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WYNIKI BADANIA ILOŚCIOWEGO
Nota metodologiczna.

Celem badania ISOB była identyfikacja czynników wpływających na proces wychodzenia z
bezdomności, ocena aktualnej sytuacji życiowej osób bezdomnych i poznanie ich potrzeb. Dane
zbierano w okresie od lipca do grudnia 2014 metodą ankiety audytoryjnej w przypadku
mieszkańców schronisk i metodą wywiadu osobistego w przypadku osób bezdomnych w
przeszłości. Badani zapoznawali się z informacją o badaniu zawierającą informacje o celach
badania, jego realizatorach, anonimowości i poufności zbieranych danych oraz korzyściach i
potencjalnym ryzyku, jakie niesie ze sobą uczestnictwo w badaniu. Byli też poinformowani o tym,
że zgoda na udział w badaniu nie oznacza konieczności odpowiadania na każde z pytań
kwestionariusza. Wszyscy uczestnicy badania podpisywali świadoma zgodę na uczestnictwo w
badaniu przed przystąpieniem do wypełniania kwestionariusza. Zebrane dane wprowadzono do
bazy danych w programie SPSS. Po zakończeniu wywiadu respondenci proszeni byli o zgodę na
pogłębiony wywiad indywidualny.

CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNA BADANYCH

Ankiety zrealizowano na próbie 350 osób, 87% badanych to mieszkańcy schronisk, 13% to osoby
bezdomne w przeszłości (tzw. ‘domni’, n=45). Dwie trzecie próby stanowią mężczyźni. 30% osób
w grupie bezdomnych to kobiety, w grupie ‘domnych’ kobiety stanowią 19%. Uczestnicy badania
to osoby w wieku produkcyjnym - osoby poniżej 30 roku życia stanowiły mniej niż 10% próby,
podobnie jak osoby po 65 roku życia. Średnia wieku wśród osób bezdomnych to 51 lat, najmłodszy
uczestnik badania miał 20 lat, najstarszy 86. ‘Domni’ uczestniczy badania są nieco starsi – średnia
wieku w tej grupie wynosi 56 lat, najmłodszy uczestnik badania miał 29 lat, najstarszy 77.
Bezdomność jest zjawiskiem miejskim: ponad 70% badanych mieszkało w dużych miastach przez
większość swojego życia. 24% badanych to osoby z wykształceniem podstawowym, 37% z
zawodowym, 30% ze średnim, 8% z wyższym (Tabela 1).
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Tabela 1. Struktura społeczno-demograficzna badanych (N=350)

PŁEĆ

% mężczyzn

WIEK
(%)

POCHODZENIE
(%)

STAN CYWILNY
(%)

BEZDOMNI

„DOMNI”

RAZEM

(N=305)

(N=45)

(N=350)

70,4%

81,4%

71,6%

18-30

9,3%

2,2%

8,3%

31-55

49,8%

35,6%

48,1%

55+

40,9%

62,2%

43,6%

wieś

5,7%

2,3%

5,2%

małe miasto

16,8%

11,4%

16%

duże miasto

72,5%

70,5%

72,3%

kawaler/panna

32%

35,6%

32,4%

rozwiedziony/a

44,2%

53,3%

45,6%

w separacji

3,7%

2,2%

3,5%

owdowiały/a

9,5%

2,2%

8,5%

w stałym związku

4,1%

0%

3,5%

żonaty/zamężna

6,5%

6,7%

6,5%

RODZICIELSTWO

% ma dzieci

63,1%

72,1%

64,4%

WYKSZTAŁCENIE

podstawowe

24,3%

22,2%

24%

zawodowe

37,0%

37,8%

37%

średnie

31,3%

28,9%

31,2%

wyższe

7,3%

11,1%

7,8%

(%)
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SYTUACJA SPOŁECZNA BADANYCH

Blisko 2/3 badanych mieszkańców schronisk przebywa tam nie dłużej niż 6 miesięcy, a 15%
dłużej niż 2 lata. W przypadku długości okresu bezdomności proporcje są właściwe odwrócone:
tylko 15% próby to osoby bezdomne krócej niż 6 miesięcy, natomiast 2/3 trwa w bezdomności
dłużej niż 2 lata.

Tabela 2. Długość okresu bezdomności oraz długość pobytu w danych schronisku (bezdomni)
lub we własnym mieszkaniu („domni”), w miesiącach.
BEZDOMNI

„DOMNI”

bezdomność

schronisko

bezdomność

mieszkanie

(m-ce)

(m-ce)

(m-ce)

(m-ce)

DO 6 M-CY

15,5%

65,0%

0%

26,8%

7-24 M-CE

19%

20,4%

22%

41,5%

25-60 M-CY

21,1%

8,8%

12,1%

9,7%

POWYŻEJ 60 M-CY

44,4%

5,8%

65,9%

22%

W przypadku osób ‘domnych’, 27% mieszka w mieszkaniach socjalnych od pół roku lub nawet
krócej, natomiast 22% osób ma mieszkanie już od ponad 5 lat (tabela 2). Średnia długość okresu
bezdomności w tej grupie wynosiła 8,5 roku, dwie trzecie badanych to osoby z doświadczeniem
bezdomności trwającej ponad 5 lat.
Zapytani o powody bezdomności, mieszkańcy schronisk wymieniają: konflikty rodzinne (42%),
eksmisję (40%), brak pracy (32%), uzależnienie (23%) i pobyt w zakładzie karnym (9%). Bardzo
podobnie wygląda sytuacja w grupie osób ‘domnych’: osoby bezdomne w przeszłości zapytane o
powody bezdomności również wymieniały konflikty rodzinne (47%), eksmisję (42%),
uzależnienie (24%) i brak pracy (13%), (tabela3).
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Tabela 3. Powody bezdomności (pytanie wielokrotnego wyboru).
POWÓD BEZDOMNOŚCI

BEZDOMNI

„DOMNI”

RAZEM

KONFLIKTY RODZINNE

42,1%

46,7%

43,7%

EKSMISJA

40,5%

42,2%

41,8%

BRAK PRACY

32,4%

13,3%

29,8%

UZALEŻNIENIE

23,1%

24,4%

23,5%

POBYT W ZAKŁADZIE KARNYM

9,5%

0%

8,2%

BEZDOMNOŚĆ OD DZIECIŃSTWA

4,4%

6,7%

4,7%

ZABURZENIA PSYCHICZNE

2,0%

2,2%

2,1%

Tabela 4. Bliskie więzi z członkami rodziny.
BEZDOMNI

„DOMNI”

RAZEM

bliski
kontakt

potrzeba
nawiązania
lub
poprawy
kontaktu

bliski
kontakt

potrzeba
nawiązania
lub
poprawy
kontaktu

bliski
kontakt

potrzeba
nawiązania
lub
poprawy
kontaktu

NIKT Z RODZINY

36,5%

30,6%

22,7%

32,5%

34,5%

30,7%

DZIECI

30,5%

39,2%

38,6%

47,5%

31,8%

40,5%

RODZEŃSTWO

22,8%

22,2%

36,4%

15,0%

24,5%

21,2%

PARTNER(KA)

14,4%

10,9%

25,0%

10,0%

15,8%

10,8%

RODZICE

11,2%

12,8%

11,4%

2,45

11,2%

11,4%

DALSI KREWNI

10,2%

9,4%

9,1%

10,0%

10,0%

9,8%

DZIADKOWIE

1,8%

1,9%

4,5%

2,5%

2,1%

2,0%
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2% badanych (n=6) wskazało na zaburzenia psychiczne, jako powód bezdomności, a 5% (n=13)
przyznało, że jest bezdomnymi od dzieciństwa (tabela 3). Zdarza się, że sytuacja prowadząca do
bezdomności ma więcej niż jedno źródło – 52% wymienia jeden główny powód, 31% wymienia
dwie przyczyny, pozostali przynajmniej trzy powody.
Mieszkańcy schronisk to w większości osoby samotne – tylko 11% badanych ma partnera, blisko
połowa to osoby rozwiedzione bądź w separacji (48%), ponad 9% to osoby owdowiałe (n=28).
63% bezdomnych ma dzieci (tabela 1). Ponadto brak wsparcia bliskich oraz samotność to
problemy najczęściej wymieniane przez badanych mieszkańców schronisk (obok problemów ze
zdrowiem oraz problemów finansowych), (tabela 6). Ponad 1/3 badanych mieszkańców
schronisk (36%) i 1/5 osób bezdomnych w przeszłości (23%) nie ma kontaktu z nikim ze swojej
rodziny (tabela 4). Ponadto ¼ mieszkańców schronisk nie ma również przyjaciół (26%), (tabela
5). W przypadku osób ‘domnych’ sytuacja ta nie zmienia się znacząco: tylko 7% badanych to
osoby żonate/zamężne, 55% to osoby rozwiedzione bądź w separacji. 72% ‘domnych’ ma dzieci
(tabela 1).

Tabela 5. Bliskie więzi z osobami spoza rodziny.
PRZYJACIELSKI KONTAKT Z

BEZDOMNI

„DOMNI”

RAZEM

OSOBAMI SPOZA RODZINY…

NIE MA TAKIEJ OSOBY

26,5%

15,9%

25,3%

Z OKRESU PRZED

35,0%

31,85

34,5%

ZNAJOMY ZE SCHRONISKA

25,1%

56,8%

29,3%

INNA OSOBA

17,0%

25,0%

18,0%

Z OKRESU „ŻYCIA NA ULICY”

17,0%

15,9%

16,8%

BEZDOMNOŚCIĄ

63% mieszkańców schronisk utrzymuje kontakt z rodziną, najczęściej są to dzieci (30%) lub
rodzeństwo (23%), ponadto ¾ ma przyjaciela: dla 35% osób jest to osoba z okresu przed
bezdomnością, dla 17% jest to osoba z okresu „życia na ulicy”, a 25% znalazło przyjaciela w
schronisku. Bliższy kontakt z rodziną utrzymują osoby „domne” – 77% badanych wskazuje na
utrzymywanie tego kontaktu, przede wszystkim z dziećmi lub rodzeństwem. Ponadto 84% osób
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„domnych” deklaruje, że ma przyjaciela – a w 57% jest to osoba z okresu życia w schronisku
(tabela 4 i tabela 5).
Bezdomni mieszkańcy schronisk wymieniają szereg problemów, z którymi się borykają:
samotność (45%), brak wsparcia bliskich (39%), problemy ze zdrowiem fizycznym (39%),
problemy finansowe (37%), problemy zawodowe (32%), trudności w załatwianiu spraw (25%),
problemy z alkoholem (18%), problemy ze zdrowiem psychicznym (15%), problemy prawne
(14%), nuda (13%), problemy związane z trudnymi bądź traumatycznymi doświadczeniami jak
prostytucja, gwałt czy przemoc domowa (9%), problemy z narkotykami (3%), (tabela 6).

Tabela 6. Problemy wymieniane przez badanych oraz potrzeba uzyskania pomocy w związku z
nimi („domni”).
PROBLEMY

BEZDOMNI

„DOMNI”

RAZEM

% PROBLEMÓW
(% POTRZEBA WSPARCIA)

SAMOTNOŚĆ

44,7%

33,3% (15.6%)

43,1%

PROBLEMY MEDYCZNE, ZDROWOTNE,

38,8%

53,3% (22,2%)

40,9%

PROBLEMY FINANSOWE, DŁUGI

37,5%

53,3% (31,1%)

39,4%

BRAK WSPARCIA ZE STRONY BLISKICH

39,5%

20,0% (2,2%)

36,9%

PROBLEMY ZAWODOWE LUB

31,6%

8,9% (4,4%)

28,6%

TRUDNOŚCI W ZAŁATWIANIU SPRAW

25,3%

15,6% (4,4%)

24,0%

PROBLEMY Z ALKOHOLEM

18,1%

4,4% (2,2%)

16,3%

PROBLEMY EMOCJONALNE,

15,1%

15,6% (8,9%)

15,4%

NUDA

13,2%

13,3% (8,9%)

13,1%

PROBLEMY PRAWNE (ZAWIESZENIA,

14,1%

4,4% (2,2%)

12,9%

9,2%

6,7% (0%)

8,9%

3%

0% (0%)

2,6%

FIZYCZNE

ZWIĄZANE Z BEZROBOCIEM

PSYCHOLOGICZNE, PSYCHIATRYCZNE

SPRAWY W TOKU)
PROBLEMY W ZWIĄZKU Z TRUDNYMI
DOŚWIADCZENIAMI (PROSTYTUCJA,
GWAŁT, PRZEMOC DOMOWA)
PROBLEMY Z NARKOTYKAMI

* W pytaniu pojawiły się duże braki danych, prawdopodobnie oznaczające NIE, dlatego też odsetki
uwzględniają braki danych.
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Poza samotnością i brakiem wsparcia, szczególnie dokuczliwym problemem jest zdrowie
fizyczne: 30% mieszkańców schronisk oceniło swój stan zdrowia, jako zły lub bardzo zły, 35%
jako średni i 35% jako dobry lub bardzo dobry (tabela 7).
Tabela 7. Stan zdrowia badanych.
STAN ZDROWIA

BEZDOMNI

BARDZO ZŁY

„DOMNI”

RAZEM

6,4%

2,35

5,8%

ZŁY

23,5%

20,5%

23,3%

ŚREDNI

34,9%

52,3%

37%

DOBRY

27,2%

25,0%

26,8%

8,1%

0%

7%

BARDZO DOBRY

Kolejną grupę szczególnie uciążliwych problemów stanowią problemy finansowo-zawodowe:
57% badanych ma długi, w tym: 35% u komornika, 23% w banku, 10% u osób prywatnych, 7% w
administracji, 3% w para-banku (tabela 8).
Tabela 8. Zadłużenie badanych.

MAM DŁUGI …

BEZDOMNI

„DOMNI”

RAZEM

57,6%

51,1%

56,9%

35,5%

28,9%

34,9%

23%

20,0%

22,9%

11,2%

4,4%

10,3%

W ADMINISTRACJI

6,3%

6,7%

6,6%

W PARABANKU

3,9%

0%

3,4%

U KOMORNIKA
W BANKU
U OSÓB PRYWATNYCH

* W pytaniu pojawiły się duże braki danych, prawdopodobnie oznaczające odpowiedź negatywną,
dlatego też odsetki uwzględniają braki danych. Oznacza to, ze np. przynajmniej 22,9% badanych
ma długi w banku.
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Tylko połowa badanych pracuje (54%), z tego 43% na czarno, pozostali utrzymują się z zasiłku,
renty lub emerytury. Miesięczne wydatki 95% badanych są poniżej 1500pln, w tym wydatki
połowy badanych nie przekraczają 500pln. 31% badanych nie ma wystarczających dochodów, aby
kupić sobie niezbędne leki, 24% nie stać na zakup ubrań. Ponadto 44% osób „domnych” nie stać
na zakup jedzenia (osoby bezdomne otrzymują posiłki w schroniskach).
Tabela 9. Trudności finansowe badanych.
BEZDOMNI

„DOMNI”

RAZEM

… NA ZAKUP LEKÓW

29,3%

37,8%

30,6%

… NA ZAKUP UBRAŃ

22,7%

33,3%

24,0%

… NA POSIŁKI

-

55,6%

-

WYSTARCZA MI PIENIĘDZY …

* W pytaniu pojawiły się duże braki danych, prawdopodobnie oznaczające odpowiedź negatywną,
dlatego też odsetki uwzględniają braki danych. Pytanie o posiłki zadano wyłącznie w grupie
„domnych”.
14% mieszkańców schronisk wymieniło problemy prawne, jako dokuczliwe w ich obecnej
sytuacji, jedocześnie wymieniając różnego typu konflikty z prawem, których doświadczyli w ciągu
swojego życia - 32% otrzymało sądowy wyrok w zawieszeniu, a 21% wyrok bez zawieszenia. 23%
mieszkańców schronisk ma orzeczone alimenty, 27% ma orzeczenie eksmisji, a 26% było
ukaranych przez sąd karą grzywny. Ponadto 3% było skierowanych na leczenie w związku z
uzależnieniem (tabela 10).
Tabela 10. Wyroki sądowe otrzymane kiedykolwiek w życiu według orzeczeń.
BEZDOMNI

„DOMNI”

RAZEM

GRZYWNA

26%

28,9%

26,3%

EKSMISJA

27,3%

26,7%

27,4%

ALIMENTY

23,4%

24,4%

23,4%

LECZENIE PRZYMUSOWE

3,3%

8,9%

4,0%

WYROK W ZAWIESZENIU

32,2%

20,0%

30,6%

WYROK BEZ ZAWIESZENIA

20,7%

24,4%

21,1%

* W pytaniu pojawiły się duże braki danych, prawdopodobnie oznaczające odpowiedź negatywną,
dlatego też odsetki uwzględniają braki danych.
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W przypadku osób ‘domnych’ sytuacja wydaje się ulegać nieznacznej poprawie, jednak
zdecydowanie uciążliwe są problemy ze zdrowiem fizycznym (53%) - 23% oceniło swój stan
zdrowia, jako zły lub bardzo zły (tabela 6 oraz tabela 7). Kolejna grupa problemów szczególnie
uciążliwych w tej grupie to problemy finansowe (53%). 51% ma długi, w tym: 29% u komornika,
20% w banku, 7% w administracji, 4% u osób prywatnych (tabela 8). Niektórym osobom
‘domnym’ również dokucza samotność (33%) i brak wsparcia bliskich (20%). Badani wymienili
też: trudności w załatwianiu spraw (16%), problemy ze zdrowiem psychicznym (16%), nuda
(13%), problemy zawodowe (9%), problemy z alkoholem (4%) oraz problemy prawne (4%).
Zdrowie zarówno psychiczne jak i fizyczne, samotność, nuda oraz kłopoty finansowe to obszary,
w których osoby ‘domne’ oczekują najwięcej wsparcia (tabela 6).

UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

Jeśli chodzi o substancje psychoaktywne 83% mieszkańców schronisk pali papierosy, 72%
regularnie, 37% wypala ponad paczkę dziennie. Wśród osób bezdomnych w przeszłości odsetki
te są nieco niższe: 73% pali papierosy, 58% regularnie, w tym 36% wypala przynajmniej paczkę
dziennie (tabela 11).

Tabela 11. Używanie nikotyny w ciągu ostatniego roku.
BEZDOMNI

„DOMNI”

RAZEM

NIGDY

16,9%

26,7%

18,2%

OD CZASU DO CZASU

11,2%

15,6%

11,7%

REGULARNIE, >20

34,9%

22,2%

33,4%

REGULARNIE, <20

36,9%

35,6%

36,7%

Natomiast alkoholu nie używa wcale 34% mieszkańców schronisk, a 32% pije alkohol nie częściej
niż raz w miesiącu. 15% badanych pije alkohol częściej, 7% codziennie. Blisko połowa badanych
przyznała się do faktu upicia się przynajmniej raz w ciągu ostatniego roku, 26% upija się
przynajmniej raz w miesiącu, w tym 12% przynajmniej raz w tygodniu (tabela 12).
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Tabela 12. Używanie alkoholu oraz sytuacje upicia się w ciągu ostatniego roku.
BEZDOMNI
picie

„DOMNI”

nietrzeźwość

alkoholu

picie

RAZEM

nietrzeźwość

alkoholu

picie

nietrzeźwość

alkoholu

33,6%

51,45

57,8%

72,2%

37,0%

54,0%

5,9%

11,2%

6,7%

16,7%

6,0%

11,7%

11,5%

6,8%

8,9%

0%

11,1%

6,0%

3,1%

4,3%

2,2%

2,8%

3,0%

4,1%

11,5%

7,9%

6,7%

2,8%

10,8%

7,3%

2-3 RAZY W
MIESIĄCU

8,7%

6,1%

8,9%

2,8%

8,7%

5,7%

1-2 RAZY W
TYGODNIU

10,8%

4,7%

8,9%

2,8%

10,5%

4,1%

3-4 RAZY W
TYGODNIU

8,0%

2,9%

0%

0%

6,9%

2,5%

CODZIENNIE
LUB PRAWIE
CODZIENNIE

6,6%

4,7%

0%

0%

5,7%

4,4%

WCALE
RAZ W ROKU
2-5 RAZY W
ROKU
6-11 RAZY W
ROKU
RAZ W
MIESIĄCU

Jednocześnie 4% badanych wskazało na aktualny problem uzależnienia od alkoholu, a 45%
przyznało, że w przeszłości było uzależnionych od alkoholu. 14% (41 osób) badanych używało w
ciągu ostatnich 12 miesięcy leków psychoaktywnych, 6% (18 osób) marihuany, 3% (9 osób)
innych narkotyków. 5% przyznało się do uzależnienia od narkotyków w przeszłości, 1 osoba ma
ten problem nadal. 37% badanych grało w ciągu ostatniego roku w gry hazardowe, większość na
niewielkie sumy, ale 3,7% (11 osób) wydało na gry hazardowe ponad 150 PLN, w tym ponad
połowa więcej niż 1500 PLN. 7 osób (2%) przyznało się do aktualnego problemu z uzależnieniem
od hazardu.
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ZAINTERESOWANIE ZAJĘCIAMI AKTYWIZUJĄCYMI

Jeśli chodzi o zajęcia sportowe, blisko 35% badanych wskazało na brak potrzeby uczestniczenia
w nich, jednocześnie ponad połowa wszystkich badanych przyznała, że uczestniczy w nich za
rzadko, a nawet zdecydowanie za rzadko. Na potrzebę zajęć kulturalnych wskazało 70%
badanych, 25% nie ma takiej potrzeby.
26% mieszkańców schronisk i 16% osób ‘domnych’ wyraziło zainteresowanie zajęciami
muzycznymi, a 27% mieszkańców schronisk i 20% osób ‘domnych’ zajęciami tanecznymi. 18%
mieszkańców schronisk i 13% osób ‘domnych’ wyraziło zainteresowanie zajęciami plastycznymi.
21% wszystkich badanych wyraziło zainteresowanie zajęciami fotograficznymi, a 14% zajęciami
teatralnymi.

POTRZEBA ZWIĘKSZENIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Blisko 38% mieszkańców schronisk i 72% osób ‘domnych’ chciałoby poprawić swoje
umiejętności komputerowe. Ponad połowa mieszkańców schronisk (55%) i 41% osób ‘domnych’
chciałaby mieć większa wiedzę prawną. 31% mieszkańców schronisk i 23% osób ‘domnych’
chciałby nauczyć się lepiej zarządzać swoim budżetem.
20% wszystkich badanych wskazało na potrzebę zajęć autoprezentacyjnych, 68% uznało, ze ma
wystarczająca ilość kompetencji w tym zakresie.
18% mieszkańców schronisk chciałoby nauczyć się gotować, ale tylko jedna z osób ‘domnych’
wymienia taka potrzebę. 84% ogółu badanych uznała, ze ma wystarczające umiejętności w tym
zakresie.

Podsumowanie: WYNIKI BADANIA ILOŚCIOWEGO

Celem badania ISOB była identyfikacja czynników wpływających na proces wychodzenia z
bezdomności, ocena aktualnej sytuacji życiowej osób bezdomnych i poznanie ich potrzeb. Dane
(N=350) zbierano w okresie od lipca do grudnia 2014 metodą ankiety audytoryjnej w przypadku
mieszkańców schronisk i metodą wywiadu osobistego w przypadku osób bezdomnych w
przeszłości.
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87% badanych to mieszkańcy schronisk, 13% to osoby bezdomne w przeszłości (tzw. ‘domni’,
n=45). 30% osób w grupie bezdomnych to kobiety, w grupie ‘domnych’ kobiety stanowią 19%.
Średnia wieku wśród osób bezdomnych to 51 lat, najmłodszy uczestnik badania miał 20 lat,
najstarszy 86. ‘Domni’ uczestniczy badania są nieco starsi – średnia wieku w tej grupie wynosi 56
lat, najmłodszy uczestnik badania miał 29 lat, najstarszy 77.
Blisko 2/3 badanych mieszkańców schronisk przebywa tam nie dłużej niż 6 miesięcy, a 15%
dłużej niż 2 lata. W przypadku długości okresu bezdomności proporcje są właściwe odwrócone:
tylko 15% próby to osoby bezdomne krócej niż 6 miesięcy, natomiast 2/3 trwa w bezdomności
dłużej niż 2 lata. W przypadku osób ‘domnych’, 27% mieszka w mieszkaniach socjalnych od pół
roku lub nawet krócej, natomiast 22% osób ma mieszkanie już od ponad 5 lat. Średnia długość
okresu bezdomności w tej grupie wynosiła 8,5 roku, dwie trzecie badanych to osoby z
doświadczeniem bezdomności trwającej ponad 5 lat.
Zapytani o powody bezdomności, mieszkańcy schronisk wymieniają: konflikty rodzinne (42%),
eksmisję (40%), brak pracy (32%), uzależnienie (23%) i pobyt w zakładzie karnym (9%). Bardzo
podobnie wygląda sytuacja w grupie osób ‘domnych’: osoby bezdomne w przeszłości zapytane o
powody bezdomności również wymieniały konflikty rodzinne (47%), eksmisję (42%),
uzależnienie (24%) i brak pracy (13%). 2% badanych (n=6) wskazało na zaburzenia psychiczne,
jako powód bezdomności, a 5% (n=13) przyznało, że jest bezdomnymi od dzieciństwa. Zdarza się,
że sytuacja prowadząca do bezdomności ma więcej niż jedno źródło – 52% wymienia jeden
główny powód, 31% wymienia dwie przyczyny, pozostali przynajmniej trzy powody.
Mieszkańcy schronisk to w większości osoby samotne – tylko 11% badanych ma partnera, blisko
połowa to osoby rozwiedzione bądź w separacji (48%), ponad 9% to osoby owdowiałe (n=28).
63% bezdomnych ma dzieci. Ponadto brak wsparcia bliskich oraz samotność to problemy
najczęściej wymieniane przez badanych mieszkańców schronisk (obok problemów ze zdrowiem
oraz problemów finansowych). Ponad 1/3 badanych mieszkańców schronisk (36%) i 1/5 osób
bezdomnych w przeszłości (23%) nie ma kontaktu z nikim ze swojej rodziny. Ponadto ¼
mieszkańców schronisk nie ma również przyjaciół (26%). W przypadku osób ‘domnych’ sytuacja
ta nie zmienia się znacząco: tylko 7% badanych to osoby żonate/zamężne, 55% to osoby
rozwiedzione bądź w separacji.
63% mieszkańców schronisk utrzymuje kontakt z rodziną, najczęściej są to dzieci (30%) lub
rodzeństwo (23%), ponadto ¾ ma przyjaciela: dla 35% osób jest to osoba z okresu przed
bezdomnością, dla 17% jest to osoba z okresu „życia na ulicy”, a 25% znalazło przyjaciela w
schronisku. Bliższy kontakt z rodziną utrzymują osoby „domne” – 77% badanych wskazuje na
utrzymywanie tego kontaktu, przede wszystkim z dziećmi lub rodzeństwem. Ponadto 84% osób
„domnych” deklaruje, że ma przyjaciela – a w 57% jest to osoba z okresu życia w schronisku.
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Bezdomni mieszkańcy schronisk wymieniają szereg problemów, z którymi się borykają:
samotność (45%), brak wsparcia bliskich (39%), problemy ze zdrowiem fizycznym (39%),
problemy finansowe (37%), problemy zawodowe (32%), trudności w załatwianiu spraw (25%),
problemy z alkoholem (18%), problemy ze zdrowiem psychicznym (15%), problemy prawne
(14%), nuda (13%), problemy związane z trudnymi bądź traumatycznymi doświadczeniami jak
prostytucja, gwałt czy przemoc domowa (9%), problemy z narkotykami (3%). Poza samotnością
i brakiem wsparcia, szczególnie dokuczliwym problemem jest zdrowie fizyczne: 30%
mieszkańców schronisk oceniło swój stan zdrowia, jako zły lub bardzo zły, 35% jako średni i 35%
jako dobry lub bardzo dobry. Kolejną grupę szczególnie uciążliwych problemów stanowią
problemy finansowo-zawodowe: 57% badanych ma długi, w tym: 35% u komornika, 23% w
banku, 10% u osób prywatnych, 7% w administracji, 3% w para-banku. Tylko połowa badanych
pracuje (54%), z tego 43% na czarno, pozostali utrzymują się z zasiłku, renty lub emerytury.
Miesięczne wydatki 95% badanych są poniżej 1500pln, w tym wydatki połowy badanych nie
przekraczają 500pln. 31% badanych nie ma wystarczających dochodów, aby kupić sobie
niezbędne leki, 24% nie stać na zakup ubrań. Ponadto 44% osób „domnych” nie stać na zakup
jedzenia (osoby bezdomne otrzymują posiłki w schroniskach). 14% mieszkańców schronisk
wymieniło problemy prawne, jako dokuczliwe w ich obecnej sytuacji, jedocześnie wymieniając
różnego typu konflikty z prawem, których doświadczyli w ciągu swojego życia - 32% otrzymało
sądowy wyrok w zawieszeniu, a 21% wyrok bez zawieszenia. 23% mieszkańców schronisk ma
orzeczone alimenty, 27% ma orzeczenie eksmisji, a 26% było ukaranych przez sąd karą grzywny.
Ponadto 3% było skierowanych na leczenie w związku z uzależnieniem.
W przypadku osób ‘domnych’ sytuacja wydaje się ulegać nieznacznej poprawie, jednak
zdecydowanie uciążliwe są problemy ze zdrowiem fizycznym (53%) - 23% oceniło swój stan
zdrowia jako zły lub bardzo zły. Kolejna grupa problemów szczególnie uciążliwych w tej grupie
to problemy finansowe (53%). 51% ma długi, w tym: 29% u komornika, 20% w banku, 7% w
administracji, 4% u osób prywatnych. Niektórym osobom ‘domnym’ również dokucza samotność
(33%) i brak wsparcia bliskich (20%). Badani wymienili też: trudności w załatwianiu spraw
(16%), problemy ze zdrowiem psychicznym (16%), nuda (13%), problemy zawodowe (9%),
problemy z alkoholem (4%) oraz problemy prawne (4%). Zdrowie zarówno psychiczne jak i
fizyczne, samotność, nuda oraz kłopoty finansowe to obszary, w których osoby ‘domne’ oczekują
najwięcej wsparcia.
4% badanych wskazało na aktualny problem uzależnienia od alkoholu, a 45% przyznało, że w
przeszłości było uzależnionych od alkoholu. 14% (41 osób) badanych używało w ciągu ostatnich
12 miesięcy leków psychoaktywnych, 6% (18 osób) marihuany, 3% (9 osób) innych narkotyków.
5% przyznało się do uzależnienia od narkotyków w przeszłości, 1 osoba ma ten problem nadal.
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37% badanych grało w ciągu ostatniego roku w gry hazardowe, większość na niewielkie sumy, ale
3,7% (11 osób) wydało na gry hazardowe ponad 150 PLN, w tym ponad połowa więcej niż 1500
PLN. 7 osób (2%) przyznało się do aktualnego problemu z uzależnieniem od hazardu.
Jeśli chodzi o zajęcia sportowe, blisko 35% badanych wskazało na brak potrzeby uczestniczenia
w nich, jednocześnie ponad połowa wszystkich badanych przyznała, że uczestniczy w nich za
rzadko, a nawet zdecydowanie za rzadko. Na potrzebę zajęć kulturalnych wskazało 70%
badanych, 25% nie ma takiej potrzeby. Blisko 38% mieszkańców schronisk i 72% osób ‘domnych’
chciałoby poprawić swoje umiejętności komputerowe. Ponad połowa mieszkańców schronisk
(55%) i 41% osób ‘domnych’ chciałaby mieć większa wiedzę prawną. 31% mieszkańców
schronisk i 23% osób ‘domnych’ chciałby nauczyć się lepiej zarządzać swoim budżetem.
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WYWIADY INDYWIDUALNE Z MIESZKAŃCAMI SCHRONISK ORAZ
OSOBAMI BEZDOMNYMI W PRZESZŁOŚCI
Nota metodologiczna.
Celem badania ISOB była identyfikacja czynników wpływających na proces wychodzenia z
bezdomności, ocena aktualnej sytuacji życiowej osób bezdomnych i poznanie ich potrzeb. W
obecnym projekcie zastosowano metodologię badań jakościowych. Podejście jakościowe wydaje
się dobrze dostosowane do badania procesu wychodzenia z bezdomności – pozwala poznać i
zrozumieć konstruowaną przez jednostki rzeczywistość społeczną oraz uchwycić warunki
przyczynowe i interweniujące określonego procesu zmiany (Konecki 2000). „Badania jakościowe,
kładąc akcent na przeżyte doświadczenie, są dobrze dostosowane do rozpoznawania znaczeń, które
ludzie przypisują zdarzeniom, procesom i strukturom swojego życia: ich percepcjom, domysłom,
przedwczesnym osądom i z góry przyjętym założeniom oraz do wiązania tych znaczeń z otaczającym
ludzi światem społecznym” (Miles & Huberman 2000: 10).
Osoby wypełniające ankietę (N=350) proszono o wyrażenie zgody na nawiązanie w nimi kontaktu
i zaproszenie ich na wywiad indywidualny. Spośród wszystkich zgłoszeń, wybrano 26 badanych
– 14 mieszkańców schroniska oraz 12 osób bezdomnych w przeszłości, a obecnie mieszkających
w mieszkaniach socjalnych. Wywiady indywidualne realizowała przeszkolona ankieterka
niezwiązana z Caritas. Wszystkie wywiady były nagrywane na dyktafon po uzyskaniu zgody
respondenta, a następnie przepisywane słowo po słowie.
Swobodny wywiad osobisty ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji rozpoczynał się
prośbą o graficzne przedstawienie wydarzeń w życiu respondenta na tablicy zmywalnomagnetycznej podzielonej horyzontalnie na pół czarną linią zgodnie z następującą instrukcją:
„Proszę spróbować narysować na tej tablicy linię swojego życia. Czarna linia służy, jako punkt
odniesienia. Może Pan(i) użyć czerwonego, zielonego i niebieskiego markera.” Był to doskonały
sposób na rozpoczęcie wywiadu sprzyjający wytworzeniu atmosfery opowiadania historii –
niektóre opowieści rozpoczynały się już w trakcie powstawania rysunku. Komentarze w trakcie
rysowania zostały zanotowane a zachowanie respondenta w trakcie rysowania opisane przez
ankietera w Postscriptum.
Swobodny wywiad osobisty odbywał się przy wykorzystaniu Dyspozycji do wywiadu, które
zawierały pytania rozpoczynające wywiad oraz przykładowe pytania wprowadzające do
poszczególnych części tematycznych wywiadu. Dyspozycje do wywiadu ułatwiały koncentrację
na przedmiocie badania oraz dostarczały ram zapewniających porównywalność danych
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zebranych w trakcie wywiadu. Wszystkie wywiady swobodne były nagrywane po uzyskaniu
zgody respondentów. Sporządzono szczegółowe transkrypcje nagrań wywiadów.
Podstawową jednostką analizy były przypadki, czyli pełne transkrypcje wywiadu, poddane
analizie zdanie po zdaniu i oznaczone słowami kluczowymi, odnoszącymi się do dyspozycji do
wywiadu. Oznaczenia te stanowiły podstawę do kodowania wywiadu. Przy interpretacji danych
uwzględniano informacje z postscriptum dotyczące niejasności interpretacyjnych oraz
nieprzewidzianych zdarzeń.
Do analizy przypadków (ATLAS: primary documents) – na etapie kodowania wywiadów
wykorzystano program ATLAS.ti (wersja 5.5.3) – jeden z najnowocześniejszych programów do
wspomaganej komputerowo analizy danych jakościowych umożliwiający elastyczne i
interpretatywne podejście do tych danych (Bieliński i współpr. 2007). Program ten okazał się
bardzo pomocnym narzędziem w systematycznej analizie danych zawartych w rozbudowanych
transkrypcjach wywiadów. W oznaczaniu tekstu słowami kluczowymi zastosowano procedurę
kodowania otwartego (open coding). Słowa kluczowe powiązane z fragmentami analizowanego
tekstu uporządkowano w dwupoziomowa strukturę, przypisując im kody mające odniesienie w
dyspozycjach do wywiadu i koncepcjach odpowiadających jego częściom tematycznym.
Ostatnim etapem analizy było poszukiwanie głównych obszarów tematycznych wspólnych dla
analizowanych przypadków. W tym celu wykorzystano technikę systematycznego kontrastowania
poprzez porównywanie przypadków. Poszukiwano różnic i podobieństw pomiędzy przypadkami
przy uwzględnieniu ich specyficznych cech (przykładowo: płeć, czy też strategia wykorzystania
pomocy instytucjonalnej). Efektem tej procedury był rozwinięcie kategorii głównych, wyrażonych
w formie typologii.
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TRAJEKTORIE ŻYCIA BADANYCH

Poniżej prezentujemy kilka wybranych przykładów trajektorii linii życia wraz z komentarzami
ankietera oraz osoby wykonującej rysunek:

PRZYKŁAD 1: MĘŻCZYZNA LAT 50, MIESZKANIEC SCHRONISKA.

Uwagi ankietera:
„Respondent bez opieszałości przystąpił do zadania, opatrzył linię swojego życia komentarzami,
które zostały przez niego naniesione również na tablicę – mówią o tym, jakiego okresu dotyczą
jego „wzloty i upadki”. Respondent B1/M50 rysował linię od prawej do lewej”.
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Uwagi respondenta:
R: To będzie krzywa linia. Upadki i wzloty. (…) Tu za kawalera to wzlot był… szkoła, piłka…
A: Co symbolizuje pierwszy upadek? – wyrzucenie z kadry?
R: No wywalili: dyskoteka, chlanie; zaczęło się już picie. W małżeństwie było różnie a później były
upadki. Na brak pieniędzy nie narzekałem, prowadziłem dyskotekę tam na Mazurach (…) ja
współpracowałem z nim 2 lata; i się skończyło. Ja tam byłem na Sylwestra i widziałem, co moja
żona robiła (…) całowanie się z moim kolegą, wyjście z moim kolegą, nie wiem, po co – można
sobie domysły robić rożne. Dlatego ja uciekłem wtedy do Danii, zrezygnowałem z tego
wszystkiego. Wzloty miałem w tym małżeństwie i upadek; później po tym upadku terapia, przed
Danią robiłem terapię. (…) W ogóle ten związek, to małżeństwo to była porażka dla mnie. (…)
Później była terapia, praca i wyjazd do Danii; no i powrót na święta po dwóch latach – znaczy ja
byłem po roku i było wszystko dobrze, a po dwóch latach…
A: To, co Pan teraz rysuje jest teraz?
R: Obecnie, O! Ta bezdomność to „dołek”. Ja to mówią – jest człowiek bezdomny, ale w dołku, dołek
niesamowity, że dna się sięga … kanały, picie. (…)
A: Mieszkając na ulicy poszedł Pan sam do szpitala i od razu miał Pan operację…
R: Tak, tego samego dnia, za niecałą godzinę miałem operację. (…) Budzę się już po wszystkim.
A: Po pobycie w szpitalu, po operacji trafił Pan na Wolską?
R: Tak, trafiłem na Wolską. (…) Miałem jakieś pieniądze, pomogła mi taka znajoma, nie wierzyła
mi, bo znała mnie od tej strony, że chlałem a ja jej pokazałem, że jestem po operacji, nie mam gdzie
iść a na tę działkę nie chcę. Powiedziała: ja ci pomogę, ale jak mnie zawiedziesz to to będzie
pierwszy i ostatni raz. Przyszedłem do niej do pracy, pokazałem, że zapłaciłem za miesiąc z góry,
ona bardzo zadowolona była „to przyjdź jak będę wychodziła z pracy”. Ona wyszła z pracy jeszcze
zakupy mi zrobiła: herbaty, cukier – ona się bała mi te zakupy dać żebym nie poszedł i nie sprzedał
na alkohol… (…) Teraz mam taką opinię wyrobioną, że lekarz wyjechał za granice z żoną i
powierzył mi mieszkanie, domek, dobytek całego swojego życia, lekarz; żebym mu tam pomógł
[w remoncie]; (…) I taką opinię sobie wyrobiłem dzięki niepiciu, nie? (respondent płacze).
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PRZYKŁAD 2: MĘŻCZYZNA LAT 38, MIESZKANIEC SCHRONISKA.

Uwagi ankietera:
„Respondent użył dwóch kolorów: Kolor czerwony oznacza dobry okres w jego życiu – trwający
do października 2011 roku (normalne życie przeciętnego człowieka); Kolor czarny – początek
złego okresu (eksmisja, schronisko, narkomania i więzienie brata).”

Uwagi respondenta:
R: Wzloty i upadki? To wzloty będą na czerwono, a upadki będą na czarno. Może tak zrobimy,
że tak będzie, od roku 2008 było dobrze, przez te 3 lata… no trzy lata było dobrze, nie wcześniej.
Od 2006, bo brat to później zaczął tak ćpać. 2007/8 chyba, jeszcze nie było tak źle. Było dobrze
do… 2010 było dobrze, a później to już jak babcia nogę złamał i w szpitalu leżała i później zaczęła
się źle czuć. Też był taki rok był, jak to się mówi popieprzony naprawdę. No ja pracowałem,
zacząłem pić, wdałem się w alkoholizm, no niestety, dziewczyna mnie rzuciła. To tak wszystko
po prostu było, teraz to wyłącznie na razie mam jak to się mówi pracę dorywczą. (…) Przez te parę
lat było dobrze, a później to już zaczęło, jak babcia umarła to już totalnie (…) …no dostaliśmy
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eksmisję po prostu, babcia już nie żyła. I tak. (…) Jak nas wyrzucili z mieszkania, to żeśmy nie
przyszli tu od razu. Tylko mieszkaliśmy u sąsiadów. Oni mieli małe dziecko, oni pracowali. Ale
przyszedł ten dzień, że kazali nam się wyprowadzać. (…) Ja byłem, ja pracowałem a mama była na
zwolnieniu cały czas. No i raz się płaciło, raz się nie płaciło, tak było. No ja zacząłem pić, no wie
Pani jak to jest. Piłem, nie piłem po prostu, teraz mam dług do spłacenia za te usługi
telekomunikacyjne. 2800 złotych. (…) Raz się [do schroniska] przyjąłem, później w styczni mnie
stąd usunęli, nie wiem, za żaden alkohol, nie ten, tylko po prostu tak. (…) Że nic z sobą nie robiłem.
Coś tam jeszcze było nie pamiętam dokładnie. (…) I wróciłem tu teraz …. we wrześniu tamtego
roku, już minął rok jak jestem tutaj, z powrotem. Moja mama złożyła ten, papiery o mieszkanie,
po prostu no i trzeba czekać teraz. (cisza)… eksmisję mieliśmy w 2010, no w październiku. No i
niech sobie Pani policzy, 4 lata już [w bezdomności] będzie. No tu pracowałem, to było dobrze,
a tu już tam od któregoś roku po prostu tak.. 2011-2012. Po prostu. Ten [okres] jest dobry.
Napiszemy dobry. Tu będzie dobry. Też pracowałem na zajezdni autobusowej, tak samo na noce.
Z kolegą stąd. Ale też już go dawno tu nie ma. Wyprowadził się, nie wiem, co się z nim dzieje, nie
odzywa się nawet.

PRZYKŁAD 3: MĘŻCZYZNA LAT 62, MIESZKANIEC SCHRONISKA.
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Uwagi ankietera:
„Respondent (R) bardzo ochoczo przystąpił do zadania. Jako jedyny z dotychczasowych R użył
wszystkich kolorów podczas rysowania linii swojego życia. Kolor zielony – dotyczy najlepszych,
najbardziej pozytywnych momentów życia respondenta. Niebieski – został użyty do narysowania
optymalnie dobrych okresów. Czerwony – do złych okresów (dot. alkoholizmu). Czarny – do
najgorszych. Czerwony wykrzyknik na końcu linii życia R jest symbolem lęku przed osaczającą
go choroba alkoholową, z którą R nie potrafi sobie poradzić pomimo nieustannej walki.”
Uwagi respondenta:
R: Mniej więcej przez 7 lat było mi bardzo fajnie, co prawda mieszkaliśmy wtedy na wspólnej
kuchni, w tamtych latach wiadomo, Warszawa w 90 procentach zburzona. (…) Miałem do szkoły
podstawowej pięć budek z piwem. W związku z tym już w szkole podstawowej nauczyłem się pić
piwo, no i oczywiście palić papierosy. Takie środowisko i taki bajer był wtedy. (…) Do tych 14 lat.
No i w tym wieku już zaczynałem dostawać, hopla z przerzutką, jak ja to nazywam. Zaczęło mnie
odbijać, jako to młodemu chłopakowi i tak mi odbijało, że nie chcieli mi do technikum papierów
przyjąć. (…) Nie chciało się do szkoły chodzić i wszystkie oceny z przedmiotów miałem obniżone
do zera w tamtych czasach, czyli do dwójki. No i takiego świadectwa nie chcieli przyjąć. Ja chciałem
do technikum gastronomicznego, do tej pory uwielbiam gotować. (…) W związku z tym poszedłem
do zawodówki, dawałem sobie też nieźle radę, jeżeli chodzi o naukę. Zależało w dużej mierze ode
mnie, czy mnie się chce, czy mi się nie chce. Czy ja wolę iść na piwo z kolegami, czy pójść w brydża
zagrać, czy odrobić lekcje. No, ale zawodówkę skończyłem, dostałem się bezboleśnie do
technikum elektronicznego, tylko z tym, że już zacząłem pracować. W wieku 18 lat już zacząłem
pracować. Jako radiotechnik. (…) A że jakoś to się działo i nie ukończyłem technikum od razu, ze
względu na to, że miałem różne problemy w domu. Z powodu ojca. Rzuciłem, przerwałem w
drugiej klasie naukę i zgłosiłem się do wojska. Poszedłem sobie do wojska i później po wojsku
kontynuowałem naukę, w tym czasie już wieczorowo, bo normalnie już pracowałem. (…) I w 23
roku ożeniłem się, jednocześnie pracowałem, uczyłem się i wszedłem w to życie dorosłych bez
sensu. (…) No i tak do ukończenia technikum, do 78 roku świetnie sobie dawałem radę pracując,
ucząc się utrzymując żonę i dziecko i kombinując pieniądze. Ja zarabiałem pod koniec już pracy
wtedy zarabiałem około 1500 złotych, na tamte pieniądze to jest zupełnie inna wartość nabywcza.
A dorabiałem na fuchach drugie 1000 złotych. (…) Jak zrobiłem to technikum, to stwierdziłem, że
nie podoba mi się ta praca. Za mało zarabiam, poza tym żona i dziecko, a dziecko wiecznie chore,
więc żona wiecznie na zwolnieniach i automatycznie tylko 70% pensji. (…)
A: To jakiś gorszy okres?
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R: To tak na niebiesko, bo na czerwono to będzie później. A czarno to już będzie jeszcze później.
Już zaczynało lecieć w dół małżeństwo, z resztą to, co powiedziałem przed chwilą o zawodówce i
poznaniu mojej byłej żony, my byliśmy dwa różne typy. I charakterologicznie i jeżeli chodzi o
muzykę, o sztukę, o zapatrywania na różne tematy. (…) No i zaczęły się wtedy jazdy, albo jeszcze
wcześniej, zaczęły się jazdy alkoholowe. (…) Próbowałem z tym walczyć, ale z tym się nie walczy.
Z tym się trzeba nauczyć żyć przed wszystkim, bo to jest choroba nieuleczalna. (…) Ja mogę nie pić
pół roku, nawet mi się zdarzyło 2,5 roku nie pić, trochę zależało mi na czymś, chciałem się wyrwać
z tego doła psychicznego, z tego, co ja robię. Bo straszne rzeczy człowiek robi. Poniża siebie,
krzywdzi ludzi wokół siebie. Później potężny jest kac moralny. (…) I mnie to strasznie boli, że nie
daję rady. Jak nie piję, to daje sobie radę doskonale z wieloma rzeczami. (…) Już nie będę się w lata
bawił, ale były takie momenty, dokładniej to było po 2000 roku, po rozwodzie, że była ta czerwona
krecha. A później przechodziła czerwona w czarną. Później jakoś tam się zaczynało prostować i
później znowu czerwona była linia, a później już był zjazd na minus. I znowu dno. Ale za każdym
razem to dno głębsze. (…) Życie jakieś rodzinne było, że do tego 99 roku córki odchowałem. Mogę
bezczelnie powiedzieć, że ja odchowałem, bo to ja pomagałem w nauce, bo ja chodziłem do
lekarzy, bo ja pilnowałem żeby skończyły szkołę średnią i zrobiły maturę. [Rozwiodłem się] 23
lata po ślubie. Czyli jak łatwo policzyć miałem 46 lat. To jest okres czerwony. No było trochę
zielonego, bo jednak było. Później było trochę zielonego, później szlak trafił małżeństwo, a później
był wzlot miłosny do drugiej kobiety, która pół roku wcześniej poznałem. Była rozwódką i to był
wzlot taki, ale to było na bazie alkoholu. Czyli to też nie dawało gwarancji stabilizacji. Dałoby,
jeżeli ja bym przestał chlać. Razem, żeśmy poszli na terapię. (…) Udało mi się przez rok nie pić,
nawet półtora. Między nami już wtedy w miarę dobrze się układało, z tą kobietą, a później ja
znowu zacząłem popijać. Wszystko się rozerwało. Ona nie piła, do tej pory nie pije, a ja do tej pory
udaję, że jestem abstynentem. Mamy kontakt cały czas. Już będzie 16 lat.

PRZYKŁAD 4: MĘŻCZYZNA LAT 34, MIESZKANIEC SCHRONISKA.

Uwagi ankietera:
„Respondent narysował linię życia zanim ankieterka zdążyła narysować linię „zero”. Czerwony
znak krzyża to moment przejścia z życia przestępczego do „zawierzenia się Bogu”.”
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Uwagi respondenta:
R: Wcześniej [linia] była taka [sinusoida], a od kiedy trafiłem do Caritasu to jest już na równym
poziomie. A wiesz dlaczego? Moment, w którym tu trafiłem … to było po operacji. Pierwsze dwa
dni było ciężko, ale jak wracałem z Francji na tę operację spotkałem człowieka, który dał mi pismo
święte. Pięknie owinięte w chustę. (…) Po operacji nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Chciałem już
jakiegoś policjanta pobić, żeby mnie zamknęli do więzienia i żebym się mógł tam kurować. W
szpitalu mi podpowiedzieli, żebym nie robił żadnych numerów, tylko zadzwonił do schroniska. W
dniu wyjścia ze szpitala był maksymalny dół, jakaś zapaść. (…) Różaniec dostałem w szpitalu od
starszego Pana. (…) Takie dziwne zbiegi okoliczności i zacząłem chodzić do kościoła, bo
stwierdziłem, że to są właśnie znaki do nawrócenia. Wcześniej czegoś takiego nie było. I wyobraź
sobie, że moje samopoczucie się zmieniło. Nie mam żony, depresji, żadnych dołów. Ja jestem po
ciężkiej operacji kręgosłupa i przez 9 miesięcy nie mogę pracować, nie mogę się odnaleźć. Nie
mogę zarobić pieniędzy. No i dalej cały czas jest super, swoje życie zbudowałem wokół modlitwy,
wiary. Życia z mieszkańcami to jest tak troszkę, wolę się o nich pomodlić. (…) Wyobraź sobie teraz
moją sytuację, kiedy ja się tutaj zjawiłem, w tych dziwnych okolicznościach, te wszystkie sprawy,
chodzę modlę się. Odnalazłem w sobie…
26

A: Jakiś sens życia?
R: Tak, tak. Wiem, co się działo z tą pustką we mnie, wypełniłem ją teraz. Chodziło o wiarę, o Boga.
Ja zawsze starałem się być dobrym człowiekiem, ale ciągle się jakieś dziwne rzeczy działy i ciągle
upadałem, bo nie rozumiałem tego. Odbudowałem swoje życie wewnętrzny, duchowe. (…)
R: Moje życie od 14 lat, to były ciągle te narkotyki, to była dilerka, to było nieudane małżeństwo,
próby zerwania. Zawsze chciałem coś dobrego zrobić.
A: To jest ten okres raz na górze, raz na dole, tak?
R: (…) Fajnie się tutaj czuję, nauczyłem się pokory, cierpliwości.

Szczęście według respondenta – rysunek dodatkowy:
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PRZYKŁAD 5: KOBIETA LAT 31, MIESZKANIE SOCJALNE.

Uwagi ankietera:
„Respondentka (R) poświęciła rysunkowi bardzo dużo czasu – malując; wykazywała bardzo dużo
radości z tegoż przedsięwzięcia. Czarna linia, służąca jako punkt odniesienia, dzieliła tablice na to
co dobre (powyżej linii) i złe (poniżej) – R wykorzystała wyłącznie dolną część tablicy rysując
siebie jako plączące dziecko, dom prowadzony przez zakonnice otoczony grubym niebieskim
murem i przykryty zielona płachtą oraz znienawidzoną zakonnicę. R żyje z dnia na dzień, otacza
ją pustka i samotność, nie potrafi powiedzieć czy jej życie zmieniło się na lepsze czy gorsze”.

Uwagi respondenta:
A: Czemu znalazłaś się w tym zakładzie zamkniętym?
R: No bo uciekałam ze szkoły. (…) Moje życie? Smutne. (…) A z jedną siostrą [zakonną] byłam tu
na sprawie sądowej, bo mnie lała – dostała wyrok na 5 lat. (…) Złożyłam sprawę do sądu,
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pisemnie, takim grypsem, miałam znajomego adwokata, żeby wysłać; napisałam, ze jestem bita
przez siostry zakonne, że zamknięta jestem pod celą… i pan mecenas mnie znalazł… ja miałam tak:
miałam nogi potrzaskane, twarz całą, przecież mi trepanacje czaszki robili… (…) [Biły mnie] bo
pacierza nie umiałam do końca – 10 paciorków. To na grochu klękałam, nie umiałam to mi
sznurem rąbnęła. (…) Haftem, wiązanym, warkocz, co maja te pingwiny, te niebieskie.
A: I działa jeszcze ten ośrodek?
R: Nie. Skasował sąd [ten ośrodek] dlatego, że były pisma [skargi], i wywiad był co tam się dzieje,
i 4 zakonnice poszły na kryminał (…)
(R wraca do malowania, opowiada o rysunkach)
R: Tu z boku jest klasztor zakonnic. Jak ja widzę te pingwiny – bo je nazywam pingwiny, bo za dużo
mi krzywdy zrobili. (…) Po dwóch latach wyszłam z zakonu zamkniętego, wjeżdżam na Żytnią,
pytam: czy to następny zakon zamknięty? Jeśli tak, to siedzieć nie będę, ale mnie uspokoili,
powiedzieli: że nie, że tu można wychodzić, że to nie jest to co tam.
A: Mając lat 18 wyszłaś stamtąd mając okres spraw w sądzie z zakonnicami, tak? A później,
automatycznie po tym zamieszkałaś w schronisku?
R: Tak. Krótko, nie cały rok. Roczek tylko. Ja uciekłam, szybko poszłam na wynajęcie z chłopakiem,
mieszkaliśmy u jego kolegi; ale mi zmarł; a wcześniej jeszcze składałam papiery żeby tu dostać
mieszkanko. (…)

Drugi raz składałam, trzeci, czekałam, chodziła, czekałam, chodziłam i…

dostałam mieszkanko. Patrzę, puste, bo puste – a ja je umebluję.
(R wraca do opowieści o zakładzie zamkniętym, niebieskich murach i zielonej folii zawieszonej
nad budynkiem – kolory są również na rysunku R)

PRZYKŁAD 6: MĘŻCZYZNA LAT 61, MIESZKANIE SOCJALNE.

Uwagi ankietera:
„ Respondent ochoczo przystąpił do prośby ankieterki o narysowanie swojej linii życia. Każdy z
etapów nakreślonych na tablicy został przez niego oznaczony przedziałem wiekowym, w którym
miały one miejsce. Jedyną zmianą, jaką wprowadził było zaznaczenie okresu, podczas którego żył
w konkubinacie.”
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Uwagi respondenta:
R: Od szkoły licząc no to było dobrze … od 0 do 18 roku życia było dobrze, i się skończyło. No
według mnie – wyjechałem na Śląsk… tam było też dobrze, bo się zarabiało się dużo ładnych
pieniędzy, imprezy non stop; to wg mniemania mego to miałem idealnie, nic mnie nie
interesowało. Tutaj też było przykładowo dobrze – Poznań, Katowice, wszystko, wszystko; to było
gdzieś do mojego 30-go roku życia. Potem się już zaczęło chlanie – było też niby, że dobrze, ale
to… ciężko… to by było do 45 roku życia, już wpadałem w dno całkowicie. Potem się podniosłem,
wiem, że raz; podniosłem się na krótki moment (50 lat) i w dół całkowicie wpadłem. Miałem 55
lat jak poszedłem na terapię. Terapia – zaczęło się unosić, unosić, już nie piłem od tego miejsca,
już zero alkoholu; no i teraz mi się wydaje, jest idealnie, teraz mam 61. (…)
R: Tutaj w tym czasie, na długi czas się zatrzymałem (respondent zaznacza na linii życia przedział
dwiema kreskami, tj. rozpoczyna się przed 30 r.ż. a kończy zaraz po nim) – może źle nie było – tu
w tym czasie przez 9 lat w konkubinacie żyłem z panią taką. Bez ślubu, bez niczego, ona miała
mieszkanie, no i siedziałem u niej. Bez dzieci, bez zobowiązań. Potem było pokłócenie się, znowu
wyjechałem, do Poznania chyba wtedy. No i w Poznaniu wtedy zacząłem spadać całkowicie, raz
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się tylko podniosłem. Przez cały czas pracowałem. Później przestałem pracować, już menelem
byłem jak to się mówi.

PRZYKŁAD 7: MĘŻCZYZNA LAT 46, MIESZKANIE SOCJALNE.

Uwagi ankietera:
„Respondent (R) nie wnosił zmian na rysunku. Poproszony o stworzenie swojej linii życia na
tablicy – zrobił to bardzo chętnie i szybko. R do okresu bezdomności wiódł życie na wysokim
poziomie, podróżował, założył rodzinę – z dnia na dzień postanowił odciąć się od
dotychczasowego życia, opuścił rodzinne miasto przyjeżdżając do Warszawy, w której mieszka do
dziś. Okres bezdomności trwał cztery lata, to widoczna na jego linii życia skośna linia w dół, od
której odchodzi trzecia linia do góry – trwa do dziś; R ma nadzieje, że nadal będzie się pięła ku
górze”.
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Uwagi respondenta:
R: Bardzo szczęśliwe do… wojska. Później utrzymywałem się sam – też było fajnie. Można
powiedzieć, że 20 lat…. Tak do 32-go roku życia miałem dosyć bezproblemowe życie. Teraz mam
46. 11 lat mieszkam z tą kobieta, z którą teraz… niekoniecznie nam się układa, ale ogólnie – na
dach nie pada. Później miałem okres załamania… 32 lata… 4 lata miałem właśnie takiej
bezdomności – nie miałem co z sobą zrobić. 4 lata takiego… pracowałem mimo wszystko jak byłem
bezdomny to tam zawsze starałem się coś robić ale to było takie właśnie… zawieszenie.
R: „zawieszenie” - to właśnie była moja bezdomność. Później poznałem ciekawych ludzi, którzy
trochę pomogli; mam nadzieję, że się nie zawiedli. No i od tamtej pory, można powiedzieć, od 36
roku życia… w mieszkaniu jesteśmy od stycznia 2005 roku, to mogę powiedzieć, że tak 10 lat,
wróciłem normalnie na tory, normalny człowiek. 4 lata miałem takiej zapaści. Ale nie
zmarnowałem tych 4 lat dlatego, że brałem udział w tych programach różnych, terapiach
psychologicznych, rozmawiałem z psychologami – i to dużo mi pomogło, ale stwierdziłem, że to
wszystko od nas zależy. To nie jest tak, że przyjdzie pani, nam pogada dobre słowa i… to wszystko
siedzi w człowieku; jeśli masz tą chęć np. życia no to możesz się z każdego dna podnieść. No i to
taki teraz jest, można powiedzieć, wzrost. Teraz jestem w takiej stagnacji….
(respondent rysuje w nad częścią linii swojego życia, która dotyczy teraźniejszości „misia” z
uniesionym w górę kciukiem)
R: To jest taka stagnacja – od tego stycznia do teraz, do dnia dzisiejszego. Tzn., że się pnę w górę –
dzieciak mi się rozwija dobrze, jest zdrowy i to jest najważniejsze. Bo jak ma Pani zdrowie to z
każdego problemu Pani wyjdzie, mogę Pani pokazać syna, z którego jestem bardzo bardzo dumny.
To jest fajny chłopak.
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POWODY BEZDOMNOŚCI

Wiele dróg prowadzi do bezdomności. Historie osób, z którymi zrealizowano wywiady
indywidualne pokazują jak bardzo heterogeniczna jest populacja osób bezdomnych. Historie
opowiedziane przez osoby bezdomne różnią się między sobą a ich jedynym punktem wspólnym
jest sytuacja kryzysowa w ich życiu, która sprawiła, że w pewnym momencie zwrócili się po
pomoc do schroniska dla osób bezdomnych. Przyczyny tego kryzysu są różnorakie i tym samy
interwencje

kryzysowe

zindywidualizowanie

powinny

udzielanej

być

nakierowane

pomocy.

Poniżej

na

identyfikację

prezentujemy

tych

wybrane

różnic

i

wypowiedzi

uczestników badania ilustrujące różne przyczyny bezdomności.
Czynnikiem prowadzącym do bezdomności było bardzo często uzależnienie od alkoholu, które
doprowadziło i do kryzysu małżeńskiego, często zakończonego rozwodem i do eksmisji, i do
głębokich problemów zawodowych i finansowych.
M62 [problemy finansowe – alkohol – kryzys w związku]
(…) złożyłem pozew o rozwód, wtedy już poznałem tę dziewczynę (…) miałem komfort,
że miałem gdzie mieszkać. (…) Ja zostawiam, żonie dzieci, więc ma wszystko. Meble, sprzęt
elektroniczny, (…) to wszystko zostawiłem. (…) człowiek nie zawsze myśli logicznie. Nie
myśli perspektywicznie (…) Wtedy mieszkałem u [byłej narzeczone] przez jakiś czas.
Później jak nie piłem to miałem pracę i wynajmowałem kwaterę. (…) To się tak wszystko
toczyło dopóki mi zdrowie i psychika nie siadała no to ja wynajmowałem. (…) Później na
zaciszu u brata Alberta, później tu Wolska 5 razy. (…) Zero pieniędzy, rodzina obrażona, a
daj sobie radę pijaku. Miałeś pracę to przechlałeś wszystko.
M49 [alkohol – rozwód]
(…) rozpiłem się po rozwodzie. (…) nie miałem mieszkania, nie miałem gdzie mieszkać,
gdzie się podziać i w końcu trafiłem tutaj do ośrodka. (…) [ludzie próbują się] na śmierć
zapić, ale to im nie wychodzi i po prostu stają się potem bezdomnymi.
M38 [problemy ze zdrowiem – alkohol – problemy finansowe – eksmisja]
(…) dostaliśmy eksmisję po prostu, babcia już nie żyła. I tak. Wszystko zaczęło się. (…) Ja
byłem, ja pracowałem a mama była na zwolnieniu cały czas. No i raz się płaciło, raz się nie
płaciło, tak było. No ja zacząłem pić, no wie Pani jak to jest. (…) Jak nas wyrzucili z
mieszkania, to żeśmy nie przyszli tu od razu. Tylko mieszkaliśmy u sąsiadów. Oni mieli
małe dziecko, oni pracowali. Ale przyszedł ten dzień, że kazali nam się wyprowadzać. No
to ja z mamą, tu [do schroniska] przyjechałem.
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M61 [alkohol]
18 lat mając wyszedłem z domu – w Polskę jak to się mówi. Najpierw kopalnia, później
WD Katowice, Poznań, Szczecin, Gdańsk, całą Polskę zwiedziłem – wszędzie praca, no i co,
i ciągle sam. Dom niby że był, ale to tam tak za bardzo się nie działo – odwiedzałem ich raz
na pół roku, raz na półtora roku, nie? Tam pojechałem w swoje stare strony. No i się
znalazłem 20 lat temu w Warszawie no i praca, praca potem była po tych prywaciarzach
wszystkich, bo z zawodu jestem murarz-tynkarz. Po tych prywaciarzach to bez rejestracji,
na dziko się robiło… no i w końcu… praca – to na budowie praca, wódka non stop
towarzyszyła, cały czas. I wtenczas piłem, piłem mnóstwo jak to się mówi. Tak piłem, że
na ulicy upadłem z osłabienia i mnie zawieźli na pogotowie, 18 dni takiego a la odwyku,
coś w tym rodzaju było. Pani doktor, zaproponowała mi – jest taka możliwość terapii? No
ja byłem już bez grosza, zima-grudzień, więc się zgodziłem na tę terapię (…). No i tam
terapia 4 miesiące, bo to zamknięta terapia z mieszkaniem. No i po tej terapii hostel – pół
roku człowiek mógł przebywać szukając pracy i takich innych dupereli, nie? (…) jak pół
roku minęło i już oni wtedy wyrzucają po prostu. Dowiedziałem się – że jest ośrodek dla
bezdomnych no i tam poszedłem, przyjęli mnie i tam przebywałem 6 lat, przez cały czas.
A: Mieszkał pan na ulicy kiedykolwiek w swoim życiu?
R: Na ulicy nie, ale na działkach. Na działkach po prostu tam; w czwórkę byliśmy; działka,
opuszczone działki; w trzech miejscach chyba na tych działkach się koczowało, no i takie
życie. I zimą i latem.
Zdarzało się też, że uzależnienie partnera doprowadziło do sytuacji, że cała rodzina znalazła się
bez mieszkania i środków do życia.
K32 [problemy ze zdrowiem – kryzys małżeński – problemy finansowe wynikające
z uzależnienia partnera]
(…) ja byłam w związku, nie małżeńskim. W związku, w którym urodziło się dziecko. To
był związek z alkoholikiem. (…) Ja straciłam wszystko. (…) Także był taki moment, że
znalazłam się na ulicy. Nie miałam gdzie mieszkać. Z dzieckiem. (…) Po tych zdarzeniach
zdecydowałam, że się rozstajemy.

(…) Wszyscy wylądowaliśmy na ulicy, bo

wynajmowaliśmy mieszkanie. Miałam wtedy wypadek samochodowy. Potrącił mnie
samochód, przez 3 miesiące byłam wyłączona z takiego… byłam w szpitalu, wszystkie
obowiązki spadły na partnera… Prowadziłam swój biznes – on był zarejestrowany na
partnera, to był sklep warzywny. Miałam wypadek samochodowy i pewne zobowiązania
spadły na niego i on… przestał po prostu regulować pewne zobowiązania. (…)Przez te 3
miesiące wydarzyło się to, że on przepuścił wszystkie pieniądze i to był już koniec.
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Wszystkie pieniądze, które były odłożone. (…) Zostaliśmy bez rzeczy, bez niczego na ulicy,
dziecko miało lat 10.
K55 [problemy ze zdrowiem – kryzys małżeński – problemy finansowe wynikające
z uzależnienia partnera]
Miałam kiedyś piękne mieszkanie, ale mój mąż był hazardzistą i ja to ukrywałam przez 19
lat małżeństwa. Mało tego, jeszcze otworzył sobie firmę po kryjomu i przez długi to
mieszkanie zostało zlicytowane. (…) poszły na długi męża i z synem zostaliśmy na bruku.
A mąż wymeldował się po kryjomu (…). Był szukany przez CBA i nie ma takiego człowieka.
Dowiadywałam się czy on żyje, ale chyba zmienił nazwisko, bo pod tym nazwiskiem go nie
ma. Rozwód wzięłam zaocznie i to też trwało rok. (…) poszłam do ośrodka z premedytacją,
bo wiedziałam, że to jest jedyna możliwość na otrzymanie mieszkania. Nie mogłam całe
życie wynajmować, bo kiedyś moje zdrowie się skończy i na czynsz będzie mnie stać, ale
na wynajęcie już nie. Ja znalazłam się w tym ośrodku przez hazard męża i przez uraz nogi.
Gdyby nie to, to pewnie do dziś bym nie wiedziałam, że można mieć mieszkanie socjalne.
Kobiety uciekają też przed przemocą domową ze strony partnera.
K59 [kryzys w małżeństwie - ofiara przemocy domowej]
Mój mąż pił, bił. Ja wtedy też nie stroniłam od kieliszka, ale to nie było na tej zasadzie, że
ja chciałam pić, tylko było tak, że mąż przychodził jeden dzień pijany, drugi, trzeci,
czwarty, piaty… w końcu ja nie wytrzymywałam tego napięcia i sama się napiłam; co nie
znaczy, że ja jestem alkoholiczka, bo w obecnej chwili ja od 10 lat w ogóle nie pije. I to nie
dlatego, że jakieś tam terapie, bo nie przechodziłam, ale po prostu jestem taką osoba, która
jakby… sama sobie tłumaczy pewne rzeczy. (…) Doszłam do wniosku, w każdym razie, że
alkohol nie jestem moim dobrym doradcą i zakończyłam ten piękny proceder. I po prostu
było tak, że ja musiałam uciec od męża.
Również mężczyźni opuszają rodziny w wyniku kryzysu w małżeństwie – zdarza się, że unoszą
się dumą, zdarza się, że przechodzą załamanie nerwowe, bywają też ofiarami manipulacji swoich
byłych żon, które posuwana się do różnych środków, aby pozbyć się partnera.
M46 [kryzys małżeński i rodzinny]
Ja po prostu miałem w swoim życiu moment, że – bo nie byłem biednym człowiekiem –
ale straciłem żonę, dziecko tzn. w sensie, że ona się zakochała i tak dalej i po prostu
trzepnąłem drzwiami; oszukała mnie na pieniądze no i wtedy wyjechałem ze swojej
rodzinnej miejscowości, chciałem o tym zapomnieć. U mnie bardziej to w psychice
siedziało i teraz wiem, że mój stan emocjonalny to nie jest tylko to że… człowiek ma
czasami jakieś załamania nerwowe, tak? (…) Po prostu poszła sobie do innego. Ja wtedy 3
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lata w Anglii pracowałem, pieniądze przepuściła, chyba wtedy na tamte czasy to ze 150
tysięcy a i tak ją zostawił. Nie mogłem znieść tych wymówek w rodzinie: że jesteś idiota,
głupi no jak tak dać się zrobić, wszystko stracić. To we mnie narastało, nie mogłem słuchać
codziennie tego, rzuciłem; wtedy w Statoilu pracowałem, byłem kierownikiem zmiany; ja
nie mogłem tego znieść; co do domu przyszedłem to ojciec mi gadał, matka mi gadała. W
końcu pewnego dnia zostawiłem kartkę i trzasnąłem drzwiami i się nie odezwałem przez
4 lata. (…) Szukali mnie przez policję, przez różnie fundacje - ja się nie odzywałem.
Powiedziałem, że mam was wszystkich dosyć. Ten cały taki psychiczny ból sprawił to, że
chciałem zmienić środowisko. Miałem ich wszystkich dosyć.
M57 [kryzys małżeński]
(…) żona założyła sprawę o rozwód zaocznie. Pracowała na poczcie i wszelkie listy
polecone/nie-polecone na nasz adres ona odbierała i zaznaczała, że odebrane. Także o
sprawie rozwodowej w ogóle nic nie wiedziałem, odbyło się wszystko za moimi plecami,
zaocznie. (…) I zostawiłem mieszkanie… miałem pracować druga zmianę i noc, ale w
zakładzie pracy wysiadło światło i kazano nam iść do domu, nie było sensu żeby siedzieć,
bo i tak produkcji nie było i tak. Wróciłem do domu i małżonkę zastałem z facetem – nie
wiedziałem kogo lać, czy ją czy jego, stwierdziłem, że najlepiej będzie jak trzasnę drzwiami
i wyjdę z domu. No i jak stałem tak wyszedłem. I praktycznie już więcej nie wróciłem do
domu.
Innym powodem bezdomności jest kryzys w rodzinie i sytuacja, w której rodzina odmawia
jakiegokolwiek wsparcia. Prowadzą do tego konflikty rodzinne, problemy psychiczne i
emocjonalne.
M57 [kryzys rodzinny]
Któregoś pięknego dnia byłem w pracy, wracam i patrzę – mamy nie ma. W mieszkaniu
jest moja siostra, mówi, że mama jest w szpitalu. (…) Siostra powiedziała, że mam się
wynieść z domu a tam wprowadza się moja chrześnica, wnuczka mamy, która była tam
zameldowana od urodzenia, ale nigdy tam nie mieszkała. W tym momencie znalazłem się
na ulicy.
K31 [problemy psychiczne – brak mieszkania – konflikt z matką]
(…) sprzedałam swoje własne mieszkanie własnościowe (…) jestem ubezwłasnowolniona
częściowo przez moja matkę, (…) bo stwierdziła, że jestem pod [złym] wpływem pewnego
mężczyzny, który (…) jest moim narzeczonym, bo ma być ślub może na dniach czy
miesiącach. Dostałam 20 tys. do ręki, no i… kiedy już sprzedałam to mieszkanie kupiłam
sobie samochód i przyczepę [kempingową] i (…) przeniosłam się nad Zegrze (…)
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rewelacja, naprawdę polecam. Można sobie mieszkać, (…) płaci się 600 zł na cały miesiąc,
czy nawet mniej. No i się tam przenieśliśmy i nie wiedziałam, ze dalej toczy się sprawa
sądowa [o ubezwłasnowolnienie]; chodzi o to, że matka wniosła apelację. (…) okazało się,
że matka z powrotem założyła sprawę o częściowe ubezwłasnowolnienie. Niestety tym
razem wygrała, mnie nie było w Polsce – dostałam kuratora. (…) mogłam wziąć kuratora
z sądu, ale wzięłam kuratora rodzinnego – wujka. (…) moi wujkowie (…) zabrali mnie do
ośrodka dla bezdomnych. (…) wujek się mną w ogóle nie interesuje, przyjeżdża tylko raz
na 2-3 miesiące, przesyła mi pieniądze, płaci za ośrodek [dla bezdomnych] i koniec. (…)
Całkowity konflikt [z matką]. (…) nigdy więcej się do niej nie odezwę. Po pierwsze nie mam
nawet takiej potrzeby. (…) Nawet tu była, ale mnie wtedy nie było na szczęście. A po drugie
tu jest pani socjalna, (…) powiedziała: proszę pani, ja nawet nie mam prawa by sprowadzić
ją tutaj na dół. Nie chce się z panią spotkać, to jej sprawa, ja się w to nie wtrącam.
M40 [brak wsparcia rodziny – alkohol –problemy finansowe]
(…) matki nie znalem a ojciec z macochą… do 13-go roku życia babcia mnie wychowywała.
(…) W wieku 15 lat zacząłem sobie dorabiać a w wieku 18 lat poszedłem na swoje. Tzn.
mieszkałem z nimi, ale płaciłem swoją działkę za mieszkanie, sam się żywiłem i takie
rzeczy. (wzdycha) Później się okazało, że ojciec ma raka i mnie namówili żebym się
wymeldował z mieszkania – oni zdadzą do administracji, macocha pójdzie mieszkać do
córki bo córka już miała swoje życie a ja sobie poradzę, bo ja dobrze zarabiam… i tak
zrobiłem, no… Wtedy już zacząłem pić, bo już mnie było na to stać. (…) Wynajmowałem i
jak mi się zaczęła noga podwijać, bo ten alkoholizm mój już coraz bardziej brał górę nade
mną… stwierdziłem, że nie dam sobie rady z tym sam i byłem zaszywany kilkakrotnie, ale
to też nie pomagało…. to zdecydowałem się sam na terapię odwykowa – właściwie to nie
miałem co ze sobą zrobić; poszedłem na detoks. Na detoksie już wielka czarna rozpacz
była, bo mówię: co ja zrobię jak wyjdę z tego detoksu, bo ani nie mam pieniędzy na
wynajęcie, ani nie ma co jeść, ani zapalić i…. skierowali mnie właśnie na ośrodek [dla
bezdomnych] – no i tam spróbowałem.
Są też osoby, które znalazły się w bezdomności w wyniku splotu różnych wydarzeń życiowych.
Rozmawialiśmy z Panią, która była ofiarą oszustwa finansowego, i z osobami, który były
bezdomne właściwie od urodzenia – urodzeni w więzieniu, wychowujący się w domach dziecka.
Poniżej przykładowe historie.
K69 [ofiara oszustwa finansowego]
(…) ja mam mieszkanie … i 5/6 lat temu – niską emeryturę miałam i miałam trochę
zaległości za czynsz; no i tacy ludzie chodzili i powiedzieli: niech pani (…) zamieni się na
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mniejsze – i ja tak zrobiłam… i w końcu mnie oszukali. To mieszkanie moje sprzedali a dali
mi tutaj (…) zlikwidowali tę agencje nieruchomości, bo oszukała ludzi na ponad 3 mln; (…)
sprawę podałam do sądu… ale strasznie to długo trwa. (…) Właśnie była piata [rozprawa]
(…) Jest szansa, że to jest do odzyskania, że mam prawo do tego mieszkania; ale nie
wiadomo jak długo to jeszcze potrwa, prawnik powiedział – aż się załamałam – jak pani
wygra tę sprawę to oni mogą wnieść o apelację; to jest sprawa cywilna, może potrwać. No
i tak mnie załamał strasznie, że mówię: boże kochany… przecież ja nie wytrzymam, nie
dożyję do tego mieszkania…
M29 [całe życie bezdomny]
(…) tam gdzie ja się wychowywałem u sióstr zakonnych, prawda? – powiedzieli mi, że mi
się mieszkanie socjalne nie należy i ja po prostu to wszystko walnąłem, wszystko
zostawiłem. I znowu po 5-ciu latach wróciłem do stolicy. I 1,5 roku znowu byłem na ulicy.
I później w końcu poszedłem do schroniska.

ŻYCIE NA ULICY

Wiele osób, z którymi rozmawialiśmy miało za sobą dłuższe lub krótsze okresy życia „na ulicy”.
Wiąże się to z całym repertuarem specyficznych umiejętności przetrwania oraz radzenia sobie w
takiej sytuacji – trzeba znaleźć miejsce do spania, coś do jedzenia, zarobić jakieś pieniądze. Poniżej
prezentujemy wybrane wypowiedzi uczestników badania ilustrujące trudy ulicznego życia.
M50
Ja przez ten okres, jak przyjechałem do Warszawy nocowałem wszędzie, ja z takimi ludźmi
miałem do czynienia – piłem z nimi alkohol, spałem na klatkach, spałem w kanale
żerańskim – pamiętam taka ostra zima była, policja mi przywoziła zupki, herbatę, kawę,
patrzyli czy żyję, tak to było. (…) W szpitalu było tak, ze pękły mi jedne szwy i oni się bali,
żeby mi drugie nie pękły i żeby nie rozwaliły się te całe jelita, no i: czy Pan ma gdzie iść?
(…) Socjalna ze szpitala mi załatwiała [schronisko].
K69
Wszędzie… autobusami nocnymi jak nieraz nie było gdzie spać, bo wyrzucali z Dworca jak
się nie miało biletu, to się w nocny autobus wsiadało i się jechało naokoło Warszawy
przykładowo. Ciężko. (…) Bardzo długi okres. Ja potraciłam wszystkich w rodzinie, łącznie
tam… ja się trochę załamałam a poza tym stwierdziłam, że w ogóle nie warto. (…) Zawsze
człowiek chodził niedomyty, bo nie zawsze miał pieniądze. Ja miał pieniądze, to poszedł
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do hotelu, zapłacił za hotel, wykapał się, poprał, do plecaka schował i dalej chodził. (…)
Wolałam spać na Dworcu niż tak jak inni chodzili spać gdzieś po kątach na jakieś klatki
ciepłe, bo tam różni spali, po tunelach - mężczyźni przeważnie, kobiety nie; kobiety też
widziałam; ale ja wolałam, bo tam jest patrol, policja chodzi, to było bezpieczne.
M59
Najpierw mieszkałem, jak to się mówi – bezdomny na ulicy… większość bezdomnych, jak
Pani nieraz widzi na ulicy: ciągną wózek, zbierają złom, makulaturę, puszki. Nieraz się
trafiło jakąś piwnicę posprzątać. (…) Jak było tak -10 stopni to jeden spał a drugi krążył –
przychodził za godzinę żeby nie zamarzł ten jeden; drugi wstawał. Jakieś ciuchy się…
kartony – na kartonach się spało, kartonami się obstawiało. Nie wszędzie się dało spać.
(…) No to z osiem lat było… do noclegowni trafiłem, właściwie do przychodni jak mi
zaczęła… można powiedzieć – psuć noga. Dostałem zakażenia, zaczęła się gangrena… Tam
trafiłem do lekarza, do chirurga, który od razu mnie skierował (…) i od razu miejsce i już
mnie nie wypuścił stamtąd.
M61
Na działkach po prostu (…) opuszczone działki; w trzech miejscach chyba na tych
działkach się koczowało, no i takie życie. (…) I zimą i latem. Tak było, proszę Pani, że w
domku nieogrzewanym termometr wisiał, -17 st. na zewnątrz a -12 st. w domu; no mróz.
3-4 kurtki, 15 kołder, bo się tego miało tam od groma, bo ludzie dawali. (…) To się proszę
Panią chodziło – można powiedzieć - po śmietnikach; mieliśmy taką stałą trasę, którą
zawsze przechodziliśmy; tam po drodze mieliśmy przedszkole i takie piękne panie
dawały, co tam te dzieciaki, cos przeterminowanego albo coś, już dzieciakom nie mogły
dać; tam w jednym biurze mieliśmy; no takich miejsc mieliśmy trochę, zbierało się, co
ludzie dawali, bo się nie zarabiało to się zbierało puszki, złom, gazety rozmaite – się
sprzedawało alby było na te papierochy i na wypicie, nie? (…) Taka wegetacja była i picie;
nawet do denaturatu doszło – to już najgorsze, co być może. No i wtedy tak piłem, piłem
aż padłem, na ulicy padłem, już nie miałem siły iść i… wtedy policja mnie zawiozła [do
schroniska] i zacząłem się podnosić.

PROBLEMY ZE ZDROWIEM

Wiele osób, z którymi rozmawialiśmy ma zrujnowane zdrowie. Problemy zdrowotne dotyczą
zarówno zdrowia psychicznego, jak i zdrowia fizycznego. Niektórzy badani pobierają rentę
inwalidzką. Poniżej kilka wypowiedzi ilustrujących zakres problemów zdrowotnych, z jakimi
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borykają się osoby doświadczające bezdomności.
M62
Nogi, stawy, korzonki, pneumolog i jelito grube. No to pięć. No i alkoholizm to będzie sześć
[chorób]. (…) jestem pod opieką lekarzy i specjalistów.
K42
Zaniki pamięci, tzn. brak koncentracji. Nie tyle koncentracji co częste bóle głowy, utrata
widzenia. Jeżeli chodzi o orientacje w terenie – to też. (…) No i poddaję się badaniom i
uzyskam opinie lekarzy, no i będę miała punkty wyjścia czy tez ewentualne odniesienie
się do informacji uzyskanych od lekarzy. (…) Na razie czeka mnie wizyta u okulisty, u
neurologa, u reumatologa, u alergologa.
K31
(…) od urodzenia mam lekkie porażenie mózgowe i mam po prostu problemy z nauką.
M49
(…) ja jestem na schizofrenie chory.
M46 („domny”)
Miałem problemy przez 1,5 roku ze zdrowiem, ale się nie poddałem. Stwierdzono u mnie
nieswoiste zapalenie jelita grubego. Muszę dietę stosować, nie mogę nadużywać alkoholu,
różne rzeczy – musze uważać po prostu na swoje zdrowie, tym bardziej, że mam nadwagę,
więc zagrożenie duże cukrzycą; no i wie Pani, na cos trzeba umrzeć.
M61 („domny”)
No i cóż – sam jestem, no na razie nie narzekam, tylko ta choroba. Ja mówię, oby tak dalej
było, tylko zdrowie trochę wysiada. Organizm zniszczony całkowicie (…) Ja biorę 11
tabletek rano przed śniadaniem, nie jem w ogóle śniadań, wieczorem 10 – to jest tak, co
wszystko mam: cholesterol to wiadomo, ciśnienie dwa, potem na te nogi, dyskopatię mam
straszną, chcieli mi już jedynkę dać (grupę inwalidzką), że niezdolny do pracy, ale dali
dwójkę, bo to umiarkowane, muszę na komisję iść, bo dali mi do 2017 roku, maja 2017
roku. (…) A te nogi się poprawiły troszeczkę, bo przedtem nie mogłem w ogóle, chodziłem,
ale tak człap-człap do tramwaju jak wysokie schody to nie można wejść nawet, nie? (…)
neurolog zmieniał leki i mnie doprowadził do formy.
M57 („domny”)
Nadciśnienie, miażdżyca, cholesterol, później oczy – na jedno oko nie widzę wcale, na
drugim mam zwężenie obrazu; trochę tego jest… no i błędnik uszkodzony do tego stopnia,
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że jak idę ulicą to idę wężykiem – dwukrotnie mnie straż miejska sprawdzała na alkomacie
czy czasami pijany nie jestem.

PROBLEMY ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIEM

Pisaliśmy też o uzależnieniu od alkoholu, jako o jednej z głównych przyczyn bezdomności. Badani
mają również za sobą problemy z uzależnieniem od innych substancji psychoaktywnych. Osoby, z
którymi rozmawialiśmy radzą sobie obecnie z tym problemem i fakt ten jest źródłem dużej
satysfakcji – respondenci dostrzegają to, że maja obecnie więcej czasu i więcej pieniędzy, (których
nie pochłania już nałóg). Oczywiście wśród osób bezdomnych są tez osoby, które nigdy nie miały
żadnych problemów z uzależnieniem, włączając w to nikotynę.
M50
No i znalazłem się na ulicy. Przez to wszystko rozpiłem się, tak się rozpiłem, że te
pieniądze, które zarobiłem to praktycznie poszły; źle, źle, źle; po prostu emocje puściły,
nerwy, że dorobek mojego życia, wszystko poszło; zostałem bez niczego. (…) Człowiek
ucieka, ucieka do alkoholu, przede wszystkim się ucieka do alkoholu. Każdy myśli, że pijąc
ten alkohol – ucieknie w zapomnienie, że ten alkohol pomoże; dużo ludzi tak myśli. (…) Ja
już nie piję od operacji… w maju był rok czasu jak nie piję. Taką rocznicę obchodziłem –
bo należę do klubu „Serce”, to jest klub abstynencki.
M34
(…) Sprzedawałem wtedy marihuanę i koleś mi wciskał pół kilo kokainy miesięcznie. Tak
sobie pomyślałem, że jak na tym nie zarobię i oddam to gdzieś dalej to nie będzie zło. (…)
dzieciaka już długo nie widziałem i chciałem sobie jakoś ulżyć. No to się wtedy
nawąchałem. Ja nie widziałem wtedy, że jedna osoba na sto już po jednej linijce się
uzależnia. To jest taki nałóg, tak uzależnia. Po tygodniu wąchania jest już ciężko odmówić,
jeszcze jak się zadajesz w gronie bananów bogaczy to trudno odmówić. Tak miałem przez
rok czasu, ale wyrwałem się z tego.
M61
Lekarz stwierdził, że mi nogi obetnie, nie? – tak mi powiedział, bo miażdżyca już
wchodziła, żeby papierosy rzucić; no to w jeden dzień rzuciłem, 4,5 roku temu papierosy
rzuciłem. Także w grudniu będzie 9 lat jak nie miałem alkoholu w ustach – nic, nawet
cukierka mi nie wolno zjeść czekoladowego, no i się staram o to, nie? No i dostałem to
mieszkanie i żyje teraz, rok czasu już na swoim; pracuje dalej oczywiście.
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K31
Nie, uzależnień nie mam żadnych, nie palę, nie piję.

PROBLEMY PRAWNE

Osoby, z którymi realizowaliśmy wywiady indywidualne mówiły o różnych problemach
prawnych wynikających z uwikłania w działania niezgodne z prawem (sprzedaż narkotyków,
prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu etc.). Problemem są długi, niespłacone kredyty,
niepłacone alimenty, grzywny, mandaty, komornik. Zdarza się też, że rodzina próbuje przejąć
kontrolę prawną nad osobami, które uznaje za niezdolne do radzenia sobie samodzielnie. Poniżej
wybrane wypowiedzi ilustrujące problemy prawne.
M34 [uwikłanie w życie przestępcze]
Zerwałem zupełnie z tym życiem przestępczym. (…) Próbowano mi porwać dzieciaka, ale
oni zginęli tego samego dnia. (…) Ci przestępcy, którzy chcieli mojego dzieciaka wciągnąć
do samochodu. Oni byli wysłani przez innych przestępców. (…) No bo… zerwałem się ze
smyczy. (…) Byłem dealerem i ja chciałem z tym zerwać i już mi się wydawało, że jestem
na prostej i zawsze coś mnie zwodziło. (…) Ja byłem tam marnym pioneczkiem, ale
odważyłem się zerwać, wziąłem pieniądze i wyjechałem za granicę. Nie chcę tego robić
więcej. (…) uciekłem i spaliłem wszystkie mosty.
M29 [zakaz prowadzenia pojazdów]
Miałem przecież 2 razy wypadek przez alkohol. Samochodowe. Prawka nie dostanę, bo
jestem karany, mam zakaz pojazdów, bo miałem problemy z alkoholem i nigdy nie będę
miał. Za dużo sobie w życiu przerąbałem. Co chwile miałem jakieś interwencje policji.
K31 [próba ubezwłasnowolnienia]
Pojechałam na pogrzeb do babci i matka mnie tak potraktowała, ze chciała mi założyć
sprawę sądową o całkowite ubezwłasnowolnienie. (…) okazało się, że matka z powrotem
założyła sprawę o częściowe ubezwłasnowolnienie. Niestety tym razem wygrała, mnie nie
było w Polsce – dostałam kuratora.
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BRAK WSPARCIA RODZINY

Brak wsparcia rodziny jest jedną z przyczyn bezdomności. Pisaliśmy o konfliktach rodzinnych,
kryzysach małżeńskich, ale czasem jest to też śmierć partnera, czy też brak jakiegokolwiek
wsparcia wynikający z decyzji o „niebyciu ciężarem dla rodziny”, z głębokiej dysfunkcjonalności
rodziny lub zwyczajnie sieroctwa. Poniżej kilka wypowiedzi obrazujących różne wymiary
problemów rodzinnych, z jakimi borykali się nasi badani.
M49
Matka nie żyje, ojciec nie utrzymuje kontaktu. Z córką widziałem się jak miała 18 lat.
K31
(…) ja jestem z domu dziecka, ja byłam… jestem dziecko z więzienia, (…) mama mnie
urodziła w więzieniu – (siedziała) za (…) zabójstwa różne, złodziejstwa i ten.
K32
(…) ja byłam w związku, nie małżeńskim. W związku, w którym urodziło się dziecko. To
był związek z alkoholikiem. No i to choroba alkoholowa spowodowała to, że zaczęła
spadać jakość mojego życia, tak? No i w pewnym momencie wydarzyło się coś, co po
prostu definitywnie zaważyło na moim dalszym życiu.(…) Ja straciłam wszystko (…) (ma
łzy w oczach; cisza) Także był taki moment, że znalazłam się na ulicy. Nie miałam gdzie
mieszkać. Z dzieckiem. (…) Po tych zdarzeniach zdecydowałam, że się rozstajemy.
M59
(…) Z córką rozmawiałem. Z żoną sporadycznie – nie to żeby do oczu sobie skakać. No i
wyczaiła, wyczekała taki moment, że przyszedłem pijany. Ani razu nie zrobiłem jej
awantury, chociaż miałem podstawy takie. No i zadzwoniła, że ja pobiłem [„po-bi-łem”]
(…) oskarżony o znęcanie się nad rodziną, nad córką i byłą żoną. (…) No i po 11 miesiącach
dostała mieszkanie z puli miasta; dostała mieszkanie na Pięknej i wyprowadziła się w tym
czasie i wycofała oskarżenie – jak dostała mieszkanie. (…) Nigdy w życiu jej nie uderzyłem;
ani dziecka ani jej – nigdy w życiu nie uderzyłem
K69
Syn ma 50 lat a córka 47, także dzieci już dorosłe są. No ale wiesz… córka jest za granicą a
syn – maja małe mieszkanko, pokój z kuchnią, dwoje dzieci, gdzie ja tam do nich pójdę?
(…) Ja tam miesiąc byłam z nimi; pojechałam tam do córki… i przyjechałam i tu miesiąc
byłam razem z nimi, z synem i synową – ale ja nie mogę, nie, nie, nie… w jednym pokoju
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tyle łóżek; tragedia. Tutaj, to jeszcze jakoś tak… człowiek wie, że w TYM miejscu jest, ale
tam – tym dzieciom jeszcze… nie, nie dało rady… I przyszłam tu.
K44
(…) konflikt rodzinny z mężem, byłym mężem. Wolałam zostawić dom, bo byłoby
niewesoło. Nie chciałam wylądować na ulicy. (…) to było mieszkanie teściów (…) po
śmierci moich teściów będzie należeć do ich dzieci czyli do mojego byłego męża. Ja się
usunęłam, ale to mieszkanie zostanie dla córki. Po co się kłócić o mieszkanie? Ja
ważniejsza niż mieszkanie, niż cokolwiek. Bo można sobie dać radę, tylko to jest ciężko,
ciężko. (…) Rozwód był 2 lata temu. Jakiś czas była separacja, później nie chciałam już,
było za dużo; za dużo było chorych sytuacji i drażliwych i wolałam się usunąć, bo było źle.
(…) Mieliśmy dwoje [dzieci], jedno nie żyje. [Córka] już jest dorosła, ma 20 lat.
K32 („domny”)
(…) ja mogłam liczyć na wsparcie rodziców, tak? (…) No tak, to jest fajne rozwiązanie, bo
rodzice mają dom, mają duży dom 130 km od Warszawy, aczkolwiek będąc tam ja muszę
mieć świadomość, że ja nie będę pracowała, ja nie mam tam możliwości pracy. To jest
malutka miejscowość gdzie nie ma miejsc pracy. (…) W życiu o to chodzi by wyznaczać
sobie jakieś cele i do nich dążyć. (…) Zawsze mam jakieś tam zaplecze, zawsze mogę się
spakować i pojechać do tych rodziców, być na ich utrzymaniu. Jest to jakieś zaplecze,
zabezpieczenie. Jest to jednak coś, co mogę zrobić.
Czy rodzice wiedzieli o Pani sytuacji?
(przecząco kręci głową)
Absolutnie nie?
Dowiedzieli się dopiero później jak się wszystko ustabilizowało. W trakcie trwania
sytuacji nie wiedzieli.
M46 („domny”)
Ja zawsze mogłem na kogoś liczyć tylko ze swojej winy odłączyłem wszystkie więzi
rodzinne.
M29 („domny”)
Wychowywałem się w domu dziecka. Rodzice pili. Matka jest zamknięta w zakładzie
psychiatrycznym a ojciec po prostu zmarł w więzieniu. Całe życie się w bidulu
wychowywałem, nie? Mam [rodzeństwo], ale ich nie znam. Jestem po prostu sam.
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WIEDZA O MOŻLIWOŚCIACH UZYSKANIA POMOCY

O istnieniu schronisk czy noclegowni wiele osób nie wiedziało, nie miało tez wyobrażenia jak
może wyglądać takie miejsce.
K42
W ogóle nie wiedziałam, że są takie miejsca jak ośrodki i powiem szczerze – księgowa,
która pracowała dla mnie, przywiozła mnie [do schroniska], pokazała, że jest takie
miejsce. Dla mnie to w ogóle było… dla mnie inny świat można powiedzieć.
K69
Ja wcześniej nie wiedziałam nawet jak taki ośrodek wygląda, gdzie jest, gdzie znaleźć; Az
musiałam iść do opieki społecznej – wstydziłam się jak nie wiem, boże kochany… ale co
miałam zrobić? Powiedziałam jaka jest moja sytuacja i że chciałam się dowiedzieć czy są
jakieś schroniska – dała mi broszurkę[za adresami] i poszłam.
K55 („domny”)
Bezdomną osobą to byłam 12 lat, ale weszłam się zapytać w urzędzie jak się załatwia
mieszkania i od tego się zaczęło. Zapytali się mnie gdzie do tej pory mieszkałam i
powiedziałam, że wynajmowałam. Powiedzieli mi „To jak Pani jest bezdomna? Proszę
przynieść zaświadczenie, że Pani spała w noclegowni”. Ja nawet nie wiedziałam gdzie coś
takiego jest. (…) Później dowiedziałam się gdzie jest jakaś noclegownia jak pojechałam, na
dworzec, poszukałam ludzi gorzej ubranych, śmierdzących, dałam im papierosa i
zapytałam gdzie jest noclegownia. Szłam do noclegowni gdzieś przy dworcu. Zatrzymała
mnie policja, było zimno, ślisko i lał niesamowity deszcz. Zapytali mnie „Gdzie się Pani
wybiera?”, no to powiedziałam, że szukam noclegowni. Zapytali „A po co Pani tam idzie?”,
to powiedziałam, że idę tam spać. Bo trzy doby mieszkałam w autobusie i nie miałam, co
ze sobą zrobić. (…) Policjanci wzięli ode mnie dowód, sprawdzili mnie i powiedzieli, żebym
pojeździła jeszcze czwartą noc w tych autobusach i żebym nie szła do tej noclegowni, bo
tam nie pasuję. Dali mi numer telefonu i adres [do schroniska]. Nie dotarłam na szczęście
do tej noclegowni i dalej jeździłam autobusami. Miałam bilet miesięczny i pieniądze, ale
nie takie żeby iść do hotelu. Poszłam na centralny odświeżyć się i w końcu dotarłam [do
schroniska]. Spotkałem się tam z bardzo miłym zachowaniem, przyjęła mnie taka młoda
dziewczyna.
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WSTYD ZWIĄZANY Z BEZDOMNOŚCIĄ

Wiele osób ma poczucie, że trafienie do schroniska dla bezdomnych w pewnym sensie uratowało
im życie. Tak o tym mówi jeden z uczestników badania – obecnie mieszkający już w mieszkaniu
socjalnym.
M29 („domny”)
No to, że byłem na ulicy, nie miałem co jeść, nie miałem gdzie się wykąpać i nie miałem
gdzie spać; w ogóle masakra, bieda. Chciałem po prostu żeby to życie było lepsze, tak?
Żeby coś się zmieniło, żebym miał pracę, mieszkanie, jakąś fajną dziewczynę, normalną
rodzinę, tak? Po prostu chciałem. Po prostu mi [w schronisku] pomogli. Jeździłem po
ośrodkach, dokumenty zbierałem, później jeździłem do prezydenta warszawy, do
burmistrza i składałem różne wnioski i mieszkanie dostałem po roku, ale pół roku
chodziłem po urzędach.
Jednak pobyt w schronisku wiąże się też ze specyficznym obrazem społecznym klientów takich
miejsc, poza tym jest też w jakimś stopniu przyznaniem się do porażki w radzeniu sobie we
własnym życiu. Z tych powodów należy pamiętać, ze niektórzy mieszkańcy schroniska wstydzą
się faktu przebywania w takim miejscu i starają się to ukrywać przed członkami rodziny czy
pracodawcą czy znajomymi.
M26
Moja dziewczyna pisała. Tak w ogóle to ona nawet nie wie, że ja tu jestem. Nie chcę jej tym
dołować. Staram się umiejętnie to jakoś kamuflować. (…) Jak ją poznałem to tutaj
mieszkałem. Jak wracałem z pracy z nocki, to chwilę się przespałem i siadałem do
komputera i poznałem ją na portalu. Na początku to się spotykałem z nudów, żeby sobie
pogadać. Później zaczęliśmy się lepiej dogadywać to już samo wyszło. (…) Boję się jej
powiedzieć. Ja podejrzewam, że i tak jej to powiem, bo za bardzo mnie to trapi. Teraz się z
nią w weekend widziałem i mało brakowało żebym jej powiedział, bo siedziałem i byłem
na wyczerpaniu. Podejrzewam, że w tym tygodniu nawet jej się wygadam, bo już nie daję
rady. (…) Powiedziałem jej, że wynajmuję pokój u starszej babci i przeszło. Dlatego tak jak
mówiłem wcześniej chcę jak najszybciej wynająć mieszkanie i żeby zapomnieć o tym. Bo
jakbym jej powiedział to z jednej strony będzie miała mi za złe, że ją okłamywałem, że
prawdy jej nie powiedziałem, ale mam nadzieję, że zrozumie, że to w dobrej wierze miało
być.
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K69
(…) potwornie się czuję, ja się wstydzę w ogóle tego… dla mnie to jest… no makabra. (…)
jestem bezdomna, to już najgorsze, co może być. (…) Nawet w pracy to, że jestem w
schronisku, to nikt nie wie. Tylko wie właśnie ta znajoma i dzieci, a poza tym to nikt nic
nie wie.
K55 („domny”)
Od kiedy trafiłam do ośrodka, mój syn nie był tego świadomy. Podejrzewam, że myślał, że
ja cały czas wynajmuję.
Podobnie, dla osób, które wyszły z bezdomności i zaczęły nowe życie ten etap jest zamknięty i nie
rozmawiają o tym, nawet z bliskimi.
M46 („domny”)
(…) staram się do tego nie wracać – dlatego nie chciałem w domu u siebie przy dziecku
rozmawiać; po prostu nie chcę, aby dziecko to słyszało, dlatego – to jest jakby taka
tajemnica rodzinna, także nie chcę o tym mówić, bo to jest naprawdę przeżycie.

ŻYCIE W SCHRONISKU DLA OSÓB BEZDOMNYCH

Badanych zapytano też o to czy możliwe jest nawiązanie przyjaźni pomiędzy mieszkańcami
schroniska. Niektórzy odpowiedzieli na to pytanie twierdząco, inni mówili o tym jak trudno jest
nawiązać bezinteresowne relacje z innymi, o lęku przed byciem wykorzystanym o konfliktach
pomiędzy mieszkańcami.
M38 [przyjaźń]
(…) Przyjacielem [ze schroniska] jest X … Ja go znam długo. Z nim to mógłbym konie kraść
jak to się mówi. Ja mogę z nim o wszystkim porozmawiać.
K44 [przyjaźń]
Tak, można się zaprzyjaźnić tylko trzeba uważać z kim. (…) W takich schroniskach są różni
ludzie z różnymi przejściami, trzeba bardzo uważać. Można rozmawiać, zaprzyjaźnić się,
ale ostrożnie. (…) Trzeba w takim miejscu uważać – rozmawiać można ze wszystkimi,
tylko trzeba uważać, co się mówi. Nie wolno być wylewnym – chodzi o własne życie
osobiste. Są różni ludzie, z różnymi charakterami, z różnymi przejściami; czyli nikt nie
mówi czy był w więzieniu, czy brał narkotyki. Rzadko kto takie rzeczy mówi. I tylko dana
osoba rozmawia z terapeutami i to jest tylko do ich wiadomości, reszta nie wie.
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M62 [przyjaźń]
Przyjaźń to jest za duże słowo, bo te przyjaźnie mogą się bardzo szybko skończyć. Dopóki
jesteś, to jesteś fajny kumpel, a jak Ciebie nie ma no to Ciebie nie ma. (…) No to są takie…
może więcej jak koleżeństwo, ale jeszcze nie przyjaźń. Jakoś tak między tą czarnością, a
białością, bym to szare zrobił.
K69 [konflikty]
No tak bardzo tutaj przyjaciółek nie mam. Z każdą panią mogę porozmawiać, nie mam
żadnych uprzedzeń. (…) Nie chcę tutaj wyjść na…. (donosicielkę) kobiety są takie…
przeklinają, wyzywają, nie mają żadnego szacunku dla drugiej osoby a przecież są w tej
samej sytuacji jak każda z nas, kłócą się strasznie, wyzywają… tragedia jest tutaj.
Podobnie mówiły o tym osoby, które obecnie mieszkają już w swoich mieszkaniach – jedne nie
utrzymują kontaktu z nikim, inne mówią o tym, że pobyt w schronisku to miejsce nie tylko na
nawiązanie przyjaźni, ale nawet na miłość.
K69 („domny”) [przyjaźń]
(…) nie utrzymuję [z nikim] kontaktu.
K55 („domny”) [przyjaźń]
Są nawet małżeństwa, więc tak [przyjaźnie są możliwe]. Ja teraz też się spotykam z
facetem stamtąd, który rok czasu dreptał i tak się spotykamy. Jest młodszy ode mnie i też
czeka na swoje mieszkanie. Wiadomo, że człowiek jest zwierzęciem stadnym. Ja na pewno
nie mam zamiaru wychodzić za mąż, ani mieć dzieci, ale dobrze jest jednak mieć kogoś.
Nawet, żeby pójść z kimś na spacer. Nawet te osoby, co mówiły, że nie potrzebują to się
pierwsze powiązały z kimś.
Życie w schronisku nie jest łatwe, przede wszystkim ze względu na to, że trafiają tam osoby w
krytycznym momencie swojego życia. Tak mówi o tym jedna z byłych mieszkanek:
K55 („domny”)
(…) przyjmują schizofreników, są kobiety bite, wielokrotnie gwałcone. To są ludzie z ulicy
i nikt nie jest tam z przyjemności. (…) Na 30 kobiet były 2 prysznice i ta, która chciała to
wykapała się nawet 2 razy dziennie, a te, co nie chciały to nawet i miesiąc się nie myły.
Trzeba było je zmuszać, żeby wzięły prysznic. Tego się nie da opowiedzieć, tam trzeba
pomieszkać.
Schronisko dla bezdomnych jest specyficzną instytucją z własnymi regułami – tymi formalnymi i
tymi nieformalnymi.
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Każde schronisko ma swoje reguły. Nie te reguły napisane, narzucone, tylko reguły
środowiskowe. Reguły sal. Pewne reguły narzucają mieszkańcy, którzy najdłużej
mieszkają. Oni się czują tutaj jak stary wojskowy w wojsku. (…) Muszą być kompromisy,
bo by się ludzie pozabijali. Plus narzucony reżim, powoduje, że jest tak a nie inaczej, a nie
jest gorzej.
Nie każdemu przychodzi łatwo dostosowanie się do zasad, regulaminu, oczekiwań innych.
Okropnie. Dlatego, że nie ma się tzw. jak to powiedzieć… wolności. Jest się cały czas pod
kontrolą. Za 15 siódma jest śniadanie, później zależy kto ma opłacony ośrodek i zrobione
godziny– ma o14:00 obiad, później ci, którzy nie maja zapłaconego ośrodka mają o 14:00
zupę tylko. Kolacja za 15 szósta, do w pół do siódmej i o 20:00 spanie. I tak cały dzień. I
oczywiście te godziny trzeba przepracować na ośrodku. (…) tutaj jest co chwilę
pilnowanie, co chwilę spotkanie z socjalną. Jedyna rzecz tutaj pozytywna to Internet, że
można sobie znaleźć pracę samemu – jest tu pan, który siedzi przy komputerach, sam
codziennie siedzi ileś tam godzin i przygotowuje ogłoszenia do pracy i wynajęcia
mieszkań.
(…) jak z ośrodka wyszedłem – tam człowiek o wszystko się musiał pytać, czy może wyjść,
czy może… Teraz: chcę - wyjdę, chcę - zrobię sobie kanapkę, chcę - zrobię sobie herbatę.
Niektórzy uważali, że nie byli traktowani sprawiedliwie.
Ale np. pani kierownik od początku się na mnie uwzięła, uważała, że jestem ten zły i
niedobry i 300 zł później rąbnęła żebym płacił [za pobyt w schronisku]. (…) Zostawiała mi
60 zł [na życie]. Dlatego, że uważała, że ja pracuję i że za ośrodek powinienem 300 płacić
a nie 200.
A pracował Pan?
Nie, nie pracowałem. Ale wychodziłem rano, więc uważała, że skoro wychodzę rano to
gdzie ja mogę wychodzić? Do pracy, prawda? A ja jeździłem po lekarzach, bo żeby dostać
na komisji grupę, to musiałem mieć wszystkie badania lekarskie zrobione. (…) I krótka
rozmowa – „jak się panu nie podoba, nikt pana tu na siłę nie trzyma”. (…) Ja po prostu
uważam, że ona nie zna się na ludziach, bo tak jak widziałem – chełbiła ludzi, którzy
naprawdę nie byli tego warci, oni się śmieli w oczy „ha ha ha”, kłaniali się pani kierownik,
po rączkach całowali a poza jej za plecami robili rzeczy takie, że należało im się tylko w
pysk. Wozili się po innych: bardziej chorych, bardziej niesprawnych…
Kontrowersje budzi też restrykcyjny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz bycia pod
wpływem alkoholu na terenie schroniska.

49

O 20:00, później mają o 2:00 w nocy alkomat… sprawdzają czy ktoś jest pijany czy trzeźwy.
I tego samego dnia, jeżeli ktoś jest pijany to ma opuścić ośrodek. W środku nocy. Czy to
zima czy jesień. Na okres zimy puszczają ludzi na materace; na okres wiosenny nie chcą
nikogo przyjmować na materace, bo po co?
Mieszkańcy mają jednak własne sposoby na prowadzenie normalnego życia i jednocześnie na
stosowanie się do regulaminu schroniska.
Wcześniej jak chodziłem na imprezę mieszkając tutaj, bo było mnie stać, to wypiłem 2-3
piwka, później musiałem potańczyć, żeby to wypocić i wracałem tutaj.
Ja bym się chyba bała tego alkomatu.
Dlatego się chodziło na [komendę policji], żeby sprawdzić. Tam to znają już wszystkich
stąd. Jak wracałem kiedyś wieczorem z imprezy to czułem jeszcze smak alkoholu.
Poszedłem dmuchnąć w alkomat na komendzie i pomarańczowe wyskoczyło. Poleciałem
na kebab, później wróciłem na komendę i już było zielone. Później im powiedziałem, że
muszę jechać w trasę, a oni zapytali czy ta trasa to [do schroniska].
Zdaniem jednej z osób już usamodzielnionych w schronisku brakowało osoby kładącej nacisk na
aktywizację mieszkańców, szczególnie w weekendy. Być może właśnie zajęcia w ramach projektu
„Bezdomność kończy się tutaj” odpowiedziały na ta potrzebę.
Tam mi brakowało takiej osoby, która zajęłaby się tymi ludźmi – tam było na tej zasadzie,
że wszyscy przychodzili tam tylko zjeść i się przespać i nic więcej, żadnych innych zajęć.
Jak przychodziła sobota-niedziela to wszyscy uwalali się w tym łóżku i tylko palarniałóżko-palarnia, brak człowieka, który organizowałby jakieś takie imprezy jak jakiś pingpong czy warcaby, szachy, czytelnia; cos takiego żeby ci ludzie mieli zajęcie. (…) Są niby
książki, ale te książki to jak się otworzy szafę to kurz leci (śmiech), bo nikt tego nie czyta,
nikt tego do ręki nie bierze.

WYCHODZENIE Z BEZDOMNOŚCI

Jeden z mieszkańców powiedział:
M26
Nie sztuką jest się tu znaleźć, tylko sztuką jest z tego wyjść.
Mieszkańcy mówią tez o dwóch grupach osób przebywających w schronisku – tych, które traktują
swój pobyt jako chwilowy i robią wszystko co w ich mocy, żeby ułożyć sobie życie, i o tych, które
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dobrze czują się w schronisku i nie spieszą się do życia na zewnątrz, bo odpowiada im takie
zbiorowe i łatwe życie w takiej wspólnocie.
Mało jest tutaj osób, które trafiają tu przypadkiem. Większość to jest na swoje życzenie.
Łatwo jest zauważyć takie osoby, bo osoby, które trafiły przypadkiem to chcą jak
najszybciej stąd wyjść, coś robią, składają papiery na mieszkanie. A ¾ to jest tutaj
potencjalnych „aligatorów”. (…) „Aligator” to jest taki, co nic nie robi, zje zupkę, wypracuje
godziny, które musi i siedzi sobie. Niektóre osoby to po 6-7 razy podchodzą do mnie i
pytają, czy mam zapalić, a wiedzą, że ja nie palę. (…) Człowiek może pracować na rzecz
ośrodka, ale jednocześnie musi robić jakieś kroki żeby wyjść z bezdomności. Muszą być
jakieś chęci do współpracy i musi się pokazywać chęci, żeby wyjść z tego ośrodka. (…) Inne
osoby, co były wcześniej to się śmiały, że znowu tutaj jestem. Nie sztuką jest się tu znaleźć,
tylko sztuką jest z tego wyjść. (…) A oni siedzą tutaj, jest dobrze, ciepło, michę mają. Ma
emeryturę 600-700 złotych, zapłaci 200 złotych za ośrodek i zostaje im 500 złotych. No to
kupi sobie papierosy, zostanie ze 200 złotych to jeszcze jakąś bułkę, jogurcik i żyją jak w
domu. Już jest przywiązana i ją to pochłonęło. To widać, że te osoby się wyróżniają i inaczej
się zachowują. (…) Mam obawy, że wciągnie mnie to miejsce, tak jak poprzednio mnie
wciągnęło. Gdyby nie praca, którą wtedy miałem, to możliwe, że nadal bym tu siedział.
Rzeczywiście wyjście ze schroniska nie dla wszystkich jest łatwe. Wiąże się z tym wiele lęków i
obaw.
M34
Słuchaj, miałem możliwość wyrwania się stąd, zamieszkania u kogoś i ja nagle miałem
dylemat. Ja się tutaj dobrze czuję w sensie tego kościoła i ja nie jestem jeszcze gotowy.
K59 („domny”)
Ja, jak wyszłam stamtąd… szczerze mówiąc jak dostałam mieszkanie, już jak klucze
dostałam – jeszcze miesiąc tam byłam. Miesiąc tam byłam i bałam się troszeczkę stamtąd
wyjść, mimo, że ja byłam na mieszkaniach treningowych, gdzie byliśmy na własnym
wyżywieniu itd., my nie korzystaliśmy ani z kuchni, sami się utrzymywaliśmy – to
niedawno weszło, ale to tez jest bardzo dobra sprawa. Tam mimo wszystko, byliśmy – bo
tam byli chłopcy i dziewczyny – byliśmy jakby na własnym rozrachunku, to i tak było tak,
że jak komuś cos zabrakło to zawsze się do pokoju komuś zapukało, cos się pożyczyło, ktoś
komuś coś dał… natomiast ja tu przyszłam z materacem pompowanym, fajnym, grubym
takim, świetnym… świetnie mi się na nim spało… i ja tak koczowałam przez 4 miesiące.
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Inni zrobili wszystko, aby być tam jak najkrócej.
M46 („domny”)
Miałem to w sobie, że kiedyś żyłem na dosyć dobrym poziomie, jeździłem za granice, bo
jestem żeglarzem – pływałem. I ta chęć powrotu do tego życia była we mnie zbyt silna żeby
tak zrezygnować z życia – o to chodzi.
K44
(…) na razie bywam [w schronisku] tymczasowo – albo [schronisko] albo wynajęcie
pokoju jak mam pracę. W tej chwili wynajmuję pokój. Mówię – jak się chce to się chce. (…)
A odeszłam z domu 7 lat temu – można sobie dać radę; jak się chce to się da radę. Dla mnie
- jak miałam zabezpieczenie takie jak [schronisko] - w najgorszym momencie, gdy nie
miałam gdzie mieszkać, to jest takie naprawdę zabezpieczenie i tam ludzie, panie socjalne
pomagają – czy w jednej instytucji czy w drugim miejscu czy trzecim. Tam osoby
pomagają, tylko trzeba chcieć, wyłącznie chcieć. Osoba, która nie chce pomocy, to ląduje
na ulicy. (…) Ogólnie się twierdzi, że nie ma ludzi, którzy pomogą. Są ludzie, którzy
pomogą. I można żyć na zewnątrz – normalnie. Można mieszkać na ośrodkach, u kogoś
wynajmować pokój, mieszkanie, obojętnie co; ale można żyć normalnie. Życie na ośrodku
tez jest normalne, bo można iść do pracy, tak? – i nie muszę spać na ulicy i żebrać o
pieniądze.
Poza tym mówią tez o tym, że ten etap jest już zamknięty i właściwie … zapomniany.
M57 („domny”)
Teraz się przechodzi obok tych ludzi i powiem szczerze, że zapomina się już o tym. Z mojej
świadomości to powoli wychodzi, to co było a naprawdę było nieciekawie.

BARIERY W WYCHODZENIU Z BEZDOMNOŚCI

Osoby, z którymi realizowaliśmy wywiady mówiły o różnych przeszkodach na ich drodze
wychodzenia z bezdomności – rożne formalne wymagania związane z podjęciem pracy, trudny do
rozwikłania gąszcz przepisów, czy bezduszność urzędników.
M26 [brak zameldowania]
W pracy nie wiedzą, bo nie chcę żeby w pracy się dowiedzieli o takiej sytuacji z racji tego,
że mogą mnie źle postrzegać, mogą zrobić tak, że mnie zwolnią. Już afera była i tak, bo jak
się zapytałem, że nie mam meldunku „ale jak to nie masz meldunku? Nie rozumiem,
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dziwne. To gdzie ty mieszkasz?”, „nie no, świruję, mam”, no i wpisałem stary meldunek.
Dobrze, że mam ksero starego dowodu osobistego, dałem ksero i powiedziałem, że dowód
zostawiłem gdzieś tam u rodziny, zostawiłem jak pojechałem, „dobra, to ksero wystarczy”,
„to skserujcie ksero i oddajcie mi to ksero” – i oddali mi i tyle. (…) Stary dowód mam z
meldunkiem jeszcze no i dałem im ksero z meldunkiem. Skserowali ksero. Jak
powiedziałem im, że nie mam meldunku to tak się krzywo spojrzeli „jak to? co?” a nie chcę
mieć nieprzyjemności. Robota jest dobra, dobry zarobek, nie zmęczę się, nie ubrudzę się a
robię to co lubię i chcę tam zostać. Na razie jest jak jest, przetrzymam.
K64
„Pani nie ma dowodu, dlaczego?”, „Bo ja jestem z domu dla bezdomnych”, „Ale jak to? W
tym wieku Pani bezdomna, dlaczego?; Nie ma Pani meldunku, dlaczego?”, „Bo jestem
osobą bezdomną” (śmiech) – to ciągłe tłumaczenie, błędne koło; i wie Pani co jeszcze się
zaczęło? Zaczęło się przez gminę, że gmina chce mieć ludzi tylko z Warszawy a w
Warszawie są ludzie z różnych stron; ja np. jestem z X. (…) Także wie Pani… jak mam coś
załatwiać w gminie, to gmina mnie tam wysyła: „bo pani z X”, a jak w X coś załatwić, to nic
nie można załatwić bo „pani jest z Warszawy” – no kurczę, to skąd ja w końcu jestem? (…)
Nie mam żadnego meldunku; i w tej chwili jestem nie wiadomo skąd. (…) Dla gminy jestem
z X, dla X jestem z Warszawy, bo już tutaj tyle lat. To jest trudno wytłumaczyć, bo co gdzie
nie piszesz, to „pani przywiezie takie zaświadczenie inne” – jedzie się, pliki tych papierów
się przywozi, wylata się człowiek jak głupi.
K32
I jeżeli chodzi o bezdomność – ja starałam się w gminie złożyć wnioski o mieszkanie
komunalne, bo tutaj ten dochód już pozwala na mieszkanie komunalne, już nie socjalne,
więc wiadomo, że już w jakimś lepszym standardzie. Ale ja się nie kwalifikuję, bo mam
adres zameldowania (…) a w mieście, w którym jestem zameldowana są warunki żebym
mogła mieszkać z dzieckiem – a nikt nie bierze pod uwagę, że to nie jest moja własność, to
jest własność moich rodziców. (…) Tak naprawdę ja mogę się w 5 minut wymeldować od
rodziców, ale czy to o to chodzi? Ja się wymelduję od rodziców ale ja nie znajdę normalnej,
porządnej pracy, nikt mnie nie zatrudni bez adresu zameldowania. A wracając tam [do
rodziców] – perspektyw [zawodowych] nie mam żadnych.

POMOC MATERIALNA

Uczestnicy wywiadów indywidualnych mówili tez o różnych formach pomocy otrzymanej ze
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schroniska lub opieki społecznej: o wsparciu finansowym, opiece medycznej, ubraniach,
posiłkach, meblach i pomocy związanej z urządzeniem mieszkania.
Ważnym elementem pomocy jest przychodnia lekarska oferująca pomoc medyczną osobom
nieubezpieczonym – jedyne takie miejsce w Warszawie oraz miejsce gdzie można dostać ubrania
i inne rzeczy związane z wyposażeniem mieszkania – choć tu osoby mieszkające we własnych
mieszkaniach mówią o tym, że rzeczy najlepszej jakości trafiają do mieszkańców schroniska.
M29
W schronisku masz też przychodnię, przychodnia Nadziei, nie wiem czy Pani słyszała –
tam są lekarze, tam można lekarstwa dostać, można do dentysty pójść, do którego też
chodzę teraz za darmo; tam są magazyny też, można ubrania dostać, jedzenie; tam w ogóle
jest okej, no.
K31(„domny”)
Ci co siedzą w magazynie to oni odkładają co najlepsze rzeczy, i pościel dla siebie biorą,
nie dadzą już ludziom dla miasta, czy dla mnie, która nie jest mieszkanką [schroniska].
Jeśli chodzi o wsparcie finansowe, zdaniem wiele badanych jest to „kropla w morzu
potrzeb” jednak przyznają też, że przy takich trudnościach finansowych, jakie mają, każda
pomoc jest ważna. Poniżej kilka przykładowych historii.
K32 („domny”) [wsparcie finansowe]
(…) korzystałam z pomocy OPS-u, nie były to duże zasiłki, ale zawsze coś. Zawsze to, że mi
zapłacili za obiady w szkole to jest dla mnie 100 z na cos tam innego. Także, jeśli chodzi o
pomoc OPS-u, to ja korzystałam jeszcze przez jakieś pół roku z tych zasiłków. W
międzyczasie była tam sprawa o alimenty, wszystko się jakoś powoli prostowało… (…)
Córka była pierwszy raz na koloniach z Caritasu. Wiadomo, że ta sytuacja finansowa się
normuje powoli, ale tez zostały jakieś tam zobowiązania, nie-zobowiązania, to wszystko
nie stanie na nogi tak od razu. To jeszcze w tej chwili nie stoi tak jak powinno stać.
M57 („domny”) [wsparcie finansowe]
Później, to była zima, był listopad-grudzień i tutaj nie było prądu, bo z administracji tutaj
całą instalację elektryczną wymieniali i tutaj zrobili 3-fazówkę, czyli trójfazowa instalację
elektryczną, która jest z natury w jakiś zakładach gdzie się maszyny podłącza, ale to tu jest
niepotrzebne. Jak zgłosiłem się do elektrowni to przyszli podłączyć licznik – powiedziano,
że nie podłączą, bo tutaj mogą podłączyć tylko licznik 1-fazowy a nie 3-fazowy; czyli muszę
znowu wystąpić żeby mi znowu przerabiali instalację z 3-fazowej na 1-fazową. Ja tutaj
mieszkam, mróz, w domu około 10-15 stopni mrozu, na środku kupa gruzu, bo jak
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dotknąłem ściany to ściany się sypały, bo tu był grzyb. I tyle co mogłem, to oderwałem ten
grzyb tutaj i wywiozłem ten gruz. A resztę – czekałem jak mi włączą prąd żeby te ściany
ogrzać i wysuszyć, bo do ściany jak się dotykało to po prostu woda ciekła ze ścian; tutaj
dalej to jest wiklina za tym tynkiem i dechy. To było tak mokre, że dosłownie lekko się
dotknęło palcem i on się sypał. Dopiero w grudniu, około 20-go grudnia włączyli mi prąd
i zacząłem suszyć te ściany, 3 piecyki elektryczne chodziły non stop. Ale ładnie, wszystko
pięknie, ale bił mi prąd, wiedziałem automatycznie, że będzie mnie ten prąd jednak sporo
kosztował. Tutaj wszystko jest na prąd: woda, ogrzewanie, kuchnia, bo tutaj nie ma
żadnego centralnego ogrzewania, nie ma nic. I tez znowu wystąpiłem do opieki żeby mi
chociaż w części pomogli zapłacić z ten prąd, bo jak dostałem rachunek 1200 zł to się za
głowę złapałem za co ja to zapłacę. Mam zasiłku 320 zł i 1200 zł zapłacić za prąd, bo jak
nie to znowu mi prąd wyłączą. (…) Opieka powiedziała mi żebym napisał do RWE o
rozłożenie tego na raty i oczywiście dołożyli mi – Pani zgadnie ile – 100 zł.
Osoby, które otrzymały mieszkania socjalne mogą liczyć też na pomoc schroniska w umeblowaniu
i urządzeniu tych mieszkań. Niektórzy z tej pomocy skorzystali w pełni, inni świadomie z niej
zrezygnowali. Byli też tacy, którzy twierdzili, ze nie zaoferowano im pomocy.
K55 („domny”)
Tak, dostałam telewizor, dostałam transport. Można wziąć ręczniki, firanki, pościel. Ja
uważałam, że to jest pójście na łatwiznę i wzięłam tylko telewizor. Zamówiłam sobie już
nową sofę, ale nie spałam ani jednego dnia na podłodze. Wiedziałam, że trzeba sobie dać
poprzeczkę wyżej.
M63 („domny”)
Przecież i lodówkę [mam ze schroniska]. To wszystko jest załatwione przez [pracowników
schroniska], wszystko.
K31(„domny”)
Patrzę, puste, bo puste – a ja sobie umebluje. Oczywiście [schronisko] nic mi nie dało;
żadnych mebli, nie dała mi wspólnota.
K69 („domny”)
Przykładowo takie żyrandole mi powiesili, te szafę, bo to jest składane, fabryczne – za to
wszystko musiałam zapłacić. Trzeba już o wszystko się martwić, ze trzeba zapłacić.
Nie dostała Pani nic z ośrodka?
Nie, nie. Nie chciałam po prostu, bo tam są stare meble a poza tym pluskwy tam kiedyś
były, bałam się, zapluskwię sobie mieszkanie, czy coś. To wszystko nowe. Ja wszystko
55

nowe, biurko nowe…

POMOC ŻYWIENIOWA

Schronisko oferuje również posiłki – zarówno mieszkańcom schroniska, jak i osobom z zewnątrz
– zarówno ubogim, jak i bezdomnym żyjącym „na ulicy”. Zdaniem badanych, jakość tych posiłków
nie jest najwyższa. Poniżej przykładowe wypowiedzi:
K31 („domny”)
Zupę dostanie się z kaszy gryczanej z makaronem i z taką papką. (…) oni [mieszkańcy
schroniska] dostają drugie danie zupy a miasto same zupę dostaje, co ludzie już połowa
nie przychodzi. (…) Jak usłyszeli, że będzie telewizja to już automatycznie serwetki na
stołach podane, lepsze danie dali wtedy ziemniaki z mięsem (…)
A tak to mięsa nie ma?
Nie. Zupa. Makaron, kasza gryczana na to i sama woda… A jak pomidorówkę dają to taką
słabą: ziemniaki, makaron i ryż. Ja powiedziałam kiedyś, awanturę zrobiłam, że tego to
pies by nie chciał zjeść…
M46 („domny”)
(…) niech Pani zobaczy jedzenie, jakie ci ludzie dostają… tego się jeść nieraz nie da. Niech
Pani poprosi – niech Pani nie mówi, że Pani mówiłem – ale niech Pani tego spróbuje.

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Poza pomocą materialną, niezwykle ważna jest tez pomoc psychologiczna, profesjonalne wsparcie
w przezwyciężeniu kryzysu życiowego związanego z bezdomnością. Niektórzy badani opowiadali
o pomocy udzielanej przez psychologów zatrudnionych w schronisku, inni korzystali ze
specjalistycznej terapii na zewnątrz, gdzie zostali skierowani.
M46 („domny”) [pomoc psychologa zatrudnionego w schronisku]
4 lata miałem takiej zapaści. Ale nie zmarnowałem tych 4 lat dlatego, że brałem udział w
tych programach różnych, terapiach psychologicznych, rozmawiałem z psychologami – i
to dużo mi pomogło ale stwierdziłem, że to wszystko od nas zależy. To nie jest tak, że
przyjdzie pani, nam pogada dobre słowa i… to wszystko siedzi w człowieku; jeśli masz tą
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chęć np. życia no to możesz się z każdego dna podnieść.
M57 („domny”) [specjalistyczna terapia uzależnienia]
(…) chodziłem do poradni – już 2,5 roku od kiedy nie piję. Kieliszka do gęby nie wziąłem
przez 2,5 roku i myślę, że to już zostanie na stałe. No i nie palę 11 lat – to parę złotych w
kieszeni. (…) Dużo dała mi ta terapia w poradni uzależnień. (…) Mi się wydaje, ze ja już
własnym życiem będę żył.
Jedne z badanych mówił nam o tym, ze również osoby żyjące na ulicy potrzebowałyby takiego
miejsca gdzie mogą przyjść, porozmawiać i uzyskać wsparcie i szansę na zmianę swojego życia.
M46 („domny”) [pomoc psychologiczna dla osób żyjących „na ulicy”]
Ale co zrobić? – stworzyć im [bezdomnym] możliwości z prawdziwego zdarzenia, żeby bez
względu czy są po alkoholu czy po narkotykach, tak jak na Zachodzie. Na Zachodzie, np. w
Kanadzie są takie miejsca, gdzie sobie przychodzą, takie miejsce spotkań; masz ochotę –
przychodzisz sobie, z kimś pogadasz tak jak my teraz, rozumie Pani. Żeby ci ludzie mogli
się wygadać, żeby nikt ich nie wyrzucał, że czuć od niego piwo; dużo ludzi chce się wyżalić,
porozmawiać. Znajdzie Pani w Warszawie takie miejsce? – nie znajdzie; wszędzie są
zakazy i reguły. Oczywiście to byłoby pod kontrolą wszystko, żeby to nie przyszła osoba
nachlana, ale żeby taki człowiek na kacu… żeby ci ludzie mogli normalnie przyjść, umyć
się, nie chodzić po Pałacach Kultury; żeby mieli miejsce do umycia się bez- żadnego
wstydu. Po prostu, żeby mieli takie miejsce spotkać – ale tego nie ma; takie miejsca
widziałem na Zachodzie.

POMOC MIESZKANIOWA

Funkcjonuje kilka różnych form pomocy osobom bezdomnym od noclegowni, o której wiele osób
opowiada raczej zniechęcające historie, przez pobyt w schronisku, program mieszkań
treningowych, aż do wymarzonego własnego kąta.
Tak o noclegowni mówił jedne z mieszkańców:
M29 [o noclegowni]
Ich to nie obchodzi, tylko przez 7 dni można być; tam byłem ale dla mnie to jest masakra.
Tam są robale, pościel taka zniszczona, łazienki takie… normalnie jakby syf, masakra;
śmierdzi, brud jest, nie ma jak zjeść porządnie; jak ci dają jakąś zupę mleczną to to nie jest
zupa mleczna tylko jakaś woda; masakra i trzy kromki jak w więzieniu; no i masz taką linię
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żółtą – jak wyjdziesz pod tą linię to też cię wyrzucą.
Badani mówili też o życiu w schronisku i o warunkach tam panujących. Warunki w schronisku są
skromne, sale wieloosobowe, brakuje intymności. Dla tych osób, które do schroniska przychodzą
z ulicy jest to diametralna zmiana na lepsze, ale dla tych osób, które przychodzą z własnych
domów pobyt w takim miejscu nie należy do łatwych. Tak o tym opowiadają mieszkańcy:
K55 („domny”) [warunki]
Zero intymności, łóżka piętrowe. Ja miałam szczęście, bo od razu dostałam łóżko dolne.
Jak zobaczyłam te łóżka to miałam łzy w oczach, ale trzeba się było przystosować.
K31 [warunki]
(…) jest na sali, proszę Pani, 26 osób. To jest horror. A w boksie 4 osoby.
Czym są te boksy?
Wydzielone przez łóżka, nie ma ścian. Jest wielka sala i są łóżka piętrowe. Nie wolno
wchodzić do innego boksu – jedyna opcja, kiedy możemy wchodzić do innego boksu, to
wtedy, kiedy jest pryskanie – trzeba wszystkie rzeczy pościągać: materace, pościele i
wszystkie inne rzeczy; tak to nie wolno wchodzić do innego boksu. Jedyna rzecz gdzie
można usiąść to jest stół na środku Sali gdzie jest telewizor i można za telewizorem.
K59 [warunki]
(…) boksy po 8, 6, 4 łóżka, wąsko jak w tramwaju – my to tramwaj nazywamy
K31.docx
Chociaż nie nazwałabym tego spaniem, bo tutaj nie ma możliwości spania.
K69 („domny”) [warunki]
Jak jest w boksie 8 osób… jedna chrapie, druga idzie do pracy, rano się światło… a to w
ogóle jest meczące strasznie. To jest dobre, ale na krótki okres czasu, długo nie można bo
człowiek się nerwowy robił, wszystko go wkurza, denerwuje go wszystko – ta za głośno,
ta psychotropy bierze, zwariować można.
K64 [warunki]
Zlikwidowałabym te 26 dziewczyn, które śpi razem w jednej wielkiej Sali. Nie 13 i 13 w
boksie łóżek jedno nad drugim, tylko żeby było pojedynczo. Większa przestrzeń bez tych
dzielących dykt, bez tego wszystkiego – żeby więcej szaf było, szafek żeby było więcej; albo
żeby szafki były bardziej funkcyjne, więcej szuflad, schowków różnych; no tak jak te
kobiece rzeczy: a to majtki, a to jakieś ozdoby czy coś. Żeby było mniej dziewczyn, żeby
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było mniej kłótni – zabierałabym telefony przed nocą, bo w nocy dzwonią, palą światła
telefonami; przychodzi o 11-12 w nocy panienka, nie wiadomo skąd: czy z pracy czy z
tarasu, pali sobie światło w telefonie, oświeca całą salę, bo jej ciemno; no ciemno!
Osoby oczekujące na własne mieszkania miały szanse zamieszkać w mieszkaniach treningowych
i bardzo sobie ceniły taką szansę.
M61 („domny”) [o mieszkaniach treningowych]
Tam u góry [w schronisku] jest jedno piętro, bo tam na dole [w schronisku] po trzydziestu
w pokojach, takie duże pokoje i takie inne i po dziesięciu. Tam [na górze] już mamy
pojedyncze pokoiki swoje jakbyśmy byli w swoim mieszkaniu, nie? Dwuosobowe są i
jednoosobowe, nie? Trzeba sobie i ugotować, są kuchnie, przechodzić do takiego życia jak
w domu, prawdziwego życia. No i tam ja dość długo byłem (…), no i się czeka na to
mieszkanie, w końcu go tam na listę wciągną.
Osoby, które otrzymały mieszkania socjalne opowiadały o pomocy związanej z uzyskaniem
własnego „dachy nad głową” – ich historie mówią o tym, że otrzymali znów szanse na
„normalność”.
M29 („domny”) [mieszkanie socjalne - „żeby to życie było lepsze”]
No to, że byłem na ulicy, nie miałem co jeść, nie miałem gdzie się wykąpać i nie miałem
gdzie spać; w ogóle masakra, bieda. Chciałem po prostu żeby to życie było lepsze, tak?
Żeby coś się zmieniło, żebym miał pracę, mieszkanie, jakąś fajną dziewczynę, normalną
rodzinę, tak? Po prostu chciałem. Po prostu mi tam [w schronisku] pomogli. Jeździłem po
ośrodkach, dokumenty zbierałem, później jeździłem do prezydenta warszawy, do
burmistrza i składałem różne wnioski i mieszkanie dostałem po roku, ale pół roku
chodziłem po urzędach.
M46 („domny”) [mieszkanie socjalne – „wróciłem na normalne tory”]
No i od tamtej pory, można powiedzieć, od 36 roku życia… w mieszkaniu jesteśmy od 2005
roku, to mogę powiedzieć, że tak 10 lat, wróciłem normalnie na tory, normalny człowiek.
M40 („domny”) [mieszkanie socjalne – „ciasne, ale własne”]
W styczniu zadzwonili do mnie czy biorę to mieszkanie i nie bardzo chciałem brać, bo tu
jest tylko 15 m z kawałkiem i tutaj nic nie było, pustostan; ale kolega powiedział, że mi
pomoże i zrobi mi z tego bajkę, ja mu uwierzyłem, pieniądze miałem, pomimo, że byłem
bezdomny to jakoś sobie dawałem radę. (…) Ja tu włożyłem kupę kasy, ja dostałem
pustostan; tam miałem kuchnię (na miejscu łazienki), toaleta była na zewnątrz, na
korytarzu a ja zrobiłem sobie z kuchni łazienkę – może Pani sobie zobaczyć, i kuchnię
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przeniosłem tutaj.
Jestem pod wrażeniem, jest bardzo ładnie. Nawet ładne kolory.
Sam wybierałem. Zastanawiałem się jeszcze nad łososiem albo nad pistacją…
Czym jest ta płyta? (wielkości A4)
To płyta indukcyjna. Zrezygnowałem z gazu, bo tutaj nie mogę mieć gazu. Mam teraz
zniżkę, bo ja remont robiłem na własny koszt, także administracja ani złotówki tutaj nie
włożyła. Mam socjalne na 5 lat, mam meldunek stały. To jest tak, że jak będę chciał być z
jakąś kobietą, zdecyduje się na jakieś dziecko czy coś to mogę sobie zamienić na większe…
Z danych zebranych przez osoby realizujące wywiad indywidualny w mieszkaniach socjalnych
wynika, że osoby, które wyszły z bezdomności mieszkają w małych jednopokojowych
mieszkaniach, zwykle z aneksem kuchennym. Średni metraż to 22m2, największe mieszkanie
miało 35 m2, najmniejsze zaledwie 11 m2. Blisko 90% mieszkań oceniono, jako zadbane i czyste.
W znakomitej większości mieszkania są stosunkowo dobrze wyposażone, choć w niektórych
brakuje podstawowych sprzętów: w 19% mieszkań nie ma kuchni elektrycznej lub gazowej, 29%
nie ma lodówki, 26% pralki, 23% telewizora, 35% żelazka, 48% odkurzacza. W większości
mieszkań nie ma zmywarki (97%), kuchenki mikrofalowej (94%), komputera (74%), dvd/video
(74%), sprzętu audio (71%).

SYTUACJA FINANSOWA

Sytuacja finansowa badanych jest zróżnicowana – niektórzy utrzymują się wyłącznie z zasiłku
stałego, inni z dosyć niskiej renty lub emerytury, jeszcze inni pracują na stałe lub dorywczo. Ocena
tej sytuacji finansowej zależy zarówno od realnych dochodów, jak i własnych oczekiwań. Tym
samy osoby o bardzo niskich dochodach mogą czasami wydawać się bardziej zadowolone życia,
niż te, które zarabiają dobrze i w związku z tym na przykład spłacają kredyt etc. Również fakt
zamieszkiwania w schronisku lub we własnym mieszkaniu wpływa na ocenę tej sytuacji – w
schronisku dużo łatwiej poradzić sobie przy bardzo niskich dochodach.
Poniżej przykładowe wypowiedzi badanych utrzymujących się z zasiłku, jeden z nich mieszka
nadal w schronisku, drugi w mieszkaniu socjalnym:
M62 [zasiłek]
Żyję z zasiłku. No i niestety palę, ale z papierosami sobie daję radę w ten sposób, że palę
za 5 złotych a nie za 13, bo robię [skręcam] papierosy.
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M59 („domny”) [zasiłek]
Dobrze, że na te obiady mam… no to tak: 200 zł za mieszkanie, 70zł tytoń, 100 zł lekarstwa;
no to już Pani ma 370, a wszystkiego [zasiłku] jest 529…No i tak jak nieraz mi się coś…
nieraz tak człowieka na coś najdzie… nawet te głupie ziemniaki no to 2 zł, czy ze 6 jajek
kupić… Teraz jeszcze tydzień, bo najwcześniej 22go będę miał pieniądze – to jeszcze
tydzień a 20 zł mi zostało. No ale dobrze, że obiady mam, trochę w lodówce jeszcze jest; w
zamrażalniku jeszcze kurczaków na dwa razy, żeberek trochę…
Poniżej przykładowe wypowiedzi badanych utrzymujących się z renty lub emerytury:
K64 [emerytura]
Emerytura. Już mam wiek emerytalny. Czwarty rok ją biorę; tylko tak jeszcze dobrze nie
poczułam, bo komornik mi zabiera 200 zł. (…) No tutaj też się płaci za ośrodek. Np. ja w
tej chwili płacę 200 zł za ośrodek, 80 zł za taką przechowalnię bagażu, gdzie zimowe
ciuchy mam, tam miałam telewizor – teraz już się pozbyłam i teraz mam tam inne rzeczy,
no i leki 150 zł kosztują w tej chwili. Zostaje na Zycie 60-70 zł na cały miesiąc.
K69 [dorabianie do emerytury]
Do pracy poszłam, bo emerytury mam 560 zł; no i mówię: do ochrony może bym poszła,
3,50 zł, ale jak ja mam tu siedzieć cały czas to wolę sobie zarobić… ale tam się nic nie robi
– pusty plac jest i tylko go trzeba pilnować, budka stoi i trzeba pilnować; i tak sobie siedzę;
wypada mi 10 razy w miesiącu, 840 zł. Jak mam siedzieć tutaj to lepiej zarobić sobie.
M29 („domny”) [renta]
Tzn. ja mam tę rentę ZUS-owską teraz. Mogę pracować, mogę dorabiać sobie. Muszę
pracować żeby mieszkanie utrzymać. Jedzenie jedzeniem, ale mieszkanie też. Dużo nie
płacę w sumie za mieszkanie.
A ma Pan jakieś długi?
Miałem. Dzięki bogu jestem na „zero”, ale długo spłacałem, z 5 lat.
Poniżej przykładowe wypowiedzi badanych, którzy podjęli prace zawodową - jeden z nich
mieszka nadal w schronisku, drugi z rodziną w mieszkaniu socjalnym:
M26 [praca]
(…) doszedłem do takiego wniosku, że do końca tego roku daję sobie ultimatum.
Chciałbym już przed świętami z nią wynająć jakieś mieszkanie, żeby święta spędzić „na
swoim”. A jakie będą tego konsekwencje to zobaczymy. No a poza tym pracuję od
niedawna, lepszą prace sobie znalazłem, a nie takie dorywcze, jak konsultant sieci
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komórkowej. Nie narzekam na zarobki. Wiadomo, że nie za bardzo można się takim
rzeczami chwalić, ale na podstawie rozmów z pracownikami to spokojnie dwójkę z przodu
można zarobić i czuję się na siłach, że dam radę.
M46 („domny”) [praca]
Na razie jestem na takim etapie, ze dziecko mi podrosło i chce mi wyjechać - dla pieniędzy
oczywiście (…) chciałbym na remont po prostu zrobić w domu, a przy tych pieniądzach,
które zarabiam to ledwo starcza na życie. A już nie daj bóg jak przyjdzie iść do lekarza, czy
coś. Teraz robię zęby to kupę pieniędzy to wszystko kosztuje – musze chodzić codziennie.
(…) Znaczy teraz się zająłem, tak, zarabianiem pieniędzy. Po prostu muszę cos zrobić, żeby
mieć kasę tak jak kiedyś.
Poniżej przykładowe wypowiedzi badanych, którzy spłacają zobowiązania finansowe - pani
mieszka nadal w schronisku i spłaca alimenty, pan mieszka w mieszkaniu socjalnym i spłaca
kredyt, który zaciągnął na jego urządzenie:
K44[długi]
Mi brakuje domu i mam doła finansowego – kiedy ja z niego wyjdę?
Długi?
Oj tak. No około 30 tysięcy. Ale pocieszam się tym, że niektórzy mają więcej. Alimenty, bo
dzieci zostały przy mężu. Zostały żeby się nie tułały po Polsce – o, w ten sposób. Żeby miały
życie stabilne – o, w ten sposób. I efekt jest taki, że płacę alimenty. Część już spłaciłam, bo
miałam ponad 30, teraz jest niecałe 30. Czyli można, można, można tylko trzeba chcieć.
I wystarcza Pani na wszystko z tych dwóch prac?
Muszą. Muszą – innego wyjścia nie ma. Te dwie prace mam od niedawna.
M40 („domny”) [kredyt]
Poza tym, że teraz cienko przędę, bo kredyt wziąłem. 20 tys. [na remont] to skąd ja miałem
wziąć? Kredyt mam na 3 lata plus jeszcze mam odnawialny. Tak, na styk jest. Musze
dorabiać po prostu, ale ja sobie dam radę. (…) jak planowałem kredyt to jeszcze
pracowałem w innej firmie, więc miałem wyższe zarobki ale kosztem tego, że nie było
regularnie płacone. (…) Miesięczny muszę kupić, bo też nie jeżdżę na gapę przecież, musze
zapłacić za prąd, za mieszkanie, szkła musze kupować, papierochy… Nie stać mnie tak jak
jeszcze parę miesięcy temu żebym sobie po kinach chodził. Wtedy mogłem, ale … mam
prawie 700 zł kredytu co miesiąc.
Niektórzy z badanych doceniają fakt przezwyciężenia uzależnienia od alkoholu i/lub nikotyny –
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jest to źródło nie tylko lepszego samopoczucia i poprawy stanu zdrowia, ale też poprawy sytuacji
finansowej.
M50 [„nie wydaję na alkohol”]
O! Widzi pani, bezdomny dorobił się laptopa; ile można zrobić jak się nie pije.
M61 („domny”) [„nie wydaję na papierosy”]
Nie, długów nie mam i oszczędności jeszcze mam poza tym. Teraz, jak sobie obliczyłem –
dużo paliłem, nie? To do czasu (uzyskania) mieszkania 15 tysięcy zyskałem na niepaleniu;
a to mieszkanie mam przez to, że rzuciłem palenie – umeblowanie, wszystko, wszystko.
No bo trzeba teraz liczyć 250 zł miesięcznie na papierosy, a papierochy liczę przedtem,
były po 8-10 zł a ja paczkę dziennie paliłem, to 250-300 zł. Teraz przeliczając przez rok
300zł x12=3600, nie? No i teraz 4 lata nie palę … wychodzi 15 tysięcy.

SYTUACJA ZAWODOWA

Praca jest dla wielu badanych nie tylko szansą na ustabilizowanie sytuacji finansowej i wyjście ze
schroniska, ale też źródłem satysfakcji, czymś co daje poczucie normalności. Tak mówił o tym
jeden z badanych:
M26 [praca daje poczucie normalności]
Lubię dłubać i majsterkować, ale nie lubię siedzieć całe dnie i robić to samo. Poza tym z
reguły na takich pracach z nikim nie ma kontaktu. A teraz lubię to co robię i łącze
przyjemne z pożytecznym. Mogę zarobić, a mam też kontakt z klientami i poznaje nowych
ludzi. W tej branży jest duża rotacja, bo ludzie często nie dają rady, nie wierzą w siebie i
odchodzą. (…) Zauważyłem, że jak dużo jestem w pracy to zapominam o życiu takim
normalnym, o problemach. Praca dużo daje, bo tak jakby czuję się wyluzowany. 8 godzin
zlatuje mi jakby to było 3-4 a wraca człowiek tutaj i godzina czasu leci, leci i leci i dolecieć
nie może. A już nie daj boże jest sytuacja taka, że jak przyjdę tu o 14:00, tak jak
przyszedłem któregoś razu z pracy i nie wiedziałem co mam ze sobą zrobić.
Niektórzy z badanych miele pracę, która im zdecydowanie odpowiada – czy to ze względu na ich
aktualną sytuację życiową czy to ze względu na zawód, który jest dla nich źródłem satysfakcji:
M40 („domny”) [dobry zawód]
Ja mam specyficzny zawód. Ja miałem z tego dobre pieniądze. Pracodawca, ten u którego
właśnie te 3 lata nie robię – 20-parę razy mnie przyjmował do pracy po moich wybrykach.
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Robię ekskluzywne damskie buty, jestem krojczym.
K32 („domny”) [mam pracę, która mi opowiada]
Teraz obecnie pracuję w COŚTAM markecie, zajmuję się finansami. Pracuję na umowę
zlecenie, ale taka forma mi pasuje – ja mam z pełnym ZUS-em łącznie z chorobowym. Nie
mam prawa do urlopu aczkolwiek taka umowa mi pasuje, ponieważ to na mnie spoczywa
obowiązek zajęcia się dzieckiem – to jest wiek 12 lat, więc różne pomysły przychodzą do
głowy, więc ja nie zawsze jestem dyspozycyjna pełne 8 godzin w pracy. Taka forma
zatrudnienia mi w tej chwili odpowiada. Umowę o pracę nic więcej niż zlecenie poza
prawem do urlopu.
Powrót do normalności, znalezienie pracy, jest też szansą na normalne relacje społeczne, oparte
na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Jest to element życia zawodowego, którego nie da się
przecenić.
M50
Teraz mam taką opinię wyrobioną, że lekarz wyjechał za granice z żoną i powierzył mi
mieszkanie, domek, dobytek całego swojego życia, lekarz; żebym mu tam pomógł; ja
porobiłem to co miałem tam zrobić, nie chciałem pieniędzy a on: nie nie, tak nie można.
Przyjechał, nie poznał mieszkania, bo ja robię aranżację wnętrz, która wchodzi dopiero do
Polski, nie? (…) Oczywiście nie chciałem pieniędzy, bo mi ludzie pomogli – chciałem gratis,
ale nie było mowy, musiałem przyjąć. Rozczulam się, już łzy mam w oczach. I taką opinię
sobie wyrobiłem dzięki niepiciu, nie?
M63 („domny”)
(…) mają do mnie pełne zaufanie – ja mogę sam zostać tam w przychodni, nieraz klucze
miałem jak jeszcze byłem zdrowszy to tam malowałem, miałem klucze do wszystkiego, do
wszystkich gabinetów, co chciałem to sobie mogłem wziąć; ale nawet nie spojrzałem.
M40 („domny”)
Nawet w pracy, co pracuję 1,5 miesiąca, dziewczyna jak usłyszała, że nie mam pieniędzy,
kierowniczka mówi „jak chcesz to ci stówę pożyczę ze swoich własnych”, ja mówię „nie,
nie pożyczaj mi”… jak będę w jakiejś kryzysowej sytuacji.
Oczywiście nie zawsze udaje się znaleźć pracę w pełni satysfakcjonującą – wręcz przeciwnie
najbardziej dostępne są prace przy sprzątaniu, ochronie, wykładaniu towarów, często w
godzinach nocnych.
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K31 [mam pracę – sprzątanie w godzinach nocnych]
Szukam cały czas pracy i… wczoraj znalazłam pracę w Internecie, zadzwoniłam do tej pani
– potrzebuje osoby do sprzątania biur; to są kancelarie adwokackie; ja tam sprzątam, jest
85 pokoi do wynoszenia śmieci i jak w niektórych rzeczywiście jest bardzo brudno to się
odkurza, no i te korytarze; ale od 21:00 do12:00-1:00 w nocy.
K69 („domny”) [praca na noce]
[dorywczo w centrum handlowym] Tam przyjmują (…) do wykładania towaru – to ja
pracowałam w takich sklepach, gdzie na noc się idzie przeważnie i 70 zł/noc; to jest
męczące, ale zapłacą od razu i się ma te 70 zł przykładowo. Także w tych sklepach: tam
chodziłyśmy z ośrodka, grupowo brali na liczenie towaru, towar się w nocy liczyło i
zarabiałyśmy tam 50-70 zł, w zależności ile godzin.
Zdarza się też często, że pracodawcy zatrudniają swoich pracowników na pograniczu prawa lub
zupełnie „na czarno”:
K55 („domny”) [praca legalna … ale]
Ja pracuje w kuchni. (…) Pracuje teraz w dobrym miejscu, bo pracuje w hotelu. Na pełny
etat, codziennie. Oficjalnie zarabiam 400 złotych, a nieoficjalnie to różnie. Teraz wszyscy
kombinują. Opłat mam 500 złotych, a zarabiam 400. Takie mamy czasy i wszyscy się na to
godzą, ważne ile się dostaje do ręki. Dowiedziałam się, że dostaje do realizacji wykonanie
usług polegających na uzupełnianiu produktów w pokojach na życzenie gości, a w
poprzedniej pracy byłam pokojówką. Teraz jestem „roznosicielem drinków”. Dzisiaj coś
takiego otrzymałam - to jest za październik. Takie czasy, w tym wieku już nie chcą
przyjmować do pracy.
M38 [dorywczo i na czarno]
Ludzie do mnie dzwonią, przypuśćmy ktoś dzwoni żeby mieszkanie mu pomalować to
idziemy z kolegą i malujemy. Naprawdę bierzemy małe pieniądze za malowanie. Mniejsze
niż malarz w ogóle. (…) Chciała, żeby jej regał przenieść. Mówi przyjdźcie w środę to wam
zapłacę. Stary komunistyczny regał. Chciała, żeby szafa stała przy oknie, a to co jest
przeszklone, żeby stało przy ścianie z tej strony. Żeby jak się okno otwiera, wie Pani jak to
jest. To starsza kobieta. Żeby to przeszklone stało przy ścianie, a szafa tutaj. Trzeba było
wszystko przesuwać. Dała nam po 50 złotych. A później się pyta nas jak już chcieliśmy
wychodzić, czy byśmy jej nie pomalowali dużego pokoju. Jak żeśmy pomalowali duży
pokój, to one później czy byśmy całego mieszkania jej nie pomalowali. Jeszcze będziemy u
niej działkę malować. I powiedziała, że nas poleci znajomym, że jesteśmy dobre chłopaki
i mało bierzemy. A jak mamy coś robić, to wchodzimy, robimy i wychodzimy.
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Nie zawsze podjęcie jakiejkolwiek pracy jest możliwe ze względu na stan zdrowia, były też osoby,
które na podjecie pracy nie mają zwyczajnie ochoty poszukują przeróżnych usprawiedliwień dla
swojej sytuacji:
M49 [nie pracuje ze względu na stan zdrowia]
Różne miałem zawody. Najwięcej i najdłużej pracowałem jako sprzedawca w sklepie. W
tej chwili nie pracuję, mam zasiłek stały ze względu na chorobę, a wcześniej to
pracowałem ponad pół roku na metrze jako pracownik firmy sprzątającej.
K31 („domny”) [szukanie usprawiedliwień]
Ja bym mogła iść do pracy, ale jakbym poszła do pracy na tyle godzin no to nie miałby kto
z psem wyjść.

ŹRÓDŁA WSPARCIA

Osoby, z którymi realizowaliśmy wywiady indywidualne opowiadały o zerwanych relacjach
rodzinnych i przyjacielskich – ich odbudowanie nie zawsze jest możliwe, a nawet jeśli jest wymaga
czasu i cierpliwości.
M46 („domny”) [stopniowe budowanie więzi]
Ja zawsze mogłem na kogoś liczyć tylko ze swojej winy odłączyłem wszystkie więzi
rodzinne. Dopiero jak zdobyłem mieszkanie, po kilku latach w tym programie, dopiero
zacząłem odbudowywać na nowo relacje… swoje; z synem, którego utraciłem, z matką, z
ojcem itd.
A czy zaprzyjaźnił się Pan z kimś podczas okresu bezdomności?
Tak, do dzisiaj mam kilku przyjaciół; to są tacy goście, którzy też sobie poradzili … ale to
są 2-3 osoby.
Niektórym osobom udało się nawiązać w schronisku przyjaźnie i bliskie więzi ze
współmieszkańcami i z pracownikami, stworzyć nowy związek, poznać ludzi, na których można
liczyć w trudnych chwilach.
M57 („domny”) [partner/ka]
Jedyna gwiazdka to jest ta, że poznałem kobietę, która chce dzielić ze mną los i ślub
bierzemy. No ale tez z tą kobieta była taka sytuacja, że to jest rodzona siostra mojej byłej
żony, szwagierka moja. Ona tez po rozwodzie, teraz to już wdowa jest, bo ten jej były mąż
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zmarł; prawie rok temu zmarł. (…) Jedynie spotykam się z takim X – tam gdzie ja chodziłem
za puszkami, on z kolei mieszkał w Austrii: 3 miesiące w Austrii pracuje, 3 miesiące do
Polski przyjeżdża wydać pieniądze; i tak już ładnych parę lat. On kiedyś wracając z Austrii
zobaczył mnie i kolegę jak puszki zbieramy – podszedł do nas, wyjął pieniądze, bodajże 50
zł wtedy wyjął i mówi „macie, idźcie sobie chleb kupić, coś do jedzenia”, (…). My byliśmy
wtedy zszokowani; i wtedy jeszcze powiedział, że „za 2-3 godziny wpadnijcie tutaj w to
miejsce to wam jakieś ciuchy dam” – i w ten sposób właśnie tego X poznałem i do
dzisiejszego dnia z nim kontakt utrzymuje, będzie świadkiem na moim ślubie. To był
jedyny człowiek, który nam tak rękę podał. A świadkową ma był właśnie pani psycholog
[ze schroniska]. Ona ma być właśnie naszą świadkową, bo tez jest osobą, która najwięcej
w życiu mi pomogła, bo w sumie na ośrodku dzięki niej to wszystko zdobyłem co teraz
mam; dlatego właśnie te dwie osoby wybraliśmy na świadków.
K55 („domny”) [partner/ka]
Ja teraz się spotykam z facetem stamtąd [ze schroniska], który rok czasu dreptał i tak się
spotykamy. Jest młodszy ode mnie 5 lat i też czeka na swoje mieszkanie. Wiadomo, że
człowiek jest zwierzęciem stadnym. Ja na pewno nie mam zamiaru wychodzić za mąż, ani
mieć dzieci, ale dobrze jest jednak mieć kogoś. Nawet, żeby pójść z kimś na spacer. Nawet
te osoby co mówiły, że nie potrzebują to się pierwsze powiązały z kimś.
M26 [partner/ka]
Nie ukrywam, że trochę się pozmieniało. Poznałem dziewczynę tutaj w zeszłym roku. (…)
Zbieramy się powoli do tego, żeby zamieszkać razem. (…) Wydaje mi się, że ważny jest
kontakt z innymi osobami, że człowiek stara się wyjść do tych osób i utrzymać jakąś
relację. Staram się, ale mi czasami nie wychodzi. Jak coś jest nie po mojej myśli, to od razu
się denerwuję i mam to wszystko gdzieś. (…) Tutaj [w schronisku] jest taki X poznałem go
na kuchni i fajnie się z nim gadało. Tak sobie pomagaliśmy, ale ostatnio go nie widuje, bo
on ciągle pracuje. Wieczorami nieraz lody kupi, albo zadzwoni wieczorem żeby wyjść na
spacer. On jest taki cichy, spokojny. Nie lubię takich co ciągle są na afiszu i ciągle są
najmądrzejsi. (…) Nie ufam nikomu tak do końca.
Moment otrzymania mieszkania sprzyja próbom odnowienia więzi z rodziną oraz nawiązania
przyjacielskich relacji z osobami spoza schroniska:
M59 („domny”) [rodzina]
Nie powiem, bo jak byłem w szpitalu, teraz jak mnie ten atak chwycił, jak już doszedłem
do (siebie)… i zadzwoniłem do siostry, tylko powiedziałem, że papierosów nie można
mieć, bo papierosów nie można palić na tym oddziale (trzy paczki przywiozła mu siostra
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– zawinięte w trzy pary skarpetek). Od razu jak zadzwoniłem, zadzwoniłem przed
obiadem, to na drugi dzień po 10:00 już siostra była w szpitalu; przywiozła mi piżamę, tam
takie maszynki do golenia, krem, trochę jedzenia, bo to w szpitalu… (…) siostra mi paczkę
przesłała, (…) różne tam: siostra kurczaków napiecze, żeberek; miałem tam dosyć sporo
w tej lodówce. (…) w ubiegłym miesiącu pojechałem na grób rodziców; często nie jeżdżę –
co 3 miesiące… [jak tam [pojadę to] siostra zawsze 100, 150 da (śmiech) No teraz, idąc od
autobusu to 3 razy musiałem odpoczywać – słoiki są ciężkie. (…) A później siostra
przywiozła… znaczy szwagier przywiózł mi lodówkę, pralkę, to (wskazuje wersalkę),
szafkę, (…) mam parę saganków teraz, talerze mam, łyżki, widelce, to wszystko…
M61 („domny”) [znajomi]
Znajomości mam dużo ale z towarzystwem niepijącym bo inaczej to mogłoby być źle
czasami. (…) A tak to koledzy przychodzą, koleżanki nieraz ale to wszystko nie pijące.
Powiedziałem – pijący nie ma wstępu. I się trzymam tego; no i powoli starość, starość
powoli wykończy, powoli się żyje, może jeszcze się tam pociągnie, nie wiadomo, nie? (….)
Mam kilku znajomych, co dostali przede mną mieszkania, co sobotę się tu spotykamy.
Jeden kolega, drugi, trzeci jeszcze często odwiedza.
Są jednak osoby, które nie mają brawie żadnych więzi społecznych, żyją w izolacji, która
częściowo wynika z ich doświadczeń, a częściowo z lęku przed bliskością.
M49 [brak wsparcia]
Z nikim nie utrzymuje kontaktu, ponieważ wszystkie osoby które znałem piły. Czy żyją
teraz, czy nie żyją, nie mam zielonego pojęcia, bo się tym nie interesuje, nie spotykam. Nie
widuje ich w ogóle, nawet przy okazji gdzieś na ulicy, to nie widzę tych osób. Tak jakby
poumierały. Może zapiły się na śmierć już.
A czy teraz ma Pan jakiś bliskich sobie ludzi?
Aha, porozmawiać? Porozmawiać zawsze mogę z każdym.
Ale takiej bliskiej osoby Pan nie ma?
Nie mam.
K64 [brak wsparcia]
Także wie Pani, na dzieci nie mogę liczyć. (…) córka zadzwoni, najstarszy syn zadzwoni,
młodszy syn to nie; tylko córka czasami się dowie – od teściowej, od rodziny tamtej, od
dzieci mojej teściowej, od sióstr męża, od szwagrów/szwagierek się dowie.
A czy Pani ma jakąś bliską osobę, z którą może sobie porozmawiać od czasu do czasu?
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Nie, ja staram się nie mieć bliskich osób. Nie, bo wie Pani, ta najbliższa osoba to później się
okazuje, że to najgorszy wróg – albo naplotkuje, albo cos ukradnie, albo pomówi, albo chce
być lepsza i naskarży – po co mi taka osoba?
M40 („domny”) [brak wsparcia]
Jestem sam, byłem sam. Nie chciałem się z nikim wiązać. Może i chciałem ale jakoś nie
potrafiłem do tego dojść, bo wiedziałem, ż nie reprezentuje sobą zbyt dużo. No czy ja
wiem… ciotka do mnie nieraz dzwoni ale ciotka ze strony ojca dzwoni żeby sprawdzić czy
żyję. Mam koleżankę ale rzadko jest, rzadko rozmawiamy; druga koleżankę mam tez z
pracy, to ona się odzywa przynajmniej raz w tygodniu, znamy się z pracy po prostu, nie? Z
kolega z Internetu czasem sobie pogadam, bo mam bez limitu abonament…
W efekcie doskwierającym im problemem jest właśnie samotność:
M59 („domny”)
Brakuje mi, wie Pani, żeby z kimś porozmawiać.
K59 („domny”)
(…) ja jestem sama, samiuśka jak palec. To jest straszne. (…) boję się być sama na starość
bo starość jest naprawdę okropna. (…) Chciałabym zburzyć ten mur, który ciągle stawiam.
Ale jakoś nie wiem czy potrafię.
Są też osoby, dla których wsparciem jest wiara, nadaje życiu sens i daje sił, aby radzić sobie z
kryzysem:
M34 [wiara/religia]
Takie dziwne zbiegi okoliczności i zacząłem chodzić do kościoła, bo stwierdziłem, że to są
właśnie znaki do nawrócenia. Wcześniej czegoś takiego nie było. I wyobraź sobie, że moje
samopoczucie się nie zmieniło. Nie mam żony, depresji, żadnych dołów. (…) No i dalej cały
czas jest super, swoje życie zbudowałem wokół modlitwy, wiary. (…) Moja mama mnie
tutaj odwiedziła i babcia. Wcześniej już walczyłem o to, żeby nasza rodzina żyła w zgodzie.
Poza tym jest jeszcze moja była żona i mój synek no. Poznałem też tutaj dziewczynę i jej
chłopaka. Chcą żebym był świadkiem na ich ślubie. Bardzo mnie polubili i z nimi mam taki
lepszy kontakt.
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SPĘDZANIE CZASU WOLNEGO

Często mówi się o potrzebie atrakcyjnego i aktywnego spędzania czasu wolnego. Z drugiej strony
wcale nie jest łatwo wyrwać się z codziennego marazmu, przezwyciężyć zmęczenie i znaleźć w
sobie energię na zrobienie czegoś nowego. Nawet jeśli w schronisku organizowane są różne
aktywności nie zawsze i nie u wszystkich spotyka się to z entuzjazmem. Tak mówią o tym
mieszkańcy:
K55 („domny”) [bariery]
Jak bilety darmowe do teatru były to wszystkie mówiły „A po co mam iść, a w co ja się
ubiorę?”
M59 („domny”) [bariery]
No sport to na pewno nie. (wzdycha) Muszę Pani powiedzieć, że ostatnio jak byłem [w
schronisku] to byłem w teatrze. Bo nikt nie chciał iść (śmiech)… kierowniczka siedziała
przede mną z inną panią, a ja siedziałem z tyłu z drugim – tylko mnie stukał bo
przysypiałem; nawet dokładnie nie wiem o czym było. Nie wiedziałem jak się wywinąć i
powiedziałem, że nie mam w czym iść to poszliśmy do magazynu – dwa garnitury, koszule;
miałem w czym iść i to wszystko (śmiech) I to garnitury takie lepsze.
Inaczej jest, gdy aktywny styl życia jest swoistym nawykiem:
M46 („domny”) [sport – książki - dziecko]
(…) jestem żeglarzem – pływałem. I ta chęć powrotu do tego życia była we mnie zbyt silna
żeby tak zrezygnować z życia – o to chodzi. (…) Byłem takim co się włóczy, chodzi na
spacery po parkach… i ciągle myślałem, czytałem książki sobie. Bralem sobie książkę i
czytałem sobie… Ja to dużo książek czytałem. Chodziłem do Alei Róż, do parku, zawsze
sobie książki brałem, czytałem.
A skąd książki?
O Jezu, z tym to nie jest problem. W ośrodkach są biblioteki, czytałem wtedy książki o
życiu, rozwijałem się. Lubiłem zawsze książki czytać. (…) Na koncert lub do teatru bym
chętnie poszedł. Wie Pani, ja już za stary jestem na takie bieganie za piłką – owszem, to
jest zdrowe itd. ale trzeba mieć czas na to a człowiek ciągle o pracy myśli. A jeszcze jak się
ma dziecko na wychowaniu – dziecko mnie wysortuje na wszystkie sposoby, na piłkę z
nim musze chodzić czy do parku; takie dziecko nie da spokojnie posiedzieć, trzeba chodzić,
interesować się; ja wiem, że nad dzieckiem warto spędzać czas, to nie sztuka dać je do
komputera – i sprawa załatwiona…
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Wielu badanych mówiło o potrzebie spokojnego i zacisznego spędzania czasu wolnego, w sposób
może nieco samotniczy, ale za to wyciszający i relaksujący ich. Osoby, z którymi rozmawialiśmy
mówiły o „zabijaniu” wolnego czasu przed komputerem, ekranem telewizora, przy muzyce, z
książką, z szydełkiem czy robótką ręczną czy na świeżym powietrzu – wędkując.
M40 („domny”) [komputer]
Powiem Pani, że jakbym nie miał Internetu, komputera i tej gry co sobie zabijam czas w
wolnym czasie i się relaksuję, to… „szu szu” (wykonuje gest mówiący, że zwariowałby
gdyby niewymienione przez niego rozrywki)
M63 („domny”) [filmy/telewizja]
Jakbym nie miał telewizji to bym zwariował. Obejrzę jakiś film jak dobry jest, wiadomości
to muszę non stop, sport… teraz tylko dla mnie siatkówka i piłka ręczna – oczywiście w
wykonaniu męskim i żeńskim.
K31 [muzyka, książki]
Słuchanie muzyki. Wkładam sobie słuchawki, włączam radio i sobie słucham. Mam duże
słuchawki, porządne; za 60 zł sobie kupiłam, duże takie – wszyscy się śmieją jak to
możliwe. Gdyby nie to, że nie mogę się na niczym skupić to czytałabym książki.
Pochłaniam książki w kilogramach – ale nie mogę, bo się nie da skupić; po pierwsze
muzyka jest na sali, włączają sobie radio; do drugie ciągłe gadanie, nie ma nigdy pustej
sali, dziewczyny siedzą na sali i gadają; nie da się skupić; nie ma takiego miejsca w
ośrodku, gdzie można usiąść i poczytać.
K64 [prace ręczne]
Czytać, robić na szydełku, haftować, robić na drutach – też do tego „Kłębuszka” chcę
należeć. No i cieszy mnie po prostu cisza i spokój, jak na salę sobie pójdę poleżeć i żadna
się nie drze, nie kłóci się… odpocząć psychicznie.
M61 („domny”) [wędkowanie – filmy/telewizja]
Teraz byłem na rybach, wczoraj i przedwczoraj jeździłem po mieście jak tu jestem w
domu, jutro pojadę na Stare Miasto sobie pochodzić, po sklepach lubię – lubię tracić
pieniądze; to ładne, to ładne. (…) Teleexpress musze obejrzeć, to jest jedno i albo ktoś
przyjdzie, pogadamy, jakiś film przyniesie. Teraz przyniósł mi 6 filmów znowu, musze
oglądać – kolega mi nagrywa na pendrive’a. Filmów to ja mam z 500 (pod telewizorem,
faktycznie są), to takie, które już obejrzałem. (…) Nawet w telewizji lubię obejrzeć tylko
żeby tych reklam nie było. Mecze przede wszystkim – jestem szajbusem na punkcie sportu,
sąsiedzi pewnie mnie słyszą, nie skarżą się. Piłka, piłka nożna. No i co, dzień przeleci.
71

Niektórzy lubią spacery, wycieczki na stare miasto lub do zoo, uczestniczą w różnych
wydarzeniach kulturalnych organizowanych latem w mieście.
M29 („domny”) [wydarzenia kulturalne]
Jeżdżę po Warszawie ogólnie. Jeżdżę na Starówkę, chodzę do parku Praskiego na spacery,
do ZOO jeżdżę, jeżdżę na jakieś koncerty. Tak naprawdę nie powinienem jeździć na te
koncerty (…) na tych koncertach też się nie umiałem bawić niestety. Wcześniej to jak tylko
na koncert jakiś szedłem to 3 butelki wódki i dopiero mogliśmy gdzieś jechać; i tak się
kończyła impreza.
K44 [wydarzenia kulturalne]
Wyszywać, do kina, teatr czasami; muszę iść, dawno nie byłam; z kimś iść, gdzieś sobie
wyjść gdziekolwiek; latem teraz imprezy były; można, można, można. Na Stary Mieście
zawsze coś było, zawsze jakieś przedstawienia: różne żonglerki, chłopaki nieraz – nie
wiem jak to się nazywa, breakdance? – robili jakieś fikołki, darmowe muzea, wejścia
wszędzie za darmo, tylko trzeba chcieć.
Można tez korzystać z różnych zajedź i kółek zainteresowań organizowanych przez ośrodki
pomocy, ćwiczyć na miejskich siłowniach na świeżym powietrzu. Tak o tym opowiada jedna z
badanych:
K64 [wydarzenia kulturalne – zajęcia aktywizujące]
(…) Ja już się zapisałam na Zawiszy w Ośrodku Pomocy na tańce w kole i chór; chcę jeszcze
dołączyć do plastyki bo takie śliczne motyle porobili… Wola się zrobiła taka artystyczna,
bo jeszcze są dwa razy w tygodniu takie potańcówki na Woli w parku Szymańskiego, za
darmo; można przyjść posłuchać muzyki. Teraz będzie w tę sobotę Disko Ponad Wszystko
od 16:00 do 21:00. I w Paku Sowińskiego był w te niedzielę co minęła pokaz słownomuzyczno-konstrukcyjny jak króli wybierali w Polsce, bo było 200 lat od ostatniej elekcji…
cos takiego… jakaś była rocznica. Fantastycznie byli poprzebierani. Jeśli za darmo to
bardzo jestem zainteresowana. Tam nawet zauważyłam między cmentarzem Powstańców
Wolskich a kościołem Jezusa Chrystusa, tym nowym, jest zrobiona na świeżym powietrzu
siłownia – poćwiczyć można na ręce, na nogi. To bardzo fajne.
Innym sposobem na spędzenie czasu razem z innymi są zajęcia sportowe. Są tez tacy, dla których
sport jest sposobem nie tylko na spędzenie czasu, ale tez na podróże, bycie razem, zaktywizowanie
innych i zrobienie razem czegoś wyjątkowego.
M38 [sport]
Ja to lubię grać ping ponga. Jest stół powiedział kierownik, kupcie sobie siatkę, paletki i
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będziecie grać. Kiedyś to normalnie graliśmy A jeszcze by się stół do bilard przydał.
Grałem kiedyś w bilard. Naprawdę. Graliśmy z kolegami, dzień w dzień.
M50 [sport]
Moją pasją jest piłka nożna… prezes klubu abstynenckiego mi zaproponował: załóż taką
drużynę; no i założyłem, pojechaliśmy na zawody - na 16 zespołów zajęliśmy 9-te miejsce
(…) teraz jest nasz wszystkich 15 osób. To nie jest taka piłka jak na stadionie, to jest piłka
uliczna – gra się po czterech i są mistrzostwa dla takich ośrodków z całej Polski. (…) A tutaj
rzuciłem taki o: przyjdzie czas, że właśnie tutaj zagramy; kto wie? Jeżeli ja chodzę, ścieżkę
depczę, drepczę do burmistrza żeby na drugi rok on organizował ten turniej co teraz
będzie; my zagramy jeden mecz pokazowy, będzie reprezentacja Polski też grała – będzie
fajnie, wesoło. I kto wie czy ktoś mi nie zasponsoruje tam i tutaj nie zagram jeszcze na
stare lata, nie?
W grupie badanych znaleźli się też tacy, którzy lubią zajęcia artystyczne – rzeźbiarstwo.
K69 [zajęcia artystyczne]
(…) a to myślę jak to zrobić, a to bejcy nie mam i musze za bejcą pochodzić żeby to
pomalować (płaskorzeźby),a to lakier, a to znowu krzyżówki, a to dowcipy, a to coś jeszcze
muszę napisać, dokompletować to wszystko – także ja nie mam czasu się nudzić, dla siebie
najgorzej nie mam czasu. (…) Lubię rzeźbić – na razie to jest takie typowe, w mieszkaniu
będzie wisieć dopóki nie będzie innych. O to jest ciekawe, że każda twarz jest inna, inna
fizjonomia, inne spojrzenie i to jest cała ciekawość tego. Tak samo jak malarz maluje – też
musi kolory dobrać, pokazać rzecz, która go interesuje – tak i rzeźbiarz.
Były tez osoby, dla których sposobem na spędzenie czasu jest praca wolontariusza a pomaganie
innym potrzebującym jest nieustannym źródłem satysfakcji.
M57 („domny”) [wolontariat]
Powiem Pani szczerze, że sprawia mi największą frajdę jak jeżdżę do Związku dla
Niewidomych i jak tam np. roznoszę paczki dla osób, które nie widzą całkowicie - wchodzę
do nich do mieszkania, zrobię im porządek w tym mieszkaniu, dam im tę paczkę…
pogadam z taką osobą… taki uśmiech tych osób, taka radość, że ktoś jest z nimi – to jest
największa frajda; nie pieniądze, nie „dziękuję”, nie „przepraszam” tylko właśnie ten
uśmiech, że wiem, ze jestem jednak komuś potrzebny, komuś się jeszcze w życiu przydaję.
(…) W wolnych chwilach tam się jedzie i się pomaga innym. Kiedyś pomagano mi – teraz
czas najwyższy się odpłacić. Także zajęcia mamy sporo, nie nudzimy się.
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MARZENIA I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Badanych zapytano też o to jakie maja marzenia, jakie mają plany, gdzie widza siebie za 5 lat.
Niestety byli wśród nich tacy, którzy nie wierzą w to, że cokolwiek się w ich życiu zmieni:
K64 [nic się nie zmieni]
Ja za 5 lat? W kolejnym ośrodku… dla mnie nie ma… mieszkania sobie nie kupię – chyba,
że wygrałabym w totolotka.
Niektórzy z badanych obawiają się i nie chcą robić planów na przyszłość – zbyt często doznawali
rozczarowania. Dlatego żyją z dnia na dzień. Tego typu wypowiedzi zdarzały się zarówno wśród
mieszkańców schroniska, jak i wśród osób, które wyszły z bezdomności i mieszkają już we
własnym mieszkaniu. Ten stosunek do przyszłości dobrze ilustrują poniższe przykłady:
K32 („domny”) [lęk przed planowaniem]
Nie, bo życie mi pokazało, że nie warto [planować]. Są takie sytuacje w życiu, że wszystko
można stracić w ciągu kilku dni. Co będzie to będzie. Dążę do tego żeby podnosić sobie
poprzeczkę każdego dnia… ale nie mam planów. (…) Teraz zaczyna mi brakować czegoś
takiego, wydaje mi się, ze ja zatrzymałam się w miejscu – praca, dom, jakieś tam obowiązki,
to wszystko i brakuje mi takiego rozwoju.
M63 [lęk przed planowaniem]
Ja jestem tego zdania, że ja żyję, jak to się mówi – z dnia na dzień i dla mnie to jest najlepsze.
Ja nie wiem co będzie za miesiąc czy… ja o tym nie myślę w ogóle. Szczęśliwy wstaję,
dziękuję bogu, że jeszcze jestem na nogach i się żyje dalej. Nie mam żadnych planów, wolę
myśleć o tym, co będzie jutro a nie tam za jakiś czas.
Oczywiście największym marzeniem mieszkańców schroniska jest dach nad głową – mieszkanie
socjalne, wspólne wynajmowanie, domek działkowy :
K69 [mieszkanie]
Ta koleżanka właśnie, znajoma – weźmiemy sobie razem [mieszkanie], na spółkę, bo mnie
nie stać na wynajęcie całości, to byłoby 900 zł za takie mieszkanie z kuchnią, a prąd i
wszystkie media – to jednak kosztuje, na życie nie starczyłoby mi; bilet to mam już ten
roczny teraz, 50 zł rocznie płacę. No i tak tutaj siedziałam, jak wyszło to zgodziłam się,
mówię: no pewnie, za 450 zł to nie jest dużo.
M38 [mieszkanie]
Mam plan wyjechać do Norwegii w przyszłym roku, na truskawki. Od cholery pieniędzy
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można zarobić i moim marzeniem jest kupić sobie domek murowany z działką. 30 tysięcy
kosztuje. (…) Mój kolega kupił sobie altankę taką porządną za 15 tysięcy. (…) Niech się
Pani przejdzie na kinową na działki. Dam są duże działki, naprawdę duże są. (…) Ocieplić
po prostu, urządzić sobie i mieszkać już. Raz na rok się robi opłaty przecież.
Mieszkanie to szansa na nowy start, na przezwyciężenie kryzysy życiowego, na założenie rodziny.
Tak mówią o tym osoby, z którymi rozmawialiśmy:
M26 [rodzina – studia - mieszkanie]
Można powiedzieć, że okres ostatnich kilku miesięcy... właściwie to ja swoje życie mam w
„czterech literach”, dla mnie ważne jest żeby między nami, między mną i moją dziewczyną
było dobrze. Wszystkie siły i motywację na to stawiam i jeśli tam jest dobrze to inne rzeczy
same mi wychodzą. Nie potrzebuję już wtedy innego dopingu. (…) Mieszkanie na pewno
chciałbym. Myślę jeszcze w międzyczasie o jakiś studiach, bo skoro już jest szkoła
ukończona, technikum, no to można by było coś pokombinować, ale to wszystko są plany
a wiadomo, że plany zawsze mogą ulec zmianie. (…) Ja nie potrzebuję w sumie nic, bo mogę
sobie to jakoś załatwić, mogę załatwić coś i się wymienić. Jak udaje mi się coś załatwić, to
tu ludziom pomagam i wiem, że jak będę czegoś potrzebował to ktoś też mi pomoże. Przez
ostatnie dwa tygodnie, nic sobie kupowałem, żadnych kosmetyków, bo wszystko mam tu
na bieżąco. Jak fundusze będą to jestem przekonany, że sporo odłożę. Muszę sobie tylko
buty kupić, a resztę odłożę na mieszkanie. Mieszkania tam są drogie, bo jakieś 1300-1400
złotych, ale jest jeszcze kaucja, czyli 2000 muszę mięć minimalnie. Dwie pensje akurat.
M34 [rodzina – mieszkanie – nowy start]
Ja chcę jeszcze raz założyć rodzinę, wybudować dom. Startuję od zera, jestem gotów iść do
pracy, chcę coś robić ze swoim życiem. Chcę zacząć chodzić na jakieś kursy, gdzieś się
udzielać i odbudowywać swoje życie. Byłem na komisji lekarskiej, będę miał orzeczeni o
niepełnosprawności, chcę się podpiąć do fundacji Integracja i oni tam już mną pokierują.
Chcę przekwalifikować się, ale oni już jakoś mną pokierują. Wiem z grubsza, co chcę
zrobić, chce tę rodzinę jeszcze raz założyć, kochać kobietę. Ja od zawsze o tym marzyłem.
Dbać o nich, mieć dzidziusia, patrzyć jak dorasta. Jeszcze dom wybudować, no i jakiś
biznes otworzyć, tylko ja muszę na to wszystko zapracować, bo zaczynam od zera.
Podobnie osoby, które już mają własne mieszkanie socjalne próbują ułożyć sobie życie na nowo i
znów na pierwszy plan wysuwa się rodzina.
K55 („domny”) [zdrowie – rodzina]
Chciałabym mieć wnuka, 2 koty, chciałbym być przede wszystkim zdrowa i żeby wszyscy
wokół mnie byli zdrowi i mieli jak najmniej problemów. Chciałabym mieć tyle pieniędzy,
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żeby nie musieć pożyczać na chleb. Nie muszę mieć luksusów. Chciałabym też jak najdłużej
być niezależna. Tylko to, bo jest przed tym pewien strach, ale zawsze da się chyba znaleźć
jakieś wyjście. Wierzę, że jak się ludziom pomaga to i ludzie pomogą.
M59 („domny”) [rodzina]
(pauza, respondent pociąga nosem, smutnieje) Jeszcze tak nieraz myślę, że najpierw
chciałbym się spotkać z byłą żoną żeby chociaż na te stare lata wyjaśniła mi dokładnie o
co jej chodziło w tym wszystkim, w zamieszaniu. Nie no, z córką chciałbym się spotkać;
nie tyle z żona co z córką; i wnuczki chciałbym zobaczyć.
M57 („domny”) [rodzina]
Chciałbym… tak jak [żonie] mówiłem – przeżyć jeszcze 25 lat od dnia ślubu. Przeżyć 25lecie swojego małżeństwa z nią. To jest takie moje marzenie. W takim spokoju jak jest teraz
oczywiście. I nie chciałbym niczego innego zmieniać. To co mam mi naprawdę całkowicie
wystarcza: mam dom, mam żonę, pracę… co mi więcej trzeba? Przede wszystkim mam
spokój. A tylko dlatego, że ona była w poprzednim małżeństwie 22 lata a ja w swoim byłem
20 więc chcę przeskoczyć te 20 żeby było 25. A jak się uda więcej to się uda ale to jest takie
minimum, takiej dobroci chciałbym przeżyć 25 lat; myślę, że teraz będzie już tylko dobre
– tak podchodzę do całego życia i całej sprawy.
Obok rodziny i normalnego, spokojnego życia, innym marzeniem pojawiającym się w
opowieściach osób bezdomnych jest chęć poznania świata – dalekie podróże.
M29 („domny”) [podróże – rodzina]
(…) na pewno troszkę po świecie jeździć, pojechać gdzieś, np. do Paryża bym chciał, do
Afryki – dziką przyrodę zwiedzić, zwierzęta. Zawsze chciałem być - może o jest troszkę
głupie – może bogaty, jakąś nagrodę wygrać w totolotka. Co ja bym jeszcze chciał? – na
pewno założyć rodzinę, nie chciałbym być sam; chciałbym mieć żonę i wspaniałego syna,
z którym miałbym jakiś kontakt, grać z nim w piłkę, swoje marzenia spełniać; no i psa (…)..
M62 [mieszkanie – podróże]
Lepiej, żeby Pani trzymała kciuki, żeby jutro zadzwonili i żebym klucze do mieszkania
dostał. Odebrał wreszcie. (…) Ale moim naprawdę prawdziwym marzeniem i może nawet
w ciągu tych pięciu lat, na pewno nie zarobię tych pieniędzy, bo to jest niemożliwe, ale
moim marzeniem jest pojechać do Tybetu. Do Chin. Przynajmniej ze dwie prowincje
zobaczyć.
M46 [podróże]
Owszem, mieszkanie, rodzina jest, ale cały czas mam pragnienie gdzieś tam jeszcze
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wyjechać. (…) I na wodę, i do ludzi i do świata. Tak, marzenia mam – popłynąć w rejs
dookoła świata, to jest tylko marzenie, bo pytała się Pani o marzenia. Świat mnie
interesuje. Jak już mój syn się usamodzielni, to będę robił wszystko w tym kierunku (…).
Byli też tacy, którzy chcą po prostu trochę spokoju, ciszy i snują plany o spokojnej starości:
M61 [spokojna starość]
Za 5 lat … będę w pracy! Bo jeszcze mam 6 lat [do emerytury], jeszcze będę musiał robić;
no i tutaj jeżeli dożyję, dociągnę, jak to się mówi… A wtedy, już na starość… no mam tam
ten pokoik w domu; bo to lasy – góry, jeziora blisko; jedno jezioro, drugie; wiocha zabita
dechami, ale jeziora lasy… A wędkarz jestem niesamowity; grzybiarz byłem ale teraz już
nie mogę przez te nogi ale teraz jak pojechałem to tam chodziłem – grzybów nie było, bo
nie ma deszczu teraz.

„CO MNIE NIE ZABIJE TO MNIE WZMOCNI”

Na koniec kilka uwag o tym, co nadaje sens życiu naszych rozmówców, co daje im sile zmagać się
z kłopotami dnia codziennego i mieć nadzieje na lepszą przyszłość. Dla niektórych naszych
rozmówców najbardziej bolesną kwestią jest zachwiane poczucie bezpieczeństwa, a fakt
posiadania mieszkania socjalnego pozwala to poczucie bezpieczeństwa odbudowywać:
K32 („domny”)
Poczucia bezpieczeństwa. To jest to, czego mi najbardziej potrzeba. (…) Nawet, jeśli się
straci tę pracę, cos się zadzieje złego…, więc naprawę takie mieszkania [socjalne] to
podstawa poczucia bezpieczeństwa.
Dla innych źródłem siły jest wiara:
M34
Takie dziwne zbiegi okoliczności i zacząłem chodzić do kościoła, bo stwierdziłem, że to są
właśnie znaki do nawrócenia. Wcześniej czegoś takiego nie było. I wyobraź sobie, że moje
samopoczucie się nie zmieniło. Nie mam depresji, żadnych dołów. (…) W życiu była taka
pustka we mnie, coś było nie tak. Ja tego nie rozumiałem do końca, ja czułem ten nawrót i
że jest we mnie jakaś walka, ale to się zawsze wszystko burzyło i zaczynałem od nowa. (…)
Wiem, co się działo z tą pustką we mnie, wypełniłem ją teraz. Chodziło o wiarę, o Boga. Ja
zawsze starałem się być dobrym człowiekiem, ale ciągle się jakieś dziwne rzeczy działy i
ciągle upadałem, bo nie rozumiałem tego. Odbudowałem swoje życie wewnętrzny,
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duchowe. (…) Nie potrafię w tej chwili wytłumaczyć, o co chodzi w tej wierze, ale to chyba
chodzi o to zaufanie. Wiem, że będzie wszystko dobrze, bo zaufałem Jezusowi. Naprawdę
go nie zawiodę, nie ma takiej możliwości. Wcześniej moje życie nie miało sensu, teraz
wszystko ma sens. Kiedyś wszystko, co robiłem, praca, pieniądze, mieszkanie, nie miały
solidnych fundamentów. Teraz wszystko buduję wokół wiary, praca, dom, związek.
Są też tacy, których te trudne doświadczenia życiowe zahartowały. Wiedzą, że są w stanie wiele
znieść i poradzić sobie w najtrudniejszych sytuacjach.
K55 („domny”)
Ja mam trudny charakter, ale życie mnie nauczyło. Jak bym nie była konkretna i nie
wiedziałabym, czego chcę, to bym mogła tylko siedzieć i płakać. Muszę sobie mówić, że
cieszę się z tego, co mam. Mam dwie zdrowe nogi, a to jest już powód do radości.
M46 („domny”)
No właśnie tego się nauczyłem - tego, co Pani zobaczy i tego, czego się Pani nauczy, no to
później pani nikt tego nie zabierze. Bo jeśli Panią odrą z… nie wiem, z pieniędzy okradną,
mieszkanie spalą, z ciuchów i gołą i wesołą zostawią… ale tego co będzie Pani miała w
głowie, tego nikt nie zabierze. Na nowo może Pani sobie startować.
M61 („domny”)
No a ja wiem, ja nie żałuję – można powiedzieć – tego, co przeżyłem, no, bo tego żałować
nie wolno, niczego, nie?

Podsumowanie: WYWIADY INDYWIDUALNE Z MIESZKAŃCAMI SCHRONISK ORAZ
OSOBAMI BEZDOMNYMI W PRZESZŁOŚCI

W obecnym projekcie zastosowano również metodologię badań jakościowych. Osoby
wypełniające ankietę (N=350) proszono o wyrażenie zgody na nawiązanie w nimi kontaktu i
zaproszenie ich na wywiad indywidualny. Spośród wszystkich zgłoszeń, wybrano 26 badanych –
14 mieszkańców schroniska oraz 12 osób bezdomnych w przeszłości, a obecnie mieszkających w
mieszkaniach socjalnych.
(POWODY BEZDOMNOŚCI) Wiele dróg prowadzi do bezdomności. Historie osób, z którymi
zrealizowano wywiady indywidualne pokazują jak bardzo heterogeniczna jest populacja osób
bezdomnych. Historie opowiedziane przez osoby bezdomne różnią się między sobą a ich jedynym
punktem wspólnym jest sytuacja kryzysowa w ich życiu, która sprawiła, że w pewnym momencie
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zwrócili się po pomoc do schroniska dla osób bezdomnych. Przyczyny tego kryzysu są różnorakie
i tym samy interwencje kryzysowe powinny być nakierowane na identyfikację tych różnic i
zindywidualizowanie udzielanej pomocy. Czynnikiem prowadzącym do bezdomności było bardzo
często uzależnienie od alkoholu, które doprowadziło i do kryzysu małżeńskiego, często
zakończonego rozwodem i do eksmisji, i do głębokich problemów zawodowych i finansowych.
Zdarzało się też, że uzależnienie partnera doprowadziło do sytuacji, że cała rodzina znalazła się
bez mieszkania i środków do życia. Kobiety uciekają też przed przemocą domową ze strony
partnera. Również mężczyźni opuszają rodziny w wyniku kryzysu w małżeństwie – zdarza się, że
unoszą się dumą, zdarza się, że przechodzą załamanie nerwowe, bywają też ofiarami manipulacji
swoich byłych żon, które posuwana się do różnych środków, aby pozbyć się partnera. Innym
powodem bezdomności jest kryzys w rodzinie i sytuacja, w której rodzina odmawia
jakiegokolwiek wsparcia. Prowadzą do tego konflikty rodzinne, problemy psychiczne i
emocjonalne. Są też osoby, które znalazły się w bezdomności w wyniku splotu różnych wydarzeń
życiowych. Rozmawialiśmy z Panią, która była ofiarą oszustwa finansowego, i z osobami, który
były bezdomne właściwie od urodzenia – urodzeni w więzieniu, wychowujący się w domach
dziecka.
(PROBLEMY) Wiele osób, z którymi rozmawialiśmy ma zrujnowane zdrowie. Problemy
zdrowotne dotyczą zarówno zdrowia psychicznego, jak i zdrowia fizycznego. Niektórzy badani
pobierają rentę inwalidzką. Badani mają również za sobą problemy z uzależnieniem. Osoby, z
którymi rozmawialiśmy radzą sobie obecnie z tym problemem i fakt ten jest źródłem dużej
satysfakcji – respondenci dostrzegają to, że maja obecnie więcej czasu i więcej pieniędzy (których
nie pochłania już nałóg). Osoby, z którymi realizowaliśmy wywiady indywidualne mówiły o
różnych problemach prawnych wynikających z uwikłania w działania niezgodne z prawem
(sprzedaż narkotyków, prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu etc.). Problemem są długi,
niespłacone kredyty, niepłacone alimenty, grzywny, mandaty, komornik. Zdarza się też, że
rodzina próbuje przejąć kontrolę prawną nad osobami, które uznaje za niezdolne do radzenia
sobie samodzielnie. Brak wsparcia rodziny jest również jednym z problemów, z jakim borykają
się osoby bezdomne – doprowadziły do tego konflikty rodzinne, kryzysy małżeńskie, czasem
śmierć partnera. W innych przypadkach brak wsparcia i osamotnienie wynikają z decyzji o
„niebyciu ciężarem dla rodziny”, z głębokiej dysfunkcjonalności rodziny lub zwyczajnie sieroctwa.
(WSTYD ZWIĄZANY Z BEZDOMNOŚCIĄ) Wiele osób ma poczucie, że trafienie do schroniska dla
bezdomnych w pewnym sensie uratowało im życie. Tak o tym mówi jeden z uczestników badania
– obecnie mieszkający już w mieszkaniu socjalnym. Jednak pobyt w schronisku wiąże się też ze
specyficznym obrazem społecznym klientów takich miejsc, poza tym jest też w jakimś stopniu
przyznaniem się do porażki w radzeniu sobie we własnym życiu. Z tych powodów należy
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pamiętać, ze niektórzy mieszkańcy schroniska wstydzą się faktu przebywania w takim miejscu i
starają się to ukrywać przed członkami rodziny czy pracodawcą czy znajomymi. Podobnie, dla
osób, które wyszły z bezdomności i zaczęły nowe życie ten etap jest zamknięty i nie rozmawiają o
tym, nawet z bliskimi.
(ŻYCIE W SCHRONISKU) Życie w schronisku nie jest łatwe, przede wszystkim ze względu na to,
że trafiają tam osoby w krytycznym momencie swojego życia. Nie każdemu przychodzi łatwo
dostosowanie się do zasad, regulaminu, oczekiwań innych. Zdaniem jednej z osób już
usamodzielnionych w schronisku brakowało osoby kładącej nacisk na aktywizację mieszkańców,
szczególnie w weekendy. Być może właśnie zajęcia w ramach projektu „Bezdomność kończy się
tutaj” odpowiedziały na ta potrzebę. Badani mówili też o życiu w schronisku i o warunkach tam
panujących. Warunki w schronisku są skromne, sale wieloosobowe, brakuje intymności. Dla tych
osób, które do schroniska przychodzą z ulicy jest to diametralna zmiana na lepsze, ale dla tych
osób, które przychodzą z własnych domów pobyt w takim miejscu nie należy do łatwych.
Schronisko oferuje również posiłki – zarówno mieszkańcom schroniska, jak i osobom z zewnątrz
– zarówno ubogim, jak i bezdomnym żyjącym „na ulicy”. Zdaniem badanych, jakość tych posiłków
nie jest najwyższa. Ważnym elementem pomocy jest przychodnia lekarska oferująca pomoc
medyczną osobom nieubezpieczonym – jedyne takie miejsce w Warszawie.
(WYCHODZENIE Z BEZDOMNOŚCI) Jeden z mieszkańców powiedział: „Nie sztuką jest się w
schronisku znaleźć, tylko sztuką jest z bezdomności wyjść.” Rzeczywiście wyjście ze schroniska
nie dla wszystkich jest łatwe - wiąże się z tym wiele lęków i obaw. Mieszkańcy mówią o dwóch
typach osób przebywających w schronisku – tych, które traktują swój pobyt, jako chwilowy i robią
wszystko, co w ich mocy, żeby ułożyć sobie życie, i o tych, które dobrze czują się w schronisku i
nie spieszą się do życia na, zewnątrz, bo odpowiada im takie zbiorowe i łatwe życie w takiej
wspólnocie. Osoby, z którymi realizowaliśmy wywiady mówiły o różnych przeszkodach na ich
drodze wychodzenia z bezdomności – rożne formalne wymagania związane z podjęciem pracy,
trudny do rozwikłania gąszcz przepisów, czy bezduszność urzędników.
Uczestnicy wywiadów indywidualnych mówili też o różnych formach pomocy otrzymanej ze
schroniska lub opieki społecznej: o wsparciu finansowym, opiece medycznej, ubraniach,
posiłkach, meblach i pomocy związanej z urządzeniem mieszkania. Osoby oczekujące na własne
mieszkania miały szanse zamieszkać w mieszkaniach treningowych i bardzo sobie ceniły taką
szansę. Osoby, które otrzymały mieszkania socjalne mogą liczyć też na pomoc schroniska w
umeblowaniu i urządzeniu tych mieszkań. Niektórzy z tej pomocy skorzystali w pełni, inni
świadomie z niej zrezygnowali. Osoby, które wyszły z bezdomności mieszkają w małych
jednopokojowych mieszkaniach, zwykle z aneksem kuchennym (średni metraż to 22m2). W
znakomitej większości mieszkania są stosunkowo dobrze wyposażone, choć w niektórych brakuje
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podstawowych sprzętów: w 19% mieszkań nie ma kuchni elektrycznej lub gazowej, 29% nie ma
lodówki, 26% pralki, 23% telewizora, 35% żelazka, 48% odkurzacza. Poza pomocą materialną,
niezwykle ważna jest tez pomoc psychologiczna, profesjonalne wsparcie w przezwyciężeniu
kryzysu życiowego związanego z bezdomnością. Niektórzy badani opowiadali o pomocy
udzielanej przez psychologów zatrudnionych w schronisku, inni korzystali ze specjalistycznej
terapii na zewnątrz, gdzie zostali skierowani.
(SYTUACJA FINANSOWA) Sytuacja finansowa badanych jest zróżnicowana – niektórzy utrzymują
się wyłącznie z zasiłku stałego, inni z dosyć niskiej renty lub emerytury, jeszcze inni pracują na
stałe lub dorywczo. Ocena tej sytuacji finansowej zależy zarówno od realnych dochodów, jak i
własnych oczekiwań. Tym samy osoby o bardzo niskich dochodach mogą czasami wydawać się
bardziej zadowolone życia, niż te, które zarabiają dobrze i w związku z tym na przykład spłacają
kredyt etc. Również fakt zamieszkiwania w schronisku lub we własnym mieszkaniu wpływa na
ocenę tej sytuacji – w schronisku dużo łatwiej poradzić sobie przy bardzo niskich dochodach.
(SYTUACJA ZAWODOWA) Praca jest dla wielu badanych nie tylko szansą na ustabilizowanie
sytuacji finansowej i wyjście ze schroniska, ale też źródłem satysfakcji. Powrót do normalności,
znalezienie pracy, jest też szansą na normalne relacje społeczne, oparte na wzajemnym zaufaniu
i szacunku. Jest to element życia zawodowego, którego nie da się przecenić. Niektórzy z badanych
miele pracę, która im zdecydowanie odpowiada – czy to ze względu na ich aktualną sytuację
życiową czy to ze względu na zawód, który jest dla nich źródłem satysfakcji. Oczywiście nie zawsze
udaje się znaleźć pracę w pełni satysfakcjonującą – wręcz przeciwnie najbardziej dostępne są
prace przy sprzątaniu, ochronie, wykładaniu towarów, często w godzinach nocnych. Zdarza się
też często, że pracodawcy zatrudniają swoich pracowników na pograniczu prawa lub zupełnie „na
czarno”, nie zawsze podjęcie jakiejkolwiek pracy jest możliwe ze względu na stan zdrowia.
(ŹRÓDŁA WSPARCIA) Osoby, z którymi realizowaliśmy wywiady indywidualne opowiadały o
zerwanych relacjach rodzinnych i przyjacielskich – ich odbudowanie nie zawsze jest możliwe, a
nawet, jeśli jest wymaga czasu i cierpliwości. Niektórym osobom udało się nawiązać w schronisku
przyjaźnie i bliskie więzi ze współmieszkańcami i z pracownikami, stworzyć nowy związek,
poznać ludzi, na których można liczyć w trudnych chwilach. Moment otrzymania mieszkania
sprzyja próbom odnowienia więzi z rodziną oraz nawiązania przyjacielskich relacji z osobami
spoza schroniska. Są jednak osoby, które nie mają brawie żadnych więzi społecznych, żyją w
izolacji, która częściowo wynika z ich doświadczeń, a częściowo z lęku przed bliskością. W efekcie
doskwierającym im problemem jest właśnie samotność.
(SPĘDZANIE CZASU WOLNEGO) Często mówi się o potrzebie atrakcyjnego i aktywnego spędzania
czasu wolnego. Z drugiej strony wcale nie jest łatwo wyrwać się z codziennego marazmu,
przezwyciężyć zmęczenie i znaleźć w sobie energię na zrobienie czegoś nowego. Nawet, jeśli w
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schronisku organizowane są różne aktywności nie zawsze i nie u wszystkich spotyka się to z
entuzjazmem. Wielu badanych mówiło o potrzebie spokojnego i zacisznego spędzania czasu
wolnego, w sposób może nieco samotniczy, ale za to wyciszający i relaksujący ich. Osoby, z
którymi rozmawialiśmy mówiły o „zabijaniu” wolnego czasu przed komputerem, ekranem
telewizora, przy muzyce, z książką, z szydełkiem czy robótką ręczną czy na świeżym powietrzu –
wędkując. Niektórzy lubią spacery, wycieczki na stare miasto lub do zoo, uczestniczą w różnych
wydarzeniach kulturalnych organizowanych latem w mieście. Innym sposobem na spędzenie
czasu razem z innymi są zajęcia sportowe, znaleźli się też tacy, którzy lubią zajęcia artystyczne –
rzeźbiarstwo, a nawet osoby, dla których sposobem na spędzenie czasu jest praca wolontariusza
- pomaganie innym potrzebującym jest nieustannym źródłem satysfakcji.
(MARZENIA I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ) Badanych zapytano też o to, jakie maja marzenia, jakie
mają plany, gdzie widza siebie za 5 lat. Niektórzy z badanych obawiają się i nie chcą robić planów
na przyszłość – zbyt często doznawali rozczarowania. Dlatego żyją z dnia na dzień. Tego typu
wypowiedzi zdarzały się zarówno wśród mieszkańców schroniska, jak i wśród osób, które wyszły
z bezdomności i mieszkają już we własnym mieszkaniu. Oczywiście największym marzeniem
mieszkańców schroniska jest dach nad głową – mieszkanie to szansa na nowy start, na
przezwyciężenie kryzysu życiowego, na założenie rodziny.
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ZOGNISKOWANE WYWIADY GRUPOWE Z UCZESTNIKAMI ZAJĘĆ
AKTYWIZUJĄCYCH
Nota metodologiczna

W badaniu ISOB dane zbierano również przy wykorzystaniu zogniskowanych dyskusji grupowych
(ZDG) – dyskusji polegających na generowaniu i analizie interakcji pomiędzy uczestnikami.
Tematem zogniskowanych wywiadów były zajęcia aktywizujące realizowane w ramach projektu
„Bezdomność kończy się tutaj”. Grupowe dyskusje były nagrywane na dyktafon a następnie
przepisywane i analizowane przez badawcza. ZDG szczególnie nadają się do uchwycenia
wielogłosu różnych aktorów zaangażowanych w ten sam aspekt społecznego zachowania.
Zadaniem moderatora jest podtrzymywanie interakcji i dynamiki grupy, czyli takich działań jak
dążenie do konsensusu, tworzenie ramy wyjaśniającej czy rozważanie priorytetów. Należy
pamiętać, że wszystkie komentarze poczynione w trakcie ZDG zależą od kontekstu, reakcji
członków grupy na wkład innych osób oraz dynamiki konkretnej grupy: Nigdy nie dowiemy się,
co respondenci mogliby wyjawić w „zaciszu” indywidualnego wywiadu pogłębionego, ale wiemy,
jakie przygotowywali sobie argumenty, aby zaprezentować swoje poglądy i bronić ich w
obecności innych członków grupy. Tym samym cały sens prowadzenia badań fokusowych polega
na uchwyceniu interakcji między uczestnikami. Zamiast wydobywać komentarze poszczególnych
uczestników należy zwracać uwagę, co dzieję się podczas pewnej części interakcji - całość często
okazuje się bogatsza od sumy poszczególnych elementów.

GRUPA SPORTOWA – ZAJĘCIA Z PIŁKI NOŻNEJ

Uczestnicy cenią sobie zajęcia sportowe, sugerują też, że poza piłką nożną chcieliby również
chodzić na basen czy też grać w tenisa stołowego. Zajęcia te pomagają wypełnić czas, ułatwiają
kontakt ze znajomymi z grupy sportowej oraz pozwalają nie myśleć o problemach dnia
codziennego:
„- Powinno być więcej zajęć sportowych, nie tylko piłka, ale też basen czy tenis stołowy.
- O tak, basen.
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- Człowiek siedzi w domu, nie ma, co robić z wolnym czasem, a nie jest łatwo samemu
skrzyknąć kolegów żeby na przykład pograć. Ja jestem bardzo zadowolony z tych zajęć.
- Jak się nic nie robi to głupoty człowiekowi do głowy przychodzą, a tak jest sport,
rekreacja, relaks.
- Mam się napić, to lepiej pograć w piłkę.”
Dla jednych ważna jest atmosfera tych spotkań i ich aspekt społeczny, towarzyski:
„- Ja nie pamiętam, kiedy grałem ostatnio w piłkę, ja nawet piłki nożnej nie oglądam, nawet
na playstation przegrywam w piłkę, ale przychodzą tu dla fajnej atmosfery. Fajne jest też
to, że dzięki temu poznajemy innych ludzi ze schroniska. Ja to jestem zadowolony, że
przeżyłem tych kilka treningów, to jest mój sukces. Atmosfera jest super. Nie ulega
wątpliwości, ze te zajęcia powinny być kontynuowane. Też dlatego, że fajnie się spotkać i
zrobić coś razem.
- Te 2 godziny upływają błyskawicznie, w mgnieniu oka.
- Gramy też w siatkówkę i to tez jest fajne, i w to włączają się też dziewczyny z waszego
ośrodka.”
Dla innych dodatkową motywacją uczestniczenia w nich jest sportowa rywalizacja:
„- W tamtym roku wyjechaliśmy na taki turniej, mistrzostwa Polski w piłkę uliczną i był z
nami trener, i jak on był to zupełnie inaczej się grało. Fajna zabawa. W Warszawie jest tyle
ośrodków a nie ma drużyny, powinna być. Wtedy mielibyśmy szansę w tym turnieju, teraz
zajęliśmy 9te miejsce. (…) A najlepsi mają szansę na mistrzostwa świata. Były ostatnio na
przykład w Chile.
- Dobrze gdyby przychodziło więcej osób. To jest kwestia motywacji. Na większe
wydarzenie przychodzi więcej, kiedy gra się o coś.”
Nie zawsze łatwo zmotywować się do przyjścia na zajęcia, przeszkadza też wiek, problemy
zdrowotne, słaba kondycja fizyczna:
„- Przede wszystkim potrzebna jest motywacja.
- Nie zawsze jest łatwo ruszyć się i przyjechać tu.
- My też jesteśmy już starsi, choć trener nas dopinguje i można poczuć w sobie piłkarza, to
jednak kondycja jest, jaka jest. Nam dziś brakowało zawodników, ale wielu jest
schorowanych albo naprawdę posunięci wiekiem, za bardzo nie ma zawodników.
- Mi to przypomina lata młodzieńcze, jak kiedyś grałem, no i teraz staram się cos z siebie
wydobyć. Sport to zdrowie. I daje przyjemność. Fajna sprawa.
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- Ja jutro nie będę mógł chodzić po tym wysiłku.
- I mi odnowiła się kontuzja.
- Oglądaliście film jak trenowali na dworcu centralnym? I pojechali na mistrzostwa.
- To był film.
- Ale oparty na faktach.”
Uczestnicy zajęć sportowych narzekali na brak odpowiedniego obuwia (śliska podłoga), brak
piłek halowych, odpowiednich strojów, wskazywali tez na to, ze dużo łatwiej uprawić ten sport
latem. Mówili tez o tym, ze dla tych o słabszej kondycji fizycznej przydałby się basen.

GRUPA GIMNASTYCZNA

Grupa gimnastyczna spotyka się na krótkiej rozgrzewce 2-3 razy w tygodniu, potem chętni idą
ćwiczyć do siłowni.
Stosunek do ćwiczeń jest ambiwalentny:
„ Niektórzy ćwiczą z własnej woli, a inni są do tego zachęcani, jedni ćwiczą już od lat i są
wdzięczni, że coś takiego tu jest, inni nie, ale dla wszystkich to jest na plus.”
Jedni mieszkańcy lubią to robić:
„Ja lubię ćwiczyć. Sport to zdrowie. Chętnie to robię”
Inni uważają, że nie pozwala im na to stan zdrowia:
„Jak młody byłem to trenowałem, teraz ze zdrowiem jest nie tak. Mi to czasem
przeszkadza.”
Z drugiej strony, ćwiczenia te są szczególnie wskazane dla osób o słabej kondycji:
„Te zajęcia mają sens, tu jest wielu ludzi chorych, którzy nie wychodzą, mają mało ruchu.
Ale są też tacy, którzy wracają zmęczeni z pracy, mają wyczerpująca prace i nie maja zbyt
dużo chęci na ćwiczenia. Ale dla tych chorych, te 15 min gimnastyki, delikatnej to warto.”
Choć jednocześnie uczestnicy wskazali, że wszystkim przydałaby się konsultacja z rehabilitantem,
który zaleciłby konkretne ćwiczenia różnym osobom w zależności od ich stanu zdrowia:
„Trochę brakuje takiego wprowadzenia medycznego, żeby ktoś wytłumaczył, że w
przypadku takiego a takiego schorzenia to dobrze jest robić to i to, ale już takich ćwiczeń
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lepiej nie wykonywać. Brakuje takiego elementu edukacyjnego, teoretycznego, dla
każdego indywidualnie. To już jakiś rehabilitant byłoby najlepszy, żeby to doradzić.”
Połowa uczestników uznała, że dodatkową motywacja jest to, ze są to zajęcia grupowe:
„Te ćwiczenia są najbardziej potrzebne tym niedołężnym, ale ci najbardziej nie chcą
ćwiczyć, sami by nie ćwiczyli, ale w grupie, te proste ćwiczenia, żeby rozruszać nogi,
rozciągną grzbiet, robią, i to jest dla nich ważne. Oni tu codziennie chodzą po schodach i
nie wiedzą, że ćwiczą. Razem, w grupie, zawsze trochę poćwiczą.”
Druga połowa nie zgadza się z tym:
„A ja nie lubię grupowych ćwiczeń, wolę indywidualnie, wolę po swojemu, ze swoim
programem ćwiczyć. „
Jest to też sposób na zapełnienie sobie wolnego wieczoru:
„Też zwyczajnie dla zabicia nudy to jest dobre.”
Korzyści wymieniane przez uczestników zajęć gimnastycznych to: lepsze samopoczucie, tężyzna
fizyczna, odstresowanie i relaks, lepszy sen, większa ilość energii, lepszy kondycja, satysfakcja,
przyjemność.
Uczestnicy wskazywali na potrzebę doposażenia ośrodka:
„Dobrze byłoby mieć więcej sprzętu, na przykład stół ping-pongowy, który można
postawić na zewnątrz a przy brzydkiej pogodzie przenieść do środka. Albo badmintona,
czy nawet piłkarzyki.”

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH

Uczestnicy grupy poświęconej uzależnieniom opowiedzieli trochę o sobie:
„- Jestem osobą uzależnioną, nikt mnie nie musiał namawiać, znam terapeutkę od dawna,
mi te spotkania pomagają. Bałam się przyjść do ośrodka. Sama z siebie bym się tu nie
znalazła. Sporo przykrych rzeczy słyszałam o ośrodkach, kradzieżach, przemocy. Okazało
się, że nie jest to prawda, jeśli chodzi o ten ośrodek. Znalazłam tu koleżanki w podobnej
sytuacji. Warsztaty są potrzebne, nas jest dużo, każdy ma inny charakter, ciężko jest zaufać
sobie nawzajem i znaleźć kogoś, kogo można się poradzić, zwierzyć się z jakiegoś
problemu, a przecież każdy ma jakieś problemy. Dlatego ta grupa jest pomocna, w
odnalezieniu się tu.
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- Jestem bezdomna od 2,5 roku, w ośrodku rok. Jestem mile zaskoczona ośrodkiem, jestem
tu, bo nie umiem mieszkać na ulicy. Jest to mój pierwszy ośrodek. Miałam zdecydowanie
gorsze wyobrażenie, dużą role gra regulamin, który jest potrzebny, przy dużej grupie osób.
Jak czuje się tu bezpiecznie, ale oczywiście wolałabym być w domu, wolałbym mieć dom.
Mamy grupę terapeutyczną, trudno się otworzyć w grupie, ale ta mała grupa wsparcia
pozwala nam otworzyć się przed sobą. Jest sporo zajęć jak się chce, niektórzy pracują mają
mniej czasu, nie wszystko wszystkich interesuje, ale jak się chce to można coś sobie
znaleźć, pisanie CV, czy asertywność, to tez jest potrzebne.
- Ja jestem od 3,5 roku bezdomny. W ośrodku jestem od 1,5 roku. To jest grupa wsparcia,
przychodzę, mówię o tym, co mnie boli, słyszę jak ktoś sobie z tym poradził, ale czy mi to
pomoże wyjść z bezdomności? To pomaga, a co będzie to czas pokaże. Jestem uzależniony
i od alkoholu i od narkotyków. Ta grupa, to jest to, czego mi w tej chwili potrzeba. Ja
ukończyłem dwie terapie i od narkotyków i od alkoholu, doświadczenie z grupami
terapeutycznymi mam.
- Jestem tu już od 5 lat, już po raz trzeci, za każdym razem odchodziłem z ośrodka przez
alkohol. Teraz podjąłem tą terapię, jest mi to potrzebne, można opowiedzieć o swoich
problemach, posłuchać o problemach innych, w takim zaufanym gronie, bo nic poza grupę
nie wyjdzie. O wszystkim można powiedzieć.”
Kwestia wzajemnego zaufania jest bardzo ważna dla uczestników, ich zdaniem w ośrodku
znajduje się wiele osób, które mogłyby skorzystać z tego typu zajęć:
„- Tu zaczynało 11 osób, zostało 7. Ale to dla nas ważne, że ta grupa jest zamknięta, byłoby
nam bardzo trudno zaufać sobie, gdyby tu była rotacja. Nie otworzylibyśmy się przed sobą,
gdyby tu ciągle pojawiały się nowe osoby. Pojawiałyby się, po tygodniu zaczynały pić,
znikałyby, przychodziłby ktoś nowy. Inni też mogą mieć swoją grupę, mają inne
możliwości, ale dla nas to jest bardzo ważne, ze ta grupa jest zamknięta.
- Lepiej się pracuje w małych grupach, no i trzeba się przyznać, ze jest się alkoholikiem.
Większość osób się do tego nie przyzna.
- Tu większość osób ma problemy z alkoholem, ale tylko garstka się do tego przyznaje”.
W ośrodku trudno o zaufanie i o przyjaźń. Tak o tym mówią uczestnicy:
„- Czy zaprzyjaźniliście się ze sobą?
- Za duże słowo, ale mamy do siebie większe zaufanie niż do osób spoza grupy.
- Wiem, że to, co powiem, druga strona mi pomoże, ale nikt o tym nikomu nie opowie.
- Wiemy, że otrzymamy pomoc, na którą liczymy.
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- Czy możliwa jest przyjaźń w ośrodku?
- Zaprzyjaźnić się jest ciężko, różnie to wychodzi. W grupie jest łatwiej. Jak ktoś spoza
grupy zwraca się do nas przyjaźnie to od razu pojawia się myśl, a może on czegoś ode mnie
chce. W tej grupie jest łatwiej. Mam takie doświadczenie, że ludziom za bardzo nie można
ufać. Tu akurat, w tej grupie można.
- Myślę, ze każdy z nas ma inny bagaż doświadczeń i to nas różni, ale łączy nas to, ze
wszyscy jesteśmy uzależnieni od alkoholu. Jeden alkoholik najlepiej zrozumie drugiego.
Rozmawiamy o naprawdę różnych problemach”.
Wzajemne wsparcie grupy jest najważniejszym elementem tych spotkań. Mimo to uczestnicy
uważają, że bez obecności terapeutki, nie byłoby to możliwe:
„- A czy potrzebna Wam jest terapeutka?
- Zdarzało się czasem, ze wyjeżdżała i sami prowadziliśmy.
- Ale ja nie widzę siebie w takiej grupie, mi ona jest bardzo potrzebna.
- Bez fachowego wsparcia ta grupa by się rozpadła.
- Bez niej byśmy się tak nie zbliżyli.
- To jest fachowiec, ja wielu rzeczy nie rozumiem, a ona pomaga mi to zrozumieć. Nie
wyobrażam sobie bez terapeutki. Ale ona jest też fantastycznym człowiekiem. Mam do niej
zaufanie. Ma dar”.
Zapytani o to, co dala im grupa uczestnicy wymienili: wsparcie, siłę, nadzieję, pomoc w trudnych
sytuacjach, możliwość wypowiedzenia się, większe zaufanie do siebie, uwierzenie, ze mogę
jeszcze coś zdziałać, wiarę w możliwość poprawy, fachowe doradztwo, wyciszenie, możliwość
wyrzucenia negatywnych emocji, posłuchanie o problemach innych, wyciągniecie czegoś dla
siebie.

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB USAMODZIELNIONYCH

Celem grupy było podtrzymanie więzi nawiązanych w schronisku, już po jego opuszczeniu oraz
wzajemne udzielanie sobie wsparcia. Tak o tym mówią jej uczestnicy:
- Grupa powstała, jako pomoc osobom, które były w schronisku i wyszły z Caritasu, na
swoje poszły. Chodziło o to żeby pomoc tym osobom, żeby one nie były same po wyjściu.
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- Większość osób wyprowadza się i jest sama, tylko czasem się zdarza, że ktoś bierze ślub
i wyprowadzają się razem. Reszta … sami mieszkają, chodziło o to, żeby nie czuli się
samotni.
- Wracają z pracy i nie mają, do kogo się odezwać. Cztery ściany i telewizor.
- Najbardziej doskwiera samotność.
- Tu się było, tylu ludzi naokoło, z każdym można porozmawiać….
- Na początku to miała być taka doraźna pomoc, a potem to się rozwinęło. Miało to na celu
uświadomić nam, że nie jesteśmy kolegami czy koleżankami tylko tutaj, tylko jak opuścimy
ten ośrodek, żebyśmy nadal sobie utrzymywali kontakt.
- Chodziło o to, żeby osoby, które opuściły ośrodek nadal miały kontakt ze sobą i w razie
potrzeby … nawet jak chodzi o to, że coś trzeba naprawić … w razie potrzeby żeby te osoby
sobie pomagały wzajemnie.
- Żeby ci, co opuścili ośrodek nie myśleli, że wszyscy już o nich zapomnieli.
- Jest ten telefon, ktoś zadzwoni, wpadnij na kawę. Pogadamy.
- Odwiedzaliśmy osoby, które wyszły z ośrodka, w każdym mieszkaniu byliśmy,
rozmawialiśmy, doradzaliśmy, co można zrobić, czy też, co poprawić.
Uczestnicy grupy mówią o tym, że częściowo więzi pomiędzy nimi nawiązały się już w schronisku
i grupa jest ich kontynuacją. Tym samy zebrały się w niej osoby, które dobrze czują się ze sobą
nawzajem.
- To jest kontynuacja przyjaźni czy znajomości, które nawiązały się w ośrodku. My już tu
byliśmy dobrymi koleżankami i kolegami.
- Czy wszyscy już mieszkacie w swoich domach?
- Ja nie, jako jedyna. Ja czekam. Jest nas wiele osób, z dziesięć.
- Ci, co się zgłosili.
- My też patrzyliśmy na to żeby nie spotykać się i nie siedzieć z osobami, które są
konfliktowe.
- Chodziło o to, żeby to była zgrana grupa.
W grupie duży nacisk kładziono na zasoby każdego z jej uczestników oraz na wzajemną pomoc w
radzeniu sobie z deficytami.
- Każdy czegoś potrzebuje. Nie ma osoby, która sobie ze wszystkim świetnie radzi.
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- Chodzi o pomoc wzajemna. Na tym to polegało, że się wymienialiśmy umiejętnościami.
Była koleżanka, która świetnie zajmowała się sprawami biurowymi, ale nie umiała sobie
wymienić zamka, a ktoś odwrotnie.
Pomoc doraźna, komuś z naszej grupy zepsuł się zamek, to były fundusze, żeby ten zamek
zakupić i wymienić. Drugiemu koledze kran się popsuł i też został naprawiony.
Koledze powiesiliśmy firanki i umyliśmy okna. Żeby było bardziej domowo.
Pomimo formalnego uznania grupy za grupę wzajemnej pomocy, obecność psychologa była dla
uczestników ważna, ważne było też, że ta osoba była motorem i organizatorem tych spotkań.
- Uczestniczyła w spotkaniach pani psycholog, bo zawsze zaczynaliśmy od tego, jaki kto
ma problem, rozpoczynaliśmy tez ode tego, kto się może, czym pochwalić, kto coś osiągnął
albo załatwił w swojej sprawie. Tak jak z psychologiem rozmawialiśmy.
-, Chociaż ona twierdziła, że nie jest na naszych spotkaniach psychologiem tylko
koleżanką.
- Razem staraliśmy się rozwiązywać te problemy.
- A czy obecność psychologa była dla Was ważna?
- Taka osoba, która jest jednak osoba prowadzącą dużo daje, jest potrzebna.
- Niby możemy do siebie pójść, umówimy się na kawę i pójdziemy, ale to nie będzie to
samo.
- Bez niej myślę, byłby lekki chaos. Każdy by siedział…
- … albo w ogóle by nie przyszedł.
Dla uczestników ważne i atrakcyjne były wspólne wycieczki i wyjścia na imprezy kulturalne. Nie
chodziło tylko o to, że ktoś zapłacił za bilety do kina czy teatru, ale też o to, że zrobili coś wspólnie.
Tak o tym opowiadają uczestnicy.
- Projekt się zakończył, ale my spotykamy się nadal.
- Ważne jest to towarzystwo. Nie tylko siedzieliśmy w tej kawiarence i rozmawialiśmy, ale
tez wychodziliśmy razem, do teatru…
- Byliśmy w kinie.
- Nie zawsze był komplet, bo to albo praca, albo lekarz, albo to czy tamto, ale tak…
-, Ale zawsze ktoś przyszedł, większość grupy.
- Wspólnie sobie myśleliśmy o tym czy chcemy gdzieś iść czy coś zorganizować.
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- I na to były fundusze?
- Kino tak, za muzeum u sióstr się nie płaci, więc nie zawsze pieniądze były potrzebne.
- Czasem bezpłatne.
- Mi najbardziej wyjście do kina się podobało.
- A mi wyjście do muzeum u sióstr. Jedna z sióstr miała ogromną wiedze o tej siostrze
Faustynie, nikt o tym nie wiedział, a ona to bardzo ciekawie przedstawiła, wszystko
tłumaczyła, mi to najbardziej zostało w pamięci.
Uczestnicy wyrażają żal, że grupa się zakończyła i chcieliby w przyszłości mieć szansę i okazję na
więcej wspólnych wyjść na imprezy kulturalne, czy atrakcyjne wycieczki.
- Szkoda, że grupa się skończyła.
- Świetne były te wyjścia, nawet nie płatne, ale żeby to zorganizować, żeby razem gdzieś
wyjść. Spotkać się i nie tylko siedzieć w tej kawiarence i opowiadać, co kogo boli, ale więcej
takich wyjść.
- My jednak więcej siedzieliśmy w kawiarence, tych wyjść było tylko kilka.
- Kawiarenka jest bardzo miłym miejscem. Każdy tam może wejść, nie tylko mieszkańcy.
Ludzie przychodzą.
- Ładnie urządzonym. Można film obejrzeć. Bardzo fajnie się tam czuliśmy.

GRUPA TERAPEUTYCZNO -TEATRALNA

Grupa teatralna wyłoniła się w sposób naturalny, jako kontynuacja zajęć terapeutycznych. Tak o
tym opowiadają uczestniczki:
- (…) Nasza grupa to nie tylko jest grupa teatralna, ale terapeutyczno-teatralna. Na
początku myśleliśmy o tym żeby przygotowywać przedstawienia dla kogoś … na przykład
dla domu dziecka…
- To był nasz własny pomysł. Mieliśmy grupę terapeutyczna, która zmieniła się w grupę
wsparcia, która zmieniła się w grupę teatralną. Chcieliśmy to kontynuować, coś wspólnie
robić, mieć dalszy ciąg. To jest przedłużenie.
Sam aspekt artystyczny, skupienie się na tworzeniu przedstawienia jest dla uczestniczek grupy
ważną odskocznią od codziennych problemów:
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- Jest to takie oderwanie od tej naszej codzienności, od myślenia o naszych problemach,
można skupić się na czymś, co ma tez dla innych jakąś wartość. (…)
- Teraz przygotowujemy się do następnego występu.
- To będzie przed ludźmi, którzy są chorzy.
- Przed nami są trzy przedstawienia. Premiera. Taki repertuar świąteczny.
- Wiadomo też, że spotykamy się przygotować przestawienie, ale i tak zawsze zaczynamy
od tego, co komu na sercu leży. I wspólnie staramy się to rozpracować.
- Jeżeli coś leży [na sercu] i jeżeli ktoś chce porozmawiać. Takt czytamy, myślimy, mamy
pomysły… przygotowujemy przedstawienie.
- Głosujemy, który pomysł najlepszy.
- Demokratycznie.
- Ja nigdy, poza występami w szkole podstawowej nie robiłam nic takiego.
Same przestawienia są źródłem bardzo silnych emocji:
- Dołączyłam do grupy po występie. Mi to bardzo dużo daje. Chce dać z siebie jak najwięcej.
I jak były oklaski i brawa, to to było naprawdę bardzo wzruszające. Wiem, że w
przygotowanie przedstawienia dziewczyny włożyły dużo pracy i że było to dla nich bardzo
ciężkie.
Terapeutyczny aspekt grupy jest dla uczestniczek równie ważny:
- Jesteśmy w takim miejscu, że te zajęcia terapeutyczne są nam potrzebne. To połączenie
z teatrem daje nam bardzo dużo. Nie tylko, ze gdzieś pójdziemy i zagramy, ale te nasze
rozmowy … w trakcie.
Zapytane o najważniejsze dla nich korzyści uczestniczenia w grupie teatralno-terapeutycznej
Panie mówiły o przełamaniu nieśmiałości, otwartości, wzajemnym zaufaniu, więzi pomiędzy nimi,
ale też o możliwości dania czegoś z siebie, tworzeniu czegoś dla innych. Tak mówią o tym
uczestniczki zajęć:
„Większa odwaga. Człowiek się zamyka, jesteśmy w ośrodku dla bezdomnych, mając taką
świadomość, że ludzie inaczej na nas patrzą, albo obawiamy się, że na nas inaczej patrzą.
A tu z przedstawieniem wychodzimy do ludzi. Takie poczucie większej własnej wartości.
(…)
- Ja też myślę o większej otwartości.
- Też taka przyjaźń się zawiązała.
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- Ja też tak myślę. I poznanie ludzi od innej strony, bo co innego jest na sali, a co innego
nasze spotkania tu. Stąd nie wychodzą tematy, o których rozmawiamy.
- Mi tez chodzi o grupę. My mamy do siebie zaufanie.
- I też, co jest zadziwiające, będąc tutaj, my możemy zrobić cos dla innych. To jest trochę
paradoksalne, bo my same potrzebujemy od groma pomocy. To jest super. (…) My też się
rozwijamy, jako osobowości, na początku [zanim zaczęły się zajęcia terapeutyczne]
byłyśmy jak trusie. Wszystkiego się obawiałyśmy. Szalona różnica. Więcej asertywności.
(…) To jest dobre w zrozumieniu siebie, ale też w zrozumieniu innych ludzi. Łatwiej jest
na kogoś spojrzeć, z ta osoba porozmawiać.
Więź, która wytworzyła się pomiędzy uczestniczkami ten grupy jest dla nich czymś ważnym i
wyjątkowym. Dlatego, niektóre uczestniczki zapytane czy na widok ogłoszenia o formującej się
grupie teatralnej zgłosiłyby się do niej miały wątpliwości:
- Ja bym się nie zdecydowała. Tu znam dziewczyny. Inna zbieranina, było by mi ciężko.
- Ja bym może z ciekawości poszła zobaczyć, gdyby było ogłoszenie o zajęciach. Nie każdy
musi mieć talent, statyści tez są potrzebni. Może bym poszła.
- No zobaczyć [przedstawienie] to może i ja bym poszła. Ale nie żeby występować tylko
jako publiczność. Myślę, że nie umiałabym się otworzyć.
- Tam nie wiadomo byłoby, kto to prowadzi, kto będzie w tej grupie…
- Tu jednak prowadzi to terapeutka, do której mamy zaufanie.
= To ma ogromne znaczenie jednak, że tu jest taki wspaniały prowadzący. Po prostu
przyciąga do tej osoby, wiec się przychodzi z zainteresowaniem.
- Faktycznie, prowadząca tu jest ogromnym magnesem. Nie jesteśmy zawodowymi
aktorami, którzy mogą pracować z każdym. Jesteśmy jednak grupą terapeutycznoteatralną i to dla nas jest bardzo ważne. Jesteśmy zżyte ze sobą i z prowadzącą bardzo.
Na koniec rozmowy, uczestniczki mówiły o tym, że potrzebowałby własnego miejsca do spotkań
– ale nawet bardziej – potrzebowałby szafy, w której miałyby rekwizyty teatralne gromadzące się
przy okazji kolejnych przestawień.
- Miejsce, w którym mogłybyśmy ćwiczyć. Własne miejsce. Ale to, że mamy spotkania tu w
schronisku to jest fajne, bo jest blisko, szczególnie dla dziewczyn, które pracują i mają
mało czasu.
- Kawałek jakiegoś miejsca. Nie jesteśmy wymagające.
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- Mamy te rekwizyty w walizkach, one gdzieś tu stoją…. To tu to tam. Moglibyśmy mieć
szafę na nasze rekwizyty. Ja bym tam te wszystkie nosy klauna i czapki stańczyka tam
włożyła. Czy jak coś z piórkiem … to do szafy, i tam byśmy to już miały do wykorzystania
w następnych przedstawieniach.
- No tak nasze miejsce. Jak będziemy robić sztukę, to otwieramy szafę… i to nam potrzebne,
to nam potrzebne, to nam potrzebne … i o mamy już to.

GRUPA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY PRAWNEJ

Ważnym elementem jest obecność prawnika, który pomaga napisać pisma do sądu:
„Prawnik tylko napisał pismo do sądu o wydanie aktu. Nic innego nie załatwiałam. Żeby
się umówić, trzeba czekać w kolejce, czasem dosyć długo, on jest raz w tygodniu. Ale sam
bym takiego pisma nie napisał, ta pomoc jest przydatna. Łatwiej jest.”
Pomaga również rozeznać się w gąszczu przepisów i rozwikłać ważne dla mieszkańców
schroniska sprawy, ich zdaniem powinien być obecny częściej niż raz w tygodniu:
„Ja byłam dwa razy u niego, dostałam pismo dotyczące długu, prawnik napisał mi pismo,
ze ta sprawa jest dawno przedawniona. Byłam pierwsza w kolejce, nie czekałam długo. On
jest zaangażowany w to co robi, jak czegoś nie wiem, to umawia się na za tydzień i
sprawdza wszystko. Ale mógłby przyjmować częściej.”

GRUPA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE „METAMORFOZY”

Uczestnicy opowiadali o tym jak dowiedzieli się o „metamorfozach”:
„-Ja dowiedziałam się tydzień wcześniej. Przyszli do nas pracownicy, pomyślałam, że nie
ma co się zgłaszać, bo nie da się ze mną zbyt wiele zrobić, nawet nie będą chcieli się podjąć
tego, ale jednak poszłam.
- Ja w ostatnim momencie się zgłosiłam, chciałam tylko metamorfozy, nie chciałam
telewizji ani tego wywiadu. Ale powiedziano mi, ze ktoś mnie zobaczy i mi to pomoże, ale
na razie nie widzę, aby to mi w czymkolwiek pomogło. A ja nie chciałam tego upubliczniać,
nie chciałam tej telewizji, a samej metamorfozy chciałam. A tak wyszło, ze to upublicznili,
a ja nie mam na to ochoty.
- Niektórzy ludzie sobie nie życzą, żeby ich filmowano.
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- Ja myślałam, że jak odmówię, to oni mi nie zrobią metamorfozy. A oni nagrywali
wszystko. I ja nie wiedziałam, co oni powiedzą i pokażą. I tego się bałam.
- Bo kilka osób się wycofało, bo dowiedzieli się, że będzie telewizja.
- Nie każdy chce żeby go ktoś znajomy zobaczył w telewizji, niektórym to przeszkadza.
- Nie każdy musi wiedzieć, ze jestem w ośrodku.
- Nie też na początku nie chciałam żeby moje dzieci wiedziały ze ja się w takim miejscu
znalazłam.
- U mnie wszyscy wiedza, ze tu jestem, bo myśleli, że umarłam, a jednak nie.”
Fakt upublicznienia procesu metamorfozy, wzbudzał sporo emocji, był powodem, dla których
niektóre osoby wycofały się z uczestnictwa, ponieważ niektórzy z uczestników uznali to za
niezwykle krępujące:
„- Ja bym poszła na metamorfozę, ale bym nie chciała żeby to było w telewizji i na tle mojej
bezdomności, czy też moich problemów z dzieckiem. To się okazało krepujące, było to
trochę poniżające, nie powinno się wplątać naszych problemów. Jak chcemy zrobić coś
fajnego to to zróbmy, ale…
- Nie potrzebnie z tego jest robiona taka sensacja, takie o patrzcie to jest bezdomny …
- Tak, że wyciągamy was z bagna, byście leżeli i śmierdzieli, a myśmy Was umyli i odziali,
trochę się tak czułam.”
Poza tym samo doświadczenie zmiany fryzury i makijażu zostało bardzo pozytywnie odebrane
przez uczestników:
„- Pani X wyglądała super, odmłodzili ja o 10 lat, bardzo na korzyść.
- Y tez fajnie.
- Makijaż był super i fajnych rzeczy się dowiedziałam, bo ona mi wymodelowała policzki,
i to było fajne, bo można nowych rzeczy się nauczyć. Nigdy się w ten sposób nie
malowałam. Użyła dużo kosmetyków, efekt był niesamowity. I kolory były takie jak lubię
i takie jaki mi pasują. Fajnie mi też zrobiła brwi, bez depilowania wyglądały jak
wydepilowane.
- U mnie tez praktycznie w ogóle brwi nie widać, zawsze je sobie malowałam kredka, a ona
mnie nauczyła jak malować je cieniem. Teraz tak robię.
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- Ja też od tamtej pory, no wiadomo, ze nie to samo, ale też tak się maluję, użyłam
podobnych granatowych cieni. Można to później wykorzystać, ja bym sama nie wpadła na
ten pomysł. Z tego można było dużo wyciągnąć. Z włosów nie bardzo.
- Pierwszy raz z czymś takim się spotkałem. To nie są rzeczy tanie.
- Ja brałam ślub, nie miałam pieniążków żeby mnie ktoś uczesał, a tu okazało się, ze jest
ktoś kto to zrobi za darmo i tak było, następnego dnia rano mnie umalowali i poprawili
fryzurę. To było bardzo przyjemne.”
Choć niektórzy mieli zastrzeżenia, jeśli chodzi o trwałość tych zmian:
„- Każda z nas miała swojego fryzjera. Bardzo sympatyczna. Obcięła mi włosy, inna mnie
malowała. Ja byłam bardzo zadowolona, nie wiedziałam, że będę tak dobrze wyglądać w
krótkich włosach, miałam ochotę zapuścić włosy. Choć teraz do tej pory jak się budzę, to
każdy włos w inną stronę, pierwszy raz mam krótkie włosy i rano wyglądam koszmarnie.
- Mi się najbardziej podobał makijaż, bardzo profesjonalnie. To się niby nie różniło od
normalnej wizyty u fryzjera. Nie uważam, że to jest tyle warte, ile oni w salonie by za to
wzięli. Obcięcie jak obcięcie. Fryzjer powiedział, no zapłaciłabyś 300zl, a skąd on wie, ze
ja nigdy tyle nie płaciłam? Dla mnie to nie było coś super ekstra. Makijaż mi się bardzo
podobał. A włosy, powiedziałam, ze zapuszczam, a on mi jednak sporo skrócił. Zmiana,
jeśli chodzi o włosy raczej jest niezauważalna. Umyłam głowę, włosy się rozprostowały,
bo miałam delikatne loki, i praktycznie nie widać żadnej zmiany.”
Okazało się jednak, że najważniejszym elementem była szczególna atmosfera metamorfoz oraz
normalne podejście ze strony zespołu fryzjerów:
„ -Byłem bardzo zadowolony, w ogóle z tego jak nas tam przyjęli, ciepło, serdecznie.
- Wszyscy byli grzeczni, uśmiechnięci, jak te mrówki się wokół na uwijali. Bez nerwów.
- Rozmowa.
- Kawa.
- Ciasteczko.
- Przede wszystkim rozmowa była ważna.
- Atmosfera była super.
- Wszyscy byli bardzo mili, uśmiechnięci.
- Wiadomo, że nie każdego na to stać, ale przyjemność z takiej wizyty jest niesamowita.
- Traktowali nas jak normalnych ludzi.
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- Nie, że z ośrodka, nie było czegoś takiego.
- Ci ludzie byli dla nas mili, robili to z delikatnością, z przyjemnością.
- Takie budujące doświadczenie. Ja się dowiedziałam, ze nawet z jednym okiem mogę
wyglądać normalnie.
- Ja to samo. No i że można było spróbować czegoś nowego”.
Do pełni zadowolenia zabrakło stylisty:
„Były też zdjęcia przed i po. Tylko fryzura i makijaż, bez ciuchów, a szkoda, bo fajnie by
było, gdyby były ciuchy też, powinno być wszystko”.

Podsumowanie: WYWIADY GRUPOWE Z UCZESTNIKAMI ZAJĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH

W badaniu ISOB dane zbierano również przy wykorzystaniu zogniskowanych dyskusji
grupowych, których tematem były zajęcia aktywizujące realizowane w ramach projektu
„Bezdomność kończy się tutaj”.
(GRUPA SPORTOWA – ZAJĘCIA Z PIŁKI NOŻNEJ) Uczestnicy cenią sobie zajęcia sportowe,
sugerują też, że poza piłką nożną chcieliby również chodzić na basen czy też grać w tenisa
stołowego. Zajęcia te pomagają wypełnić czas, ułatwiają kontakt ze znajomymi z grupy sportowej
oraz pozwalają nie myśleć o problemach dnia codziennego. Dla jednych ważna jest atmosfera tych
spotkań i ich aspekt społeczny, towarzyski, dla innych dodatkową motywacją uczestniczenia w
nich jest sportowa rywalizacja. Nie zawsze łatwo zmotywować się do przyjścia na zajęcia,
przeszkadza też wiek, problemy zdrowotne, słaba kondycja fizyczna. Ponadto uczestnicy
narzekali na brak odpowiedniego obuwia, piłek halowych, czy odpowiednich strojów.
(GRUPA GIMNASTYCZNA) Grupa gimnastyczna spotyka się na krótkiej rozgrzewce 2-3 razy w
tygodniu, potem chętni kontynuują ćwiczenia w siłowni. Stosunek do ćwiczeń jest ambiwalentny:
jedni mieszkańcy lubią to robić, inni uważają, ze nie pozwala im na to stan zdrowia. Z drugiej
strony – zdaniem niektórych - ćwiczenia te są szczególnie wskazane dla osób o słabej kondycji.
Korzyści wymieniane przez uczestników zajęć gimnastycznych to: lepsze samopoczucie, tężyzna
fizyczna, odstresowanie i relaks, lepszy sen, większa ilość energii, lepszy kondycja, satysfakcja,
przyjemność. Uczestnicy sugerowali, że wszystkim przydałaby się konsultacja z rehabilitantem,
który zaleciłby konkretne ćwiczenia różnym osobom w zależności od ich stanu zdrowia.
(GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH) Uzależnienie jest jednym z głównych
problemów, z którymi borykają się mieszkańcy schronisk oraz jednym z bardziej powszechnych
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powodów bezdomności. Wzajemne wsparcie grupy jest najważniejszym elementem tych spotkań.
Kwestia wzajemnego zaufania jest bardzo ważna dla uczestników, ich zdaniem w ośrodku trudno
o zaufanie i o przyjaźń. Zapytani o to, co dala im grupa uczestnicy wymienili: wsparcie, siłę,
nadzieję, pomoc w trudnych sytuacjach, możliwość wypowiedzenia się, większe zaufanie do
siebie, uwierzenie, ze mogę jeszcze coś zdziałać, wiarę w możliwość poprawy, fachowe
doradztwo, wyciszenie, możliwość wyrzucenia negatywnych emocji, posłuchanie o problemach
innych, wyciągniecie czegoś dla siebie.
(GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB USAMODZIELNIONYCH) Celem grupy było podtrzymanie więzi
nawiązanych w schronisku, już po jego opuszczeniu oraz wzajemne udzielanie sobie wsparcia. W
grupie duży nacisk kładziono na zasoby każdego z jej uczestników oraz na wzajemną pomoc w
radzeniu sobie z deficytami. Pomimo formalnego uznania grupy za grupę wzajemnej pomocy,
obecność psychologa była dla uczestników ważna, ważne było też, że ta osoba była motorem i
organizatorem tych spotkań. Dla uczestników ważne i atrakcyjne były wspólne wycieczki i wyjścia
na imprezy kulturalne.
(GRUPA TERAPEUTYCZNO –TEATRALNA) Grupa teatralna wyłoniła się w sposób naturalny, jako
kontynuacja zajęć terapeutycznych. Sam aspekt artystyczny, skupienie się na tworzeniu
przedstawienia jest dla uczestniczek grupy ważną odskocznią od codziennych problemów a
przestawienia są źródłem bardzo silnych emocji. Jednak równie ważny jest terapeutyczny aspekt
grupy. Zapytane o najważniejsze dla nich korzyści uczestniczenia w grupie teatralnoterapeutycznej Panie mówiły o przełamaniu nieśmiałości, otwartości, wzajemnym zaufaniu, więzi
pomiędzy nimi, ale też o możliwości dania czegoś z siebie, tworzeniu czegoś dla innych. Więź,
która wytworzyła się pomiędzy uczestniczkami ten grupy jest dla nich czymś ważnym i
wyjątkowym. Uczestniczki sygnalizowały potrzebę własnego miejsca do spotkań i do
przechowywania rekwizytów teatralnych gromadzących się przy okazji kolejnych przestawień.
(GRUPA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY PRAWNEJ) Ważnym elementem jest obecność
prawnika, który pomaga napisać pisma do sądu, rozeznać się w gąszczu przepisów i rozwikłać
ważne dla mieszkańców schroniska sprawy. Ich zdaniem prawnik powinien być dostępny częściej
niż raz w tygodniu.
(GRUPA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE „METAMORFOZY”) Badani mieli też szansę
zmiany wizerunku - doświadczenie zmiany fryzury i makijażu zostało bardzo pozytywnie
odebrane przez uczestników (panie i panów). Do pełni zadowolenia zabrakło stylisty, który
rodziłby w kwestii ubioru. Najważniejszym elementem była szczególna atmosfera metamorfoz
oraz normalny, przyjazny stosunek zespołu fryzjerów i makijażystów do badanych. Niektórzy
mieli zastrzeżenia, jeśli chodzi o trwałość tych zmian, a fakt upublicznienia procesu metamorfozy,
wzbudzał sporo emocji -niektórzy z uczestników uznali to za niezwykle krępujące.
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POSUMOWANIE I REKOMENDACJE
Celem badania ISOB była identyfikacja czynników wpływających na proces wychodzenia z
bezdomności, ocena aktualnej sytuacji życiowej osób bezdomnych i poznanie ich potrzeb.
(HETEROGENICZNOŚĆ) Mieszkańcy schroniska są grupą wysoce heterogeniczną a przyczyn
bezdomności jest bardzo wiele. Jedni z nich potrzebują niezwykle silnego wsparcia, polegającego
właściwie na nauczeniu ich wielu umiejętności związanych z różnymi aspektami funkcjonowania
oraz udzieleniu im wielowymiarowego wsparcia: terapeutycznego, finansowego, prawnego,
pomocy medycznej etc. Są też tacy, którzy pomimo kryzysu, w jakim się znajdują potrzebują i
oczekują minimalnej pomocy w uporządkowaniu im ich spraw, głównie poprzez zapewnienie im
dachu nad głową.
(CASE MANAGEMENT) Bezdomni mieszkańcy schronisk wymieniają szereg problemów, z
którymi się borykają: samotność (45%), brak wsparcia bliskich (39%), problemy ze zdrowiem
fizycznym (39%), problemy finansowe (37%), problemy zawodowe (32%), trudności w
załatwianiu spraw (25%), problemy z alkoholem (18%), problemy ze zdrowiem psychicznym
(15%), problemy prawne (14%), nuda (13%), problemy związane z trudnymi bądź
traumatycznymi doświadczeniami jak prostytucja, gwałt czy przemoc domowa (9%), problemy z
narkotykami (3%). Pracownicy schroniska powinni spróbować wcielić się w rolę case managerów
– rozpoznawać zarówno deficyty, jak i zasoby każdego z klientów i dostosowywać intensywność
oraz długość opieki do indywidualnych potrzeb. Potrzeby te wiążą się z umożliwieniem podjęcia
terapii uzależnienia, mediacją w konfliktach rodzinnych, rozwiazywaniem problemów
urzędowych i pomocą w uzyskaniu mieszkania, pomocą w aktywizacji zawodowej oraz rozwijaniu
szeroko rozumianych umiejętności radzenia sobie. Ważne jest również otoczenie opieką
psychiatryczną osób bezdomnych cierpiących na różne zaburzenia psychiczne oraz pomoc
psychologiczna w przezwyciężeniu traumatycznych doświadczeń. Większość klientów to
mężczyźni i oferta pomocy powinna być dostosowana do płci. Ponadto warto próbować zadbać o
zróżnicowanie zespołu pracowników schroniska – pod kątem płci, specjalizacji etc. oraz zapewnić
mieszkańcom możliwość wyboru pracownika lub terapeuty, z którym maja najlepszy kontakt.
(RÓŻNORODNOŚĆ FORM POMOCY) Zdecydowanie wskazane i głęboko uzasadnione jest
kontynuowanie działań związanych z prowadzeniem przychodni, pomocą psychologiczną (którą
może warto rozszerzyć o wsparcie dla osób żyjących na ulicy), wydawaniem posiłków (choć warto
próbować zwiększyć ich walory smakowe i wartość odżywczą) i inna pomocą finansoworzeczową.
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(DYWERSYFIKACJA POMOCY NA ZEWNĄTRZ) Ważne jest też to, aby w udzielanej pomocy nie
polegać wyłącznie na zasobach własnych schroniska, ale też korzystać zarówno z zasobów
własnych klienta (rodzina lub przyjaciele) oraz różnych organizacji pomocowych działających w
mieście – stowarzyszeń abstynenckich, grup samopomocowych, organizacji pozarządowych etc.
Taka dywersyfikacja opieki sprawi, że klientom łatwiej będzie osadzić się w środowisku
społecznym już po opuszczeniu placówki.
(WSTYD) Należy pamiętać o tym, że fakt pozostawania w schronisku jest dla części mieszkańców
tematem niezwykle wstydliwym i nie chcą i nie potrafią o tym mówić, a po opuszczeniu schroniska
nie chcą tam wracać po dodatkową pomoc, próbując zamknąć ten rozdział w życiu, czasem też
trudno im się przyznać do porażki. Jeśli schronisko nie jest jedynym dostępnym źródłem
wsparcia, jeśli od początku osoby bezdomne mają kontakt z osobami, które nigdy nie
doświadczyły bezdomności, ich szanse wyjścia z bezdomności są wyższe.
(UPUBLICZNIANIE DZIAŁAŃ) Ze wstydem wiąże się fakt upubliczniania niektórych działań
schroniska – są osoby, dla których pojawienie się w telewizji lub publikacja ich zdjęć w prasie jest
źródłem ogromnego stresu i narusza ich dobra osobiste - należy zadbać o to, aby zapewnić
anonimowość tym, którzy tego sobie życzą i potrzebują.
(PRYWATNOŚĆ) Inną kwestią jest zagadnienie poszanowania godności i prywatności
mieszkańców – pobyt w schronisku oraz doświadczenia życiowe często odzierają ich z obydwu
tych wartości – mieszkańcy są jednak na tym punkcie niezwykle wyczuleni, a fakt traktowania ich
„po ludzku”, z życzliwością, w partnerstwie, z szacunkiem jest dla nich źródłem bardzo silnych
wzmocnień odbudowujących ich poczucie własnej wartości. Wiąże się to również z zapewnieniem
im jak największej prywatności, jeśli chodzi o warunki mieszkaniowe – jak najmniejsze sale,
ustalenie zasad, na jakich wchodzą do sal pracownicy schroniska lub mieszkańcy innych sal etc.
(MAŁE GRUPY) Nawiązywaniu więzi przyjacielskich pomiędzy mieszkańcami schroniska
sprzyjają małe grupy terapeutyczno-aktywizujące, wspólne zaangażowanie w projekt ułatwia
przełamanie wzajemnej nieufności. Grupa wsparcia dla osób uzależnionych była ważnym a
atrakcyjnym elementem oferty a uczestnicy zapytani o to, co dala im grupa wymienili: wsparcie,
siłę, nadzieję, pomoc w trudnych sytuacjach, możliwość wypowiedzenia się, większe zaufanie do
siebie, uwierzenie, ze mogę jeszcze coś zdziałać, wiarę w możliwość poprawy, fachowe
doradztwo, wyciszenie, możliwość wyrzucenia negatywnych emocji, posłuchanie o problemach
innych, wyciągniecie czegoś dla siebie.
(PROBLEMY) W przypadku osób usamodzielnionych pomocne mogłoby się okazać otoczenie ich
opieką case managera w okresie pierwszego roku mieszkania we własnym mieszkaniu. Badani
wskazywali na problemy ze zdrowiem fizycznym (53%), problemy finansowe (53%), samotność

100

(33%) i brak wsparcia bliskich (20%, trudności w załatwianiu spraw (16%), problemy ze
zdrowiem psychicznym (16%), nuda (13%), problemy zawodowe (9%), problemy z alkoholem
(4%) oraz problemy prawne (4%). Warto mieć to na uwadze i próbować ich wesprzeć w radzeniu
sobie z tymi problemami.
(ZAJĘCIA AKTYWIZUJĄCE) Często mówi się o potrzebie atrakcyjnego i aktywnego spędzania
czasu wolnego. Z drugiej strony wcale nie jest łatwo wyrwać się z codziennego marazmu,
przezwyciężyć zmęczenie i znaleźć w sobie energię na zrobienie czegoś nowego. Nawet jeśli w
schronisku organizowane są różne aktywności nie zawsze i nie u wszystkich spotyka się to z
entuzjazmem. Warto może uruchomić program wspierania osób ‘domnych’ – na przykład poprzez
organizowanie atrakcyjnych i wspólnych wyjść na różne wydarzenia kulturalne. Być może warto
skorzystać z możliwości związanych z bezpłatnymi koncertami, czy bezpłatnymi dniami w
muzeum czy bezpłatnymi pokazami filmowymi – osoby ‘domne’ mówiły o tym, że ważny był sam
fakt wspólnego spędzania czasu w ‘normalny’ sposób. Był to miedzy innymi cel wsparcia dla osób
usamodzielnionych. Poza tym w grupie duży nacisk kładziono na zasoby każdego z jej
uczestników oraz na wzajemną pomoc w radzeniu sobie z deficytami. Z takich zajęć być może
chętnie skorzystaliby mieszkańcy schronisk – dla nich byłaby to też szansa na oderwanie się od
problemów i zaznania odrobiny ‘normalności’. Na potrzebę zajęć kulturalnych wskazało 70%
badanych. Podobny odsetek badanych chciałby uczestniczyć w zajęciach sportowych – sport
również ma silną funkcję integracyjną, pomaga rozładować napięcia i oderwać się od codziennych
trosk. Uczestnicy cenią sobie zajęcia sportowe, sugerują też, że poza piłką nożną chcieliby również
chodzić na basen czy też grać w tenisa stołowego. Dla jednych ważna jest atmosfera tych spotkań
i ich aspekt społeczny, towarzyski, dla innych dodatkową motywacją uczestniczenia w nich jest
sportowa rywalizacja. Podobną funkcję mogą spełniać zajęcia warsztatowe – nauka obsługi
komputera etc. Być może wśród obecnych lub byłych mieszkańców schroniska są osoby, które
mogą podzielić się swoją wiedzą komputerową (w ramach wolontariatu lub przy skromnym
honorarium). Taką funkcję spełniała też grupa terapeutyczno- teatralna. Sam aspekt artystyczny,
skupienie się na tworzeniu przedstawienia jest dla uczestniczek grupy ważną odskocznią od
codziennych problemów a przestawienia są źródłem bardzo silnych emocji. Jednak równie ważny
jest terapeutyczny aspekt grupy. Zapytane o najważniejsze dla nich korzyści uczestniczenia w
grupie teatralno-terapeutycznej Panie mówiły o przełamaniu nieśmiałości, otwartości,
wzajemnym zaufaniu, więzi pomiędzy nimi, ale też o możliwości dania czegoś z siebie, tworzeniu
czegoś dla innych. Więź, która wytworzyła się pomiędzy uczestniczkami ten grupy była dla nich
czymś ważnym i wyjątkowym.
Bez względu na wysiłki – pewna grupa osób nie będzie korzystać z takiej oferty. Wielu badanych
mówiło o potrzebie spokojnego i zacisznego spędzania czasu wolnego, w sposób może nieco
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samotniczy, ale za to wyciszający i relaksujący ich. Osoby, z którymi rozmawialiśmy mówiły o
„zabijaniu” wolnego czasu przed komputerem, ekranem telewizora, przy muzyce, z książką, z
szydełkiem czy robótką ręczną czy na świeżym powietrzu – wędkując. Ciekawym sposobem na
spędzenie czasu wolnego, który może warto próbować upowszechnić jest praca wolontariusza pomaganie innym potrzebującym jest silnym źródłem satysfakcji, przywraca też godność,
szacunek i zachwiane poczucie bycia potrzebnym, wartościowym człowiekiem.
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