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SPOŁECZNYCH O PROCESIE WYCHODZENIA 
Z BEZDOMNOŚCI

ABSTR AK T
W  literaturze poruszającej problematykę bezdomności stosuje się termin 
„wychodzenie z bezdomności”. Nie jest on jednak sprecyzowany. Intuicyjnie 
rozumiany jest jako pokonanie kryzysu, opuszczenie schroniska i zamiesz-
kanie w  lokalu, w  którym klient może funkcjonować samodzielnie. Wąt-
pliwości budzi np. kwestia czasu, po którym można uznać, że dana osoba 
z bezdomności „wyszła”. Celem artykułu jest ukazanie opinii praktyków, tj. 
pracowników socjalnych, wychowawców, psychologów, kadry zarządzającej 
placówkami dla osób bez własnego dachu nad głową na temat interpretacji 
terminu „wyjście z bezdomności”. W tekście zaprezentowano wyniki bada-
nia realizowanego w 2018 r. wśród 155 praktyków reprezentujących 30 pla-
cówek (schroniska, noclegownie, domy samotnej matki). Wynika z niego, że 
„wyjście z bezdomności” rozumiane jest jako opuszczenie schroniska i pew-
ność, że klient samodzielnie funkcjonuje w  środowisku społecznym przez 
co najmniej 7–12 miesięcy. Jednocześnie musi on mieć pracę, samodzielnie 
się utrzymywać, zbudować sieć kontaktów społecznych, pozostawać w absty-
nencji. Badanie ukazało także, że według 38% ankietowanych ich klienci nie 
są zainteresowani „powrotem do domności” i raczej wolą przebywać w pla-
cówce. Związane jest to z ich uzależnieniami, długim stażem bezdomności 
i poczuciem bezradności.
SŁOWA KLUCZOWE: bezdomność, osoba doświadczająca bezdomności, wy-
chodzenie z bezdomności
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WPROWADZENIE – CO TO ZNACZY „WYJŚĆ 
Z BEZDOMNOŚCI”?

W  opracowaniach na temat bezdomności podkreśla się, że w Polsce 
zaczęto ją badać i opisywać dopiero po transformacji ustrojowej, to 

jest po 1989 r. (por. np. Lech, 2007, s. 11; Szluz, 2010, s. 10). Do tej pory 
wiele miejsca w literaturze przedmiotu przeznaczono na próby jej zdefinio-
wania (np. Stankiewicz, 2002, s. 20–25), sklasyfikowania (np. Przymeń-
ski, 2001, s. 35–37), analizę przyczyn (m.in. Oliwa-Ciesielska, Przymeńki, 
2010, s.  76–80) czy postulaty dotyczące usprawnienia realizacji działań 
naprawczych (np. Dębski, 2011), zmierzających do przezwyciężenia tej 
skrajnie trudnej sytuacji życiowej. W odniesieniu do nich przyjęto posłu-
giwać się terminem „wyjście z  bezdomności”. Intuicyjnie rozumiany jest 
on jako usamodzielnienie się, pokonanie kryzysu bezdomności, powrót do 
„domności”, czasem też jako reintegracja lub readaptacja społeczna. Nie 
został on jednak sprecyzowany. Zarówno teoretycy, jak i praktycy zgłaszają 
wątpliwości co do jego znaczenia. Niejasne jest bowiem:

1) w których sytuacjach można mówić o „wyjściu z bezdomności”;
2) ile czasu musi upłynąć, by stwierdzić, że klient (korzystający z po-

mocy społecznej, mieszkaniec schroniska/pensjonatu/domu dla osób 
bezdomnych) faktycznie „z niej wyszedł”; 

3) czy fakt powrotu do placówki po okresie funkcjonowania w „do-
mności” może być uznany za „wyjście z bezdomności”?

W  ustawie o  pomocy społecznej zaznaczone jest, że osoba bezdom-
na może zostać objęta indywidualnym programem wychodzenia z bez-
domności. Polega on na wspieraniu jej w rozwiązywaniu jej problemów 
życiowych, w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych, oraz pomocy 
w uzyskaniu zatrudnienia (Ustawa o pomocy społecznej, art. 49.1.). Pro-
gramy te są opracowywane przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy 
społecznej1) (lub w przypadku przebywania klienta w schronisku – przez 
pracownika schroniska) wraz z osobą bezdomną i zatwierdzane przez kie-
rownika ośrodka.

1) W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług 
społecznych (Dz.U. 2019 poz. 1818) indywidualny program wychodzenia z bezdomności 
jest opracowywany przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej. zaś w przy-
padku przekształcenia go w centrum usług społecznych przez pracownika socjalnego cen-
trum usług społecznych.
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W ustawie nie wyjaśniono jednak, czym jest samo „wyjście z bezdom-
ności”. Według Stanisława Grzegorskiego jest to słuszne, gdyż interpretacja 
terminu jest subiektywna. Dla jednego klienta „wyjście z bezdomności” bę-
dzie oznaczało zamieszkanie w domu pomocy społecznej, dla innego uzy-
skanie pracy, która pozwoli na utrzymanie pokoju lub mieszkania, a dla 
jeszcze innego skazanie sprawcy przemocy domowej na karę pozbawie-
nia wolności lub orzeczenie eksmisji z mieszkania. W  jego opinii (2005, 
s.  147–148) wyjście z  bezdomności nie może być ograniczone wyłącznie 
do usamodzielnienia się, posiadania pracy i mieszkania. Jego znaczenie jest 
szersze i oznacza „każde ustabilizowanie w pewnym czasie”, np. uregulowa-
nie relacji z otoczeniem.

Na trudności w interpretacji „wychodzenia z bezdomności” zwraca też 
uwagę Maciej Dębski (2008, s. 269). Zastanawia się, czy „wyjściem” jest 
wyprowadzenie się klienta ze schroniska, wynajęcie przez niego mieszka-
nia, czy może otrzymanie formalnego prawa do własnego lokalu? Z  jego 
obserwacji wynika, że pracownicy placówek dla osób bezdomnych traktują 
„wyjście z bezdomności” jako opuszczenie jej i przez jakiś czas nie wracanie 
do niej. Z kolei ośrodki pomocy społecznej wykreślają z ewidencji bezdom-
nych tych, którzy wynajęli sobie mieszkanie lub pokój, lub przez kilka lat 
nie korzystają ze świadczeń skierowanych do osób doświadczających bez-
domności (tamże).

Powołując się na Pomorskie Forum Wychodzenia z Bezdomności, Dęb-
ski proponuje, by „wyjście” to rozumieć jako pełne włączenie osoby do ży-
cia społecznego poprzez uzyskanie stabilnych zmian we wszystkich, kluczo-
wych dla (re)integracji sferach jej życia i wyeliminowanie czynników, które 
wcześniej prowadziły do bezdomności (Dębska-Cenian, 2008, s. 26). Sfery 
te są następujące:

 – mieszkaniowa – uzyskanie formalnego prawa do lokalu i radzenie so-
bie z „rolą mieszkańca”;

 – społeczna – utożsamianie się ze społeczeństwem, poczucie bycia jego 
częścią;

 – zawodowa – podjęcie i utrzymanie pracy;
 – socjalno-bytowa – pełna niezależność finansowa, bez konieczności 

ubiegania się o świadczenia ze strony państwa lub innych organi-
zacji;

 – zdrowotna – ustabilizowany stan zdrowia i polepszanie kondycji fi-
zycznej;
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 – psychologiczna – rozwiązane problemy psychologiczne, w tym uza-
leżnienia (tamże).

Takie kompleksowe ujęcie procesu pokonania bezdomności może nasu-
wać pytania o możliwości jego realizacji. Wziąwszy pod uwagę splot czyn-
ników, które prowadzą do utraty dachu nad głową, wprowadzenie trwałych 
zmian w zaproponowanych sześciu sferach może być postrzegane nie tyle 
jako bardzo trudne, ile wręcz niemożliwe.

Ze względu na występujące w literaturze i praktyce wątpliwości na temat 
interpretacji pojęcia „wychodzenie z bezdomności” interesujące wydawało 
się poznanie opinii praktyków na ten temat: Jak pracownicy socjalni, wy-
chowawcy, psychologowie zatrudnieni w placówkach dla osób doświadcza-
jących bezdomności rozumieją ten termin? Czy ich staż pracy warunkuje 
postrzeganie „wychodzenia z bezdomności”? Po jakim czasie od opuszcze-
nia schroniska/noclegowni uznają, że mieszkaniec ją pokonał?

Odpowiedzi na te pytania poszukiwano podczas realizacji badania 
„Działania pomocowe dla osób doświadczających bezdomności w perspek-
tywie praktyków – przedstawicieli służb społecznych”2).

METODOLOGIA BADANIA

Badanie trwało od sierpnia do listopada 2018 roku. Wzięli w nim udział 
pracownicy ośrodków dla osób bezdomnych: zarówno kadra zarządzająca 
(dyrektor, kierownik), jak i pracownicy merytoryczni (np. pracownicy so-
cjalni, wychowawcy, psychoterapeuci). Ich dobór miał charakter celowo-
-losowy. Dobierając badanych, brano pod uwagę: typ placówki (schroni-
sko, noclegownia, dom samotnej matki), jej profil (placówka dla kobiet/
dzieci/mężczyzn) oraz liczbę miejsc. Należy także zaznaczyć, że starano się 
dotrzeć do placówek położonych zarówno w dużych, wojewódzkich mia-
stach, jak i na wsiach. W rezultacie badanie odbyło się w 30 placówkach 
zapewniających bezdomnemu klientowi przynajmniej jeden nocleg (nie 
realizowano go np. w  jadłodajniach lub w  punktach wymiany odzieży). 
Wśród nich było: 14 schronisk, 9 noclegowni, 2 domy samotnej matki oraz 
5 centrów, w których jednocześnie było schronisko i noclegownia. Wyko-
nano łącznie: 15 indywidualnych wywiadów skategoryzowanych oraz 155 

2) Projekt finansowany ze środków Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzego-
rzewskiej w Warszawie, BSTP 27/18-I.
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kwestionariuszy ankiety. Zebrany materiał poddano analizie jakościowej 
(poszukiwanie dominant odpowiedzi i skategoryzowanie ich) oraz ilościo-
wej (testy statystyczne w programie SPSS 25.0 for Windows). Zastosowaną 
zmienną niezależną był staż pracy. Uznano, że jego długość może warunko-
wać interpretowanie pojęcia „wychodzenie z bezdomności” oraz związane 
z nim trudności.

CHARAKTERYSTYKA BADANEJ GRUPY

W  badaniu ankietowym wzięło udział 155 osób. Spośród nich 63,2% 
stanowiły kobiety, 36,8% mężczyźni. Niemal połowa badanych ukoń-
czyła studia magisterskie (44,4%), co trzecia miała wykształcenia śred-
nie, a co piąta – wyższe zawodowe. Ponadto, 6% ukończyło gimnazjum/
szkołę podstawową (w niektórych ośrodkach wychowawcami/opiekuna-
mi są ich długoletni mieszkańcy). Prawie 8% osób poszerzało wiedzę 
na studiach podyplomowych. Jedynie dwie osoby (1,3%) miały tytuł 
zawodowy inżyniera. Ponad połowa ankietowanych (53%) była zatrud-
niona w  placówce jako opiekun/wychowawca. Co piąty (19,4%), jako 
pracownik socjalny, co dziesiąty (11,6%) jako kierownik lub dyrektor. 
Stosunkowo niewielu było psychoterapeutów/psychologów (4,5%). Po-
zostali zaś byli: interwentami, asystentami czy pedagogami. Średnia dłu-
gość stażu pracy wyniosła 7,5 roku, zaś mediana 5 lat (czas ten uznano 
za zmienną niezależną).

Analizując dane z metryki kwestionariusza wywiadu, wynika, że wśród 
15 respondentów było pięciu mężczyzn i 10 kobiet. Dwanaście osób miało 
wykształcenie wyższe, a  trzy – średnie. Pięć osób było zatrudnionych na 
stanowisku pracownika socjalnego, sześć reprezentowało kadrę zarządzają-
cą (prezes, dyrektor, kierownik), dwie były koordynatorami i dwie opieku-
nami. Warto zaznaczyć, że dwie osoby pracowały na dwóch stanowiskach 
(np. koordynator, pracownik socjalny). Najwięcej osób (9) było związanych 
z obecną placówką dłużej niż 11 lat, staż pozostałych zamykał się w prze-
działach: 1–3 lata – dwie osoby; 4–6 – dwie osoby oraz 7–10 – także dwie. 
Jedynie czworo badanych pracowało w innej instytucji/organizacji związa-
nej z pomocą społeczną.
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PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH

Co to jest wyjście z bezdomności?

W  pierwszej kolejności zapytano respondentów, w  których sytuacjach 
można mówić o wyjściu z bezdomności? Sam zwrot sugeruje wyjście – tj. 
przekroczenie progu, opuszczenie placówki (schroniska, domu dla osób 
bezdomnych), jednak ważne jest, co się dzieje dalej? Czy ankietowani po-
zostają w  kontakcie z  klientem i  czy wyjście z  bezdomności utożsamiają 
z usamodzielnieniem się od pomocy społecznej? Badani mogli zaznaczyć 
jedną z podanych trzech odpowiedzi lub dopisać własną. Uzyskane wyniki 
prezentuje tabela 1.

TABELA 1. Rozumienie terminu „wyjście z bezdomności”

Wyjście z bezdomności N = 155
Staż pracy 
do 5 lat

Staż pracy 
od 6 lat

Opuszczenie placówki przez klienta i pewność, 
że klient samodzielnie funkcjonuje w środowisku

68,3 36,1 32,2

Opuszczenie placówki, bez śledzenia dalszych 
losów

16,8 11,6  5,2

Opuszczenie placówki, sporadyczne korzystanie 
z pomocy społecznej

13,5  7,7  5,8

Inne  1,2  0,6  0,6

Chi2(3) = 2,232; p = 0,509
Źródło: opracowanie własne, dane przedstawione w procentach.

Ponad 68% badanych jest zdania, że o wyjściu z bezdomności można 
mówić wówczas, gdy klient opuścił schronisko i samodzielnie funkcjonuje 
w środowisku. Odpowiedź ta zawiera także stwierdzenie, że ankietowany 
(tj. pracownik socjalny, wychowawca, kierownik itd.) jest pewny, że rzeczy-
wiście tak się dzieje. Można więc przypuszczać, że część placówek monito-
ruje losy swoich klientów.

Zdecydowanie mniej osób (16,8%) uważa, że wyjście z  bezdomności 
oznacza fakt opuszczenia schroniska, kadra placówki zaś nie śledzi dalszych 
poczynań beneficjenta. Ponad 13% badanych uważa, że pokonanie kryzysu 
bezdomności cechuje opuszczenie placówki, przy dalszym (sporadycznym) 
korzystaniu z pomocy społecznej (np. ze względu na ubóstwo, stan zdro-
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wia, czy niepełnosprawność). Ci zaś, którzy zdecydowali się na udzielenie 
własnej odpowiedzi, wyjście z  bezdomności utożsamiali ze znalezieniem 
pracy, możliwością samodzielnego utrzymania się oraz „posiadaniem miej-
sca do życia”.

Przyglądając się odpowiedziom pod kątem stażu pracy, można zauwa-
żyć, że respondenci zatrudnieni w placówce do pięciu lat nieco częściej niż 
ich starsi koledzy przyjmują, że wyjście z bezdomności to nie tylko wyj-
ście z placówki, lecz także przeświadczenie, że klient daje sobie radę sam. 
Także młodsi, częściej niż starsi stażem, przyjmują, że usamodzielnienie się 
klienta oznacza jedynie opuszczenie schroniska, bez potrzeby monitorowa-
nia jego sytuacji. Trzeba zaznaczyć, że tego zdania było dwukrotnie więcej 
osób zatrudnionych w placówce przynajmniej przez pięć lat, niż tych, któ-
rych doświadczenie zawodowe jest dłuższe (odpowiednio 11,6% i 5,2%). 
Taki układ odpowiedzi może budzić zdziwienie. Wydawać by się bowiem 
mogło, że to właśnie osoby pracujące w placówkach dla osób bezdomnych 
stosunkowo krótko (do pięciu lat) będą, w porównaniu z pracującymi przez 
przynajmniej sześć lat, bardziej ciekawi, jak klient, po uzyskaniu odpo-
wiedniej formy pomocy, radzi sobie sam. Wyniki testu Chi2 nie ukazują tu 
występowania istotności zależności.

Kwestia interpretowania terminu „wychodzenie z  bezdomności” sta-
nowiła jeden z wątków wywiadów. Analiza zebranego materiału ukazuje, 
że „wyjście z bezdomności” jest traktowane indywidualnie, tj. w zależno-
ści od sytuacji i możliwości klienta. Badani praktycy wskazywali na splot 
różnych czynników, których wystąpienie pozwala sądzić, że klient się usa-
modzielnił. Niemal każdy podkreślał konieczność zdobycia i utrzymania 
pracy, która pozwoliłaby na samodzielne utrzymanie lokalu (socjalnego, 
komunalnego, wynajętego na wolnym rynku). Warunek ten występował 
jednocześnie z umiejętnością zarządzania budżetem domowym. Tak swoje 
zdanie argumentowała jedna z osób:

Musi [klient – MM] mieć pracę, musi umieć zarabiać, planować wyda-
wanie pieniędzy, musi się sam utrzymywać. Sam opłacić swoje mieszkanie, 
to znaczy to, w którym jest. Żeby go było na to stać. Słyszy się nieraz, że po 
miesiącu demolują lokal socjalny. On musi być nauczony, jak żyć, jak 
gospodarować.
[Resp. 2: prezes schroniska, woj. zachodniopomorskie]
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Oprócz konieczności posiadania dachu nad głową poza schroniskiem 
kluczowa dla czterech badanych była kwestia integracji ze środowiskiem 
społecznym. Według nich, w procesie „dochodzenia do domności” istot-
niejsze od przebywania poza placówką i od przebywania w swoim domu 
(bez względu na jego status prawny), jest poczucie przynależności do 
grupy społecznej (innej niż związanej z bezdomnością) i do społeczności 
lokalnej.

[Kiedy możemy mówić o wyjściu z bezdomności? – MM] Czy gdy opusz-
cza schronisko? Nieee… Bo tu nie chodzi tylko o to, by on utrzymał dach 
nad głową, ale o to, by on się utrzymał w środowisku, żeby zbudował 
więzi, żeby nie był odrzucany. Bo sama bezdomność to nie tylko utracone 
prawo do lokalu, ale to też samotność, wyobcowanie – społeczne i ekono-
miczne.
[Resp. 11: dyrektor schroniska i noclegowni, woj. małopolskie]

Cytowany już respondent nr 2 powiedział, że w procesie wychodzenia 
z bezdomności niezbędne jest, by klient „wrócił do środowiska społecznego, 
by wrócił do ludzi”. Słowa te wpisują się w idee podkreślane jeszcze w la-
tach 30. XX wieku przez Helenę Radlińską, która pisała o „rozbudzaniu 
w każdej jednostce poczucia przynależności do społeczeństwa” (Radlińska, 
1935, s. 18). Znajdują także swoje odzwierciedlenie we współcześnie stoso-
wanych podejściach. Egzemplifikację może stanowić działalność holender-
skiej organizacji SMO Breda, która wdrożyła projekt „I want to participa-
te” (Chcę uczestniczyć). Jego celem był rozwój różnych umiejętności osób 
doświadczających bezdomności, jednak nie w przestrzeni schroniska, ale 
w środowisku lokalnym (Rutenfrans-Stupar, 2019, s. 21).

Poza wymogiem posiadania lokalu, możliwością utrzymania go, umie-
jętnością gospodarowania zarobionymi pieniędzmi i  zbudowania trwałej 
sieci kontaktów społecznych respondenci (trzy osoby) podkreślali także wy-
móg utrzymywania abstynencji/życia w trzeźwości. Trzeba podkreślić, że 
pojęcia te nie są synonimami. Abstynencja rozumiana jest jako powstrzy-
mywanie się od czegoś, np. od sięgania po środki zmieniające świadomość 
(Woronowicz, 2009, s. 529), podczas gdy trzeźwość oznacza postawę, na 
którą składają się m.in.: akceptacja siebie i swoich słabości, uświadomienie 
sobie mechanizmów uzależnienia i jego skutków. Dopiero życie w trzeźwo-
ści pozwoli na doświadczanie „domności” i na stworzenie trwałych interak-
cji z osobami spoza placówki.



MARTA MIKOŁAJCZYK

92 Praca Socjalna nr 1(35) 2020, S. 84–103

Jednak najmniej badanych osób (dwie) zwróciło uwagę na wewnętrzną 
motywację klienta do życia poza strukturą schroniska. Co istotne, musi 
ona występować jednocześnie z innymi wymogami, takimi jak posiadanie 
stałego źródła dochodu:

[Kiedy możemy mówić o wyjściu z bezdomności? – MM] Kiedy osoba 
bezdomna czuje się na siłach i ma wystarczającą pewność siebie do 
samodzielnego zamieszkania, ponadto posiada stały dochód, bez obcią-
żeń komorniczych.
[Resp. 12: pracownik socjalny, schronisko, woj. wielkopolskie]

[Kiedy możemy mówić o wyjściu z bezdomności? – MM] Takie pyta-
nie… to jak o perpetuum mobile. Bazując na moim doświadczeniu… mie-
liśmy klientkę, która dostała mieszkanie, usamodzielniła się, w mieszkaniu 
poczuła swoją wolność, brak naszej kontroli, popadła w alkoholizm, straciła 
mieszkanie, doprowadziła się do śmierci. To jest bardzo trudne pytanie. 
Ciężko powiedzieć, kiedy to już, kiedy to się dzieje. Chyba wtedy, gdy już 
człowiek zrozumiał, że warto, że warto zmienić swoje życie.
[Resp. 6: kierownik schroniska, woj. podkarpackie]

W  literaturze z  zakresu pracy socjalnej z  osobami doświadczającymi 
bezdomności podkreśla się istotę ustalenia i zinterpretowania jej celów, roz-
patrywanych zawsze indywidualnie, na podstawie aktualnych perspektyw 
i zasobów klienta (por. np. Podgórska-Jachnik, 2014, s. 16; Mikołajczyk, 
2017, s. 378). W sytuacji idealnej zarówno klient, jak i pracownik socjalny 
są zgodni i wspólnie pracują nad usamodzielnieniem się osoby bezdomnej. 
Tymczasem w praktyce zdarzają się rozbieżności: praktykowi chodzi o do-
prowadzenie do „domności” (innymi słowy: by klient opuścił schronisko 
i zamieszkał w bezpiecznym lokalu), zaś klientowi o pozostanie w niej, ale 
przy złagodzeniu jej skutków (stąd np. satysfakcjonująca jest dla niego po-
moc w formie talonów do baru mlecznego i wymiany odzieży, ale nie jest 
zainteresowany uczestnictwem w programie wychodzenia z bezdomności). 
Wówczas wytworzenie wewnętrznej motywacji i gotowości do zmiany na-
bierają szczególnego znaczenia. Można zatem zaryzykować stwierdzenie, 
że bez nich utrzymanie pracy, umiejętność gospodarowania budżetem czy 
„osadzenie się” w społeczności lokalnej nie będą możliwe.

Podczas wywiadów z praktykami aż pięć osób przyznało, że nie umie 
jednoznacznie zdefiniować terminu „wyjście bezdomności”. Interpretują go 
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w zależności od możliwości klienta i nie zawsze oznacza ono „wyjście z pla-
cówki”. Czasem jej pokonanie oznacza przejście do domu pomocy społecz-
nej, a czasem pozostanie w schronisku i pełnienie w nim konkretnych obo-
wiązków, za które klient otrzymuje wynagrodzenie (np. pomoc w kuchni).

WYCHODZENIE Z BEZDOMNOŚCI A KRYTERIUM CZASU

Wiedząc już, co według badanych oznacza wyjście z bezdomności, zapyta-
no ich, czy istotne w rozumieniu tego pojęcia jest kryterium czasu? W kwe-
stionariuszu ankiety kafeteria obejmowała jedynie dwa warianty odpowie-
dzi: tak lub nie. W toku analizy okazało się jednak, że kilka osób dopisało 
„nie wiem”. Ponieważ ich odsetek był znikomy, nie zdecydowano się na 
utworzenie trzeciej kategorii i włączono ją do braku danych.

TABELA 2. Czas a wyjście z bezdomności

Kryterium czasu w definiowaniu wyjścia 
z bezdomności

N = 155
Staż pracy 
do 5 lat

Staż pracy 
od 6 lat

Jest ważne 51 28,4 22,6

Nie jest ważne 36,8 21,9 14,8

Brak danych/nie mam zdania 12,3  5,8  6,5

Chi2(2) = 0,885; p = 0,642
Źródło: opracowanie własne, dane przedstawione w procentach.

Jak wynika z  tabeli 2, niewiele ponad połowa osób (51%) uważa, że 
mówiąc o wyjściu z bezdomności, ważne jest kryterium czasu. Przeciwnego 
zdania jest prawie 37% badanych, zaś 12,3% nie odpowiedziało na to py-
tanie (ew. nie mieli opinii na ten temat).

Rozpatrując zebrane odpowiedzi pod kątem zmiennej, można zauważyć 
że więcej osób młodszych niż starszych stażem przy wychodzeniu z bez-
domności uznaje ważność kryterium czasu (odpowiednio 28,4% i 22,6%). 
Tak samo dzieje się przy twierdzeniu odwrotnym – czas nie jest ważny 
dla prawie 22% osób zatrudnionych w placówce dla osób bezdomnych do 
pięciu lat i  dla niemal 15% zatrudnionych powyżej sześciu lat. Odsetki 
pracujących do pięciu i  od sześciu lat były natomiast do siebie zbliżone 
w wariancie „nie mam zdania”. Także i tutaj nie stwierdzono występowania 
istotności zależności.
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Rozpoznając opinie badanych na temat istotności kryterium czasu 
w  wychodzeniu z  bezdomności, interesujące było także dowiedzenie się, 
jaki okres mają na myśli. Innymi słowy: po upływie jakiego czasu – ich 
zdaniem – klient rzeczywiście wrócił do „domności”? Pytanie to zadano je-
dynie tym ankietowanym, którzy na poprzednie odpowiedzieli twierdząco. 
Ponieważ miało ono charakter otwarty, po zebraniu wszystkich odpowiedzi 
poddano je analizie i  wyodrębniono cztery warianty. Układ odpowiedzi 
ilustruje tabela 3.

TABELA 3. Czas, po którym można mówić o wyjściu z bezdomności

Czas a wyjście z bezdomności N = 79 Staż pracy do 5 lat Staż pracy od 6 lat

7–12 miesięcy 38 24 14

Przynajmniej rok 10,1 7,6 2,5

Do sześciu miesięcy 8,8 3,8 4

Trudno powiedzieć 8,8 3,8 4

Chi2(5) = 3,358; p = 0,0645
Źródło: opracowanie własne, dane przedstawione w procentach.

Niemal 40% ankietowanych uważa, że o wyjściu z bezdomności można 
mówić po 7–12 miesiącach od opuszczenia placówki. Co dziesiąty jest zda-
nia, że pokonanie bezdomności zaczyna się dopiero po roku, niewiele zaś 
mniej osób (8,8%), że do sześciu miesięcy od wyjścia ze schroniska. Także 
8,8% respondentów nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.

Badani charakteryzujący się krótszym stażem pracy częściej niż pracu-
jący – 12 miesiącach od wyjścia ze schroniska (odpowiednio 24% i 14% 
osób). Także młodsi stażem częściej zaznaczali wariant do roku (7,6% 
i  2,5%). Odwrotnie było w  przypadku odpowiedzi do sześciu miesięcy 
i trudno powiedzieć, które wybierało więcej pracowników zatrudnionych 
w placówce dla osób bezdomnych przynajmniej przez sześć lat. Tu jednak 
różnice w odsetkach były minimalne. Trzeba także zaznaczyć, że w oma-
wianym obszarze nie występuje istotność zależności.

Pytanie o czas, po którego upływie można mówić o „wyjściu z bezdom-
ności” pojawiło się też w  kwestionariuszu wywiadu. Odpowiedź na nie 
przysporzyła respondentom sporo trudności. Po pierwsze, problematyczne 
było dla nich zaproponowanie jednoznacznej, mierzalnej granicy (np. pół 
roku, rok), po drugie zaś, uzasadnienie swojego stanowiska. Dla dwóch 
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osób w ogóle nie było możliwe ani ustalenie, czy kryterium czasu jest waż-
ne, ani ile ono wynosi.

[Czy kryterium czasu jest ważne? – MM] – Trudno mi to powiedzieć. 
Nigdy tak na to nie patrzyliśmy. No, ale jeśli ktoś nagle nie pojawia się przez 
rok w schronisku, to jest spora szansa, że może się już więcej nie pojawić. 
Nie wiem, może rok? Ale nie wiem, nie umiem pani powiedzieć. Tego się 
chyba nie da oszacować. Nie potrafię odpowiedzieć […]. Amerykanie mają 
28 stopni bezdomności. Jeden z nich to jak ktoś ma 30 lat, studia, a mieszka 
z rodzicami w domu, nie. I to też jest bezdomność. Naprawdę nie potrafię. 
Słyszałem też, że jednym stopniem jest to, gdy ktoś ma potężny dom, ale na 
hipotekę. To nie jest jego, tylko banku. Ja nie umiem tego zdefiniować.
[Resp. 8: opiekun, noclegownia i schronisko, woj. lubuskie]

[Po jakim czasie możemy mówić o wyjściu z bezdomności? – MM] Gdy 
[klient – MM] trwale będzie miał swoje mieszkanie. Dla mnie nie ma 
jakiejś sztywnej granicy, ale osoba, która wynajmuje mieszkanie nadal jest 
zagrożona bezdomnością. To trudno powiedzieć, ale kryterium czasu nie 
jest u kluczowe. Może wynajmować, bo gdy ma bezpieczeństwo finansowe, 
stać ją, opłaca, to może to być wynajmowane mieszkanie, ale trudno okre-
ślić, czy to trzy miesiące, czy pół roku?.
[Resp. 10: pracownik socjalny, schronisko, woj. pomorskie]

Według jednej osoby nie jest ważne, na jak długo klient opuścił schroni-
sko, ale fakt, że to zrobił. Takie stanowisko potwierdza zasadę tzw. małych 
kroków.

Ja powiem pani, że mnie to cieszy, że on to nawet na miesiąc wyjdzie. Że 
najdzie sobie jakieś mieszkanie i  nawet przez miesiąc w  nim będzie. To 
jest radość, bo jest próba. Oni też wracają, ale mnie i nas tutaj to cieszy 
naprawdę każda próba, że podejmują ten wysiłek. Bo mówi się, że to pół 
roku musi być, a jak on wyszedł nawet na tydzień, dzień, bo już nie chciał, 
o to i tak już jest jego sukces. On już próbował. Każdy najlepszy punkcik 
w polepszeniu ich sytuacji cieszy.
[Resp. 5: opiekun, schronisko, woj. dolnośląskie]

W pozostałych odpowiedziach pojawiały się propozycje, by przy okre-
ślaniu czasu potrzebnego do pokonania bezdomności przyjąć okres dwu 
lub trzyletni, przy czym zaznaczono, że wówczas klient musi być trzeźwy/
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utrzymywać abstynencję i zerwać interakcje ze współmieszkańcami schro-
niska.

U mnie z tego ośrodka wychodzi rocznie 12–14 osób, teraz znowu przygo-
towujemy kolejnych. To kwestia rozmowy bezpośredniej, nie szablonów, nie 
kwestionariuszy. To trzeba rozmawiać bezpośrednio z człowiekiem. Tu nie 
chodzi o rubryki, zaświadczenia, ja wiem, że pracownicy z MOPS muszą 
to robić, bo z tego są rozliczania, ale tu, u nas, to chodzi o rozmowę.
O wyjściu z bezdomności możemy mówić po trzech latach.
[A dlaczego akurat po trzech? – MM]
– No właśnie. A może po dwóch i pół? Powiem pani, że to może nie tyle 
chodzi o  terminowość. To wtedy, gdy gość porzuca znajomości z  byłymi 
mieszkańcami i nie wraca tutaj. Ja ich czasem spotykam i gdy jest trzeźwy, 
to wyszedł. Ale najważniejsze, by zerwał znajomości i tu nie wracał. Ja nie-
które osoby obserwuję, pilotuję po wyjściu od nas, nie wszystkie oczywiście, 
no bo to nie nasza rola, ale MOPSU i tego, by osobne programy tu były. Ale 
gdy ktoś stąd wyjdzie i po trzech latach nie wraca tutaj, nie prosi o pomoc, 
nie odwiedza kolegów i tak dalej, to można stwierdzić, że się ta osoba usa-
modzielniła. I że zerwała ze środowiskiem. To jest ten wyznacznik.
[Resp. 4: kierownik, noclegownia, woj. podlaskie]

Gdy ma pracę, przynajmniej przez dwa lata nie pije, wtedy usamodzielnił 
się. Mamy tu kilku takich, są w mieszkaniach chronionych.
[Resp. 3: prezes, schronisko, woj. łódzkie]

Ostatnia wypowiedź porusza ważną kwestię, jaką jest funkcjonowanie 
mieszkań chronionych (por. art. 17.1 p. 12, art. 19 p. 11 Ustawy o pomo-
cy społecznej). Ich celem jest przygotowanie, pod okiem specjalistów, osób 
tam przebywających do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomaga-
nie ich w codziennym funkcjonowaniu. Pobyt w nich przyznawany jest ze 
względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność czy chorobę. 
Zapewnia się w nich usługi bytowe, naukę, rozwijanie lub utrwalanie samo-
dzielności, sprawności w zakresie samoobsługi i pełnienia ról społecznych 
w integracji ze społecznością lokalną (tamże, art. 53.1, 53.2 i art. 53.4).

W przypadku osób pokonujących kryzys bezdomności istotne są miesz-
kania chronione treningowe. Według Doroty Podgórskiej-Jachnik (2014, 
s. 111) są one wskazane dla realizujących kontrakt socjalny i/lub indywidu-
alny program wychodzenia z bezdomności.
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OBSERWOWANE PRZEZ BADANYCH POSTAWY 
BEZDOMNYCH KLIENTÓW WOBEC MOŻLIWOŚCI „WYJŚCIA 
Z BEZDOMNOŚCI”

W dalszej części badania ankietowego starano się ustalić czy mieszkańcy 
schronisk chcą – w opinii pracowników socjalnych, wychowawców, opie-
kunów grup – wyjść z bezdomności? Zebrane odpowiedzi ilustruje tabela 4.

TABELA 4. Chęć usamodzielnienia się osób doświadczających bezdomności

N = 155
Staż pracy 
do 5 lat

Staż pracy 
od 6 lat

Na razie wolą zostać w placówce 38 21,9 16,1
Zwykle chcą się usamodzielnić 29,7 17,4 12,3
Na pewno nie chcą się usamodzielnić 5,2 1,3 3,9
Trudno powiedzieć 20,6 7,7 20,6
Inne 1,3 0 1,3
Brak danych 5,2 2,6 2,6

Chi2(3) = 2,320; p = 0,509
Źródło: opracowanie własne; dane przedstawione w procentach.

Prawie 40% badanych uważa, że ich klienci raczej wolą pozostać 
w  schronisku. Nie oznacza to, że w ogóle nie chcą wyjść z bezdomności 
(tego zdania jest jedynie 5,2% osób), póki co, nie planują tego. Z kolei we-
dług co trzeciego ankietowanego ich klienci zwykle chcą się usamodzielnić. 
Na uwagę zasługuje fakt, że co piąty respondent nie potrafił sprecyzować 
swojej opinii w tej sprawie.

Patrząc na uzyskane odpowiedzi przez pryzmat stażu pracy badanych, wi-
dać, że więcej osób, które są zawodowo związane z ośrodkiem dla osób w kry-
zysie bezdomności do pięciu lat niż pracujące dłużej jest przekonana o tym, że 
ich klienci na razie wolą mieszkać w placówce (odpowiednio 21,9% i 16,1%). 
Także młodsi stażem, częściej niż starsi, dostrzegają wolę swoich klientów, by 
ten kryzys przezwyciężyć (17,4% i 12,3%). Odwrotnie jest w przypadku wa-
riantu „na pewno nie chcą się usamodzielnić”, który zaznaczyło jedynie 1,3% 
pracujących do pięciu lat i 3,9% od sześciu lat. Także bardziej doświadczeni 
zawodowo badani, częściej niż pracujący krócej, nie potrafili przyjąć jedno-
znacznego stanowiska w omawianej sprawie (20,6% i  7,7%). Wyniki testu 
Chi2 nie ukazują istotności zależności.
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Zebrane dane skłaniają do refleksji nad wdrażaniem indywidualnych 
programów wychodzenia z bezdomności i rozbudzaniem motywacji klien-
tów bez własnego dachu nad głową do uczestnictwa w nich. Jak wynika 
z danych z tabeli 4, tylko niewielki odsetek badanych praktyków uważa, 
że ich klienci zdecydowanie nie chcą się usamodzielnić. Co z pozostałymi? 
I dlaczego powrót do „domności” jest taki trudny?

OPINIE BADANYCH OSÓB NA TEMAT CZYNNIKÓW 
UTRUDNIAJĄCYCH KLIENTOM WYJŚCIE Z BEZDOMNOŚCI

Kolejny analizowany wątek dotyczy więc czynników, które według ankie-
towanych utrudniają ich klientom wyjście z bezdomności. Badani mogli 
zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź lub dopisać własną. Ich układ przed-
stawiono w tabeli 5.

TABELA 5. Czynniki utrudniające wyjście z bezdomności

Czynniki, które utrudniają pokonanie 
kryzysu bezdomności

N = 155
Staż pracy 
do 5 lat

Staż pracy 
od 6 lat

Uzależnienie 75,5 53 47

Staż bezdomności 71,6 55,9 44,1

Bezradność/ wyuczona bezradność 40 59,7 40,3

Brak pracy 37,7 44,2 55,8

Wygodnictwo 36,8 49,1 50,9

Strach przed samodzielnością 36,5 53,7 46,3

Choroba psychiczna 33,5 50 50

Lenistwo 29,7 58,7 41,3

Niechęć do przestrzegania norm społecznych 29 64,4 35,6

Niska samoocena 19,4 60 40

Inne 5,8 44,4 55,6

Brak danych 3,9 33,3 66,7

Źródło: opracowanie własne; dane przedstawione w procentach; dane nie sumują się do 100, 
badani mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź3).

3) Ze względu na małą liczebność odpowiedzi w niektórych komórkach nie wykonano 
testu Chi2.
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Trzy czwarte badanych uważa, że największą trudnością w procesie wy-
chodzenia z bezdomności są uzależnienia klienta. Niewiele mniej, że staż 
bezdomności (71,6%). Z  kolei 40% ankietowanych zwróciło uwagę na 
jego poczucie bezradności (lub wyuczoną bezradność). Odsetki osób, które 
zaznaczyły brak pracy, wygodnictwo i strach przed samodzielnością były 
do siebie zbliżone i wynosiły od prawie 38 do 36,5%. Co trzeci praktyk 
przeszkód w usamodzielnieniu się upatruje w chorobie psychicznej klien-
ta. W  dalszej kolejności wskazywano na jego lenistwo (29,7%), niechęć 
do przestrzegania norm społecznych (29%). Co piąta osoba zaakcentowa-
ła znaczenie niskiej samooceny. Ci z badanych, którzy zdecydowali się na 
dopisanie własnej odpowiedzi wymieniali: brak lokali socjalnych, wysokie 
koszty najmu mieszkania, zadłużenia komornicze, niskie kwoty zasiłków 
przyznawanych z pomocy społecznej, brak pozytywnych wzorców rodzin-
nych oraz karalność mieszkańców schronisk.

Przyglądając się zestawionym danym pod kątem stażu pracy, można 
powiedzieć, że uzależnienia były częściej wskazywane przez osoby zatrud-
nione w  schronisku do pięciu lat (53%) niż dłużej (47%). Także więcej 
respondentów młodszych stażem pracy zaznaczało czas trwania bezdom-
ności (niemal 56% do 44,1%) i bezradność klienta (gdzie różnica w odset-
kach wyniosła prawie 20%). Brak pracy dostrzegło więcej osób pracują-
cych w schronisku przynajmniej przez sześć lat (55,8%) niż krócej (44,2%). 
Zarówno pracujący dłużej, jak i krócej (do pięciu lat) w środowisku osób 
bezdomnych częściej podkreślali wygodnictwo klienta jako trudność 
w pokonaniu bezdomności, przy czym różnica w odsetkach była w tym 
przypadku nieznaczna i wniosła zaledwie 1,8% (50,9% bardziej i 49,1% 
mniej doświadczonych). Strach przed samodzielnością zaznaczali zwykle 
ankietowani o krótszym (53,7%) niż o dłuższym stażu pracy (46,3%). Na 
chorobę psychiczną zwróciło uwagę po tyle samo badanych pracujących 
do pięciu i od sześciu lat. Za to wyraźnie więcej młodszych (58,7%) niż 
starszych stażem pracowników (41,3%) za przeszkodę w powrocie do „do-
mności” uznaje lenistwo klienta, a  także jego niechęć do przestrzegania 
norm społecznych (64,4% i 35,6%). Również więcej osób pracujących do 
pięciu lat (60%) niż dłużej (40%) wiąże ograniczenie w pokonaniu bez-
domności z niską samooceną klienta.

Zaznaczone przez trzy czwarte badanych osób uzależnienia klienta 
wymagają krótkiego komentarza. Są one bowiem traktowane w  dwoisty 
sposób. Po pierwsze, występują jako przyczyna utraty dachu nad głową. 
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Przykładowo, w raporcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej wymieniono je jako drugi czynnik generujący bezdomność, zaraz po 
konfliktach rodzinnych (por. Wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób 
bezdomnych – Edycja 2019). Po drugie, mogą towarzyszyć bezdomności 
i  „pojawić się” w  życiorysie bezdomnego człowieka dopiero w  trakcie jej 
doświadczania (Duracz-Walczak, 1996, s. 9). Jednakże bez względu na czas 
i okoliczności wstąpienia uzależnienia (np. choroby alkoholowej czy zgła-
szanego przez respondentów uzależnienia od dopalaczy) trzeba pamiętać, 
że proces jego zaleczenia jest długi, trudny i  zawsze obarczony ryzykiem 
nawrotu.

Następna trudność, wymieniona przez ponad 70% ankietowanych, 
to staż bezdomności. Obserwacje praktyków oraz opracowania badaczy 
jednoznacznie wskazują, że im dłużej dana osoba pozostaje bez własnego 
dachu nad głową, tym trudniej jej będzie pokonać bezdomność (por. De-
clerck, 2004; Piekut-Brodzka, 2006, s. 170).

W tabeli 5 ukazano czynniki, takie jak: poczucie bezradności/wyuczo-
na bezradność, niska samoocena, strach przed samodzielnością czy choro-
ba psychiczna. Próby ich przezwyciężenia lub ograniczenia wymykają się 
kompetencjom pracownika socjalnego. Wskazane jest zatem, by w proces 
pokonywania kryzysu bezdomności włączeni byli specjaliści z  zakresu 
psychoterapii czy psychiatrii. Objęcie „usamodzielniającej się” osoby bez-
domnej kompleksowym wsparciem zwiększa szanse na trwały powrót do 
„domności”.

ZAKOŃCZENIE

W  artykule przedstawiono opinie praktyków (pracowników socjalnych, 
wychowawców, psychoterapeutów, kierowników i  dyrektorów schronisk, 
noclegowni i domów dla osób bezdomnych) na temat wychodzenia z bez-
domności. Omówiono interpretację tego terminu oraz obserwowane przez 
badanych postawy ich klientów wobec możliwości pokonania doświadcza-
nego kryzysu wraz z towarzyszącymi im trudnościami. W żadnym z opisa-
nych obszarów nie stwierdzono występowania istotności zależności pomię-
dzy stażem pracy ankietowanych a analizowanymi obszarami.

Z zebranego materiału wynika, że najwięcej ankietowanych (68%) ro-
zumie je jako opuszczenie placówki przez mieszkańca, przy jednoczesnej 
pewności, że samodzielnie funkcjonuje poza nią. Jednocześnie w toku wy-
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wiadów zaznaczano, że pokonanie kryzysu bezdomności należy interpre-
tować indywidualnie dla każdego klienta, przy czym składają się na nie: 
posiadanie i  utrzymanie pracy, uregulowanie opłat za zajmowany lokal, 
umiejętność zarządzania budżetem domowym, przynależność do „domnej” 
grupy społecznej i  do społeczności lokalnej, utrzymywanie abstynencji 
i motywacja do życia poza strukturami bezdomności. Warto zaznaczyć, że 
wymienione obszary pokrywają się ze sferami przyjętymi przez Pomorskie 
Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności.

Niewiele ponad połowa ankietowanych jest zdania, że o  pokonaniu 
bezdomności można mówić po 7–12 miesiącach od opuszczenia placówki. 
Jednocześnie, co trzeci badany przyznawał, że jego klienci raczej wolą do-
świadczać bezdomności, niż próbować ją przezwyciężyć. Głównymi prze-
szkodami w tym są: uzależnienia, czas pozostawania bez dachu nad głową 
oraz przekonanie o własnej bezradności. Na zakończenie trzeba podkreślić, 
że wymienione utrudnienia dotyczą nie tylko wyjścia z bezdomności, lecz 
także dochodzenia do niej. Z tego powodu powinny być uwzględniane przy 
konstrukcji programów profilaktycznych i osłonowych.
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“TEACHING HOW TO LIVE”.  SOCIAL SERVICE 
REPRESENTATIVES ABOUT THE PROCESS OF GET TING OUT 
OF HOMELESSNESS

ABSTR ACT
In the literature on homelessness, the term ‘leaving homelessness’ is used. 
However, it is not specified. Intuitively, it is understood as overcoming the 
crisis of homelessness, leaving the shelter and living in a place where the client 
can act independently. Doubts are raised, regarding the period of time after 
which it can be considered that a person has left homelessness. The aim of the 
article is to show the opinions of practitioners, i.e. social workers, educators, 
psychologists, staff managing institutions for people without their own shelter 
on the interpretation of the term “leaving homelessness”. The paper presents 
the results of a  survey carried out in 2018, among 155 practitioners repre-
senting 30 institutions (shelters, hostels, single mother houses). It shows that 
“leaving homelessness” is understood as leaving the shelter and the certainty 
that the client has been functioning independently in the social environment 
for at least 7–12 months. At the same time, he/she must have a job, support 
himself/herself, build a  social network, maintaining abstinence. The survey 
also showed that, according to 38% of respondents, their clients are not inter-
ested in “returning home” and rather prefer to be in the shelter. This is related 
to their addictions, long homelessness and a sense of helplessness.
KEYWORDS: homelessness, a person experiencing homelessness, leaving home-
lessness


