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I.    Wprowadzenie 
 

 

 Bezdomność stanowi we współczesnym świecie jedną z najbardziej dotkliwych 

kwestii społecznych. Osoby bezdomne są grupą społeczną szczególnie narażoną na proces 

wykluczenia społecznego. W społeczeństwie istnieją ugruntowane stereotypy na ich temat, 

co znacznie utrudnia integrację ze środowiskiem, a co za tym idzie powrót do normalnego 

życia. 

 Bezdomność jest sytuacją, w której ludzie w danym czasie nie posiadają i własnym 

staraniem nie mogą sobie zapewnić takiego schronienia, które mogliby uważać za swoje  

i które stanowiłoby minimalne warunki pozwalające uznać je za pomieszczenie mieszkalne. 

Jest stanem ewidentnej i względnie trwałej deprywacji potrzeb mieszkaniowych w sytuacji 

gdy dotknięta nią osoba nie jest w stanie jej zapobiec.1  

 Osoba bezdomna została zdefiniowana w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej jako osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów 

 o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt 

stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę 

niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym 

nie ma możliwości zamieszkania. 

 W Polsce problem bezdomności nasilił się w wyniku przemian ustrojowych  

i wprowadzenia gospodarki wolnorynkowej. Przeprowadzone reformy społeczno-

gospodarcze przyczyniły się do wzrostu bezrobocia, ubóstwa a w rezultacie bezdomności.  

 Stawanie się osobą bezdomną jest zazwyczaj procesem długotrwałym i często nie 

możemy mówić wyłącznie o jednej okoliczności prowadzącej do bezdomności. Bezdomność 

warunkują czynniki instytucjonalne, materialne, rodzinne, osobiste, zdrowotne, losowe  

i środowiskowe. 

Bezdomność może być spowodowana w szczególności:  

1) rozpadem rodziny (zerwanie przez członków rodziny więzi formalnych, 

psychologicznych i społecznych czyli zaburzenia funkcjonowania rodziny),  

2) eksmisją w wyniku zadłużenia w opłatach,  

3) brakiem stałych dochodów lub ich niskim poziomem,  

4) uzależnieniami,  

5) opuszczeniem zakładu karnego przy jednoczesnym braku możliwości powrotu do 

swojego ostatniego miejsca zamieszkania,  

6) trudnością w adaptacji lub powrotu do środowiska rodzinnego po opuszczeniu 

placówki opiekuńczo-wychowawczej 

7) czynnikami natury psychologicznej – świadomy wybór stylu życia. 

     Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina jest zobowiązana do udzielenia 

schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. 

                                                           
1
 A. Przymeński Bezdomność, polityczno-społeczna definicja in formy zjawiska. Praca socjalna 4/1998 str. 10 
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Obowiązek ten skłania do podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie temu 

trudnemu problemowi społecznemu oraz minimalizowanie jego skutków.  

 Dysfunkcyjny wpływ na życie jednostek i grup społecznych wymaga 

skoordynowanych działań, mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności. 

Konieczne staje się opracowanie wieloaspektowych form udzielania pomocy we współpracy 

samorządu i organizacji pozarządowych oraz przełamanie stereotypu, iż bezdomność to tylko 

problem pomocy społecznej.  

  „Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności na lata 2013- 2015” zwany dalej 

„Programem”, stanowi integralną część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Miasta Stalowa Wola na lata 2005-2015, gdzie jest ujęte spektrum możliwych do podjęcia 

działań wobec bezdomnych. 
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Podstawa prawna: 

 

1. Program będzie realizowany w szczególności o następujące akty prawne: 

1) Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 

1362, z późn. zm.),  

2) Ustawę z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, 

mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (t.j. Dz. U. z 2006r.,  

Nr 251, poz. 1844 z późn. zm.), 

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2009 r.  

w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych 

(Dz.U. z 2009r., Nr 183, poz. 1432), 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie finansowego 

wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych  

(Dz.U.z 2009 r., Nr 120, poz. 1001, z późn. zm.), 

5) Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), 

6) Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z póżn.zm.). 

 

2. Program wpisuje się w następujące dokumenty strategiczne: 

1) Strategię Polityki Społecznej na lata 2010 -2013, 

2) Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stalowa Wola na lata 

2005 – 2015, 

3) Program Wspierający Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności- Ministerstwo Pracy 

i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej. 
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II.    Adresaci Programu 
 

Adresatami Programu są osoby bezdomne przebywające na terenie Stalowej Woli.  

III. Zasoby 
 

 W budowę lokalnego systemu wychodzenia z bezdomności włączą się  

w szczególności: 

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)* 

2) Schronisko dla bezdomnych mężczyzn im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli 

prowadzone przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Stalowowolskie 

(Schronisko)* 

3) Komenda Powiatowa Policji (KPP)* 

4) Powiatowy Urząd Pracy (PUP)* 

5) Wydział Działalności Gospodarczej i Społecznej Urzędu Miasta w Stalowej Woli 

6) Komisja Mieszkaniowa Rady Miejskiej Stalowa Wola       

7) Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

8) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (WOTUiW)* 

9) Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (PTUoAiW)* 

10) Klub Trzeźwego Życia przy MOPS (KTŻ)* 

11) Klub Integracji Społecznej przy MOPS (KIS)* 

12) Zakłady opieki zdrowotnej/Powiatowy Szpital Specjalistyczny (PSS)* 

13) Dom Pomocy Społecznej w Stalowej Woli (DPS)* 

14) Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK)* 

15) Powiatowa Straż Pożarna (PSP)* 

16) Polski Komitet Pomocy Społecznej (PKPS)* 

17) Polski Czerwony Krzyż (PCK)* 

18) i inne organizacje pozarządowe (NGO)* 

 

*Ilekroć w Programie używane są skróty należy rozumieć wyżej wymienione nazwy instytucji 

lub organizacji. 

 

IV. Diagnoza sytuacji osób bezdomnych na terenie miasta Stalowa 

Wola. 
 

 Diagnoza do Programu została opracowana w oparciu o Strategię Rozwiązywania 

Problemów  Społecznych Miasta Stalowa Wola na lata 2005 – 2015 oraz analizę danych  
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z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Schroniska dla bezdomnych mężczyzn  

im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Miasta oraz 

Głównego Urzędu Statystycznego.  

 Stalowa Wola jest jednym z najmłodszych miast w Polsce i drugim  pod względem 

ludności miastem województwa podkarpackiego. Według danych z GUS w roku  2010 na 

terenie gminy zamieszkiwało 63 371 osób, natomiast w 2011 r. liczba mieszkańców wzrosła 

do 64 756 osób.  

Problem bezdomności dotyczy także miasta Stalowa Wola. Ostatnie lata pokazały, 

że nastąpił wzrost populacji osób bezdomnych. Zjawisko to dotyczy zarówno rodowitych 

mieszkańców naszego miasta jak i osób, które okresowo zatrzymują się na terenie Stalowej  

Woli. Są to osoby praktycznie bez szans na uzyskanie pracy czy chociażby zasiłku dla 

bezrobotnych,  osoby, które w zasadzie nie są w stanie zaspokajać samodzielnie żadnych 

swoich potrzeb, także najbardziej elementarnych potrzeb materialnych. 

 Ze względu na specyfikę grupy jaką stanowią osoby bezdomne trudno jest wskazać 

jednoznaczną liczbę osób bezdomnych na terenie miasta. W niniejszym dokumencie 

przedstawiono analizę  osób bezdomnych, które zostały objęte pomocą Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Stalowej Woli oraz mieszkańców Schroniska dla bezdomnych mężczyzn 

im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli w latach 2010 – 2011. Należy zaznaczyć, że część 

bezdomnych mężczyzn została wykazana zarówno przez MOPS jak i Schronisko.  

 Pomoc udzielana na rzecz osób bezdomnych na terenie naszego miasta ma na celu 

przede wszystkim zapewnienie tymczasowego schronienia, prawa do świadczeń 

zdrowotnych przez osoby nieubezpieczone, poprawę warunków życia oraz integrację 

społeczną i zawodową. 

 W ramach struktury  Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli  

w Dziale Pomocy Środowiskowej wyodrębnione jest samodzielne stanowisko ds. osób 

bezdomnych. Ponadto osoby bezdomne mogą uzyskać wsparcie w formie poradnictwa 

tj. radca prawny, psycholog oraz działań z zakresu integracji społecznej i zawodowej  

w Klubie Integracji Społecznej.  

Osoby bezdomne z problemem uzależnienia mają możliwość uczestnictwa w zajęciach  

i uzyskania pomocy specjalisty uzależnień w  Klubie Trzeźwego Życia przy MOPS. 

 Na potrzeby pracy socjalnej z osobą bezdomną oraz niniejszej diagnozy przyjęto, że za 

bezdomnych nie uważa się osób, które na skutek zdarzeń losowych, konfliktów rodzinnych  

w ramach interwencji kryzysowej opuściły dotychczas zajmowane mieszkania,  

a posiadają nadal zameldowanie na pobyt stały w danym lokalu i prowadzona jest z nimi 

praca socjalna mająca na celu powrót do miejsca zamieszkania lub lokali zastępczych. 

Ponadto nie uznaje się za bezdomnych osób i rodzin nieposiadających żadnego 

zameldowania ale wynajmujących mieszkania. 

 Z danych MOPS wynika, że w 2010 r. zostało objętych wsparciem 68 osób 

bezdomnych natomiast w 2011 r.  - 61 osób. Zdecydowana większość  to mężczyźni.  
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 Wykres nr 1 

Osoby bezdomne korzystające z pomocy MOPS . 

 

 
Źródło: dane z MOPS 

 

 

Wykres nr 2 

Przekrój wiekowy osób bezdomnych. 

 

 

 

Źródło: dane z MOPS 

 

 Problem bezdomności najczęściej dotyczy mężczyzn w wieku od 41-60 lat (2010 r. – 

41 %; 2011 r. – 64 %). Niepokojącym zjawiskiem jest stosunkowo wysoka liczba mężczyzn 

bezdomnych do 40 roku życia (2010 r.- 19 %; 2011 r. – 24 %). Mężczyźni młodsi to najczęściej 

kawalerowie z niskim wykształceniem o znacznym stopniu degradacji spowodowanej 

uzależnieniem od alkoholu. Z uwagi na prowadzony pasożytniczy tryb życia 

 i liczne konflikty w rodzinie zostali oni zmuszeni do opuszczenia swoich domów rodzinnych. 

Biorąc pod uwagę bezdomne kobiety, to ich liczba rozkłada się raczej podobnie w latach 

2010 -2011  w przedstawionych na wykresie przedziałach wiekowych.   
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 W roku 2011 r. podobnie jak w latach poprzednich najczęstszym powodem do 

przyznania pomocy z MOPS dla osób bezdomnych było bezrobocie, gdyż dotyczyło 93 % osób 

bezdomnych (wśród 50% kobiet i wśród 98  % mężczyzn).  Kolejną przesłanką do udzielenia 

pomocy osobom bezdomnym to długotrwała choroba lub niepełnoprawność  -  49 %, 

uzależnienia (alkohol) – 33 % i pobyt w zakładzie karnym – 7 %.  

 Bezdomni to z reguły osoby, które kończyły edukację na etapie szkoły zawodowej lub 

wcześniej. Osoby legitymujące się średnim lub wyższym wykształceniem stanowią tutaj 

marginalną grupę. Problem niskiego wykształcenia dotyczy w podobnym stopniu mężczyzn 

jak i kobiet. Należy jednak zaznaczyć, że to kobiety częściej posiadają wykształcenie 

wyłącznie podstawowe (2010 r. – 70 % wśród kobiet; 2011 r. 33  % wśród kobiet). 

 

 

Wykres nr 3 i  Wykres nr 4 

Wykształcenie osób bezdomnych. 

 

                 
Źródło: dane z MOPS 

 

 W 2010 r. tylko w jednym przypadku występował problem bezdomności  

w związku (konkubinat), natomiast wszystkie pozostałe osoby prowadziły samodzielne 

gospodarstwa domowe. Rok później z pomocy MOPS korzystały już tylko osoby bezdomne 

samotne.  

 Problem bezdomności jest ściśle powiązany z deficytem mieszkań socjalnych  

wyodrębnionych z zasobów gminy, a także z brakiem mieszkań chronionych. Możemy zatem 

uznać, że przekłada się to na brak kluczowego instrumentu niezbędnego do utrzymania lub 

przywrócenia samodzielności życiowej. 

Gdy raz i drugi z braku wystarczających środków finansowych nie opłaci się należności 

mieszkaniowych z czasem problem staje już niemożliwy do naprawienia. W ten sposób dane 

środowisko krok po kroku, z miesiąca na miesiąc wkracza na drogę ku bezdomności.  

Według danych Wydziału Działalności Gospodarczej i Społecznej Urzędu Miasta w Stalowej 

Woli w 2010 r. Sąd Rejonowy wydał 10 wyroków orzekających eksmisję z lokali mieszkalnych, 

natomiast w roku 2011 r. liczba eksmisji wzrosła do 18.  
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W 2010 r. przyznano łącznie 8 mieszkań socjalnych (w tym 4 lokale na wniosek strony 

i 4 lokale przyznane w związku z eksmisją sądową.). W roku 2011 r. przyznano  łącznie 46 

mieszkań socjalnych (w tym 14 lokali na wniosek strony i 32 lokale w związku z eksmisją 

sądową). 

W latach 2010 - 2011 r. nie przyznano żadnego lokalu socjalnego dla osób 

zameldowanych w Schronisku. Głównym powodem nie umieszczania na liście przydziału 

mieszkań jest nie spełnienie warunków przewidzianych w Uchwale Nr XXXVII/730/02 Rady 

Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 

mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.  

 Na terenie Stalowej Woli od  1989 r. funkcjonuje Schronisko dla bezdomnych 

mężczyzn prowadzone przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w którym jest 26 

miejsc noclegowych. Każdy mieszkaniec schroniska otrzymuje całodobowe wyżywienie, 

środki czystości, jeśli zachodzi potrzeba również odzież i leki. 

Celem Schroniska jest przygotowanie bezdomnych do samodzielnego życia, 

nauczania właściwych postaw, współdziałania w grupie poprzez wykonywanie wspólnie prac 

polegających na utrzymaniu porządku wewnątrz i na zewnątrz schroniska, pełnieniu dyżurów 

porządkowych, przygotowywaniu posiłków, przygotowywanie i uczestnictwo w obchodach 

tradycyjnych świąt, okolicznościowych imprez, itp. mieszkańcy meldowani są na pobyt 

czasowy, na okres 2 m-cy z możliwością przedłużenia. Osoby bezdomne mają możliwość 

skorzystania z poradnictwa i wsparcia psychologa, terapeuty uzależnień oraz rzecznika osób 

bezdomnych. 

  Schronisko nie jest w stanie udzielić wsparcia wszystkim osobom potrzebującym 

zwłaszcza w okresie jesienno- zimowym. Odczuwalny jest również brak placówki pomocy 

doraźnej (ogrzewalni/noclegowni), która umożliwiłaby przebywanie osobom bezdomnym  

w ciepłym pomieszczeniu w okresie niskich temperatur oraz spożycia gorących napojów 

lub posiłków, dostępność do sanitariów i pomocy medycznej. 

 W roku 2010  w schronisku mieszkało 84 mężczyzn, natomiast w 2011 roku 78. 

Dokonując szczegółowej analizy osób bezdomnych przebywających okresowo w schronisku 

należy zwrócić uwagę, że najwięcej jest mężczyzn w przedziale wiekowym 51-60 lat (44 % - 

2010 rok; 35 % -2011 rok). Bezdomni mężczyźni do  40 roku życia stanowili w roku 2010 –   

18 % i w 2011 r. – 22  % wśród bezdomnych mieszkańców schroniska.  
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Wykres nr 5 

Przekrój wiekowy bezdomnych mężczyzn. 

 
Źródło: dane ze Schroniska  dla bezdomnych mężczyzn im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli.  

 

Jako przyczyny bezdomności wskazywane są w pierwszej kolejności uzależnienia (głównie 

alkohol), następnie utrata pracy, choroby oraz pobyt w zakładzie karnym.  

 

Wykres nr 6 

Przyczyny bezdomności. 

 

 
Źródło: dane ze Schroniska  dla bezdomnych mężczyzn im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli. 

 

 Największą  grupę osób bezdomnych, którzy przebywali lub przebywają w schronisku 

stanowią mężczyźni pozostający w bezdomności do 5 lat tj. 71 % w 2010 r.  i 79  %  

w 2011 r.. Należy jednak zaznaczyć, że im dłuższy okres pozostawania w bezdomności, tym 

trudniej jest osobom bezdomnym powrócić do prawidłowego funkcjonowania  

w społeczeństwie. 
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Wykres nr 7 

Okres pozostawania w bezdomności.  

   

 
Źródło: dane ze Schroniska  dla bezdomnych mężczyzn im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli. 

 

 Ze statystyk Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli wynika, że w roku 2010 

zarejestrowanych było 12 osób bezdomnych, a w roku 2011 – 20 osób. Większość z nich 

to osoby długotrwale bezrobotne, posiadające wykształcenie podstawowe lub zawodowe  

w wieku powyżej 50 lat, często posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Osoby 

bezdomne najczęściej podejmują krótkotrwałe zatrudnienie na okres dwóch lub trzech 

miesięcy m.in. w okresie pobytu w areszcie podczas odbywania kary pozbawienia wolności. 

Pracodawcy w związku z pogarszającą się sytuacją na lokalnym rynku pracy, a co za tym idzie 

spadkiem liczby ofert pracy stale zwiększają wymagania stawiane kandydatom do pracy. 

Stereotyp osoby bezdomnej wciąż ma negatywny wpływ na zatrudnianie tych osób. Problem 

stanowi także brak zainteresowania osób bezdomnych do zmiany swojej sytuacji.  

Z obserwacji pracowników PUP wynika, że większość osób bezdomnych nie jest 

przygotowana do podjęcia pracy lub innej formy wsparcia np. do odbycia szkoleń 

zawodowych. Część z osób bezdomnych jest zarejestrowana w PUP tylko ze względu na 

uzyskanie prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Faktycznie osoby te nie są w stanie podjęć 

jakiejkolwiek pracy ze względu np. na stan zdrowia, uzależnienia, podeszły wiek lub kondycję 

psychofizyczną. Wiele z tych osób wymaga dodatkowego czasu i wsparcia przed uzyskaniem 

zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia. Jedną z form współpracy z osobą 

bezrobotną mającą na celu doprowadzenie do aktywności zawodowej jest opracowanie  

i realizacja Indywidualnego Planu Działania. 

  Analizując problem bezdomności na terenie Stalowej Woli należy zaznaczyć, 

że zdecydowana większość to samotni mężczyźni, w wieku produkcyjnym, posiadających 

co najwyżej zawodowe wykształcenie. Jedną z głównych barier wpływających 

na pozostawanie w bezdomności jest problem uzależnienia od alkoholu. Osoby bezdomne 

po terapii odwykowej na oddziale wracają do schroniska lub do środowiska w którym 

narażane są nieustannie na kontakt z osobami uzależnionymi pijącymi. W ten sposób 

w krótkim czasie wracają do nałogu. Na terenie Stalowej Woli brakuje takiego miejsca, 
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w którym osoby bezdomne po leczeniu odwykowym i w trakcie terapii mogłyby zamieszkać 

w warunkach sprzyjających nabywaniu stopniowo umiejętności społecznych i zawodowych.  

 Nadrzędnym celem przy opracowywaniu Gminnego programu wychodzenia  

z bezdomności na lata 2013 -2015 było stworzenie takiego systemu, który pozwoli 

na niwelowanie zjawiska marginalizacji osób bezdomnych poprzez podejmowanie działań 

zmierzających do życiowego usamodzielnienia oraz ich integracji ze środowiskiem.  

V.   Analiza SWOT 
 

MOCNE STRONY 

 

Instytucje/organizacje 

 

Osoby bezdomne 

1) współpraca instytucji z lokalnymi 

organizacjami pozarządowymi, 

2) schronisko męskie na terenie gminy, 

3) bezpłatne poradnictwo prowadzone 

przez MOPS i Towarzystwo im. Św. 

Br. Alberta (prawnik, psycholog, 

terapeuta, rzecznik osoby 

bezdomnej), 

4) wykształcona kadra – świadomość 

stałego podnoszenia kwalifikacji, 

5) prowadzenie kampanii 

informacyjnych mających na celu 

podniesienie świadomości 

mieszkańców gminy w zakresie 

problemu bezdomności. 

 

1) wzrastająca świadomość  w zakresie 

możliwości uzyskania wsparcia, 

2) łatwość dostosowania się do nowych 

sytuacji, 

3) umiejętność wykonywania prac 

budowlanych i wykończeniowych, 

4) dyspozycyjność. 

 

SŁABE STRONY 

 

Instytucje/organizacje 

 

Osoby bezdomne 

1) brak mieszkań chronionych, 

2) niewystarczająca liczba mieszkań 

socjalnych na terenie gminy, 

3) niewystarczająca liczba miejsc dla 

bezdomnych mężczyzn w schronisku, 

4) niezabezpieczone potrzeby kadrowe  

1) uzależnienia – głównie alkoholizm, 

2) brak własnego dochodu, 

3) nieumiejętność gospodarowania 

posiadanymi środkami finansowymi, 

4) brak motywacji do zmiany swojej 

sytuacji, 
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(brak środków finansowych),  

5) brak standaryzacji usług skierowanych do 

osób bezdomnych,  

6) niedostatecznie określone zasady 

postępowania w zakresie pomocy 

osobom bezdomnym pomiędzy 

instytucjami/organizacjami  udzielającymi 

wsparcia, 

7) brak wyodrębnionego interwencyjnego 

punktu przyjęć dla osób  bezdomnych 

zapewniającego doraźną pomoc w postaci 

noclegu, odzieży, kąpieli i posiłku, 

8) brak możliwości odizolowania osób 

mieszkających w schronisku, które 

podejmują terapię od czynnych 

alkoholików, 

9) niedostateczny przepływ informacji 

między instytucjami/organizacjami. 

 

 

5) roszczeniowość, 

6) brak wsparcia ze strony rodziny, 

7) zadłużenia alimentacyjne, 

8) etykietyzacja związana z pobytem  

w zakładzie karnym, 

9) niewystarczające kwalifikacje zawodowe 

na rynku pracy wymagające 

długotrwałego procesu szkoleń, 

10)  niezaradność w samodzielnym 

załatwianiu swoich spraw w urzędach 

np. wyrobienie brakujących 

dokumentów, uzyskanie świadczeń 

z ZUS, 

11)  brak możliwości zaplanowania 

długotrwałych działań ze względu 

na częste zmiany miejsca zamieszkania, 

12)  zły stan zdrowia związany z trybem 

życia, 

13)  nieatrakcyjność na rynku pracy, 

14)  problemy z podjęciem i utrzymaniem 

zatrudnienia, 

15)  negatywny stereotyp osoby bezdomnej 

ze strony pracodawcy, 

16)  mała aktywność społeczna osób 

bezdomnych, 

17)  trudności w podejmowaniu  

i pełnieniu ról społecznych oraz  

w przystosowaniu do funkcjonujących 

w społeczeństwie reguł i zasad.  

 

SZANSE 

 

Instytucje/organizacje 

 

Osoby bezdomne 

1) możliwość pozyskiwania środków 

finansowych ze źródeł zewnętrznych 

(m.in. UE, środki rządowe), 

2) wykorzystanie lokalnych zasobów, 

3) ciągłe doskonalenie i podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych przez kadry 

instytucji i organizacji zajmujących się 

1) możliwość uczestnictwa w zajęciach 

mających na celu integrację społeczną 

i zawodową, 

2) wsparcie ze strony instytucji  

i organizacji w zabezpieczeniu 

podstawowych potrzeb bytowych, 

3) możliwość nawiązania kontaktu 
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udzielaniem pomocy osobom 

bezdomnych, 

4) wzrastająca świadomość pracowników 

instytucji i organizacji w zakresie 

wpierania w procesie wychodzenia 

z bezdomności, 

5) współdziałanie samorządowych 

podmiotów polityki społecznej celem 

zmniejszenia zjawiska bezdomności 

w gminie, 

6) współpraca z placówkami dla 

bezdomnych kobiet z poza gminy. 

 

z rodziną. 

 

ZAGROŻENIA 

 

Instytucje/organizacje 

 

Osoby bezdomne 

1) niedostateczna umiejętność  

w zakresie pozyskiwania środków 

pozabudżetowych, 

2) brak mechanizmów motywujących 

pracowników do wdrażania 

innowacyjnych metod pracy  

z osobami bezdomnymi, 

3) ograniczona liczba miejsc  

w schroniskach (zwłaszcza w okresie 

jesienno- zimowym), 

4) brak adekwatnych ofert pracy 

uwzględniających ograniczenia 

i możliwości osób bezdomnych 

(np. elastyczne formy zatrudnienia), 

5) trudna sytuacja na rynku pracy. 

1) długi okres oczekiwania na mieszkanie 

socjalne, 

2) wzrastające wymagania pracodawców 

wobec kandydatów do pracy, 

3) ucieczka od rozwiązań stałych na rzecz 

powierzchownych tj. zapewnienie 

noclegu, wyżywienia, 

4) rosnąca skala przyczyn powodujących 

bezdomność (m.in. rozwody, 

uzależnienia, przemoc  w rodzinie), 

5) rosnąca liczba osób bezdomnych  

w stosunkowo młodym wieku/obniżający 

się wiek osób bezdomnych. 

 

VI. Cele Programu 
 

1. Cel główny Programu: Przeciwdziałanie zjawisku bezdomności oraz łagodzenie jego 

skutków poprzez wspieranie i podejmowanie inicjatyw na rzecz osób bezdomnych.  
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2. Cele szczegółowe Programu to: 

1) zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością oraz bezdomnym bezpieczeństwa 

socjalnego, 

2) aktywizacja osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym  

do podejmowania użytecznych ról i funkcji społeczno- zawodowych, 

3) podejmowanie systematycznych działań w zakresie profilaktyki bezdomności  

i wczesnej interwencji, 

4) wyspecjalizowanie wsparcia instytucjonalnego pod kątem świadczenia usług dla osób 

bezdomnych. 

VII. Realizacja Programu 
 

1. Program zakłada budowanie spójnego systemu pomocy w Gminie Stalowa Wola dla 

osób i grup dotkniętych problemem bezdomności i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

  

2. Program obejmuje następujące kierunki działań: 

1) działania o charakterze profilaktycznym – zapobiegające poszerzeniu się zjawiska 

bezdomności, uwzględniające szczegółową identyfikację problemu i analizę 

towarzyszących bezdomności zagrożeń społecznych w środowisku lokalnym, 

2) działania o charakterze osłonowym – zapobiegające degradacji biologicznej  

i społecznej osób zagrożonych z zastosowaniem standardowych rodzajów i form 

świadczeń pomocy społecznej z wykorzystaniem dostępnych środków oraz 

podstawowych elementów pracy socjalnej, 

3) działania o charakterze aktywizującym – zmierzające do wyprowadzenia  

z bezdomności konkretnych osób i grup społecznych, rokujących perspektywy 

przezwyciężenia tej sytuacji. 

 

3. Działania podjęte, realizatorów oraz wskaźniki szczegółowych celów Programu 

wskazanych w Rozdziale VI pkt. 2 określają tabele 1-4. 

 

Tabela 1 

Cel szczegółowy 1: 

Zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością oraz bezdomnym bezpieczeństwa 

socjalnego 

 

Lp. Działanie Realizator Wskaźniki 

1. Zabezpieczenie noclegu, wyżywienia, 

środków higieny i odzieży 

Schronisko, MOPS, 

PKPS, PCK i inne NGO 

liczba osób 

bezdomnych 
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2. Udzielenie pomocy w uzyskaniu 

świadczeń z ZUS (renta, emerytura), 

PUP, pomocy społecznej 

 

Schronisko, MOPS, 

PUP 

rodzaj wsparcia 

3. Udzielenie pomocy w wyrabianiu lub 

odtwarzaniu dokumentów osobistych 

 

Schronisko, MOPS rodzaj wsparcia 

4. Współdziałanie z jednostkami 

organizacyjnymi służby zdrowia  

w udzielaniu doraźnej pomocy 

medycznej i sanitarnej 

KPP, Schronisko, 

MOPS, służba zdrowia 

liczba podjętych 

działań 

5. Udzielenie pomocy medycznej  

i sanitarnej  

Służba zdrowia-PSS  

 

liczba podjętych 

działań 

6. Rozbudowa i doposażenie schroniska 

męskiego 

 

Gmina, Schronisko zwiększona ilość 

miejsc  

7. Zainicjowanie utworzenia na terenie 

miasta noclegowni/ogrzewalni 

 

Gmina, Towarzystwo 

im. Św. Br. Alberta, 

MOPS, NGO 

liczba miejsc  

8. Utworzenie placówki rehabilitacyjnej 

dla osób bezdomnych, uzależnionych 

od alkoholu  

Gmina, NGO, służba 

zdrowia 

liczba miejsc 

9. Utworzenie mieszkań chronionych 

na terenie Stalowej Woli 

 

  

Gmina, MOPS liczba 

mieszkań/liczba 

osób skierowanych 

do mieszkania 

chronionego 

10. Pomoc osobom bezdomnym 

wymagającym całodobowej opieki  

z uwagi na stan zdrowia lub 

niepełnosprawność w uzyskaniu 

miejsc w zakładach pielęgnacyjnych 

lub domach pomocy społecznej 

Schronisko, MOPS, 

służba zdrowia 

liczba osób 

bezdomnych 
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Tabela 2 

 

Cel szczegółowy 2: 

Aktywizacja osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym  do podejmowania 

użytecznych ról i funkcji społeczno- zawodowych 

 

Lp. Działanie 

 

Realizator Wskaźniki 

1. Udzielenie pomocy w poszukiwaniu 

stałych miejsc zamieszkania 

 

MOPS, Schronisko, 

Komisja 

Mieszkaniowa Rady 

Miasta 

liczba osób 

bezdomnych 

2. Udzielenie pomocy w nawiązaniu 

kontaktów z rodziną 

 

MOPS, Schronisko rodzaj wsparcia 

3. Umożliwienie podjęcia leczenia 

uzależnień oraz terapii 

 

MOPS-KTŻ, 

Schronisko, WOTUiW, 

PTUiWoA 

liczba osób 

bezdomnych 

4. Umożliwienie uczestnictwa w 

szkoleniach i warsztatach mających na 

celu integrację społeczną i zawodową 

(m.in. KIS, kluby pracy, projekty 

systemowe i inne) 

 

MOPS, PUP, 

Schronisko, NGO 

liczba działań, liczba 

osób bezdomnych 

5. Wspieranie różnych form zatrudnienia  

w tym socjalnego  i subsydiowanego 

(np. w ramach robót publicznych) oraz 

innych form aktywizacji zawodowej 

(np. prac społecznie użytecznych) 

 

Gmina, PUP, MOPS, 

Schronisko 

liczba osób 

bezdomnych 

6. Stwarzanie warunków do 

podejmowania prac remontowo-

budowlanych w instytucjach lub 

mieszkaniach prywatnych 

MOPS, Schronisko, 

PUP 

liczba osób 

bezdomnych 

7. Udzielanie wsparcia i poradnictwa 

(pracownik socjalny, prawnik, 

psycholog, terapeuta, rzecznik osoby 

bezdomnej, doradca zawodowy) 

 

MOPS, Schronisko, 

PUP, NGO 

liczba osób 

bezdomnych/liczba 

porad  
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Tabela 3 

 

Cel szczegółowy 3: 

Podejmowanie systematycznych działań w zakresie profilaktyki bezdomności  

i wczesnej interwencji 

 

Lp. Działanie Realizator Wskaźniki 

1. Stała współpraca instytucji  

i organizacji w zakresie problemu 

bezdomności  

 

MOPS, Schronisko, 

KPP, służba zdrowia- 

PSS, PUP i inne NGO 

dokumenty, 

spotkania robocze 

2. Określenie zasad postępowania 

 w zakresie pomocy osobom 

bezdomnym pomiędzy instytucjami  

i organizacjami 

 

MOPS, Schronisko, 

KPP, służba zdrowia – 

PSS, DPS, Straż 

Pożarna, PKPS,PCK, 

SOWiIK  

dokumenty, 

spotkania robocze 

3. Sprawdzenie miejsc poza 

schroniskiem zwłaszcza w okresie 

jesienno zimowym 

 

KPP, MOPS, 

Schronisko 

liczba patroli/ liczba 

wspólnych patroli  

4. Cykliczne spotkania instytucji i służb 

miejskich zaangażowanych w pomoc 

osobom bezdomnym 

 

MOPS, Schronisko, 

KPP, PSS, NGO, DPS, 

Straż Pożarna, PCK, 

PKPS, SOWiIK 

liczba spotkań 

5. Prowadzenie kampanii informacyjnej 

skierowanej do osób bezdomnych i  

lokalnej społeczności 

 

MOPS, Schronisko, 

KPP, służba zdrowia - 

PSS , media i inne 

NGO  

ulotki, plakaty, liczba 

spotkań 

informacyjnych, 

audycje, ogłoszenia 

 i inne  

6. Integracja osób bezdomnych z lokalną 

społecznością (udział w akcjach 

charytatywnych, Dzień Ludzi 

Bezdomnych itp.) 

 

MOPS, Schronisko  

i inne NGO 

liczba inicjatyw 

7. Pomoc w przystosowaniu do życia po 

opuszczeniu placówek opiekuńczo 

wychowawczych lub zakładu karnego 

 

MOPS, Schronisko  

i inne  NGO 

liczba osób 
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Tabela 4 

 

Cel szczegółowy 4: 

Wyspecjalizowanie wsparcia instytucjonalnego pod kątem świadczenia usług dla osób 

bezdomnych 

 

Lp. Działanie Realizator Wskaźniki 

 

1. Standaryzacja usług oferowanych dla 

osób bezdomnych  

 

Schronisko, MOPS, 

PUP, WOTUiW 

wypracowane 

standarty/ 

dokumenty 

2. Umożliwienie i wspieranie 

podnoszenia kwalifikacji pracowników 

instytucji zajmujących się 

problematyką bezdomności  

MOPS, Albert i  inne 

NGO 

liczba szkoleń/liczba 

osób  

VIII. Finansowanie Programu 
 

 Program będzie finansowany ze środków budżetu Gminy Stalowa Wola, dotacji oraz 

ze środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł. 

IX. Monitoring i ewaluacja 
 

 Prowadzenie ewaluacji i monitoringu realizacji programu służy sprawdzeniu czy 

zostały zrealizowane planowane działania oraz jaki jest wynik zrealizowanych przedsięwzięć.  

Ewaluacja ma na celu uzyskanie informacji czy osiągnięto zakładane rezultaty, czy pozwoliły 

i w jakim stopniu na realizację celów Programu. 

Na potrzeby ewaluacji i monitoringu przyjęte zostaną m.in. wskaźniki zaplanowane  

w Programie. 

1. Ewaluacja Programu będzie odbywać się na bieżąco przez cały czas. Raport 

 z ewaluacji i monitoringu programu będzie sporządzany co roku. 

2. Monitorowanie realizacji Programu odbywać się będzie w oparciu  

o sprawozdawczość podmiotów zaangażowanych w jego realizację. Sprawozdania  

z realizacji Programu podmioty składają do dnia 31 stycznia każdego roku do 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.  

  

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli do 31 marca każdego roku 

przedłoży Radzie Miejskiej w Stalowej Woli sprawozdanie z realizacji Programu.  
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Na zakończenie okresu trwania programu (okresu trwania pierwotnie zaplanowanego  

tj. 2015 r.) przeprowadzone zostanie podsumowanie i analiza z raportów rocznych oraz 

ewaluacja końcowa programu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

X.         Zespół tworzący Program 
 

1. Ewa Bajda - Szczygieł -  Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło 

Stalowowolskie 

2. Maria Brzezińska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli 

3. Agnieszka Chruściel - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli 

4. Barbara Dul – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli 

5. Zenon Gielarek – Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Stalowej Woli 

6. Joanna Grobel – Proszowska – Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Powiatowy  

7. Wiesława Łabuda – Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli 

8. Adam Powęzka – Klub Trzeźwego Życia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Stalowej Woli 

9. Danuta Stanielewicz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli 

10. Andrzej Szostek -  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli 

11. Andrzej Walczyna- Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli 

 

 

 

 

 

 

 

 


