
 

 ZESTAWIENIE WYNIKÓW ANKIET PRZEPROWADZONYCH W LATACH 2006r, 2007r. i 2010r. 

Profil osoby bezdomnej, mieszkańca Domu Brata Alberta w Gorzowie Wlkp. 

 
 W latach 2006 i 2007 oraz 2010r. przeprowadzone zostały badania ankietowe. Ankiety były rozdane podopiecznym Domu Brata Alberta. 

Przeprowadzenie tych badań ankietowych ma na celu uzyskanie odpowiedź na pytanie: Jacy są mieszkańcy Domu Brata Alberta w 

Gorzowie Wlkp.? I jakich form pomocy oczekują, aby ich usamodzielnienie było skuteczne?   

Zestawienie tych danych zobrazuje nam wyniki ankiet, w których przez trzy lata były zadawane takie same pytania. Badania były 

anonimowe i objęły mieszkańców Domu Brata Alberta w Gorzowie Wlkp. I tak objęły w latach 2006 -31 osób, 2007 -31, a w 2010 -32 osoby. 

Ankieta zawierała 21pytań. 

 

Zestawienie wyników badań ankietowych w następujących obszarach: 

  

1. Przyczyny bezdomności, próby wyjścia i postawa względem tej sytuacji życiowej 

2. Sytuacja rodzinna oraz utrzymywania więzi rodzinnych 

3. Sfera duchowa 

4. Stan zdrowia, uzależnienie od środków psychoaktywnych i próby leczenia 

5. Źródło dochodów 

6. Długość pobytu w TBA z uwzględnieniem wcześniejszych pobytów 

7. Pozostałe Dan tj. : wiek, wykształcenie  

8. Podejmowanie próby usamodzielnienia się i ocena ich skuteczności przez mieszkańców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBSZAR ROK  2006 ROK  2007 ROK  2010 

Przyczyny 

bezdomności, próby 

wyjścia i postawa 

względem 

tej sytuacji życiowej 

PRZYCZYNY WYN

IK W 

% 

PRZYCZYNY WYN

IK W 

% 

PRZYCZYNY WYN

IKW 
% 

Eksmisja 41 Eksmisja 33 Eksmisja 25 

Konflikt rodzinny 51 Konflikt rodzinny 21 Konflikt rodzinny 0 

POSTAWA 

MIESZKAŃCÓW 

Rozwody 19 Rozwody 35 

Próba wyjścia z 

bezdomności 

44 POSTAWA MIESZKAŃCÓW POSTAWY MIESZKAŃCÓW 

Reakcja na sytuacje złość, 

smutek, zagubienie 

21 Próba wyjścia z 

bezdomności 

64 Próba wyjścia z 

bezdomności 

72 

Obojętność i akceptacja na 

zaistniałą sytuację 

35 Reakcja na sytuacje złość, 

smutek, zagubienie 

24 Reakcja na sytuacje złość, 

smutek, zagubienie 

16 

Łącznie niezadowolonych, 

których można motywować 

do zmian 

 

63 

 

Obojętność i akceptacja na 

zaistniałą sytuację 

 

12 

 

Obojętność i akceptacja na 

zaistniałą sytuację 

 

12 

  Łącznie niezadowolonych, 

których można 

motywować do zmian 

 

36 Łącznie niezadowolonych, 

których można 

motywować do zmian 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBSZAR PIERWSZY: Przyczyny bezdomności, próby wyjścia i postawa względem tej sytuacji życiowej 

 

  W obszarze pierwszym możemy zaobserwować zanikający proces przyczyn bezdomności takim jak eksmisja i konflikty rodzinne, 

które zaznaczały się bardzo dużym przyczynkiem bezdomności z powodu eksmisji sięgającym 41% na początku badania. Ostatnie 

badanie pokazuje nam spadek bezdomności z tej przyczyny do 25%. Takie same procesy możemy zaobserwować z przyczyny konfliktów 

rodzinnych, początek badania przypadający na luty 2006r. wyniki wskazywały 51% osób, jako przyczynę bezdomności podawało 

konflikt rodzinny. Natomiast badanie z września 2010r wskazuje na brak tej przyczyny. W roku 2007 widoczny jest duży spadek do 21%. 

Za niepokojącą przyczynę bezdomności, której nie było w roku 2006 jest rozwód, który w 2007 r. oscylował na 19 %-ach. Badania 

wykazują wzrost tej przyczyny w 2010r. do 35%. 

  W postawach mieszkańców trudno jest zauważyć jakieś znaczące zmiany. Jednak rosnąca liczba mieszkańców DBA podejmuje 

próbę wyjścia z bezdomności i układa się zadawalająco: 2006r próbę podjęło 44%, w 2007r. 64%, a już w 2010r. 72% podopiecznych 

DBA. Przeprowadzone ankiety wykazują następujące wyniki dotyczące reakcji na sytuację, w której znaleźli się mieszkańcy: złość, 

smutek, zagubienie – 2006r.-21% w 2007r.-24%, a w 2010 r. takie odczucia miało 16% podopiecznych. 

Dosyć duży odsetek osób bezdomnych mieszkańców DBA zaakceptowało zaistniałą sytuację życiową oraz wykazują obojętny stosunek 

do tejże sytuacji. Ankiety wykazują następujące dane do tej kwestii: ankiety z 2006r. wykazują 35%, a 2007r. wskazują 12% oraz taki 

sam odsetek jest w 2010r. Podsumowując postawy mieszkańców DBA łącznie było w 2006 r.63% osób do motywowania ich do zmian, 

rok 2007 wykazał 36% takich osób, a w 2010r. osób, których można motywować do zmian było 28%.  

WNIOSEK -Podsumowując obszar pierwszy zagadnień można zauważyć, że praca opiekunów DBA przynosi wymierne skutki. 

Podopieczni rozwiązują swoje sprawy rodzinne, sytuacja staje się przejrzysta. Postawy mieszkańców zmieniają się w kierunku 

usamodzielnienia się, oraz coraz mniej podopiecznych jest obojętnych na swój los. Zależy im na zmianie swojej sytuacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBSZAR ROK 2006 ROK 2007 ROK 2010 

Sytuacja rodzinna 

oraz utrzymywanie 

więzi rodzinnych 

PRZYCZYNY WYNIK W % PRZYCZYNY WYNIK W 

% 

PRZYCZYNY WYNIK  

W % 

Rozwody  42 Rozwody  49 Rozwody  60 

Kawalerowie 29 Kawalerowie 26 Kawalerowie 37 

Wdowiec  6 Wdowiec  4 Wdowiec  0 

Żonaci 23 Żonaci 21 Żonaci 0 

DZIECI DZIECI DZIECI 

Bezdzietni  32 Bezdzietni  35 Bezdzietni  28 

1 dziecko 32 1 dziecko 26 1 dziecko 25 

Więcej niż 1 

dziecko 

36 Więcej niż 1 

dziecko 

39 Więcej niż 1 

dziecko 

47 

KONTAKTY RODZINNE KONTAKTY RODZINNE KONTAKTY RODZINNE 

Stały kontakt 16 Stały kontakt 14 Stały kontakt 50 

Sporadyczne  22 Sporadyczny  28 Sporadyczny  19 

Ogółem kontakty 64 Tylko z dziećmi 9 Tylko z dziećmi 0 

Brak kontaktów 36 Ogółem kontakty 51 Ogółem kontakty 72 

  Brak kontaktu 49 Brak kontaktu 28 

 

W tym zestawieniu jeden z podopiecznych utracił żonę na skutek śmierci w ankiecie z 2010 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBSZAR DRUGI: Sytuacja rodzinna oraz utrzymywanie więzi rodzinnych.  

 

W obszarze drugim sprawdzimy sytuację rodzinną mieszkańców DBA. 42% mężczyzn z DBA jest rozwiedziona jak wskazuje ankieta z 2006r. 

Ankiety z 2007r. mówią nam, że tych panów jest już 49% natomiast w 2010r. rozwiedzionych mamy, aż 60%. Panów nie żonatych, czyli 

kawalerów było w 2006r. 29% tychże mężczyzn w 2007r. było 26%. Kawalerów DBA miał w 2010r. 37%, tak wykazuje ankieta z tego roku. 

Pewien odsetek podopiecznych jest wdowcami, którzy nie mogli pogodzić się z samotnością i zaniedbali swoje sprawy i życie.  

 Badania przeprowadzone w formie ankiet stwierdzają, iż w DBA w latach 2006, 2007, 2010r. wdowców było odpowiednio do lat: 6%, 4%, 0%. 

Mieszkańców, którzy nadal są żonaci to w 2006r. było 23%, w 2007r. udokumentowano 21%, a 2010 rok przedstawia brak mężczyzn żonatych. 

 W ankietach zapytano podopiecznych DBA o dzieci i stwierdzono, że w 2006r. bezdzietnych mężczyzn było 32%, z jednym dzieckiem 

32%, z więcej niż jedno dziecko ma 36% osób. Ankieta z 2007r. przedstawia, że było bezdzietnych mężczyzn 35%, a z jednym dzieckiem było 

26%, mieszkańców mających więcej niż jedno dziecko odnotowano 39%. Badania przeprowadzone w 2010r.wskazały 28% bezdzietnych 

bezdomnych, z jednym dzieckiem 25%, a więcej niż jedno dziecko miało 47% bywalców DBA. 

 Kontakty rodzinne stałe deklarowało w 2006r. 16% osób, kontakty sporadyczne ma 22% mieszkańców DBA, a to stanowi 64% ogółu 

kontaktów. Brak jakichkolwiek kontaktów deklarowało 36% podopiecznych. W roku 2007 odnotowano deklarowane stałe kontakty rodzinne u 

14% mieszkańców, kontakty sporadyczne 28%, a kontakty tylko z dziećmi 9% panów. Wszystkich ogółem kontaktów było 51%, a brak 

kontaktów stanowi 49%. Badania z 2010r. na takie same pytania mówią, że stałe kontakty rodzinne miało 50% bezdomnych, sporadycznych 

kontaktów było 19% . W roku 2010 odnotowano ogółem 72% kontaktów z rodzinami, 28% stanowi brak kontaktów z bliskimi.  

 WNIOSEK -Wnioski jakie nasuwają się po przejrzeniu ankiet: to praca z podopiecznymi nie poszła na marne. Większość podopiecznych 

poprawiła swoje relacje z rodzinami. Nawiązywanie na nowo relacji z dziećmi. Panowie rozwiązują i normują swoje sytuacje rodzinne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBSZAR ROK 2006 ROK 2007 ROK 2010 

Sfera 

duchowa 
WIERZĄCY 

W % 

NIE WIERZACY 

W % 

WIERZĄCY 

W % 

NIE 

WIERZACY 

W % 

WIERZĄCY W 

% 

NIE 

WIERZACY W 

% 

100 0 100 0 100 0 

UCZĘSZCZAJĄCY DO 

KOŚCIOŁA 

UCZĘSZCZAJĄCY DO 

KOŚCIOŁA 

UCZĘSZCZAJĄCY DO 

KOŚCIOŁA 

TAK NIE TAK NIE TAK NIE 

55 45 21 79 84 16 

 

OBSZAR TRZECI: Sfera duchowa 

 

 Obszar trzeci dotyczy sfery duchowej. W całych badaniach z tej sfery przez kolejne lata beneficjenci DBA twierdzą, że są osobami 

wierzącymi w 100%. Na pytanie czy uczęszczają do kościoła?- odpowiadają: w 2006r. tak-55%, nie- 45%. A w 2007 roku odpowiadali 

tak-21%, nie – 79%. Uczęszczających do kościoła w 2010r. twierdząco odpowiedziało 84%, a nie 16% ankietowanych. 

 WNIOSEK -W sferze duchowej też widać pozytywne zmiany. Podopieczni umocnili się w wierze i chętniej i liczniej uczęszczają do 

kościoła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBSZAR ROK 2006 ROK 2007 ROK 2010 

 Stan psychoaktywnych 

zdrowia, uzależnienie 

od środków i próby 

leczenia 

STAN ZDROWIA 

MIESZKAŃCÓW 

STAN ZDROWIA 

MIESZKAŃCÓW 

STAN ZDROWIA 

MIESZKAŃCÓW 

ZDROWI W % NIEPEŁNOSPR

AWNI W % 

ZDROWI W % NIEPEŁNOSPR

AWNI W % 

ZDROWI W % NIEPEŁNOSP

RAWNI W % 

26 74 42 58 34 66 

UZALEŻNIENIE 

MIESZKAŃCÓW OD ŚRODKÓW 

PSYCHOAKTYWNYCH 

UZALEŻNIENIE 

MIESZKAŃCÓW OD 

ŚRODKÓW 

PSYCHOAKTYWNYCH 

UZALEŻNIENIE 

MIESZKAŃCÓW OD 

ŚRODKÓW 

PSYCHOAKTYWNYCH 

UZALEŻNIENI 

W % 

BEZ 

STWIERDZONE

GO 

UZALEŻNIENIA 

W % 

UZALEŻNIENI 

W % 

BEZ 

STWIERDZONE

GO 

UZALEŻNIENIA 

W % 

UZALEŻNIENI 

W % 

BEZ 

STWIERDZO

NEGO 

UZALEŻNIEN

IA W % 

32 68 44 56 34 66 

PRÓBY LECZENIA 

ODWYKOWEGO 

PRÓBY LECZENIA 

ODWYKOWEGO 

PRÓBY LECZENIA 

ODWYKOWEGO 

LECZENI W % NIE LECZENI W 

% 

LECZENI W % NIE LECZENI W 

% 

LECZENI W % NIE LECZENI 

W % 

19 81 42 58 50 50 

W ankietach z roku 2006 wykazano, że mieszkańcy nieleczeni od uzależnień, co nie oznacza, że nie spożywa alkoholu oraz tego, 

że nałogowo palą papierosy i spożywają dużą ilość mocnej kawy. Podejmowane leczenie ukończyło tylko 4 osoby. 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

       OBSZAR CZWARTY: Stan zdrowia, uzależnienie od środków psychoaktywnych i próby leczenia 

 

 Pytania ankietowe z obszaru czwartego dotyczą stanu zdrowia i uzależnienia. Pytanie dotyczy zdrowia i niepełnosprawności, 

także o uzależnienie lub bez stwierdzonego uzależnienia oraz o próbę leczenia odwykowego. 

Ankieta z 2006r.na pytanie o stan zdrowia czy osoba jest pełnosprawna odpowiedziało 26% respondentów, a niepełnosprawny to 

74% ankietowanych. Do uzależnienia przyznało się 32% pytanych, 68% twierdzi, iż nie jest uzależniona i nie stwierdzono uzależnienia. 

Próbę leczenia odwykowego podjęło 19% podopiecznych, nie leczonych jest 81% mieszkańców. Badania przeprowadzone w 2007r. 

przedstawiają następującą sytuację bezdomnych podopiecznych DBA. Osoby zdrowe 42%, osoby niepełnosprawne 58%. Uzależnieni 

przebadani ankietowo 44%, bez stwierdzonego uzależnienia 56%. Próby leczenia w roku ankietowym podjęło 42% mieszkańców, 

nieleczeni to 58% społeczności DBA. W ostatniej ankiecie z 2010r. na te same pytania odnotowano na temat zdrowia. Niepełnosprawnych 

było 66%, zdrowych 34%, uzależnieni od używek 66%, bez stwierdzonego uzależnienia 34% ankietowanych. Próby podjęcia leczenia 

uzależnienia rozpoczęło 50% bezdomnych oraz 50% nie leczono uzależnienia. 

Program wychodzenia z uzależnienia w 2006r. ukończyły tylko 4 osoby. Ankiety z 2007 r. odnotowano odpowiedzi, a ponadto, że 

mieszkańcy spożywają alkohol, palą papierosy i piją duże ilości mocnej kawy. Podopieczni DBA, którzy pojęli leczenie, ukończyło 16 

mieszkańców. Z roku 2010 przeprowadzona ankieta wykazała, że 78% podopiecznych pali nałogowo papierosy i pije duże ilości mocnej 

kawy. Mieszkańcy, którzy poddali się terapii z powodzeniem ukończyło 11 podopiecznych. 

WNIOSEK -Wnioski wyciągnięte z obszaru czwartego z jednej strony cieszą, a z drugiej martwią. Cieszą, że praca z opiekunami 

procentuje w większe usamodzielnienie i chętniej poddają się leczeniu terapeutycznemu. Smuci sytuacja że osobami bezdomnymi coraz 

więcej stają się osoby niepełnosprawne intelektualnie i fizycznie oraz osoby w podeszłym wieku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBSZAR ROK 2006 ROK 2007 ROK 2010 

Źródło 

dochodu 

Brak mieszkańców, którzy pracują. 

Stałe źródło dochodu ma 55% 

podopiecznych. 

Bez dochodu jest 26% mieszkańców. 

Legalną pracę posiada 3 mieszkańców. 

Stały dochód posiada 46% 

podopiecznych. 

Bez żadnego dochodu jest 54% osób. 

Nikt z podopiecznych nie podjął 

legalnej pracy. 

Stałe źródło dochodu ma 53% 

mieszkańców. 

Bez żadnego dochodu jest 47% 

Świadczenia z MOPS-u korzysta 

47% mieszkańców. 

 

 

OBSZAR PIĄTY; Źródło dochodów 

  

W obszarze piątym pytano respondentów o dochody. Stałe źródło dochodu w roku 2006 miało 55% mieszkańców. W tym okresie nie było 

podopiecznych, którzy mieli legalna pracę. W okresie przeprowadzenia badań ankietowych bez dochodu było 26% mieszkańców DBA. Bez 

żadnego dochodu w roku 2007 było 54% bezdomnych zamieszkałych w DBA. Legalną pracę posiada trzech mieszkańców, stały dochód ma 46% 

podopiecznych. W roku 2010 żaden z mieszkańców nie posiadał legalnej pracy. Bez żadnego źródła utrzymania jest 47% bezdomnych i taki sam 

odsetek otrzymuje świadczenia z MOPS-u natomiast 53% mieszkańców ma stałe źródło dochodu. 

WNIOSEK -Obszar piąty przedstawia sytuację dochodową mieszkańców naszego Domu. Coraz mniej mieszkańców jest zdolnych do pracy ze 

względu na stan zdrowia i wiek. Panowie otrzymują renty socjalne, zasiłki oraz renty chorobowe, co świadczy o wcześniej formułowanych 

wnioskach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBSZAR ROK 2006 ROK 2007 ROK 2010 

Długość pobytu w 

TBA z 

uwzględnieniem 

wcześniejszych 

pobytów 

DŁUGOŚĆ POBYTU W DBA DŁUGOŚĆ POBYTU W DBA DŁUGOŚĆ POBYTU W DBA 

Poniżej 6 m-cy 35% Poniżej 6 m-cy 77% Poniżej 6 m-cy 25% 

Stali pensjonariusze 16% Stali 

pensjonariusze 

12% Stali 

pensjonariusze 

53% 

Dłuższe pobyty 22% Dłuższe pobyty Około 11% Dłuższe pobyty 47% 

WCZEŚNIEJSZY POBYT W DBA WCZEŚNIEJSZY POBYT W 

DBA 

WCZEŚNIEJSZY POBYT W DBA 

Wcześniejsze pobyty 32% Wcześniejsze pobyty 61% Wcześniejsze 

pobyty 

81% 

Nowe osoby 61% Nowe osoby 39% Nowe osoby 19% 

 

 

OBSZAR SZÓSTY: Długość pobytu w TBA z uwzględnieniem wcześniejszych pobytów 

 

Obszar szósty mówi nam o długości pobytów i wcześniejszych pobytach podopiecznych w DBA w Gorzowie Wlkp. Długość pobytu poniżej 6m-

c 35%, stali pensjonariusze 16%, oraz dłuższe pobyty 22%, odnośnie wcześniejszych pobytów korzystało 32%, a nowe osoby to 61%.  Takie 

dane znajdują się w ankiecie z 2006 roku. Następna ankieta z 2007r. ukazuje dane: poniżej 6 m-c 77%, stali pensjonariusze 12%, a dłuższe 

pobyty to 11%. Wcześniejsze pobyty w tejże ankiecie układały się następująco: 61%, i nowe osoby było ich 39%. Natomiast badania z 2010r. 

informują nas, że z pobytu poniżej 6 m-c skorzystało 25% podopiecznych, stałych pensjonariuszy było 53%, dłuższe pobyty to 47%. 

Wcześniejsze pobyty to 81%, a nowe osoby przebywające to 19% w tej ankiecie.   

WNIOSEK -W tym obszarze widać, iż wydłużają się pobyty podopiecznych. Coraz mniej jest nowych osób. Pozostają na dłuższe pobyty osoby 

starsze i niepełnosprawne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBSZAR ROK 2006 ROK 2007 ROK 2010 

Pozostałe Dan 

tj. : wiek, 

wykształcenie  

 

WIEK WIEK WIEK 

Największa grupa wiekowa to 

przedział 51-60 co stanowi 38% 

mieszkańców.  

49% to największa grupa wiekowa od 

51-60 lat. Mieszkańcy po wyżej 50 

roku stanowią 5% mieszkańców 

Grupa 45% to osoby w wieku 51-

70, większą grupę 59% stanowią 

mężczyźni powyżej 50 lat 

WYKSZTAŁCENIE WYKSZTAŁCENIE WYKSZTAŁCENIE 

Większość mieszkańców posiada 

wykształcenie podstawowe  i 

zawodowe co stanowi 68 % 

mieszkańców 

Większość mieszkańców posiada 

wykształcenie podstawowe  i 

zawodowe co stanowi 81 % 

mieszkańców 

Liczną grupą 84% stanowią 

panowie z wykształceniem 

podstawowym i zawodowym, 16% 

to mieszkańcy z wykształceniem 

średnim.. 

 

OBSZAR SIÓDMY: Pozostałe dane tj.: wiek, wykształcenie  

 

Z danych wynikających z badań przeprowadzonych w 2006r. są to mężczyźni w wieku powyżej 50-tego roku życia stanowiący 65% 

mieszkańców, mający wykształcenie podstawowe i zawodowe, których jest 68% to większość mieszkańców, pozostali beneficjenci to osoby z 

średnim wykształceniem i jest to 29% ogółu mieszkańców. W czasie przeprowadzania ankiety było 4 podopiecznych znajdujący się w przedziale 

wiekowym 18-40 lat oraz przebywał jeden mieszkaniec z wykształceniem wyższym. 

Opinia opiekunów dotycząca możliwości usamodzielnienia się jest mało optymistyczna i stwierdza, iż 74% mieszkańców nie ma szans na 

usamodzielnienie się. 

Ankiety przedstawiające nam rok 2007 mówią nam o mieszkańcach DBA, że są to panowie w wieku 51-60 lat co stanowi 49% ogółu z 

wykształceniem podstawowym i zawodowym, które to jest najwyższe 81% całej społeczności DBA. W wieku młodszym z przedziału 18-40 było 

tylko 6-ciu panów. Jedna osoba miała wykształcenie wyższe, natomiast 16% podopiecznych ma wykształcenie średnie. Mieszkańcami DBA w 

większości są mieszkańcy Gorzowa Wlkp. co daje wynik 79% oraz 67% podopiecznych DBA było karanych.  

Badania przeprowadzone w 2010r. przedstawiają się następująco. Osoby mieszkający w DBA to panowie z wykształceniem podstawowym lub 

zawodowym 84% w wieku 50-70 lat. Wyniki pokazują, że 45% mieszkańców są w tym wieku. Ankieta mówi nam jeszcze, że 59% mieszkańców 

ma więcej niż 50 lat. Możemy zauważyć, że 8 osób mieściło się w przedziale wiekowym 18-40, 16% to osoby z wykształceniem średnim. 

Podsumowanie oceny opiekunów. Opiekunowie uważają, że 90% podopiecznych nie ma szansy na samodzielne życie. 

WNIOSEK – To co można zaobserwować w ostatnich latach w naszej placówce można też zobaczyć na ankietach. Wiek naszych podopiecznych 

jest coraz wyższy. Wykształcenie przeważnie podstawowe i zawodowe. Przyglądając się danym z ankiet można pomyśleć, że ankiety zostały 

przeprowadzone w Domach Seniora lub DPS. 

 



OBSZAR ÓSMY: Podejmowanie próby usamodzielnienia się i ocena ich skuteczności przez mieszkańców 

 

Z ankiety wynika, że na ostatnie zagadnienie odpowiedziało tylko 53% respondentów, którzy uważają, że podejmowane próby 

usamodzielnienia się poniosły fiasko gdyż: Nasi respondenci uważają jako największą przyczynę  brak pracy, następnymi przyczynami jakie się 

pojawiły: alkohol, choroba, stan zdrowia, konflikty i wysoki czynsz. Zadano pytania jakie działania  mogą pomóc w skutecznym 

usamodzielnieniu się. Wg mieszkańców  najbardziej oczekiwaną pomocą jest praca socjalna, oraz pomoc opiekuna- terapeuty, pielęgniarki i 

prawnika. Żaden z podopiecznych nie widzi konieczności korzystania z pomocy terapeuty od uzależnień. Następnym pytaniem było pytanie jakie 

zajęcia najlepiej pomogą wyjść z bezdomności? Nasi podopieczni, że najbardziej pomocne będą przez naszych opiekunów realizowane zajęcia 

indywidualne i grupowe. A aktywność na tych zajęciach była praktycznie zerowa. Kilkunastu panów(19) wskazało na hobby jako organizacje 

czasu, która może się przydać w usamodzielnieniu. Kolejnym pytaniem otwartym było co przeszkadza mi w usamodzielnieniu? W odpowiedzi 

uzyskaliśmy kilka przyczyn: najwięcej osób(16) wskazało brak pracy i środków finansowych, na stan zdrowia uwagę zwróciło 8 osób. 

Kolejnymi przyczynami były: brak mieszkania, brak kontaktu z rodziną, strach przed powrotem do picia, problemy z osobowościowe, 

towarzystwo, alimenty, biurokracja i urzędy. Jedna osoba nie widzi żadnych przeszkód w usamodzielnieniu się. 

WNIOSKI- Trudno pomagać i namawiać osoby starsze i schorowane do podjęcia pracy i usamodzielnienia się. 

Obszar ósmy przeprowadzony został tylko w roku 2010, gdzie wzrosła znacząco liczba podopiecznych w wieku starszym dlatego też wyniki z 

tego obszaru są tak niepokojące. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


