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CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU : 
 
 Bezdomność jest kwestią społeczną o zasięgu i znaczeniu globalnym, mająca swoje 
specyficzne, regionalne i lokalne uwarunkowania. Wyniki analizy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli wykazują, że bezdomność jest jedną z dysfunkcji osób 
korzystających ze wsparcia Ośrodka. Zgodnie z ust. o pomocy społecznej ( Dz. U. NR 64 poz. 
593 z 12 kwietnia 2004r. ) osobą bezdomną jest osoba niezamieszkująca w lokalu 
mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie 
gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i 
dowodach osobistych, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowaną 
na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania. Bezdomność klientów 
MOPS warunkują różne przyczyny, do których można zaliczyć przede wszystkim : 

- uzależnienia 
- brak stałych dochodów 
- eksmisja 
- opuszczenie zakładu karnego przy jednoczesnym braku możliwości powrotu do 

miejsca zamieszkania 
Dominującymi barierami dla tych osób poza brakiem schronienia jest brak kwalifikacji 
zawodowych i brak stałego źródła dochodu. Wpływa to destrukcyjnie na osoby bezdomne, 
powoduje bierność, brak wiary w możliwość zmiany swojej sytuacji. Wyżej opisane bariery 
wskazują na konieczność objęcia tych osób kompleksowym wsparciem. 
 

GRUPA DOCELOWA 
 

Uczestnikami projektu będą osoby bezdomne przebywające na terenie Zduńskiej 
Woli. Rekrutację  przeprowadzą pracownicy socjalni, zadecydują o zakwalifikowaniu do 
projektu, podpisany zostanie indywidualny program wychodzenia z bezdomności. 

 
CEL GŁÓWNY PROGRAMU : 
 
Wspieranie osoby bezdomnej  w rozwiązywaniu jej problemów życiowych, w szczególności 
rodzinnych i mieszkaniowych, oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia. Przeciwdziałanie 
poszerzeniu się utrwalaniu zjawiska bezdomności oraz dążenie do społeczno – 
ekonomicznego usamodzielnienia się osób bezdomnych ich pełnoprawnego funkcjonowania 
w życiu społecznym. 
 
CEL OGÓLNY REALIZOWANY BĘDZIE PRZEZ : 
 

- działania o charakterze osłonowym, zapobiegające degradacji biologicznej i 
społecznej wynikające z przepisów ustawy o pomocy społecznej 

- działań o charakterze aktywizującym, zmierzające do wyprowadzenia z bezdomności 
konkretnych osób rokujących perspektywy przezwyciężenia tej sytuacji. 

Główne kierunki działań osłonowych będą pierwszym etapem procesu społecznego i 
ekonomicznego usamodzielnienia. Działania aktywizujące będą adekwatne do rodzaju 
doświadczonej bezdomności. W ramach tych działań osoby bezdomne przygotowane zostaną 
do pełnienia  właściwych ról społeczno – zawodowych. 
Z uczestnikami projektu podpisane zostaną indywidualne programy wychodzenia z 
bezdomności skierowane na wychodzenie z bezdomności przez :  



- zapewnienie noclegu 
- wyżywienie 
- objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym 
- odzieży i środków higieny 
- umożliwienie leczenie i pomocy w leczeniu uzależnień 
- udzielenie pomocy prawnej 
- poszukiwanie stałych miejsc zamieszkania 
- załatwianie spraw rentowych i emerytalnych 
- pomoc w wyrabianiu lub odtwarzaniu dokumentów osobistych 
- pośrednictwo pracy, reintegrację zawodową  
- prowadzeniu poradnictwa terapeutycznego, psychologicznego, inne działania. 

Dla uczestników  programu przewiduje się wsparcie finansowe zgodnie z przepisami ustawy 
o pomocy społecznej.  
 

OKRES REALIZACJI 
 

Program „Szansa dla Ciebie” będzie przedsięwzięciem  długofalowym, którego realizacja 
odbywać się będzie w etapach rocznych.   

 

PRZEWIDYWANE REZULTATY    
 

Realizacja zamierzonych celów i planowanych działań przyniesie  poprawę sytuacji 
socjalno – bytowej osób bezdomnych i osiągnięcie  rezultatów twardych, t.j. 

- indywidualny program wychodzenia z bezdomności 
- uczestnictwo w terapii psychologicznej 
- oddziaływania terapeutyczne dot. uzależnień 
- ustalenie stopnia niepełnosprawności 
- osiągnięcie statusu osoby bezrobotnej 

Rezultatami miękkimi będą : 
- zmiana postawy życiowej  
- przezwyciężenie problemów życiowych 
- zwiększona motywacja do zmiany swojej sytuacji 
- wzrost samodzielności w podejmowaniu właściwych decyzji. 

 

PARTNERZY KOALICYJNI 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w 
grudniu 2004r. powołał koalicję na rzecz rozwiązywania problemów  bezdomności w skład 
której weszli : 

- Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli 
- Schronisko dla Bezdomnych im. bł. F. Drzewieckiego w Henrykowie 
- Straż Miejska 
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli 
- Wydział Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta Zduńska Wola 
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli 



Rola partnerów nieformalnych polega m. in. Na : w przypadku Schroniska dla Bezdomnych 
zapewnieniu całodobowego  schronienia  i wyżywienia. KPP oraz SM przeprowadzają 
interwencje w środowisku, monitorują wspólnie z pracownikami socjalnymi Dworca PKP i 
PKS. Wypracowano nowe formy współpracy w zakresie pomocy osobom bezdomnym. Od 
2005roku w MOPS COS realizowany jest  program „ Przyjazna zima ” polegający  na 
udzieleniu wsparcia osobom bezdomnym w okresie zimy. Założenia i cele projektu „ 
Przyjazna zima ” będą kontynuowane w obecnym projekcie. Wypracowano nowe formy 
pomocy na rzecz osób bezdomnych, różnorodne działania w celu integracji tej grupy ze 
społeczeństwem.    
 

MONITOROWANIE  PROJEKTU 
 

Działania realizowane w ramach  programu będą monitorowane poprzez : zawarty 
przez pracownika socjalnego z osobą bezdomną indywidualny program wychodzenia z 
bezdomności, współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozarządowymi na rzecz osób 
bezdomnych. Monitoring będzie prowadzony systematycznie przez cały okres trwania 
projektu przez pracowników socjalnych. 
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