraz wspierania partycypacji osób bezdomnych w życiu społecznym. 

Naszych członków łączy wspólna wizja, która mówi, że: 

 ROZWIĄZANIE PROBLEMU BEZDOMNOŚCI JEST MOŻLIWE! 

 

Naszym celem jest zapobieganie i łagodzenie skutków ubóstwa i wykluczenia społecznego osób  
zagrożonych bezdomnością i doświadczających bezdomności. Chcemy tego dokonać poprzez wspieranie 

współpracy wszystkich środowisk zaangażowanych w pomoc osobom bezdomnym w Polsce  
oraz wpływanie na politykę społeczną w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności. 

  

Prowadzimy platformę wymiany informacji i doświadczeń 

Reprezentujemy interesy organizacji sektora 

Wpływamy na tworzenie skutecznych rozwiązań prawnych 

Tworzymy, opiniujemy i wspieramy wdrażanie polityk, strategii i programów 

Promujemy współpracę międzysektorową i lokalną 

Prowadzimy działalność edukacyjną i badawczą 

Promujemy dobre praktyki z Polski i zagranicy 

  

OBSERWUJ NAS 
www.facebook.com/ofrpb 

www.twitter.com/Bezdomnosc_PL 

NAPISZ DO NAS 
biuro@bezdomnosc.pl  

DOŁĄCZ DO NAS 
www.bezdomnosc.pl 

http://www.facebook.com/ofrpb
mailto:biuro@bezdomnosc.pl
http://www.bezdomnosc.pl/


www.bezdomnosc.pl
facebook.com/ofrpb

Rozwiązanie problemu bezdomności jest możliwe!


