
Bezdomność jako problem społeczny 
Trudna sytuacja życiowa osób bezdomnych oraz skrajnie 
ubogich to często splot wielu zdarzeń, które doprowadziły 
do utraty „dotychczasowego życia”. Osoby bezdomne to 
przede wszystkim samotni ludzie, którzy utracili nie tylko 
dom, ale również rodzinę, zdrowie czy własną tożsamość. 
Pozostawanie w bezdomności prowadzi do stopniowej 
degradacji człowieka, straty motywacji do zmiany oraz po-
głębiania się problemów, 
które do niej przywiodły 
(utrata rodziny, mieszkania, 
pracy, alkoholizm, choroba 
psychiczna i fizyczna). Taka 
sytuacja powoduje swoistą 
pętlę, z której ludzie nie wi-
dzą wyjścia. Poddając się,  
rezygnują z siebie. 
Często słyszymy – bez-
domny to pijak, włóczęga, kryminalista, żebrak. Chcąc 
pomóc, dajemy drobny datek, żywność czy radę: „idź do 
noclegowni, tam otrzymasz jedzenie i miejsce do spania”. 
W atmosferze dzisiejszego ciągłego pośpiechu, wkładając 
złotówkę do koszyka, puszki, dłoni, idziemy dalej…
Obecny system wsparcia dla osób bezdomnych oferuje 
przede wszystkim doraźną pomoc. W samym Krakowie 
osoby bezdomne mogą korzystać z opieki placówek za-
pewniających schronienie oraz pomocy zapewnianej przez 
przychodnie, łaźnie, kuchnie społeczne oraz punkty pomo-
cy doraźnej. Powstaje pytanie: co wtedy, gdy ludzie chcą 
zmiany? Powrotu do swojego życia, usamodzielnienia się?

Przed rokiem uroczyście zainaugurowaliśmy pracę Cen-
trum: Punktu Konsultacyjnego i Poradni Psychiatryczno-
Psychologicznej. Można różnie świętować rocznice – na-
szym zamiarem jest podzielić się z Wami tym, co robimy na 
co dzień, pokazać złożoność problemów, z którymi trzeba 
się mierzyć, a nade wszystko pozwolić Wam zrozumieć, jak 

ważne i potrzebne jest to, 
czym się zajmujemy. Budo-
wa Centrum była naszym 
wielkim marzeniem, dzisiaj 
spełnionym. Teraz przycho-
dzi najtrudniejszy moment 
weryfikacji naszych założeń, 
pomysłów „na pomaganie” 
potrzebującym – mówiliśmy 
o nich, pisaliśmy, skutecznie 
zaraziliśmy do nich wielu, 
ale pozostaje pytanie: czy 

to „działa”? Dzisiaj możemy powiedzieć, że tak – idziemy 
w dobrym kierunku i chcemy kontynuować rozpoczęte 
dzieło. Droga nie jest łatwa – nie będziemy tego ukrywać, 
dlatego tym bardziej cieszą nas nawet drobne zwycięstwa: 
ktoś dostaje pracę, zaczyna wierzyć we własne siły, uświa-
damia sobie, że trudności są jednak do pokonania, zaczyna 
walczyć o to, by nadać swojemu życiu wartość i cel. 

Biuletyn, który otrzymujecie, jest formą relacji z naszej 
pracy, posługi potrzebującemu człowiekowi – prosto, bez 
grania na emocjach czy chwytania za serce. Teksty w nim 
zawarte próbują dotknąć problemów i opisać sprawy, 
z którymi mierzymy się na co dzień, szczególnie dotyczą-
ce kwestii usamodzielniania się osób bezdomnych. Ileż 
w tym obszarze panuje stereotypów, łatwych skrótów 
myślowych czy gotowych recept. Chcemy Wam także po-
wiedzieć, że tylko z Wami i dzięki Wam możemy tworzyć 
to Dzieło, któremu patronuje i które wspiera nasz wielki 
Patron – św. Ojciec Pio.                                                               

Trud wychodzenia 
z bezdomności
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Wsparcie systemu opieki społecznej
Dużą rolę w procesie usamodzielniana odgrywa z pewnoś-
cią system opieki społecznej w postaci Ośrodków Pomocy 
Społecznej, placówek czy organizacji pozarządowych sta-
rających się aktywizować osoby bezdomne oraz pomagać 
im w usamodzielnianiu poprzez między innymi znalezie-
nie mieszkania, motywowanie do podjęcia terapii i pracy. 
Szacuje się, że w samym Krakowie rocznie przebywa ok. 
2000 osób bezdomnych, które mogą korzystać w sumie 
z ok. 500 miejsc interwencyjnego schronienia przezna-
czonego dla mężczyzn, kobiet i dzieci. Natomiast osoby 
chcące się usamodzielnić mogą ubiegać się o przyznanie 
miejsca zamieszkania w ramach mieszkania chronionego. 
W Krakowie jedna z placówek zapewnia 50 miejsc pobytu 
o takim charakterze oraz dwa mieszkania chronione. W su-
mie pomoc oferowana jest ponad 60 bezdomnym męż-
czyznom, którzy w warunkach pomocy i wsparcia specja-
listów mogą wychodzić z bezdomności nie tylko w sensie 
fizycznym, ale również społecznym i psychicznym. 
Trzeba zaznaczyć, że osoby usamodzielniające się w więk-
szości przypadków wymagają większej pomocy niż na po-
czątku swojej drogi powrotu, kiedy przychodzą do placó-
wek. Osoba bezdomna, która próbuje „narodzić się” raz 
jeszcze, musi często zmierzyć się z bólem, lękiem i niepew-
nością. Trudniej jest opuścić placówkę niż do niej wejść, 
i prawie zawsze ktoś, kto doznał straty w życiu rodzinnym, 
zawodowym i społecznym zadaje sobie pytanie: Po co? 
Czy warto wychodzić?

Początek nowej drogi do domu 
Bardzo rzadko człowiek powraca do domu rodzinnego. 
Jednym z podstawowych problemów przyczyniających 
się do bezdomności jest rozpad relacji rodzinnych, a 
w końcu i samej struktury rodziny. Rozpad ten pociąga za 
sobą brak wsparcia, samotność i ucieczkę osób bezdom-
nych w alkohol, narkotyki, choroby psychiczne.
Brak mieszkania niesie za sobą również brak poczucia sta-
bilizacji i bezpieczeństwa, co w dużej mierze uniemożliwia 
pełne zaangażowanie w zmianę swojego życia. Już podczas 
pobytu w placówce osoby bezdomne mogą złożyć wnio-
sek o przyznanie lokalu socjalnego. Jednak na przydział 
mieszkania czeka się nawet 
parę lat, będąc zakwalifiko-
wanym jako jedna z tysiąca 
osób oczekujących.

Dużym problemem w procesie usamodzielniania się osób 
bezdomnych jest również brak zameldowania, a przez to 
trudności chociażby w sprawach administracyjnych czy 
podjęciu pracy. Brak zameldowania budzi nieufność u po-
tencjalnych osób wynajmujących mieszkanie czy pokój 
i wolą oni wybrać najemców, którzy nie mają takiego prob-
lemu. Dodatkowo koszty wynajmu, kaucji, i wyposażenia 
mieszkania w podstawowe rzeczy codziennego użytku 
przekraczają możliwość osób usamodzielniających się. 
Z zasady nie praktykuje się pomocy w postaci zasiłków na 
„usamodzielnienie się”. Wypłacone zasiłki celowe mają 
raczej charakter doraźny. A przecież pierwszy miesiąc sa-
modzielnego życia to koszt wynajmu, kaucji, wyposażenia, 
dojazdu do pracy, zakupu odzieży oraz żywności. 
Ze względu na rynek mieszkaniowy oraz psychospołecz-
ne skutki bezdomności osoby bezdomne napotykają duże 
trudności ze znalezieniem samodzielnego mieszkania lub 
pokoju. Fakt ten często powoduje bezcelowe przedłużenie 
czasu pobytu w ośrodku lub podejmowanie prób usamo-
dzielnienia się, które kończą się niepowodzeniem. W obu 
przypadkach pogłębia się proces marginalizacji i wyklucze-
nia społecznego, a motywacja do zmiany słabnie. Najczęś-
ciej, kiedy bezdomni próbują się usamodzielnić, zmuszeni 
są korzystać wyłącznie z ofert mieszkaniowych na rynku 
wtórnym, a po opusz-
czeniu placówki samo-
dzielnie radzić sobie 
z prowadzeniem domu, 
znalezieniem i utrzyma-
niem pracy oraz proble-
mami codziennego życia 
– często zdani jedynie 
na siebie. 
Okres usamodzielnienia 
to również próba powrotu, nawiązania utraconych relacji 
lub wejścia w nowe związki. Często zakładając rodziny, 
nieświadomie powielają model rodziny, z której pochodzą, 
rodziny podobne do tych, z których uciekli w bezdomność. 
Nie potrafią odnaleźć się w roli partnera, małżonka, ojca, 
matki. W większości są osobami wolnymi: panny, kawale-
rowie, rozwodnicy, osoby bezdzietne. W wielu przypad-
kach zostawiają dzieci na wychowaniu swoim partnerom, 
mają też ograniczoną władzę rodzicielską lub w przeszło-
ści zostali jej pozbawieni albo sami zrzekli się wychowy-
wania dziecka, oddając je do adopcji. Sami zaś powracają 
w środowisko osób bezdomnych. Rodzice pozostawieni 
bez wsparcia mogą wielokrotnie dokonywać podobnych 
wyborów w sytuacji trudności życiowych. Rodziny z do-
świadczeniami bezdomności są potencjalnie zagrożone 
bezdomnością, gdyż pozostają w grupie podwyższonego 
ryzyka. Tym samym usamodzielniając się, muszą pamiętać 
nie tylko o trudnościach mieszkaniowych, finansowych 
i zawodowych, ale również psychologicznych. 
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Jedną z postaw w życiu osób bezdomnych jest „marze-
niowe planowanie” przejawiające się w obmyślaniu planu 
„cudownego” życia, któremu na przeszkodzie stają prze-
ciwności losu w postaci wymagań społecznych, norm, re-
aliów zatrudnienia itd. Osoby te żyjąc przeszłością, mają 
trudność z zaplanowaniem swojego przyszłego życia, 
szybko się zniechęcają, oczekując gotowych rozwiązań. 
Każde niepowodzenie traktują jako furtkę do powrotu – 
„przecież próbowałem, ZNOWU nie wyszło”. Często sami 
podświadomie szukają sytuacji potwierdzających niemożli-
wość wyjścia z sytuacji, przez staranie się o pracę niezgod-
ną z kwalifikacjami, wynajęcie zbyt drogiego mieszkania, 
bezpodstawne prawnie konflikty z urzędami i instytucjami 
w „obronie swoich praw”. Dokładając do tego problemy 
nierzadko tkwiące u źródła bezdomności tj. uzależnienie, 
kłopoty prawne, długi egzekwowane z pensji czy skutki 
zdrowotne bezdomności – dają za wygraną. Utwierdzają 
się w profitach bezdomności, którymi niewątpliwie są dar-
mowy dach nad głową, jedzenie, ubranie i brak koniecz-
ności codziennego sprostania wymaganiom społecznym, 
tj. systematycznej pracy, trzeźwości, ponoszeniu konse-
kwencji własnych zachowań i odpowiedzialności moralnej, 
materialnej za pozostawioną rodzinę i wychowanie dzieci. 
Usamodzielnianie się kojarzy się z faktem, czynnością do-
konaną, rezultatem, a to dopiero początek drogi do odzy-
skania przez osoby bezdomne ich życia i – co ważniejsze 
– poczucia jego sensu. Jest to również etap zastanawiania 
się nad swoim życiem, poczuciem winy, straconymi moż-
liwościami, utratą bliskich. Uaktywniają się przeżycia róż-
nego rodzaju – od tych traumatycznych przez psycholo-
giczne do duchowych. Dokonuje się proces poszukiwania 
dalszego sensu życia, wiary, siebie. 
Dodajmy, że osoby usamodzielniające się muszą zmierzyć 
się z problemami oraz konsekwencjami, którymi mogłyby 
obdarzyć paru jednostkowych ludzi, ponieważ osoba bez-
domna to często osoba uzależniona, chora, zaburzona, 
karana, samotna. W związku barierami ekonomicznymi, 
psychologicznymi i społecznymi osoby dotknięte proble-
mem bezdomności nie są w stanie bez fachowej pomocy 
samodzielnie zakończyć sukcesem procesu usamodzielnia-
nia się. Bez wsparcia ich szanse na to są niewielkie.

Pomoc
Naszym zadaniem i odpowiedzialnością jako społeczeń-
stwa jest stworzenie realnych warunków, które dadzą 
gwarancję przerwania procesu społecznego wykluczenia 
bezdomnych przez rzeczywiste wsparcie (materialne i me-
rytoryczne) osób rozpoczynających proces usamodzielnie-
nia się, prowadzący do readaptacji społecznej. Intensyw-
ne, systematyczne i profesjonalnie prowadzone wsparcie 
w uzyskaniu mieszkania i zatrudnienia, pomoc psycholo-
giczna, psychiatryczna, terapia i reedukacja oraz zapew-
nienie indywidualnego programu pracy z osobą bezdom-
ną mogą okazać się skutecznym narzędziem rzeczywiście 
zmieniającym jej sytuację.
Alternatywą dla dotychczas wykorzystywanych form 
udzielanego wsparcia jest poszerzanie oferty pomocy dla 
osób bezdomnych w zakresie tworzenia mieszkań trenin-
gowych i chronionych dla osób usamodzielniających się, 
punktów konsultacyjnych zapewniających bezpłatne po-
radnictwo prawne, socjalne psychologiczne i zawodowe 
oraz szkoleń ułatwiających powrót na rynek pracy.
W ten sposób zapewniona pomoc będzie szansą dla osób 
podejmujących starania wychodzenia z bezdomności, gdyż 
będą widziały realną drogę oraz możliwość powodzenia. 
Tak stworzony system zapewni pomoc osobom, którym 
jeszcze na czymś zależy  –  na sobie, innych, na własnym 
życiu. 
Z takiego założenia wychodzi również nasza organizacja, 
która dostrzega potrzebę niesienia pomocy usamodzielnia-
jącym się osobom bezdomnym. W ramach funkcjonowania 
Punktu Konsultacyjnego oferowana jest pomoc specjali-
stów, m.in. pracownika socjalnego, doradcy zawodowe-
go, prawnika i psychologa, którzy towarzyszą i pomagają 
w zmianach życiowych. Ponadto ludzie bezdomni mogą 
otrzymać pomoc w poszukiwaniu mieszkania oraz pracy. 
Kiedy systematycznie pracują nad pokonaniem trudności 
i współpracują z pracownikami Dzieła, mogą liczyć także 
na wsparcie w początkowym okresie samodzielnego ży-
cia, m.in. w zakresie dofinansowania na przykład wynaj-
mu pokoju, zakupu rzeczy niezbędnych do wyposażenia 
i kosztów dojazdu do pracy.
W przyszłości planowane jest również poszerzenie oferty 
pomocy o mieszkanie treningowe dla bezdomnych rodzin 
z dziećmi, w którym osoby bezdomne będą miały szansę 
wykształcić w sobie umiejętności niezbędne do samodziel-
nego życia społecznego i zawodowego. Jest to alterna-
tywa dla instytucjonalnych form pomocy, zwłaszcza, że 
w Krakowie nie funkcjonuje żadna forma takiego wspar-
cia. Ponadto planowane jest także stworzenie warsztatów 
oraz szkoleń zapewniających powrót osobom bezdom-
nym na rynek pracy, a przez to umożliwienie pozyskania 
własnych dochodów i w konsekwencji danie możliwości 
samodzielnego życia i mieszkania. 


Iwona Surmaj 
pracownik socjalny Dzieła Pomocy św. Ojca Pio



Dzisiaj słowo „praca” wywołuje w człowieku silniejsze 
reakcje niż kiedykolwiek wcześniej. Cieszymy się, gdy do-
staniemy dobrą posadę, martwimy się brakiem perspek-
tyw zatrudnienia w zawodzie czy też boimy się redukcji 
etatów w obliczu kryzysu, martwią nas minimalne wyna-
grodzenia, wykorzystywanie sytuacji przez pracodawców 
czy wręcz łamanie praw pracowniczych. Jeśli osoba silnie 
zmotywowana i dobrze wykształcona ma dzisiaj poważne 
trudności na rynku pracy, to co powiedzieć o osobach, któ-
re z różnych względów są tych przymiotów i kwalifikacji 
pozbawione! Trzeba zaznaczyć, że praca to coś więcej niż 
tylko sposób na zdobycie pieniędzy – jak to trafnie wyraził 
Jan Paweł II w Encyklice Laborem Exercens: „Praca jest do-
brem człowieka – dobrem jego człowieczeństwa – przez 
pracę bowiem człowiek nie tylko przekształca przyrodę, 
dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywist-
nia siebie jako człowiek, a także poniekąd bardziej staje się 
człowiekiem”. Tak więc nasze działania wspierające osoby 
bezdomne czy zagrożone bezdomnością w ich poszuki-
waniach pracy wpisują się w szerszy kontekst pracy „nad 
człowiekiem”, tak by przywrócić oraz umocnić w nim po-
czucie własnej wartości i godności jako osoby.

Praca z osobami bezdomnymi jest bardzo trudna z powo-
du złożoności ich sytuacji i wielości nakładających się na 
siebie problemów. Wśród głównych przeszkód na drodze 
zawodowej należy wymienić niskie wykształcenie, brak 
specjalistycznych umiejętności i kwalifikacji zawodowych 
(bądź też brak dokumentów potwierdzających zdoby-
te wykształcenie czy doświadczenie zawodowe), brak 
meldunku i dowodu osobistego, niską samoocenę, brak 
wsparcia ze strony rodziny. 

Te wszystkie czynniki powodują, że osoby, które się do 
nas zgłaszają, brak motywacji. Są bierne, często czują się 
przegrane i zniechęcone do podejmowania zmian w swo-
im życiu. Dodatkowo stereotypy funkcjonujące wśród pra-
codawców na temat osób bezdomnych mogą pogłębiać 
ich stan i prowadzić do jeszcze większego wyizolowania 
i wykluczenia społecznego. 

Pierwszym etapem pracy z podopiecznym jest przezwy-
ciężenie poczucia bierności i braku wiary we własne możli-
wości oraz braku poczucia sensu w zmianę swojej sytuacji 
życiowej. Widzimy stąd potrzebę podjęcia wobec naszych 
podopiecznych odpowiednich działań wspierających, po-
legających na kompleksowej i profesjonalnej pomocy w za-
kresie doradztwa zawodowego. Polegają one między inny-
mi na przygotowaniu osoby do aktywnego poszukiwania 
pracy, pomocy w sporządzeniu CV i listu motywacyjnego, 
przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, 
pomocy w uzyskaniu wyższych kwalifikacji przez udział w 
szkoleniach, kursach odpowiadających zapotrzebowaniu 
na poszczególne zawody na rynku pracy. W Dziele Pomocy 
św. Ojca Pio jest stworzone stanowisko komputerowe do 
poszukiwania pracy, z którego można bezpłatnie – samo-
dzielnie lub z pomocą wolontariusza – skorzystać i wyszu-
kiwać oferty, a także zadzwonić do pracodawcy. 

Zdarzają się nam 
małe sukcesy. Oto 
historia pana Piotra: 
wraz ze swoją żoną 
od 15 lat są osoba-
mi bezdomnymi. 
Ich mieszkaniem są 
opuszczone altanki 
działkowe. Kilkana-
ście razy zmieniali 
miejsce pobytu. 
Pan Piotr przez kilka lat dorywczo pracował w zakładach 
rzemieślniczych w charakterze stolarza, pracownika fizycz-
nego, tapicera. Żona pana Piotra, która również ma kilkulet-
nie doświadczenie zawodowe, jest obarczona dodatkowo 
problemami zdrowotnymi. 

Od początku istnienia Punktu Konsultacyjnego pan Piotr 
przychodził codziennie. Po bardzo trudnym i mozolnym 
poszukiwaniu odpowiedniej pracy udało się i otrzymał on 
propozycję zatrudnienia w charakterze pracownika ochro-
ny w całodobowym sklepie oraz dozór osiedla mieszkanio-
wego. Miał ogromną motywację i determinację do podjęcia 
pracy. Pierwszą napotkaną trudnością przy podpisywaniu 
umowy o pracę był brak meldunku, jednak tę przeszkodę 
udało się przełamać i pracodawca zatrudnił pana Piotra. 
Jego wynagrodzenie niestety było zaniżone w porówna-
niu do innych pracowników firmy. Po półrocznym okresie 
zatrudnienia Piotr zdecydował się na podniesienie swoich
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– przez pracę bowiem 
człowiek bardziej 
staje się człowiekiem



kwalifikacji zawodowych przez udział w kursach pracow-
nika ochrony imprez masowych oraz w kursie pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Zdobycie nowych kwalifikacji 
umożliwiło mu zmianę pracy na korzystniejszych warun-
kach finansowych. Obecnie Piotr myśli o wynajęciu miesz-
kania i przeprowadzeniu się z altanki działkowej do ogrze-
wanego lokum. 

Jednak nie wszystkie historie kończą się podobnie. Bardzo 
często bariery psychologiczne, a także brak uregulowanej 
sytuacji życiowej i prawnej utrudniają utrzymanie pracy. 
Taka historia spotkała pana Jana. 

Jan to trzydziestoletni niepełnosprawny, bezdomny męż-
czyzna, którego los nie oszczędzał. Kilka lat temu został 
potrącony przez samochód, kierowca uciekł z miejsca wy-
padku. Jan podczas wypadku doznał bardzo ciężkich obra-
żeń ciała, w tym między innymi padaczki pourazowej. Po 
śmierci rodziców został z miesięczną rentą w wysokości 
400 zł, która nie wystarczała na zapewnienie podstawo-
wych potrzeb życiowych. Pomimo swojej ciężkiej sytuacji 
podjął karkołomny wysiłek codziennej rehabilitacji, ak-
tywności fizycznej i walki, aby wrócić do pełni sił. Sam o 
sobie mówi, że ma głębokie uszkodzenia neurologiczne i 
przy pierwszym kontakcie z nim ludzie myślą, że jest pod 
wpływem alkoholu. To pierwsze złudne wrażenie znacznie 
utrudnia mu kontakt z pracodawcą.

Pan Jan zgłosił się do Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. Pod-
czas rozmowy z pracownikiem socjalnym mówił tylko 
o jednej potrzebie – chciał znaleźć pracę dorywczą przy 
rozdawaniu ulotek. Miał bardzo dużą motywację do pod-
jęcia pracy, aby sobie „dorobić” do swojego skromnego 
budżetu domowego. Przychodził do Dzieła, z pomocą 
pracownika wyszukiwał oferty pracy i nawiązywał kontakt 
z pracodawcą. Po pewnym czasie codziennego monitoro-
wania rynku i sprawdzaniu ofert Jan otrzymał pracę.  Pan 
Jan utrzymywał w tajemnicy kwestię dotyczącą swojej 
sytuacji prawnej (prawomocny wyrok skazujący) i w kon-
sekwencji utracił pracę po miesiącu od jej rozpoczęcia. 

Zdarza się, iż nasi podopieczni podczas spotkań z pracowni-
kami Dzieła zatajają istotne informacje dotyczące ich prob-
lemów życiowych, co utrudnia wzajemną współpracę i roz-
poznanie sytuacji, w jakiej osoba się rzeczywiście znajduje. 

Pracując z podopiecznymi Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, 
staramy się wypracować takie standardy pomocy, aby 
realizowane formy wsparcia prowadziły do zwiększenia 
odpowiedzialności za własne decyzje, zaufania we własne 
możliwości, poprawy samooceny i zwiększenia motywacji 
do działania.

Aby wsparcie procesu integracji społecznej i zawodowej 
osób wychodzących z bezdomności było skuteczniejsze, a 
efekty procesu usamodzielniania się podopiecznych trwal-
sze, potrzebne jest całościowe spojrzenie na człowieka 
we wszystkich jego wymiarach funkcjonowania:  psycho-
logicznym, duchowym, materialnym i zdrowotnym. Kom-
pleksowa pomoc człowiekowi potrzebującemu zwiększa 
jego możliwości na rynku pracy. Bardzo często osoby, 
które się do nas zgłaszają, wymagają pomocy w zmianie 
ich postrzegania przez potencjalnych pracodawców. Praca 
nad wizerunkiem osoby, czyli ubiorem, fryzurą, zapachem 
oraz dodatkami jest podstawą w przygotowaniu osoby do 
spotkania i rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Rów-
nocześnie pracując nad poprawą wizerunku, podejmuje-
my szereg działań dotyczących odkrywania umiejętności i 
możliwości danej osoby.

Aktywizacja zawodowa osób z doświadczeniem bezdom-
ności jest trudnym zadaniem i wyzwaniem dla naszych pod-
opiecznych, jednak podjęcie pracy zarobkowej to pierwszy 
etap w powrocie do samodzielności życiowej, który sku-
tecznie zapobiega bezdomności oraz pomaga z niej wyjść.



Agata Mazanek 
doradca zawodowy Dzieła Pomocy św. Ojca Pio

1. ZAŁAMANIE PLANU ŻYCIOWEGO,
   ROZPAD RODZINY

2. UBÓSTWO

3. STAWANIE SIĘ BEZDOMNYM

4. PRZYSTOSOWANIE 
    DO BEZDOMNOŚCI

5. BEZDOMNOŚC UTRAWALONA

ETAPY PRZECHODZENIA W STAN BEZDOMNOŚCI

Kryzys osobowościowy, uczuciowy, wartości. Zrywanie więzi, zamykanie się, izolacja. 
Bezrobocie. Trudności ze zdrowiem, inwalidztwo, kalectwo. Trudności materialne i finansowe. 
Skłonności do nałogów.

Niedostatek pożywienia, długi. Brak środków finansowych na zobowiązania (opłaty, jedzenie). 
Brak możliwości zaspokojenia potrzeb życiowych. Pogłębianie uczucia utraty bezpieczeństwa.

Utrata miejsca zamieszkania. Nawyki wędrowca, środowisko osób o podobnym położeniu. 
Przystosowanie do sytuacji przeżywania braku. Patologie i dewiacje. 
Brak planu życiowego, perspektyw, stałych wartości.

Akceptacja stanu bezdomności. Nawyki osoby bezdomnej. Patologie i dewiacje. 
Akceptacja własnego upadku życiowego.

Osobowość bezdomnego. Akceptacja stanu bezdomności. Wypalanie się.

/źródło: L. Stankiewicz , Zjawisko bezdomności . Zarys problematyki , „Edukacja” 1999, nr 2/66/













W Poradni Psychiatryczno-Psychologicznej Dzieła Po-
mocy św. Ojca Pio często stykamy się z problemem usa-
modzielniania się widzianym w bardzo różnych aspektach. 
Termin ten biorę w cudzysłów właśnie z racji szerokiego 
zakresu zagadnień, które może w sobie zawierać.

Usamodzielnianie się prawdopodobnie najczęściej będzie 
się kojarzyć rodzicom z rozwojem i dorastaniem ich po-
ciech. Kiedy dziecko stawia pierwsze kroki, zaczyna mó-
wić, wykonuje pierwsze proste czynności, staje się właśnie 
coraz bardziej samodzielne i niezależne od opiekunów. 
Chociaż daleko mu jeszcze do prawdziwej samodzielno-
ści, są to jej początki. Prawdziwym skokiem w kierunku 
usamodzielniania się jest okres dojrzewania we wszyst-
kich jego fazach. O ile osiągnięcia małych dzieci zwykle 
cieszą rodziców, o tyle zabieganie dorastającej młodzieży 
o autonomię i oddzielanie od rodziny budzi już różne emo-
cje dorosłych. Warto jednak pamiętać, że ten najbardziej 
burzliwy okres w życiu młodego człowieka, niosąc wiele 
napięć i trudu, daje jeszcze więcej rozwojowych możliwo-
ści i nadziei.

Właśnie młodym dorosłym, którzy mają trudności z sepa-
rowaniem się od rodziny, towarzyszyć może często lęk, 
napięcie, niemożność podejmowania samodzielnych de-
cyzji lub pragnienie zbyt dużej zależności, a czasem wiele 
innych emocji. Jak powiedział jeden z nich: „nie można już 
być z rodzicami ani jeszcze bez nich”.

Dylematy dotyczące usamodzielniania się towarzyszące 
dorosłym osobom bezdomnym mogą zawierać się również 
w problematyce separacji i zależności podobnej jak u mło-
dzieży, ale oczywiście mają one jeszcze inne wymiary.

Niedojrzałość lub nieprawidłowo ukształtowana osobo-
wość to czynniki, które często mogą stać na przeszkodzie 
w wychodzeniu z bezdomności. Samodzielność kojarzyć 
się tu może na przykład z utratą, z samotnością i lękiem, 
niezależność z całkowitym brakiem oparcia w innych lu-
dziach i pustką, a pozytywne aspekty usamodzielniania się 
nie są dostrzegane. Wszelkie formy uzależnienia od sub-
stancji psychoaktywnych czy leków dodatkowo kompliku-
ją możliwość przyjęcia pomocy i rozpoczęcia samodzielne-
go funkcjonowania. 

Kolejną kwestią jest problem osób chorych psychicznie, 
którym choroba i jej rozwój uniemożliwiają prawidłowe 
funkcjonowanie psychiczne i społeczne oraz korzystanie 
z dostępnych form pomocy. 

Jednym z celów istnienia naszej poradni jest właśnie możli-
wość diagnozy i specjalistycznej pomocy osobom bezdom-
nym lub zagrożonym bezdomnością, którym trudności na-
tury emocjonalnej uniemożliwiają usamodzielnianie się. 

„Samo dzielność”

niedojrzałość lub 
nieprawidłowo 
ukształtowana  
osobowość to  
czynniki, które 
często mogą stać 
na przeszkodzie 
w wychodzeniu 
z bezdomności

Joanna Dziasek lekarz psychiatra 
Poradni Psychiatryczno-Psychologicznej 
Dzieła Pomocy św. Ojca Pio



samodzielni 
też potrzebują innych
Czytając teksty o bezdomności, warto czasem wyobrazić so-
bie sytuację, że pewnego dnia niespodziewanie zostaje się 
z niczym. To „nic” jest prawdziwą pustką, a nie udawanymi 
brakami czy niespełnionymi potrzebami. Jak zaczęlibyśmy 
budować świat, który na chwilę runął w naszych myślach? 
Warto zastanowić się, co odczuwalibyśmy w takiej sytua-
cji, czego najbardziej by nam brakowało i nie zadowalać się 
prostą odpowiedzią, że brakowałoby wszystkiego. 

Niewielu w takiej sytuacji pomyśli o tym, że ich położenie 
jest i tak dobre, bo mają wiele dobrych chwil zapisanych w 
swojej biograficznej pamięci, wiele epizodów, które dają 
siłę. Mają więc kapitał, do którego mogą myślami wracać, 
mają za czym tęsknić i potrafią to robić. Doświadczane przez 
osoby bezdomne braki to także brak dobrych myśli, dobrej 
przeszłości, które dają siłę. 



Mówiąc o wychodzeniu z bezdomności, wielu ma na myśli 
konieczność sprawienia, czasem niemal cudem, aby czło-
wiek bezdomny odrzucił dotychczasowy styl życia. Zada-
niem dla pomagających staje się wtedy myślenie, jak tego 
dokonać. Skupienie się na działaniu, które ma zaspokoić 
podstawowe potrzeby człowieka, jest punktem wyjścia. 
Dla pomagającego staje się to zaledwie początkiem drogi, 
dla bezdomnego nierzadko jest wszystkim, czego oczeku-
je. Jeśli człowiek ma wyjść z bezdomności, musi mieć do 
czego „wejść”, musi zobaczyć sens. 

Historia bezdomnego opowiedziana mi w jednym z wywia-
dów pokazuje, że między brakiem sensu a znalezieniem 
go w życiu skazanym na odrzucenie przez innych jest coś 
więcej niż tylko nauczenie człowieka podstawowych ról 
społecznych i ofiarowanie mu schronienia, nawet gdyby 
to było jego własne mieszkanie. Trudno jest zrozumieć 
człowieka, który przezwyciężył swoją bezdomność dzięki 
otrzymaniu adresu, swojego miejsca, i który mimo to wra-
ca do schroniska, ponieważ nowe miejsce było dla niego 
kolejnym obszarem izolacji. Człowiek wracający do schro-
niska to często osoba szukająca obecności innych. To tak-
że ktoś, kto właśnie w miejscu pozbawionym prywatności 
– takim jak schronisko – ma ostatnią szansę na pokazanie 
swojej nędzy i dopomina się, aby o nim nie zapomniano. 
To człowiek nieprzygotowany do życia w samotności, bez 
osób będących obserwatorami jego trudności, niezdolny 
do konfrontacji z samym sobą. Historia bezdomnego po-
wracającego do schroniska to dramat człowieka, w którym 
lęk budzi codzienność – płacenie rachunków, zbyt czyste 
mieszkanie, którego nie potrafi utrzymać w takim stanie, 
konieczność trzeźwości, pozostawanie w wydzielonej 
przestrzeni z własnymi wyrzutami sumienia. To historia 
bezdomnego, który mówił o obawach bycia zapomnia-
nym, o tęsknocie za doświadczaniem drugiego człowieka 
choćby w sytuacji bycia ośmieszanym. Człowiek, o którym 
się nic nie sądzi i na którego się w żaden sposób nie rea-
guje, przestaje „być dla innych”. Bezdomny w otoczeniu 
społecznym to człowiek, któremu daje się jakieś informa-
cje zwrotne o nim, to ten, który zajmuje się żebraniem, 
doświadcza pomocy, obraża się, narzeka – zaznacza więc 
swoją tożsamość w społecznej przestrzeni, odgrywa rolę, 
jakiej się od niego oczekuje. 

Usamodzielnienie człowieka bezdomnego to dla osoby 
pomagającej jednoznaczny wskaźnik dobrze wykonanej 
pracy i naprawdę skutecznej pomocy. Usamodzielnienie 
dla osoby bezdomnej oznacza często, że żyjąc odtąd na 
własny rachunek, nie powinna już potrzebować niczego 
od nikogo. Ta sama rzeczywistość w ocenie pomagającego 
i wspomaganego jest źródłem odmiennych odczuć. Jeśli 
bezdomny rozumie samodzielność jako samowystarczal-
ność, trudno się dziwić, że budzi ona w nim lęk.  

Do dziś spotykam się z wypowiedziami, także moich stu-
dentów, że ważne w pomocy bezdomnym jest bycie z 
nimi, ofiarowanie im własnego czasu, wysłuchiwanie ich 
historii. Taka postawa jest jednak skupianiem się na prob-
lemie, a nie na rozwiązaniach. Obecnie wyraźnie widać, 
że praca z bezdomnymi to jedna część zadania – drugą 
część stanowi praca nad potocznym, stereotypowym po-
strzeganiem bezdomności, z którego trzeba eliminować 
zbyt emocjonalne, nacechowane złudzeniami myślenie, że 
społeczeństwo można skonstruować tak jak rodzinę. Bez-
domny w walce z bezdomnością ma zadanie określić swoje 
społeczne miejsce i role, jakie powinien pełnić, a nie ocze-
kiwać zadośćuczynienia trudu, jaki dotąd znosił. 

Trudno jednak bezdomnemu odnaleźć swoje miejsce, jeśli 
widzi, że inni mają wobec niego odmienne oczekiwania. 
Pracownicy instytucji wspomagających wymagają aktyw-
ności i współpracy w planowaniu pomocy. Ludzie żyjący 
z dala od problemów 
skupiają się raczej na 
potwierdzaniu ich apa-
tii i bierności. Często 
otoczenie społeczne 
zgadza się na pomoc 
bezdomnym, ale z dala 
od przestrzeni dostęp-
nej dla dobrze sytuo-
wanych. Bezdomni, aby 
móc uzyskać wsparcie 
społeczeństwa, mu-
szą się bezwarunkowo 
podporządkować. Jest 
to włączanie ich w życie społeczne, ale na nieuczciwych 
warunkach. Nieuczciwość ta polega na pomocy, która 
wprawdzie zabezpiecza minimalny poziom życia, jednak 
w dłuższej perspektywie podtrzymuje procesy wyklucza-
nia, odsuwania ludzi potrzebujących na margines życia 
społecznego. Najbardziej skutecznie pomagają ci, którzy 
wbrew potocznym sądom skupiają się na usamodzielnia-
niu bezdomnych – na stwarzaniu im warunków do życia 
wśród innych, a nie obok nich. Niestety nie wszyscy poma-
gający i nieliczni bezdomni są w stanie podjąć takie wyzwa-
nie, zwłaszcza gdy społeczeństwo promuje indywidualizm, 
a nie wspólnotowość. 

dr Monika Oliwa-Ciesielska
socjolog, 
Adiunkt Instytutu Socjologii 
UAM w Poznaniu
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Trzeba i to odnotować, że jak dusza, dopóki jest w drodze, nie bę-
dzie mogła nigdy osiągnąć miłości doskonałej, tak też i jej pokój 
nie będzie nigdy doskonały. Utrapienie i przeciwności są tak wiel-
kie i liczne, tak liczne są sytuacje trudne i skrajne, w które uwi-
kłana jest biedna dusza, że w pewnych momentach życia zdają 
się one wprowadzać ją w stan agonii do tego stopnia, że wprost 
nieznośne staje się samo życie; a to wszystko powstaje z przewi-
dywania niebezpieczeństwa możliwego upadku. Aby stawić czoła 
tej ciężkiej próbie, trzeba koniecznie mieć cierpliwość, cnotę, któ-
ra usposabia przeciwności bez upadków. Niech więc dusza, która 
postanawia i zobowiązuje się dążyć do doskonałości, uzbroi się 
w cierpliwość, bo ta cnota ma wielkie znaczenie, gdy dręczy się 
myślą by nie pracować nadaremnie. To właśnie ta cnota sprawia, 
że dusza ma świadomość, że nikt nie pracuje na próżno.

Niech więc dusza uzbroi się 
w cierpliwość...

31-114 Kraków 
ul. Loretańska 11 

tel. 12 433 51 70 
pomoc@dzielopomocy.pl

www.dzielopomocy.pl
Kraków, ul. Smoleńsk 

(obiekt w budowie – wizualizacja)

Poradnia i Punkt Konsultacyjny już od roku 
służą potrzebującym. Do 2013 chcemy 
wybudować łaźnię, jadłodajnię 
i ambulatorium medyczne. 

Dzięki Tobie jest to możliwe!


