Wyniki ankiety – wrzesień 2010
Profil osoby bezdomnej mieszkańca Domu Brata Alberta
w Gorzowie Wlkp.
Przeprowadzone badanie ankietowe miało na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Jacy są
mieszkańcy Domu Brata Alberta w Gorzowie Wlkp. I jakich form pomocy oczekują aby ich
usamodzielnianie było skuteczne.

Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu 2010 r. przez pracowników i stażystów.
Odpowiedzi na postawione pytania uzyskane zostały z materiałów dotyczących mieszkańców
będących w posiadaniu opiekuna oraz poprzez rozmowę z mieszkańcem. Badanie było
anonimowe i objęło 32 mieszkańców.
Postawiono 21 pytań w następujących obszarach:
1.
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8.

Przyczyny bezdomności, próby wyjścia i postawa względem tej sytuacji życiowej
Sytuacja rodzinna oraz utrzymywanie więzi rodzinnych
Sfera duchowa
Stan zdrowia, uzależnienie od środków psychoaktywnych i próby leczenia
Źródło dochodu
Długość pobytu w TBA z uwzględnieniem wcześniejszych pobytów
Pozostałe dane tj. : wiek, wykształcenie
Podejmowanie prób usamodzielnienia się i ocena ich skuteczności przez mieszkańców

I
Przyczyny bezdomności, próby wyjścia i postawa względem
tej sytuacji życiowej

Uzyskane odpowiedzi pozwalają na stwierdzenie, że główną przyczyną bezdomności
mieszkańców Domu im. św. Brata Alberta jest eksmisja (25%) oraz rozwody (35%).

72% mieszkańców podejmuje próby wyjścia z bezdomności. Natomiast 16%
mieszkańców reaguje złością, zagubieniem i smutkiem. 12% podchodzi obojętnie lub z
akceptacją do swojej bezdomności.
Łącznie mamy 28% osób niezadowolonych ze swojej sytuacji życiowej, które można
motywować do zmiany i dążyć do ustabilizowania ich życia ( np. poprzez zamieszkanie w
dps) .

II
Sytuacja rodzinna oraz utrzymywanie więzi rodzinnych

60% mieszkańców jest po rozwodzie, natomiast 37% nie założyło rodziny, a 1 pan
utracił małżonkę na skutek śmierci.

28% mieszkańców nie ma dzieci, 25% panów ma 1 dziecko. Więcej niż 1 dziecko ma 47%.

Stały kontakt ze swoimi rodzinami deklaruje 50% mieszkańców. 19% określa swoje
kontakty z rodzinami jako sporadyczne, natomiast 1 mieszkaniec kontaktuje się wyłącznie z
dziećmi.
Ogółem 72% mieszkańców kontaktuje się ze swoimi krewnymi, natomiast 28% nie
ma kontaktu ze swoimi bliskimi.

III
Sfera duchowa
Wszyscy mieszkańcy Domu im. św. Brata Alberta są osobami wierzącymi.
84% mieszkańców stwierdza, że chodzi do Kościoła

.

IV
Stan zdrowia, uzależnienie od środków psychoaktywnych
i próby leczenia

Zaledwie 34% mieszkańców jest osobami sprawnymi i zdolnymi do pracy. Pozostałe
66% mieszkańców to osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub w trakcie jego
ustalania. Osoby te wymagają wzmożonej opieki zarówno medycznej jak i w codziennym
funkcjonowaniu.

34% mieszkańców to osoby uzależnione od alkoholu. Pozostała grupa 56% nie ma
stwierdzonego uzależnienia co nie znaczy, że nie spożywała np. alkoholu lub też że nie piła
szkodliwie. Z obserwacji opiekunów wynika także, że większość mieszkańców pali papierosy
(78% stwierdza, że są nałogowymi palaczami) i pije duże ilości mocnej kawy.

50% mieszkańców podejmowało ( z różnym skutkiem) próby leczenia odwykowego.
Program ukończyło 11 osób. 50% mieszkańców nie było leczonych odwykowo.

V
Źródło dochodu mieszkańców

Żaden z panów nie podaje, że podjął legalną pracę. Stałe źródło dochodu ma 53%
mieszkańców, natomiast bez żadnego dochodu jest 47% . Ze świadczeń pomocy społecznej
korzysta 47%.

IV
Długość pobytu w TBA z uwzględnieniem wcześniejszych pobytów

81% obecnych mieszkańców korzystało wcześniej z pomocy Towarzystwa im. św. Brata
Alberta w Gorzowie Wlkp. Natomiast 19% obecnych mieszkańców stanowią osoby nowe.

Stosunkowo krótko bez domu ( do 6 m-cy) pozostaje 25%. Krótszą niż 2 lata bezdomność
deklaruje 53%. Pozostała grupa 47% jest osobami długotrwale bezdomnymi, która
najprawdopodobniej pozostanie w kręgu zainteresowania opieki społecznej.

VII
Pozostałe dane tj. : wiek, wykształcenie

Największą grupę 453% mieszkańców Domu im. św. Brata Alberta stanowią osoby
wieku od 51 do 70 lat. Powyżej 50 lat ma łącznie 59% mieszkańców. Jedynie 8 osób znajduje
się w przedziale od 18 do 40 lat.

Zdecydowana większość 84% mieszkańców posiada wykształcenie podstawowe i
zawodowe. Pozostali mieszkańcy 16% posiadają wykształcenie średnie.

VIII
Próby usamodzielnienia się i ocena ich skuteczności:

Prognozowana przez opiekuna możliwość usamodzielnienia się określona w skali
od 0-10.
W 3 przypadkach możliwość usamodzielnienia się określona została na poziomie 0.
Poniżej 5 punktów to potencjalne usamodzielnienie się kolejnych 9 osób.
Od 5 do 8 punktów i więcej opiekunowie przyznali w 17 przypadkach. Na poziomie 9
i 10 punktów opiekunowie cenili szanse 3 panów.
90% mieszkańców w opinii opiekunów nie ma szans na samodzielne życie i będzie
musiało pozostawać pod opieką stosownych placówek.
Podejmowane próby usamodzielnień w przeszłości:
Mieszkańcy (53%) odpowiadali, że podejmowali próby usamodzielnienia. W odpowiedzi na
pytanie: Dlaczego podejmowane próby usamodzielnienia
okazały się nieskuteczne
respondenci odpowiadali najczęściej, że brak pracy ( 8 osób) spowodował powrót do
bezdomności. Jako przyczyny pojawiały się także: spożywanie alkoholu, choroba, stan
zdrowia, konflikty, wysoki czynsz.
Zapytaliśmy także panów jakie wg nich nasze działania mogą pomóc w skutecznym
usamodzielnieniu.

Wg naszych mieszkańców najbardziej oczekiwaną pomocą jest praca socjalna oraz pomoc opiekuna –
terapeuty, pielęgniarki oraz porady prawne. Żaden z panów nie widzi konieczności skorzystania z
pomocy terapeuty uzależnień!

Jakie zajęcia najlepiej pomocą wyjść z bezdomności? Wg naszych mieszkańców są to właśnie
realizowane przez nas zajęcia indywidualne i grupowe, choć aktywność uczestników oceniamy na
bardzo niskim poziomie. 19 panów wskazało także, że hobby ( organizacja czasu wolnego) jest bardzo
pomocna w usamodzielnieniu.
Na pytanie otwarte: Co przeszkadza mi w usamodzielnieniu się? Uzyskano zróżnicowane odpowiedzi,
często podawano kilka przyczyn, najczęściej wskazano na brak pracy i środków finansowych(16 osób)
oraz zły stan zdrowia (8 osób). Podawano także, że przeszkodą w usamodzielnieniu są: brak
mieszkania, brak kontaktu z rodziną, strach przed powrotem do picia, problemy osobowościowe, złe
towarzystwo, alimenty, biurokracja i urzędy. Jedna osoba nie widzi żadnych przeszkód w
usamodzielnieniu się.

