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Liczenie osób bezdomnych w Gorzowie Wlkp.
Badanie dot. liczenia osób bezdomnych przebywających w Gorzowie Wlkp. zostało
przeprowadzone w nocy 7/8 lutego 2013 r. W badaniu uczestniczyli: funkcjonariusze Straży
Miejskiej w Gorzowie Wlkp., pracownicy socjalni Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i
Polityki Społecznej, wolontariusze i członkowie Koła Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im.
św. Brata Alberta. Badanie w placówkach stacjonarnych przeprowadzili pracownicy tych
placówek. Koordynację nad badaniem objęło Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta.
Kwestionariusz przygotowany został przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i składał
się z 11 pytań zamkniętych. Otrzymane od respondentów odpowiedzi w ujęciu całościowym
kształtują się następująco:
Pytanie 1.
Wszystkie osoby, które wzięły udział w badaniu są osobami dorosłymi.
Pytanie 2. Płeć:
W badaniu wzięło udział 11 kobiet, natomiast mężczyzn było 120.
Pytanie 3. Wiek:

Tabela z podziałem wieku co 5 lat, oprócz pierwszego przedziału 18 – 20 lat. 2 osoby
odmówiły wzięcia udziału w badaniu, jednak ich wiek był znany i został wzięty pod uwagę w
wykresie. Najliczniejszą grupę bezdomnych stanowią osoby w przedziale wiekowym od 56 do
65 lat . Osoby te stanowią 41%.
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Pytanie 4. Okres bezdomności:

Tabela z podziałem okresu bezdomności co 5 lat, oprócz pierwszego przedziału 0-1 rok.
2 osoby odmówiły wzięcia udziału w badaniu i ich okres bezdomności jest nieznany. Należy
zauważyć, że prawie 50% (49,6) bezdomnych są to osoby w początkowych fazach
bezdomności - do 5 lat.

Pytanie 5. Przyczyny bezdomności:
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50 osób podało tylko 1 przyczynę swojej bezdomności
33 osoby podały 2 przyczyny swojej bezdomności
46 osób podało 3 przyczyny swojej bezdomności
2 osoby odmówiły udzielenia informacji

Jako główną przyczynę bezdomności wskazać należy eksmisję. Należy zauważyć, że konflikty
rodzinne, bezrobocie, przemoc i uzależnienia pozostają w ścisłym związku z eksmisją a
właściwie są następstwem powyższych.

Pytanie 6. Źródła dochodu:







110 osób podało 1 źródło dochodu.
15 osoby podały 2 źródła dochodu.
3 osoba podała 3 źródła dochodu.
1 osoba podała 4 źródła dochodu.
2 osoby odmówiły udzielenia informacji

Zdecydowana większość ankietowanych utrzymuje się ze świadczeń pomocy społecznej i
ZUS.
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Pytanie 7. Ostatnie zameldowanie na stałe:

71 % ankietowanych to osoby legitymujące się ostatnim zameldowaniem na pobyt stały w
Gorzowie Wlkp. Zaledwie 7% stanowią osoby spoza województwa lubuskiego. 2 osoby
odmówiły udzielenia informacji.
Pytanie 8. Wykształcenie:

Prawie połowa badanych (46%) posiada wykształcenie zawodowe. 80% to osoby z
wykształceniem zawodowym i poniżej. 2 osoby odmówiły udzielenia informacji.
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Pytanie 9. Pomoc w postaci:

2 osoby odmówiły udzielenia informacji
4 osoby wskazały, że korzystają z 4 form pomocy
68 osób wskazało, że korzysta z 3 form pomocy
18 osób wskazało, ze korzysta z 2 form pomocy
39 osób wskazało, że korzysta z 1 formy pomocy
Prawie 65% badanych korzysta z pomocy w formie udzielenia schronienia i posiłku. Z żadnej
formy pomocy nie korzysta zaledwie 16%.
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Pytanie 10. Stopień niepełnosprawności (grupa inwalidzka):

Ponad połowa badanych ma ustalony stopień niepełnosprawności bądź posiada grupę
inwalidzką.2 osoby odmówiły udzielenia informacji.

Pytanie 11. Ubezpieczenie zdrowotne:

Prawie 72% osób objętych liczeniem objętych jest ubezpieczeniem zdrowotnym. 2 osoby
odmówiły udzielenia informacji
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Załącznik Nr 1
Kwestionariusz dotyczący osoby bezdomnej (dorosłej i dziecka)
W przypadku stwierdzenia przez ankietera zagrożenia życia lub zdrowia osoby bezdomnej należy powiadomić
policję.
Miejsce przeprowadzenia badania:
Województwo – …………………; Powiat…………..……Gmina…..…………….…..….Miejscowość…………..………
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.



Ogrzewalnia, noclegownia .....................................................................................................
Schronisko, dom dla osób bezdomnych, hostel......................................................................
Mieszkania wspierane, chronione, treningowe, wynajmowane ............................................
Szpitale, hospicja, ZOL-e, inne placówki zdrowia....................................................................
Zakłady karne, areszty śledcze................................................................................................
Izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne....................................................................................
Miejsca niemieszkalne (jakie).................................................................................................
Pustostany, domki. altany działkowe…...................................................................................
Inne, jakie?.............................................................................................................................
Czy w dniu dzisiejszym był Pan(i) badany(a) tym wywiadem? TAK NIE

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.
Jeśli z osobą bezdomną z pewnych względów jest utrudniony kontakt (np. wpływ środków psychoaktywnych) bądź osoba
bezdomna odmawia wzięcia udziału w badaniu prosimy o wypełnienie kwestionariusza wywiadu z zaznaczeniem płci,
szacowanego wieku, miejscem przebywania osoby bezdomnej. W znajdującym się na końcu kwestionariusza punkcie
UWAGI prosimy pokrótce opisać zaistniała sytuację
W przypadku dzieci (do 18 lat) wypełniamy tylko pytania 1-3
1.

osoba dorosła

dziecko

3. Wiek (liczba lat): …………………….……..

2. Płeć:

mężczyzna

kobieta

4. Jak długo jest Pan (i) osobą bezdomną (podać
liczbę lat lub miesięcy)?
lat ……………………
miesięcy
…………………..
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5. Jak jest przyczyna Pana(i) bezdomności: (należy
zaznaczyć maksymalnie 3 główne powody)
1.
eksmisja, wymeldowanie
2.

konflikt rodzinny

3.

uzależnienie

4.

przemoc w rodzinie

5.

utrata noclegów w miejscu byłej pracy

6.

opuszczenie placówki opiekuńczowychowawczej (np. dom dziecka)

7.

zadłużenie

8.

bezrobocie, brak pracy

9.

opuszczenie zakładu karnego

10.

6. Jakie źródła dochodu Pan(i) posiada? (Można
zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi
1.
zatrudnienie;
2.

praca na czarno;

3.

zbieractwo;

4.

zasiłek z pomocy społecznej;

5.

świadczenia ZUS;

6.

żebractwo;

7.

alimenty

8.

renta/emerytura;

9.
inne/jakie?........................................................

zły stan zdrowia, niepełnosprawność

10.

nie posiadam w ogóle dochodu

7. Ostatnie zameldowanie na stałe:
Województwo ……………….…………Powiat…………….…..…….….. Gmina…..…………..….........….Miejscowość…………………………..…
9. Czy Pan(i) korzysta z pomocy i w jakiej
postaci?:
8. Jakie jest Pana(i) wykształcenie?
1. wsparcie finansowe; 2.
1. niepełne podstawowe; 2. podstawowe;
schronienie;
3.

gimnazjalne ;

4.

zawodowe,

5.

średnie;

6.

wyższe ;

10. Czy posiada Pan(i) stopień niepełnosprawności (grupę
inwalidzką):
tak
nie

3.

posiłek ;

5. inne;
korzysta

4.

odzież,

6.

nie

11. Czy posiada Pan(i) ubezpieczenie zdrowotne:
tak
nie

Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej wywiad ….……………………………………………………………...……
Uwagi ..............................................................................................................................................
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Załącznik Nr 2
Tablica 8 Liczba osób bezdomnych – dane z ogólnopolskiego badania przeprowadzonego z
7 na 8 lutego 2013 r.
Wypełnia:

gmina

Liczba osób bezdomnych

A. Miejsce przebywania osoby bezdomnej
- Placówki

w tym:
OGÓŁEM

mężczyźn
i

kobiety

dzieci

1

Ogrzewalnia, noclegownia

37

32

5

0

2

Schronisko, dom dla osób bezdomnych,
hostel

33

30

3

0

3

Mieszkania wspierane, chronione,
treningowe, wynajmowane

19

19

0

0

4

Szpitale, hospicja, ZOL-e, inne placówki
zdrowia

10

8

2

0

5

Zakłady karne, areszty śledcze

8

8

0

0

6

Izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne

1

1

0

0

98

10

0

RAZEM: 108

Liczba osób bezdomnych

B. Miejsce przebywania osoby bezdomnej
– Poza placówkami instytucjonalnymi

w tym:
OGÓŁEM
mężczyźni

kobiety

dzieci

7

Miejsca niemieszkalne

12

12

0

0

8

Pustostany, domki, altany działkowe

10

9

1

0

9

Inne

1

1

0

0

22

1

0

RAZEM: 23

