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Wstęp
Motywy realizacji badania.
Przeprowadzone 14 grudnia 2007 roku badania bezdomności w Gorzowie
Wielkopolskim są w województwie lubuskim przedsięwzięciem pionierskim. Główne cele
badania były czysto praktyczne. Chodziło o zdobycie

wiedzy o rzeczywistej liczbie

i kondycji osób bezdomnych na obszarze Gorzowa Wielkopolskiego. W założeniu zdobyte
w badaniu dane pozwoliły by w przyszłości skoordynować i dostosować ofertę wsparcia
osobom bezdomnym ze strony organizacji zajmujących się ich problemami oraz być może
posłużyć decydentom politycznym w tworzeniu miejskiej strategii walki z bezdomnością.
Brak rzetelnych danych co do osób bezdomnych powodował problemy związane
z niedoszacowaniem środków finansowych przekazywanych na walkę z tym zjawiskiem lub
skupianie się na udzielaniu im jedynie pomocy doraźnej. Uzyskane w badaniu wyniki
pomogą przezwyciężyć te trudności i odpowiednio zarządzać zasobami będącymi w gestii
instytucji pomocowych. Należy w tym miejscu wspomnieć o częstej, szczególnie w dużych
ośrodkach miejskich, praktyce zawyżania przez różne organizacje pomocowe liczby
bezdomnych w celu uzyskania większych środków finansowych na działalność1. Wiedząc o
takich praktykach, powodowanych zresztą troską o własne funkcjonowanie odnośnych
organizacji, depozytariusze środków publicznych niechętnie udzielają wsparcia finansowego
instytucją przeciwdziałającym bezdomności. Badanie pozwoli na weryfikację tego typu obaw
istniejących wśród przedstawicieli władz.
Ponad wymienione powyżej inicjatorom badania przyświecały również cele typowo
badawcze. Dzięki poszerzeniu wiedzy o życiu i funkcjonowaniu osób bezdomnych, można
będzie w przyszłości stworzyć stałą instytucję badawczą, monitorującą ten niemal zupełnie
nieznany obszar życia społeczności lokalnej Gorzowa Wlkp. oraz działającą na rzecz
wypracowywania

strategii

działań

pomocowych

i

wspierających

wychodzenie

z
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bezdomności . W historii miasta można odnaleźć liczne instytucje dobroczynne
przeciwdziałające bezdomności i wykluczeniu społecznemu. Jedna z nich, istniejący od
XVIII do połowy XX wieku Krajowy Dom Ubogich, znajdowała się w budynkach obecnie
1
2

Por.: Ch. Jencks, The Homeless, Cambridge, Massachusetts, London 1994 r.
M. Porowski, Bezdomność, w: Encyklopedia Socjologii, t.1, Warszawa 1998 r., s.60 i n.
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należących do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, jednej z głównych uczelni wyższych
miasta i regionu3. Nawiązując to tradycji budynków obecnej uczelni można w przyszłości
nawiązać ukierunkowane na działalność naukową, partnerstwo między PWSZ w Gorzowie
Wlkp. a instytucjami przeciwdziałającymi czy zwalczającymi bezdomność.

Dotychczasowe badania tego typu w Polsce.
W chwili obecnej

wystandaryzowane, cykliczne badania bezdomności, ujawniające

metodologię i sposób zbierania danych, prowadzone są

w Polsce jedynie na obszarze

województwa pomorskiego4. Badania te są realizowane przez Pomorskie Forum na rzecz
Wychodzenia z Bezdomności5. Zdobywane z

każdym rokiem nowe dane przynosiły

poszerzenie wiedzy o bezdomności na Pomorzu, nie poprawiały jednak wiedzy o problemie
na pozostałym obszarze kraju. Badania w Pomorskiem są prowadzone w ramach szerszego
projektu europejskiego „AGENDA BEZDOMNOSCI” finansowanego przy udziale środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
Problem bezdomności jest szeroko podejmowany w literaturze socjologicznej 6. Należy
podkreślić trudności metodologiczne jakie napotykają badacze tematyki bezdomności.
Uzyskiwanie

niezafałszowanych

danych

wymaga

elastycznych

ale

precyzyjnych

i pozwalających na standaryzację narzędzi badawczych oraz zaangażowania w badania
stosunkowo dużych zasobów, zarówno ludzkich jak i materialnych. Istotnym faktem jest
bowiem niezwykła trudność w dotarciu do badanych bezdomnych, którzy nie posiadając
stałego adresu nieustannie przemieszczają się i nieufnie traktują przedstawicieli instytucji
państwowych czy pomocowych o ile nie oferują im wsparcia. Oczekując korzyści bezdomni
mogą zgodzić się na udział w badaniu, jednak uzyskane w ten sposób wyniki mogą okazać się
zafałszowane. Ponadto problem bezdomności w różny sposób dotyka różne kraje, co utrudnia
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Por.: J. Benyskiewicz, Z. Boras, A. Wędzki, Dzieje Gorzowa, Gorzów Wlkp. 1990 r.
A. Przymeński podaje, że badania bezdomności prowadziło również stowarzyszenie „Markot”. Jednak nie
upubliczniło ono używanej metodologii, co nie pozwala na weryfikację rzetelności uzyskanych danych. Por.: A.
Przymeński Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce współczesnej, Poznań 2001 r.
5
Por.: P. Olech, Badanie socjodemograficzne 2003, Gdańsk 2003r.; M. Debski, P. Olech, Socjodemograficzny
Portret Zbiorowości Ludzi Bezdomnych w województwie pomorskim, Gdańsk 2005 r.
6
Por.: M. Pisarska, Bezdomni w Łodzi – analiza socjologiczna, „Polityka Społeczna” nr 11-12 1993 r.; S.
Golinowska, E. Tarkowska, I. Kopinska, Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania, metody, wyniki,
Warszawa 2005 r.; W kręgu problematyki bezdomności polskiej, red.: A. Duracz-Walczak, Warszawa, Gdańsk
2001/2002 r.; L. Stankiewicz, Zrozumieć bezdomność, Olsztyn 2002 r.; Więcej o literaturze przedmiotu:
http://www.bratalbert.org.pl/bezdom/publikac.htm (pobrano 4 stycznia 2008 r.).
4
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nie tyle recepcję raz wypracowanych metod badawczych, co obniża ich przydatność w
innym otoczeniu społecznym i cywilizacyjnym.
Sprawy bezdomności zostały dostrzeżone przez instytucje europejskie, które przyjęły
dokument Europejskiej Strategii Wyłączenia Społecznego7. W ramach realizacji strategii
Europejska Federacja Narodowych Organizacji Pozarządowych Pracujących na rzecz
Bezdomnych (FEANTSA) przygotowała w 2004 roku metodologię badania bezdomności Europejską Typologie Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS8.

7

Dokument ten zakłada tworzenie strategii zapobiegania bezdomności, ustalanie przyczyn bezdomności,
zmniejszanie skali bezdomności, zmniejszanie negatywnych skutków bezdomności dla osób i rodzin, stworzenie
stabilnych warunków mieszkaniowych dla osób wychodzących z bezdomności. Por.:
http://www.feantsa.org/code/en/pg.asp?Page=47 (pobrano 3. 01.2008r.); T. Ciszak, M. Theiss, Posiedzenie
Rady Europejskiej w Sztokholmie – główne postanowienia, Biuletyn Analiz UKiE nr 6 maj 2001 r.
8
Por.: http://www.feantsa.org/code/en/pg.asp?Page=47 (pobrano 3. 01.2008r.).
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Metodologia
ETHOS składa się z dwóch elastycznie dostosowanych do możliwości poszczególnych
państw Wspólnot. Są to: koncepcyjna definicja bezdomności oraz typologia operacyjna.
Definicja koncepcyjna opiera się na uznaniu, że pojęcie DOM opiera się na trzech
obszarach – filarach pojęcia. Są to:
1. Obszar fizyczny – dom w sensie fizycznego domostwa – budynku, terenu;
2. Obszar społeczny – dom w sensie społecznym, najczęściej rozumiany jako
rodzina czy ognisko domowe, krewni, możliwość wychowania dzieci, itp.;
3. Obszar prawny – dom rozumiany w sensie prawa do pobytu czy prawa
własności.
Wykluczenie z któregokolwiek obszaru powoduje, że jednostka w szerszym lub w węższym
sensie staje się bezdomną. W najbardziej drastycznych, najbardziej zauważalnych przez resztę
społeczeństwa przypadkach, wykluczenie będzie obejmować wszystkie trzy obszary.
W metodologii ETHOS pojawiają się Cztery kategorie koncepcyjne: bez dachu nad
głową, bez miejsca zamieszkania, niezabezpieczone zakwaterowanie i nieodpowiednie
zakwaterowanie. Dwie pierwsze kategorie oznaczają bezdomność, dwie pozostałe
wykluczenie mieszkaniowe9. Badanych można więc podzielić na dwie podstawowe
kategorie koncepcyjne:

bez dachu nad głową - ROOFLESS oraz HOUSELESS – bez

mieszkania i pięć podkategorii operacjonalizujących. Wszystkie siedem typów bezdomności
zwarto w prezentowanej poniżej tabeli.

9

http://www.bratalbert.org.pl/images/PDF/ETHOS.pdf (pobrano dnia 04.stycznia 2008r.).

5

Tabela nr 1. Teoretyczne obszary bezdomności w metodologii ETHOS.

Źródło: http://www.bratalbert.org.pl/images/PDF/ETHOS.pdf (pobrano dnia 04.stycznia 2008r.).

6

Dokonując w oparciu o powyższe kryteria operacjonalizacji, ETHOS tworzy następujące
typy bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego:
Tabela nr 2. Typy bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego.

Źródło: : http://www.bratalbert.org.pl/images/PDF/ETHOS.pdf (pobrano dnia 04.stycznia 2008r.).
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Powyższe ustalenia teoretyczne, oraz praktyka, wskazują, że stawanie się osobą bezdomną
stanowi pewien proces. Według FEANTSA można go podzielić na kilka faz, zależnych od
czasu trwania okresu bezdomności.
1. Faza wstępna - załamanie planu życiowego i rozpad rodziny. Trwa od 0 do 2 lat.
Człowiek w tej fazie nie postrzega siebie jako bezdomnego. Nadal posiada stały
adres w dokumencie tożsamości. Ciągle utrzymuje pewne, słabnące jednak,
kontakty z rodziną. Osoby takie mogą unikać instytucji wsparcia uważając, że
kontakt z innymi bezdomnymi spowoduje u nich stygmatyzację. Bezdomny
postrzega swoja sytuację jako przejściową i wciąż oczekuje, że po otrzymaniu
odpowiedniej pracy jego los się odwróci i będzie mógł wrócić do rodziny.
Niewielu jednak bez wsparcia organizacji pomocowych cel ten udaje się
osiągnąć. Z biegiem czasu osoba tak „uczy się” bezdomności, bardzo często
pojawia się u niej choroba alkoholowa czy uzależnienie od narkotyków.
Czynniki te powodują dalsze utrwalanie w bezdomności.
2. Faza ostrzegawcza - ubóstwo. Trwa 2 do 4 lat. Osoba bezdomna nadal postrzega
swoją sytuację życiową jako tymczasową i spowodowaną jakimiś dającymi się
racjonalnie wytłumaczyć czynnikami. Mogą to być konflikty rodzinne,
konieczność

znalezienia

lepszej

pracy

poza

miejscem

zamieszkania,

zamieszkiwanie w schronisku z powodu opłacalności takiego lokum itp. Nadal
występuje głęboka niechęć do przyznania się do sytuacji bezdomności. W
bagażu fazy wstępnej występuje już rozwinięty alkoholizm lub inne
uzależnienia. Rodzina zaczyna się orientować w sytuacji bezdomnego i aby
ustrzec się przed nieprzyjemnymi konsekwencjami prawnymi jego czynów
wymeldowywuje go z mieszkania. Bezdomny trwoni na używki, lub traci
pozostawiając na rzecz rodziny, cały swój majątek. W tej może on fazie nawet
kilkakrotnie

próbować

powracać

do

„normalności”.

Jednak

bez

specjalistycznego wsparcia najczęściej, w wyniku twardego zetknięcia się z
problemami prawdziwego życia, znowu ucieka w bezdomność. W końcu
pojawia się przeczucie, że bezdomność jest jakąś regułą w jego życiu i błędne
przekonanie, że jej powody tkwią poza nim samym.
3. Faza adaptacyjna. Trwa od 4 do 6 lat. Okres trwania bezdomności i wcześniejsze
próby wyjścia z niej spowodowały, że osoba tak zdaje sobie sprawę że lepiej się
8

czuje w środowisku bezdomnych niż poza nim. Bezdomny zna hierarchię
środowiska i sposoby przetrwania poza społeczeństwem. W świadomości takich
osób pojawiają się postawy roszczeniowe, przekonanie, że ponieważ oddali
innym swoje miejsce w tzw. normalnym społeczeństwie, to coś im się od tego
społeczeństwa należy. Próby wychodzenia z bezdomności są incydentalne.
Znika poczucie winy i pojawia się poczucie krzywdy. Bezdomny czuje się
skrzywdzony tym, że poszukuje. Znowu w sytuacji gdy jest poszukiwany przez
rodzinę

występuje u niego obawa, że wynika to z chęci obarczenia go

dodatkową

odpowiedzialnością

czy

nawet

ukarania.

Pogłębiają

się

dotychczasowe nałogi.
4. Faza chroniczna. Trwa 6 do 10 lat. W tej fazie bezdomny jest dostosowany do
warunków życia w bezdomności. Próbuje „ustawić” się w schronisku. Czasami
podejmuje prace dorywcze. Nadal pogłębiają się nałogi, środki odurzające i
alkohol są jednak przyjmowane bardziej świadomie, tak aby personel
organizacji pomocowych nie dowiedział się, że ich podopieczny wciąż nie
zerwał z nałogiem. Niemal nie występują kontakty z rodziną.
wieloletnich

nałogów.

Głownie

nadużywania

alkoholu,

W wyniku

bardzo

często

niekonsumpcyjnego, oraz ogólnie złych warunków życia mocno pogarsza się
stan zdrowia bezdomnych. Do najczęstszych należą: choroby układu krążenia,
płuc, marskość wątroby, choroby układu pokarmowego, liczne niedowłady
kończyn i polineuropatie jako powikłania przewlekłego alkoholizmu oraz
pozostałość po przebytych udarach mózgu i urazach. Z powodu złego stanu
organizmu i postępującej choroby alkoholowej pojawiają się tęsknoty za
znalezieniem stałego miejsca pobytu, a jednocześnie dość realny krytycyzm
wobec

siebie

i

swojej

sytuacji

życiowej

oraz

większe

poczucie

odpowiedzialności za własny los.
5. Faza bezdomności trwałej. Powyżej 10 lat w bezdomności. Bezdomny traci

wszelką motywację do powrotu do normalnego życia. Bezdomny nie potrafi
normalnie funkcjonować samodzielnie a jego aktywność jest ukierunkowana na
wegetację. Wyjście z tej fazy bezdomności jest możliwe jedynie z bardzo silnym
wsparciem psychologicznym i instytucjonalnym.
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Narzędzie badawcze
W oparciu o powyższą metodologię Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z
Bezdomności opracowało narzędzie badawcze w postaci kwestionariusza ankiety oraz zestaw
wskazówek dla ankieterów, w oparciu o które mieli oni przeprowadzać wywiad. Narzędzie
badawcze, w postaci ankiety, oraz procedury zostały udostępnione gorzowskiemu oddziałowi
Stowarzyszenia Brata Alberta i przyjęte również w badaniach przeprowadzonych 14 grudnia
2007 roku na obszarze Gorzowa Wlkp. Poniżej przedstawiono kwestionariusz ankiety.
Kwestionariusz dotyczący osoby dorosłej dnia 14.12.2007r
Miejsce przeprowadzenia badania (podać nazwę i adres)
1. Placówka..................................................................................................................
2. Szpital.......................................................................................................................
3. Zakład Penitencjarny.................................................................................................
4. Izba Wytrzeźwień......................................................................................................
5. Miejsca niemieszkalne .............................................................................................
6. Działki i altany...........................................................................................................
7. Mieszkanie wspierane................................................................................................
Uwagi .................................................................................................................................................
UWAGA!!! Pierwszym pytaniem, które należy zadać respondentowi jest pytanie czy w dniu dzisiejszym był badany
tym wywiadem. Jeśli dana osoba już uczestniczyła w wywiadzie prosimy nie rozpoczynać wywiadu
UWAGA!!! Ankieter nie zadaje tego pytania tylko zaznacza prawidłową odpowiedź na podstawie obserwacji
Płeć:

1.

mężczyzna

1.

2.

2.

kobieta

3.

trudno powiedzieć (w przypadku, kiedy trudno jednoznacznie stwierdzić płeć badanej
osoby)

Proszę podać Pana(i) rok urodzenia : ......................................................rok.
Jaki jest poziom Pana(i) wykształcenia?

3.

1.

niepełne podstawowe

2.

podstawowe
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3.

zawodowe

4.

średnie

5.

wyższe

Ostatnie zameldowanie na stałe:
1.

na terenie Gorzowa Wlkp. → przejdź do pytania 6

4.
2. na terenie obecnego województwa lubuskiego → przejdź do pytania 5
3.

inne województwo → przejdź do pytania 6

Powiat i miejscowość woj. lubuskiego
5.
Powiat……………...............…………../Miejscowość…………………………………….
Czy posiada Pan(i) ubezpieczenie zdrowotne?
1.

tak

2.

nie

3.

nie wie → nie czytać tej odpowiedzi

6.

Nocleg

Posiłek

Odzież

Wsparcie
Finansowe

Nie
korzyst
a
5

7.
Czy korzysta Pan(i) z pomocy i w jakiej postaci?

1.

Ośrodków Pomocy Społecznej

1

2

3

4

2.

Organizacje Pozarządowe

1

2

3

4

5

W jaki sposób najczęściej zdobywa Pan(i) wyżywienie? Można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź

8.

1.

Jadłodajnie / stołówki/bary,

2.

Kościoły / parafie / zakony (czy też zgromadzenia zakonne),

3.

Posiłki w placówkach,

4.

Organizacje wydające żywność (np. PKPS, PCK, CARITAS, OPS, które wydają żywność typu konserwy,
suchy prowiant, bony i talony na żywność a nie na posiłek),

5.

Dożywiam się u rodziny,

6.

Sam (a) kupuje,

7.

Żebractwo / ludzie dobrej woli,
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8.

Wystawki ze sklepów (produkty przeterminowane lub na granicy terminu przydatności);,

9.

Śmietnik,

10. Inne, jakie ………………………………………………………………….

Jak często spożywa Pan(i) ciepły posiłek?

9.

5.

Kilka razy w miesiącu;

1.

Kilka razy dziennie

6.

raz na miesiąc

2.

raz na dzień ;

7.

rzadziej niż raz na miesiąc

3.

Kilka razy w tygodniu;

8.

4.

Raz w tygodniu;

trudno powiedzieć → nie czytać tej
odpowiedzi

Jak długo jest Pan(i) osobą bezdomną (podać liczbę lat)?
10.
...............................................................................
Biorąc pod uwagę cały okres Pan(i) bezdomności proszę powiedzieć, w jakim miejscu i jak długo przebywał
Pan(i) najdłużej? W tym pytaniu najpierw należy przeczytać wszystkie miejsca a po wybraniu przez osobę
bezdomną jednego z nich należy zapytać się o liczbę lat spędzonych w tym miejscu.
UWAGA!!! Można wybrać więcej niż 1 miejsce zamieszkania. Suma wpisanych lat powinna być zgodna z
ilością lat wpisanych w pytaniu nr 10. Jeśli nie jest, trzeba zweryfikować udzielone odpowiedzi.

11.

12.

1.

Placówka

liczba lat…………….

2.

Szpital

liczba lat…………….

3.

Zakład Penitencjarny

4.

Miejsca niemieszkalne liczba lat………….…

5.

Działki i altany

6.

Mieszkania wspierane

7.

trudno powiedzieć → nie czytać tej odpowiedzi

liczba lat…………….

liczba lat………….....
liczba lat…………….

Gdzie przebywał/a Pan(i) najczęściej w ciągu ostatnich
12 miesięcy? (Można zaznaczyć maksymalnie 5
odpowiedzi)

1.

schronisko, noclegownia, ogrzewalnia

7.

rury i węzły ciepłownicze, bunkry

8.

kątem u rodziny lub znajomych
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(placówki dla bezdomnych)

9.

mieszkania wspierane

2.

stancje, pokoje wynajmowane

10. szpital

3.

altanki, baraki na działkach

11. zakład penitencjarny

4.

pustostany, domy do rozbiórki

12. inne/jakie
...........................................................

5.

dworzec, wagony, bocznice kolejowe

6.

klatki schodowe, strychy, piwnice

Kto według Pana(i) ponosi największą odpowiedzialność za Pana(i) bezdomność? Można zaznaczyć więcej niż 1
odpowiedź

13.

1.

państwo / rząd

2.

społeczeństwo

3.

ja sam

4.

moja rodzina

5.

moi znajomi

6.

system pomocy osobom bezdomnym

7.

nie wiem → nie czytać tej odpowiedzi

9.

inne ..................................................................................................................................

Jakie są zewnętrzne (strukturalne) przyczyny Pana(i) bezdomności? (Można zaznaczyć maksymalnie 3
odpowiedzi)

14.

1.

wypędzenie z mieszkania przez rodzinę/współlokatorów z powodu konfliktów

2.

ucieczka przed przemocą w rodzinie

3.

wymeldowanie – decyzja administracyjna

4.

eksmisja

5.

utrata noclegów w miejscu byłej pracy

6.

konieczność opuszczenia domu dziecka na skutek pełnoletniości

7.

pozostawienie mieszkania rodzinie z własnej inicjatywy

8.

zadłużenie

9.

bezrobocie

10. opuszczenie zakładu karnego
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11. inne, jakie? ......................................................................................................................
Jakie są wewnętrzne (jednostkowe) przyczyny Pana(i) bezdomności? (Można zaznaczyć maksymalnie 3
odpowiedzi)

15.

1.

alkoholizm

2.

narkomania

3.

choroba psychiczna

4.

rozpad związku partnerskiego

5.

własny wybór

6.

niepełnosprawność

7.

inne, jakie? ......................................................................................................................................

Czy ma Pan(i) złożony wniosek o przydział mieszkania komunalnego lub socjalnego?
16.

1.

tak

2.

nie

Czy jest Pan(i) na liście oczekujących na mieszkanie?
1.

tak

2.

nie

3.

nie wie → nie czytać tej odpowiedzi

17.

Czy ma Pan(i) orzeczoną grupę inwalidzką lub stopień niepełnosprawności?
1.

tak → przejdź do pytania nr 19 omiń pytanie nr 20

2.

nie → przejdź do pytania nr 20

3.

nie wie → nie czytać tej odpowiedzi

18.

Jaki stopień niepełnosprawności Pan(i) posiada?
1.

znaczny/ pierwsza grupa

2.

umiarkowany/ druga grupa

3.

lekki/ trzecia grupa

4.

nie wiem → nie czytać tej odpowiedzi; przejdź do pytania nr 20

19.

Czy stara się Pan(i) o przyznanie grupy inwalidzkiej/stopnia niepełnosprawności?
20.
1.

tak
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2.

nie

Swój stan zdrowia ocenia Pan(i) jako:
1.

bardzo dobry

2.

dobry

3.

dostateczny

4.

niedostateczny

5.

trudno powiedzieć → nie czytać tej odpowiedzi

21.

Czy posiada Pan(i) kwalifikacje zawodowe?
22.

1.

tak

2.

nie

Czy pracuje Pan(i) zarobkowo? (uwzględniając również pracę na czarno)
23.

1.

tak → przejdź do pytania 24 i omiń pytanie 25

2.

nie → omiń pytanie nr 24 i przejdź do pytania 25

Czy ma Pan(i) stałą umowę o pracę, zlecenie bądź o dzieło?
24.

1.

tak

2.

nie

Dlaczego Pan(i) nie pracuje? (Można zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi)

25.

1.

nie opłaca mi się pracować

2.

ze względu na zły stan zdrowia

3.

ze względu na brak ofert pracy

4.

ze względu na nieodpowiedni wiek

5.

nie chce pracować

6.

nie może pracować/dlaczego nie może pracować ..........................................................
.......................................................................................

7.

inne/jakie .......................................................................................................................

Czy jest Pan(i) zarejestrowany(a) jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w Urzędzie Pracy?
26.

27.

1.

tak

2.

nie

Jakie inne źródła dochodu Pan(i) posiada? (Można zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi)
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1.

praca dorywcza sezonowa

6.

alimenty

2.

zasiłek z pomocy społecznej

7.

renta/emerytura

3.

świadczenia z ZUSu

8.

inne/jakie

4.

zbieractwo

9.

nie posiada

5.

żebractwo

Czy posiada Pan(i) jakieś niespłacone długi, pożyczki, zaległości finansowe, bądź inne bieżące zobowiązania
finansowe, np. comiesięczne alimenty?
28.

1.

tak

2.

nie

Jakie jest Pana(i) aktualne miejsce pobytu?
1.

Placówka

2.

Szpital

3.

Zakład Penitencjarny

29.

4.

Izba Wytrzeźwień

5.

Miejsca niemieszkalne

6.

Działki i altany

7.

Mieszkanie wspierane

Imię, nazwisko osoby wypełniającej, kontakt, godzina: ................................................................................
Podpis osoby wypełniającej .............................................................
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Omówienie wyników:
Liczba badanych przypadków bezdomności
Zebrano dane od 107 osób bezdomnych. W chwili zbierania danych
75 badanych , przebywało w placówce opieki;
18 badanych przebywało w miejscu określonym w kwestionariuszu jako „miejsce
niemieszkalne”,
6 badanych przebywało w szpitalu,
5 badanych przebywało w altanach i działkach
3 badanych przebywało mieszkaniu wspieranym.
Wykres nr 1. Liczba badanych w poszczególnych miejscach zbierania danych.

Źródło: opracowanie własne.
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Cechy społeczno – demograficzne badanych
o Płeć
W pytaniu nr 1 „Płeć”, w grupie 107 badanych
4 przypadki stanowiły kobiety
103 przypadków stanowili mężczyźni.
Wykres nr 2. Płeć badanych

Źródło: opracowanie własne.

o Wiek
W pytaniu nr 2 „Proszę podać Pana(i) rok urodzenia” , wiek badanych był
określany w przedziałach pięcioletnich w oparciu o deklarowaną datę urodzenia.
Odnotowano następujące ilości osób co do daty ich urodzenia, podawane w
interwałach pięcioletnich, charakteryzujące populacje bezdomnych:
1925-1930 – 1 osoba
1931-1935 – 1 osoba
1936-1940 – 10 osób
1941-1945 – 4 osób
1946-1950 – 19 osób
1951-1955 – 16 osób
1956-1960 – 28 osób
1961-1965 – 11 osób
1966-1970 – 11 osób
1971-1975 – 0 osób
1976-1980 – 5 osób
1981-1985 – 0 osób
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1986-1990 – 1 osoba
Wykres nr 3. Badani bezdomni według dat urodzenia, w przedziałach pięcioletnich.

Źródło: opracowanie własne.

o Wykształcenie
W pytaniu nr 3 „Jaki jest poziom Pana(i) wykształcenia?”, odnotowano:
1 osobę badaną z wykształceniem niepełnym podstawowym,
33 z wykształceniem podstawowym,
38 z wykształceniem zawodowym,
27 z wykształceniem średnim
4 z wykształceniem wyższym.
Wykres nr 4. Poziom wykształcenia badanych

Źródło: opracowanie własne.
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o Oceniany stan zdrowia
W pytaniu nr 21 „Swój stan zdrowia ocenia Pan(i) jako:”, badani określali swój
stan zdrowia jako:
5 osób -bardzo dobry
33osób - dobry
32 osób - dostateczny,
32 osób - niedostateczny
1 osoba - trudny do określenia.
Wykres nr 5. Subiektywna ocena stanu zdrowia badanych.

Źródło: opracowanie własne.

o Problem niepełnosprawności
W pytaniu nr 18 „Czy ma Pan(i) orzeczona grupę inwalidzka lub stopień
niepełnosprawności?” ,
40 badanych udzieliło odpowiedź „tak”,
49 badanych udzieliło odpowiedzi „nie”
13 badanych udzieliło odpowiedzi „nie wiem”.
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Wykres nr 6. Orzeczenia o niepełnosprawności w grupie badanych.

Źródło: opracowanie własne.

W pytaniu 19 „Jaki stopień niepełnosprawności Pan(i) posiada?”, badani podali
następujące odpowiedzi:
6 osób posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
27osób posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
10 osób posiada orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności
60osób podało odpowiedź ‘nie wiem”
Wykres nr 7. Stopień niepełnosprawności badanych.

Źródło: opracowanie własne.

W pytaniu nr 20, Czy stara się Pan(i) o przyznanie grupy inwalidzkiej/stopnia
niepełnosprawności?” uzyskano wskazania:
21

11 badanych odpowiedziało „tak”
89 badanych odpowiedziało „nie”
Wykres nr 8. Starania badanych o przyznanie grupy inwalidzkiej/stopnia niepełnosprawności.

Źródło: opracowanie własne.

o Ilość lat w bezdomności
W pytaniu nr 10 „Jak długo jest Pan(i) osoba bezdomną?”, podawane dane co do
ilości lat w stanie bezdomności przetransponowano na fazy bezdomności. W
poszczególnych fazach bezdomności możemy umiejscowić następujące ilości
badanych:
Faza wstępna –13 osób
Faza ostrzegawcza –10 osób
Faza adaptacyjna –23 osób
Faza chroniczna –22 osób
Faza bezdomności trwałej –32 osoby.
7 badanych nie podało odpowiedzi na pytanie lub odpowiedzi nie mogły być wzięte
pod uwagę w badaniu
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Wykres nr 9. Ilość osób w poszczególnych fazach bezdomności

Źródło: opracowanie własne.

Stosunek badanych do otoczenia
o Postrzegane przyczyny bezdomności


W pytaniu nr 13 „Kto według Pana(i) ponosi największa odpowiedzialność
za Pana(i) bezdomność? Można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź”, w
przebadanej zbiorowości bezdomnych podawano w:
57 przypadkach siebie samego,
31 przypadkach rodzinę,
17 przypadkach państwowo-rząd,
4 przypadkach społeczeństwo,
3 przypadkach ”inne”
2 przypadku znajomi,
1 przypadku system pomocy bezdomnym ,
1 przypadku „nie wiem”.
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Wykres nr 10. Wskazania badanych co do odpowiedzialności za ich bezdomność.

Źródło: opracowanie własne.



W pytaniu nr 14 „Jakie są zewnętrzne (strukturalne) przyczyny Pana(i)
bezdomności? Można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi” badani
wskazują głównie:
29 przypadków - wymeldowanie decyzją administracyjną ,
25 przypadków - wypędzenie przez rodzinę lub najbliższe środowisko,
24 przypadków - pozostawienie mieszkania rodzinie z własnego wyboru,
20 przypadków - eksmisję,
14 przypadków - wskazanie „inne”,
9przypadków - opuszczenie zakładu karnego ,
7 przypadków - ustanie możliwości noclegów w miejscu pracy,
6 przypadków - bezrobocie,
4 przypadki - ucieczka przed przemocą w rodzinie,
2 przypadki– zadłużenie,
0 przypadków– konieczność opuszczenia domu dziecka na skutek osiągnięcia
pełnoletniości.
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Wykres nr 11. Zewnętrzne (strukturalne) przyczyny bezdomności, według badanych.

Źródło: opracowanie własne.



W pytaniu nr 15„Jakie są wewnętrzne (jednostkowe) przyczyny Pana(i)
bezdomności? Można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi”, badani
wskazywali:



37 przypadki alkoholizm,



35 przypadki rozpad związku partnerskiego,



20 przypadków własny wybór,



16 przypadków uzyskano wskazanie „inne”,



13 przypadków niepełnosprawność,



3 przypadki choroba psychiczna,



2 przypadki narkomania.
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Wykres nr 12. Wewnętrzne (jednostkowe) przyczyny bezdomności według wskazań badanych.

Źródło: opracowanie własne.

o Posiadanie ubezpieczenia społecznego
W pytaniu nr 6„Czy posiada Pan(i) ubezpieczenie zdrowotne?” w:
72 przypadkach uzyskano wskazanie – tak,
28 przypadkach uzyskano wskazanie – nie ,
1 przypadku „nie wiem”.
Tabela nr 13. Posiadanie przez badanych ubezpieczenia zdrowotnego.

Źródło: opracowanie własne.

o Korzystanie z form pomocy
W pytaniu nr 7„Czy korzysta Pan(i) z pomocy i w jakiej postaci”
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w kategorii „nocleg”,
69 badanych podało, że korzystało z takiej formy pomocy ze strony
organizacji pozarządowych,
5 badanych podało, że korzystało z takiej formy pomocy ze strony Ośrodków
Pomocy Społecznej



w kategorii „posiłek”,
70 badanych podało, że korzystało z tej formy wsparcia ze strony organizacji
pozarządowych
10 badanych podało, że korzystało z tej formy wsparcia ze strony ze strony
Ośrodków Pomocy Społecznej.



w kategorii „odzież”,
42 badanych wskazało, że korzystali z tej formy wsparcia ze strony
organizacji pozarządowych
2 badanych wskazało że korzystali z takiej formy pomocy ze strony
Ośrodków Pomocy Społecznej.



w kategorii „wsparcie finansowe”
35 badanych podało, że korzystało z tej formy pomocy ze strony Ośrodków
Pomocy Społecznej.
0 badanych podało, że korzystało z tej formy pomocy ze strony organizacji
pozarządowych.



w kategorii „nie korzystam”



15 badanych podało, że nie korzystają z pomocy Ośrodków Pomocy
Społecznej,



11 badanych podało, że nie korzystało z pomocy organizacji
pozarządowych.
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Wykres nr 14. Źródła i formy pomocy z jakich korzystają badani.

Źródło: opracowanie własne.

o Ostatnie zameldowanie
W pytaniu nr 4 „Ostatnie zameldowanie stałe” w:
58 przypadkach wskazano Gorzów Wlkp.,
16 przypadkach teren województwa lubuskiego,
19 przypadkach inne województwo , w tym wskazanie szczegółowe co do
miejscowości ostatniego zameldowania poza województwem lubuskim.:
Warszawa,
Kamińsko (województwo zachodnio pomorskie),
Myślibórz (województwo zachodnio pomorskie)(4 osoby),
Drawsko (województwo wielkopolskie),
Człopa (wielkopolskie)
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Wykres nr 15. Ostatnie miejsce zameldowania badanych.

Źródło: opracowanie własne.

W pytaniu nr 5, precyzującym , „Powiat i miejscowość woj. Lubuskiego” w:
16przypadkach uzyskano wskazanie terenu województwa lubuskiego, szczegółowo w
miejscowościach i powiatach:
Kostrzyn,
Zielona Góra,
Baczyna,
Deszczno,
Strzelce Krajeńskie (2 osoby),
Drezdenko,
Dobiegniew
Różańsko
Tarnów (Gmina Lubiszyn)
Kargowa,
Bledzew,
Grabinko,
Witnica,
Słońsk,
Słubice,
Sulęcin,
Ściechów,
Karsko,
Kargowa,
29

Świebodzin,
Gubin.
o W pytaniu nr 29 „Jakie jest Pana(i) aktualne miejsce pobytu?” uzyskano
następujące dane:
75 wskazań - placówka,
6 wskazań - szpital,
0 wskazań - zakład penitencjarny,
0 wskazań - izba wytrzeźwień,
14 wskazań - miejsce niemieszkalne,
7 wskazanie - działki i altany,
2 wskazania - mieszkania wspierane.
Wykres nr 16. Aktualne deklarowane miejsce pobytu badanego

Źródło: opracowanie własne

o Najczęstsze miejsce pobytu badanych
W pytaniu nr 12 „Gdzie przebywał/a Pan(i) najczęściej w ciągu ostatnich 12
miesięcy? Można zaznaczyć maksymalnie 5 odpowiedzi” uzyskano następujące
wskazania:


66 – placówki dla bezdomnych



9 – szpital



15 – altanki, baraki



7 – kątem u rodziny lub znajomych



7 – inne



5 – stancje, pokoje wynajmowane



6 – mieszkania wspierane
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8 – pustostany, domy do rozbiórki



9 – klatki schodowe, strychy, piwnice



5 – wagony, dworce, urządzenia kolejowe



2 – zakład penitencjarny



0 – węzły ciepłownicze

Wykres nr 17. Najczęstsze miejsca pobytu badanych w czasie ostatnich 12 miesięcy.

Źródło: opracowanie własne.

W pytaniu nr 11 „Biorąc pod uwagę cały okres Pana(i) bezdomności proszę
powiedzieć w jakim miejscu i jak długo przebywał Pan(i) najdłużej? (...)W tym
pytaniu można wybrać więcej niż jedna odpowiedź” uzyskano następujące wskazania
co do ilości lat i miesięcy (m) spędzonych w poszczególnych lokalizacjach:
Tabela nr 3 Wskaźnik czasotrwałości pobytów badanych.

miejsce

Ilość lat i miesięcy (m)
pobytu w danej lokacji,
według wskazań badanych

Suma lat

Wskaźnik
czasotrwałości
pobytu (suma
lat dzielona
przez 10)

Placówki dla bezdomnych

13; 3; 12; 7; 1,5;1;4m; 10;3m;
4m;3m;2m;6;3;3m;1m;1;
1m;9;5; 2;1;10; 2; 8; 2; 6; 1;
12; 6m; 4; 2; 6;7; 6; 8; 5;2;
10; 6; 3m; 1; 1; 1; 7; 3; 1; 2;
4; 2; 1; 1; 5; 9,5; 1,5; 2; 1m;
2; 4; 2; 5; 1,5; 4; 3; 2; 6; 5; 1

194,50

19,45

Szpital

10; 1,7; 2m; 1,5; 4; 1; 6; 2; 6;
1m; 1

44,25

4,43
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Miejsca niemieszkalne

9m; 6m; 4; 1; 17; 5; 8m; 1; 2;
1; 6m; 1;7;5;10

56,50

5,65

Zakład penitencjarny

11; 15

26

2,6

Altanki, baraki

14,5; 6; 7; 1; 2; 2; 3,5; 4; 2; 1;
1;6;7;3;5; 8

82

8,2

Domy do rozbiórki

6;4

10

1

Mieszkania wspierane

8; 3; 4; 4; 5m; 1

20,50

2,05

Trudno powiedzieć

10; 14; 7; 5; 5; 7;
40;15;1;4;4;5;7; 4 m

124,30

12,43

Źródło: opracowanie własne.
Wykres nr 18. Wskaźnik łącznej czasotrwałości pobytów badanych według ich subiektywnych
wskazań.

Źródło: opracowanie własne.

o W pytaniu nr 16 „Czy ma Pan(i) złożony wniosek o przydział mieszkania
komunalnego lub socjalnego?, uzyskano
Tak – 31 odpowiedzi
Nie – 72 odpowiedzi
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Wykres nr 19. Starania badanych o przydział mieszkania.

Źródło: opracowanie własne.

o W pytaniu nr 17 „ Czy jest Pan(i) na liście oczekujących na mieszkanie?” badani
udzielili odpowiedzi
Tak – 19 wskazań
Nie – 79 wskazania
Nie wiem – 4 wskazania
Wykres nr 20. Stan starań mieszkaniowych badanych.

Źródło: opracowanie własne.
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Cechy kondycji ekonomicznej badanych
o Kwalifikacje zawodowe


W pytaniu nr 22 „Czy posiada Pan(i) kwalifikacje zawodowe?”
73 badanych podaje, że posiada kwalifikacje zawodowe
27 badanych podaje, że nie posiada kwalifikacji zawodowych

Wykres nr 21. Kwalifikacje zawodowe badanych.

Źródło: opracowanie własne.

o Podejmowana praca


W pytaniu nr 23 „Czy pracuje Pan(i) zarobkowo? Uwzględniając również
pracę na czarno”
21badanych podaje, że pracuje
81badanych podaje, że nie pracuje

Wykres nr 22. Podejmowanie pracy przez badanych.

Źródło: opracowanie własne.
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W pytaniu nr 24 „Czy ma Pan(i) stałą umowę o pracę, zleceniu bądź o
dzieło?”
15 badanych podaje, że ich pracę regulują jakieś z wymienionych umów
86 badanych podaje, że nie jest strona w żadnej z wymienionych umów

Wykres nr 23. Formalizacja stosunku pracy.

Źródło: opracowanie własne.



W pytaniu nr 25 „Dlaczego Pan(i) nie pracuje? Można zaznaczyć dowolna
liczbę odpowiedzi” uzyskano następujące odpowiedzi:
40 – ze względu na zły stan zdrowia
26 – ze względu na nieodpowiedni wiek
15 – podało „inne”
5 – ze względu na brak ofert pracy
7 – ze względu na niemożność pracy
1 – ze względu na zbyt niskie zarobki
2 – niechęć do podjęcia pracy

35

Wykres nr 24. Powody dla których badani nie podejmują pracy.

Źródło: opracowanie własne.



W pytaniu nr 26 „Czy jest Pan(i) zarejestrowany(a) jako osoba
bezrobotna lub poszukująca pracy w Urzędzie Pracy?”
20 badanych wskazało, że są zarejestrowani jako bezrobotni lub poszukujący
pracy
81 badanych podało, że nie są zarejestrowani w instytucji rynku pracy

Wykres nr 25. Rejestracja badanych w Urzędzie Pracy.

Źródło: opracowanie własne.
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o Źródła utrzymania
W odpowiedzi na pytanie nr 27 „Jakie inne źródła dochodu Pan(i) posiada?”
badani podają:


15 wskazań – praca dorywcza, sezonowa



33 wskazań –zasiłek pomocy społecznej



8wskazań – zasiłek ZUSu



12 wskazań – zbieractwo



4 wskazań – żebractwo



0 wskazań – alimenty



11 wskazań – renta/emerytura



7 wskazań – inne



17 wskazań - nie posiada

Wykres nr 26. Inne poza pracą źródła dochodu badanych.

Źródło: opracowanie własne.

o W odpowiedzi na pytanie nr 28 „Czy posiada Pan(i) jakieś niespłacone długi,
pożyczki, zaległości finansowe, bądź inne bieżące zobowiązania finansowe, np.
comiesięczne alimenty?” uzyskano
47 odpowiedzi „tak”
55 odpowiedzi „nie”
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Wykres nr 27. Zaległości finansowe badanych.

Źródło: opracowanie własne.

o W pytaniu nr 8 „W jaki sposób najczęściej zdobywa Pan(i) wyżywienie? Można
zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź” uzyskano następujące wskazania
18 wskazań – jadłodajnie/bary stołówki
19 wskazań – kościoły/parafie/zakony
9 wskazań – organizacje wydające żywność (np. PKPS, PCK, CARITAS, OPS, które
wydają żywność typu konserwy, suchy prowiant, bony i talony na żywność a nie
posiłki)
7 wskazań – dożywiam się u rodziny
55 wskazań – sam(a) kupuję
4 wskazania – żebractwo/ludzie dobrej woli
2 wskazania – wystawki ze sklepów (produkty przeterminowane lub na granicy
terminu przydatności)
3 wskazanie – śmietnik
2 wskazanie – inne
68 wskazanie – posiłki w placówkach
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Wykres nr 28. Sposoby zdobywania wyżywienia badanych.

Źródło: opracowanie własne.

o W pytaniu nr 9 „Jak często spożywa Pan(i) ciepły posiłek?” uzyskano poniższe
ilości wskazań
31 wskazań – kilka razy dziennie
60 wskazań – raz dziennie
5 wskazań – kilka razy w tygodniu
4 wskazań – raz w tygodniu
0 wskazań – kilka razy w miesiącu
0 wskazań – raz na miesiąc
0 wskazań – rzadziej niż raz na miesiąc
3 wskazań – trudno powiedzieć.
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Wykres nr 29. Częstotliwość spożywania ciepłych posiłków.

Źródło: opracowanie własne.
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