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Rola Rekomendacji MFiPR

• podpowiedź jakie cele szczegółowe dotyczące włączenia 
społecznego realizować w ramach programów regionalnych,
by odpowiadać na potrzeby odbiorców wsparcia i elastycznie 
zarządzać alokacją

• wskazanie propozycji uwzględniających polskie uwarunkowania 
instytucjonalno-prawne i wyzwania oraz osadzenie
w doświadczeniach dotychczasowych perspektyw finansowych



Cel Polityki 4 – Europa o silniejszym 
wymiarze społecznym 
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i przystępnych cenowo usług, w tym 
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skoncentrowanej na osobie (…) 

Ochrona 
zdrowia

Kultura i 
turystyka

Projekty 
innowacyjne i 

współpracy 
ponadnarodowej

Na podstawie projektu UMOWY PARTNERSTWA DLA REALIZACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI 2021 – 2027 W POLSCE, 
styczeń 2021



Rekomendacje MRiPR
• cel szczegółowy (k) - skoncentrowany m.in. na rozwoju usług społecznych i 

zdrowotnych oraz wspieraniu procesu deinstytucjonalizacji

• cel szczegółowy (l) - skoncentrowany na osobach najbardziej potrzebujących, w 
tym m.in. na osobach w kryzysie bezdomności i zagrożonych wykluczeniem 
mieszkaniowym

• Osoby w kryzysie bezdomności - są jedną z grup objętych wsparciem (jako grupa 
będąca w niekorzystnej sytuacji)

• Co to oznacza w programowaniu wsparcia pod kątem osób w kryzysie 
bezdomności?

diagnoza (wyzwanie!)
zakres wsparcia (szczegóły interwencji sprecyzowane w Regionalnym Planie Rozwoju 
Usług Społecznych (Plan Deinstytucjonalizacji) – odpowiedzialny ROPS)
wskaźniki



Rekomendacje MFiPR

Zakres wsparcia oraz rodzaje działań/typy operacji:
w ramach celu (k) - dostęp do usług, w tym usług, które wspierają 
dostęp do mieszkań oraz wsparcia skoncentrowanego na osobie

• rozwój mieszkalnictwa wspomaganego i mieszkań chronionych, w tym 
zapewnienie kosztów remontu, adaptacji, zakupu wyposażenia oraz 
usług wspierających dla mieszkańców

• wsparcie procesu usamodzielniania osób przebywających w 
placówkach całodobowych na podst. indywidualnych planów 
usamodzielniania z wykorzystaniem mieszkalnictwa wspomaganego i 
in. usług specjalistycznych

• działania prewencyjne - wsparcie działań zapobiegających 
umieszczaniu osób wymagających wsparcia w placówkach 
całodobowych długoterminowych z wykorzystaniem usług społecznych



Cel (k) - grupy docelowe:

• osoby w kryzysie bezdomności i osoby zagrożone wykluczeniem mieszkaniowym oraz ich 
otoczenie

Beneficjenci:
• JST i ich jednostki organizacyjne (w tym OPS, CUS)
• podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe
• przedsiębiorstwa społeczne
• inne podmioty prowadzące placówki całodobowe
• partnerstwa publiczno-społeczne

Sposób realizacji działań:

• premiowane (preferowane) projekty miast lub grupy gmin i powiatu ziemskiego obejmujące 
kompleksowe działania w zakresie rozwoju usług społecznych i zdrowotnych 

• projekty pozakonkursowe partnerskie (samorządy) lub dodatkowo w partnerstwie z PES

• projekty konkursowe - tam gdzie nie jest realizowany projekt pozakonkursowy



Rekomendacje MFiPR
Zakres wsparcia oraz rodzaje działań/typy operacji:

w ramach celu (l) - wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym

• usługi dla osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych wykluczeniem 

mieszkaniowym - w tym: 

ousługi środowiskowe
o tworzenie i funkcjonowanie mieszkań chronionych i wspomaganych oraz innych 

rozwiązań łączących wsparcie społeczne i mieszkaniowe dla osób w kryzysie 
bezdomności, w tym programu Najpierw mieszkanie

• usługi interwencji kryzysowej

o tworzenie i rozwój ośrodków i punktów interwencji kryzysowej
o dostęp do usług dla osób w sytuacjach kryzysowych, np. poradnictwo, konsultacje (w 

tym specjalistyczne), grupy wsparcia, telefon zaufania/telefoniczna interwencja 
kryzysowa, mieszkania interwencyjne lub inne miejsca noclegowe



Cel (l) - grupy docelowe:

• osoby w kryzysie bezdomności i osoby zagrożone wykluczeniem mieszkaniowym, ich 
otoczenie oraz kadry świadczące usługi

• ofiary przemocy, w tym przemocy w rodzinie i ich otoczenie, kadry świadczące usługi dla 
ofiar przemocy

Beneficjenci:
• JST i ich jednostki organizacyjne
• podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe
• przedsiębiorstwa społeczne
• inne podmioty prowadzące placówki całodobowe
• partnerstwa publiczno-społeczne

Sposób realizacji działań:

• projekty konkursowe



Zagadnienia dotyczące kryzysu 
bezdomności – na co zwrócić 
uwagę w programowaniu 
wsparcia?



Kim jest osoba bezdomna / wykluczona mieszkaniowo?

Definicja ustawowa: osoba bezdomna to osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu 

przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, 

w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym 

i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

 Łatwa w implementacji (zero-jedynkowa)

 Oparta na archaicznych przepisach

 Nie obejmuje specyfiki wchodzenia i wychodzenia z bezdomności jako procesów

 Wykluczająca / stygmatyzująca językowo

Brak ustawowej definicji wykluczenia mieszkaniowego. Wytyczne do realizacji CT9 oraz wytyczne do 

monitorowania postępu rzeczowego RPO na lata 2014-2020 wprost odsyłają do Typologii ETHOS



Typologia ETHOS (FEANTSA)

Trzy domeny konstytuujące „dom”:

 Domena fizyczna (bezpieczeństwo fizyczne) – ochrona przed warunkami zewnętrznymi, ochrona dobytku

 Domena społeczna (bezpieczeństwo społeczne) – zapewnienie realizacji podstawowych potrzeb, 
zachowanie prywatności, możliwość realizowania i czerpania satysfakcji z relacji społecznych

 Domena prawna (bezpieczeństwo prawne) – tytuł prawny do zajmowanego lokalu, ochrona prawna

Naruszenie którejkolwiek z tych domen oznacza sytuację bezdomności lub wykluczenia mieszkaniowego:

1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w skrajnie alarmujących warunkach) 

2. Bez mieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, 

schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje 

opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne 

zakwaterowanie wspierane, w tym mieszkania tymczasowe) 

3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (niepewny najem, z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą)

4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale 

nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie)



Specyfika osób w kryzysie bezdomności

Bezdomność to wypadkowa wielu różnych problemów - rozpad rodziny, problemy 

zdrowotne, problemy psychiczne, niepełnosprawność, niezaradność, brak wsparcia przy 

opuszczaniu instytucji, zadłużenie, przemoc, uzależnienia, bezrobocie…

 Kluczowy jest czas pozostawania w bezdomności, szczególnie ulicznej 
w Polsce ponad połowa osób w kryzysie bezdomności doświadcza go od co najmniej 5 lat

 Bezdomność uliczna – uzależnienia, zaburzenia, degradacja i ciągłe zagrożenie życia 

 Placówki też uzależniają

 Nie wystarczy „przestać pić i wziąć się do roboty”

 Czym jest bezdomność chroniczna? Dlaczego „wolą pić, niż pójść do noclegowni”?

 Stygmatyzacja i brak zainteresowania problemem

W kontekście projektów ważna jest też wysoka mobilność, niestałość tych osób
brak PESEL, ostatnie zameldowanie w innej gminie, nagłe zniknięcie lub wycofanie, konflikt z prawem, wysoki odsetek śmiertelności



Źródła danych - diagnoza 

 Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych MRiPS - co dwa lata w każdej gminie, liczebność 

populacji, podstawowe dane demograficzne, czas bezdomności, gmina ostatniego zameldowania, źródła 

utrzymania, przyczyna bezdomności (deklaratywna), korzystanie z pomocy, potrzeby.

 Badania gmin - ocena zasobów pomocy społecznej, samodzielne badania liczebności (nieliczne), grupy 

focusowe

 Badania Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności i innych organizacji -

raczej jakościowe, problemowe (np. najpierw mieszkanie, dostęp do wybranych form pomocy, wpływ 

właściwości miejscowej na dostępną pomoc, itp.)

 Badania akademickie - rzadkie i zazwyczaj na bardzo niewielkich grupach

 Badania Europejskiego Obserwatorium Bezdomności (FEANTSA) - przekrojowe dla całej UE, 

porównawcze pomiędzy krajami

Istnieje ogromna potrzeba badania i monitorowania zarówno populacji osób w kryzysie 

bezdomności, jak i procesów pomagania tym osobom (np. efektywności)



Obecny system pomocy

 Prewencja - w zasadzie nie istnieje

 Prewencja zadłużeń, eksmisji - brak programów lub niska skuteczność, bariery w przekazywaniu informacji

 Prewencja wobec osób opuszczających instytucje (piecza zastępcza, szpitale, więzienia)

 Zapobieganie konfliktom i przemocy w rodzinie

 Interwencja - powszechna, ale oznacza „silosowanie” i brak oferty dla najtrudniejszych klientów

 Streetworking i inne formy pomocy doraźnej

 Placówki interwencyjne (ogrzewalnie, noclegownie, ale też schroniska); rola izb wytrzeźwień

 Właściwość miejscowa gminy

 Interwencja kryzysowa (domy dla matek z dziećmi) – zadanie powiatu!

 Brak oferty dla osób z zaburzeniami psychicznymi, głęboko uzależnionych, bezdomnych chronicznie

 Integracja - rzadka i nieefektywna 

 Placówki „reintegracyjne” (schroniska)

 Nieliczne programy mieszkaniowe, pierwsze pilotaże Najpierw mieszkanie

 Niedostępność mieszkań komunalnych / tanich mieszkań na wynajem



Interesariusze
 Gminy - do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia, zapewnienie 

posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (art. 17 ustawy o pomocy społ.); tworzenie 

warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych 

gminy (art. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów)

 Organizacje pozarządowe - organy administracji mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy 

społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom 

pozarządowym, o których mowa w ustawie o działalności  pożytku  publicznego  

i o wolontariacie prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej (art. 25 ustawy o pomocy społ.)

 Inne podmioty - niezwiązane z pomocą społeczną, ale zaangażowanie w proces przeciwdziałania 

bezdomności (np. biura/wydziały lokalowe, służby porządkowe, szpitale, ekonomia społeczna, zatrudnienie 

socjalne)

 Partycypacja osób doświadczających bezdomności

 Partnerska współpraca zamiast zlecania zadań - partycypacja podmiotów niepublicznych

 Inicjatywa i koordynacja partnerstwa

 Budowa lokalnego, zdeinstytucjonalizowanego systemu pomocy



Zadania lokalne w strategii rozwoju usług społecznych

 Rozwój i wspieranie mieszkalnictwa społecznego, w tym: 

pozyskiwanie pustostanów

społeczne agencje najmu

szczególny nacisk na programy najpierw mieszkanie

przekształcanie istniejących placówek w zasoby mieszkaniowe

 Zadania samorządu - koordynacja, współpraca międzysektorowa, wyspecjalizowane lokalne jednostki 

organizacyjne odpowiedzialne za bezdomność (w tym prewencję eksmisji) i mieszkalnictwo społeczne

 Wzrost znaczenia usług outreach - jako formy interwencji i ochrony zdrowia i życia, ale także jako pierwszy 

kontakt w procesie wychodzenia z bezdomności

 Trening samodzielności w pieczy zastępczej, praca socjalna w więzieniach

 Model partycypacyjny współpracy lokalnej

 Kampanie społeczne przeciwdziałające stygmatyzacji bezdomności

 Szkolenie kadr



Świadczenie usług w środowisku

 Prewencja (osoby opuszczające instytucje, zapobieganie eksmisjom, praca z dłużnikami)

 Outreach (docieranie do osób w kryzysie – streetworking, ale także pomoc medyczna)

 w tym pomoc osobom nietrzeźwym (OPON zamiast izby wytrzeźwień)

 Schronienie - w mieszkaniu (usługi socjalno-bytowe i opiekuńcze)

 Powrót do zdrowia i dobrostanu (motywacja do podjęcia leczenia, ułatwianie dostępu) - zdrowie fizyczne, 

psychiczne, uzależnienia (leczenie lub redukcja szkód), ale też zadowolenie z prowadzonego trybu życia

 Reintegracja społeczna i zawodowa - asystentura, poradnictwo, udział specjalistów, współpraca PES

 Ważna rola usług w nurcie samopomocowym - „ekspertów przez doświadczenie”

 Usługi wspierające:

wydawanie żywności / jadłodajnie (m.in. w ramach PO PŻ)

wydawanie odzieży

 łaźnie i pralnie

świetlice, punkty informacyjno-konsultacyjne, aktywizacyjne, ambulatoryjne i inne



Mieszkania w pomocy osobom w kryzysie bezdomności
 Nazewnictwo - chronione/wspomagane, treningowe/wspierane, inne nazwy

 Funkcja:
 reintegracyjno-treningowa – dla osób wychodzących z bezdomności po przejściu przez placówki dla osób bezdomnych, w celu nabycia 

umiejętności związanych z samodzielnym korzystaniem z lokalu mieszkalnego i reintegracji ze społecznością (ang. transitional housing –

mieszkania przejściowe);

 reintegracyjno-opiekuńcza - dla osób częściowo niesamodzielnych, w celu świadczenia środowiskowych usług opiekuńczych 

i reintegracji zgodnie z możliwościami psychofizycznymi danej osoby (często z możliwością pobytu na czas nieokreślony);

 reintegracyjno-prewencyjna - dla osób wykluczonych mieszkaniowo, w celu zabezpieczenia przed wejściem w bezdomność 

i reintegracji ze społecznością (ang. rapid rehousing – szybkie zapewnienie ponownego zamieszkania);

 reintegracyjno-interwencyjna - dla osób w skrajnych formach bezdomności (najczęściej ulicznej), zaburzonych psychicznie i głęboko 

uzależnionych, w celu redukcji szkód, a w dalszej kolejności reintegracji ze społecznością zgodnie z możliwościami psychofizycznymi danej 

osoby (ang. housing first – najpierw mieszkanie).

 Elastyczność wsparcia - jak najmniej przeprowadzek, stopniowe wygaszanie wsparcia, zespolone/rozproszone

 Pozyskiwanie zasobów:
 zasób komunalny (remonty!)

 wynajem z rynku prywatnego

 prowizja społeczna, mieszkanie za grunt, remonty za grunt

 pustostany – społeczne agencje najmu

 przekształcenie placówek dla osób bezdomnych



Czym jest najpierw mieszkanie?

 Najważniejsza innowacja w usługach kierowanych do osób doświadczających 

bezdomności w ostatnich 30 latach

Metoda stworzona z myślą o osobach, które bez intensywnej pomocy nie są w stanie 

wyjść z kryzysu bezdomności (bezdomność chroniczna, wysokie potrzeby wsparcia); 

oparta o redukcję szkód

Mieszkanie jako punkt początkowy procesu wsparcia, 

a nie jego cel końcowy

 Zasady oparte o możliwie największy wybór i kontrola 

dla usługobiorcy i zaangażowanie zamiast przymusu

Wysoka skuteczność, znacznie przewyższająca metody 

tradycyjne (model schodkowy/drabinkowy)



Podstawowe zasady najpierw mieszkanie



Model schodkowy a najpierw mieszkanie



Model schodkowy - problemy

 Część usługobiorców „utyka” w usługach (uzależnienie od pomocy, niezdolność do 

osiągnięcia „gotowości mieszkaniowej”, wypadanie z systemu)

 Inni nie chcą lub nie potrafią dostosować się do zasad panujących w usługach

 Zastrzeżenia do etyki pomagania - w szczególności obwiniania osób w kryzysie za 

doprowadzenie do własnej bezdomności i/lub brak motywacji do wyjścia z bezdomności

 Dla niektórych osób doświadczających bezdomności usługi w modelu schodkowym 

mogą stanowić nieprzyjazne środowisko 

Mimo podnoszenia jakości usług i nakładów finansowych, usługi w modelu 

schodkowym cechuje stosunkowo niewielka skuteczność - usługobiorcy korzystają z 

systemu pomocy wielokrotnie i/lub przez długi czas, a mimo tego problem ich 

bezdomności pozostaje nierozwiązany



Cele metody najpierw mieszkanie



Wsparcie - pozostawanie w mieszkaniu

 Podstawowy cel metody – redukcja 
szkód związanych z pozostawaniem 
na ulicy

 Brak wsparcia oznaczałby 
„magazynowanie” osób w kryzysie 
bezdomności w mieszkaniach

 Regularny kontakt pracownika 
programu (asystenta) z usługobiorcą

 Niski caseload (liczba usługobiorców 
przypadająca na jednego pracownika)

 Kluczowa jest praca zespołu



Wsparcie - zdrowie i dobrostan

 Usługi ochrony zdrowia psychicznego

 Usługi terapii uzależnień

 Usługi medyczne

 Usługi opiekuńcze

 Bariery architektoniczne

 Całodobowa dostępność

 Porady i informacje

 Zespół interdyscyplinarny 
czy zewnętrzni specjaliści? 



Wsparcie - integracja społeczna

 Najpierw mieszkanie, ale nie tylko 
mieszkanie

 Umożliwianie normalnego życia 
w warunkach mieszkaniowych 
i w społeczności lokalnej

 Emocjonalne i praktyczne wsparcie

 Ważna rola wsparcia wzajemnego 
(nurt samopomocowy - „ekspert 
przez doświadczenie”)

 Przywrócenie poczucia akceptacji 
i bezpieczeństwa



Najpierw mieszkanie w lokalnej, zintegrowanej 
strategii przeciwdziałania bezdomności

 Usługi prewencyjne

 Usługi streetworkingu (i inne outreach)

 Usługi interwencyjne

 Usługi wsparcia mieszkaniowego i reintegracji o mniejszej intensywności dla osób 

o niższych potrzebach wsparcia (np. rapid re-housing, mieszkania chronione dla 

wychowanków pieczy zastępczej)

 Usługi wsparcia mieszkaniowego i reintegracji w metodzie najpierw mieszkanie

 Usługi dla osób o najwyższych potrzebach wsparcia - mieszkania zespolone z 

personelem wspierającym na miejscu (quasi-instytucje)

 Uzupełniająco: koordynacja, partnerstwo, partycypacja, pozyskiwanie mieszkań (SAN!), 

badania, walka ze stygmatyzacją, szkolenia kadr



Jak to zapisać bardziej 
szczegółowo w programach 
regionalnych?



Zakres wsparcia

• rozwój mieszkalnictwa wspomaganego i chronionego - tworzenie i 
wsparcie funkcjonowania mieszkań wraz z usługami wspierającymi (m.in. 
asysta w usamodzielnianiu, poradnictwo, wsparcie w poszukiwaniu pracy, 
Najpierw mieszkanie)

• obok wsparcia mieszkaniowego także tworzenie i realizacja 
indywidualnych planów usamodzielniania wraz ze świadczeniem usług 
wspierających

• działania prewencyjne - poradnictwo, asysta, konsultacje

• usługi inne niż mieszkaniowe w środowisku

• szkolenia dla kadr pracujących z osobami w kryzysie bezdomności - np. z 
zakresu usług realizowanych w ramach Najpierw mieszkanie; specyfiki 
wsparcia osób w kryzysie bezdomności, kompleksowości wsparcia



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

Jakub Wilczek, Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu 
Bezdomności - www.bezdomnosc.pl

Agnieszka Deja, OZRSS – SIRES II



Projekt: "Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II” (SIRES II) realizowany jest w ramach Działania 
2.9: Rozwój Ekonomii Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt realizują:
Lider partnerstwa: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (OZRSS), 
Partnerzy: Fundacja Idea Rozwoju (FIR), Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP).


