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STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 201 5 roku po raz

drugi realizowało projekt „Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych
oraz w ich otoczeniu” współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Był on kontynuacją zadania realizowanego w 201 4 roku. Jego głównym elementem była
usługa streetworkingu stanowiąca „metodę pracy skierowanej do osób bezdomnych
pozostających poza systemem pomocy instytucjonalnej i/lub przebywających w tak
zwanych miejscach niemieszkalnych”. Prowadzone działania projektowe skupiły się
przede wszystkim w rejonie dworców: Warszawa Centralna, Warszawa Śródmieście,
Warszawa Wschodnia, Warszawa Wileńska i Warszawa Ochota. Projekt objął osoby
obojga płci, bez ograniczeń wiekowych, pochodzące z terenu całej Polski i zza granicy.
Nadrzędnym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zjawiska bezdomności
dworcowej na podstawie obserwacji i informacji zebranych przez streetworkerów
zaangażowanych w realizację założeń projektu. Nie będzie to analiza pogłębiająca
zrozumienie całego zjawiska bezdomności w Warszawie, ponieważ projekt miał
ograniczenia czasowe (patrole przeprowadzano od września do grudnia), geograficzne
(na wybranych dworcach w Warszawie), organizacyjne (np. tylko wieczorne patrole).
Niemniej dokonana analiza, tak jak w poprzedniej edycji, może być odebrana jako narzędzie sondowania zjawiska warszawskiej bezdomności w danym czasie i miejscu.
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W projekcie wzięło udział 30 streetworkerów, głównie kobiety: 1 5 pracowników socjalnych oraz 1 5 wolontariuszy, którzy w parach lub grupach trzyosobowych patrolowali
wybrane dworce zgodnie z wcześniej ustalonym grafikiem. Każdy streetworker był
wyposażony w identyfikator ze zdjęciem. Patrole streetworkerskie odbywały się
5 razy w tygodniu, w godzinach 1 6:00-20:00; 1 7:00-21 :00 oraz 1 8:00-22:00. Łącznie
streetworkerzy przepracowali 1 1 52 godziny (patrole, interwencje, towarzyszenie osobom bezdomnym w sprawach urzędowych, wydawanie posiłków w ramach działania
Mobilnego Punktu).
Mimo iż większość streetworkerów była zaangażowana w działania na rzecz osób bezdomnych w poprzedniej edycji projektu, w lipcu i sierpniu 201 5 roku, wszyscy zostali
przeszkoleni w obszarach świadczenia usługi streetworkingu. Szkolenia teoretyczne były
połączone z organizacją wizyt na warszawskich dworcach i ich otoczeniu. Łącznie trwały
64 godziny.
Podczas trwania projektu streetworkerzy mieli za zadanie nawiązanie pierwszego
kontaktu z osobami bezdomnymi, przekazanie osobom bezdomnym informacji o możliwościach uzyskania pomocy, zmotywowanie osób bezdomnych do wykonania
pierwszego kroku w kierunku wyjścia z bezdomności. Każda osoba bezdomna, z którą
streetworkerzy nawiązali kontakt, otrzymywała „Informator dla osób bezdomnych”
o placówkach świadczących pomoc osobom w kryzysie, była zapraszana do pracownika
socjalnego zatrudnionego w projekcie, który następnie udzielał im wsparcia informacyjno-doradczego (udostępniając adresy noclegowni, schronisk, jadłodajni, łaźni,
magazynów, klubów pracy, instytucji rynku pracy, szpitali, ośrodków terapeutycznych,
ośrodków porad prawnych, adresów ośrodków pomocy społecznej, innych punktów
pomocy). „Informator dla osób bezdomnych”, który został wydany przez Stowarzyszenie
Otwarte Drzwi w 201 4 roku, w tej edycji projektu został zaktualizowany. Ponadto
obowiązkiem streetworkerów było prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej
podejmowanych przez nich działań wśród osób bezdomnych. Było to realizowane w podobnej
formie jak w 201 4 roku – po każdym patrolu streetworkerzy pisali raport z działań, jakie
podejmowali oraz uzupełniali karty kontaktów dla każdej osoby, z którą wówczas
rozmawiali (w załączniku przykładowe egzemplarze). W tegorocznej edycji patrole zostały
wyposażone w apteczki pierwszej pomocy.
W czasie trwania projektu streetworkerzy mieli zapewnioną superwizję: raz w miesiącu
każdy patrol z danego dworca spotykał się z superwizorem. Służyło to analizie trudnych
wydarzeń w terenie i zapewnieniu ciągłości informacji dotyczących przypadków, w których streetworkerzy podejmowali działania w kierunku pomocy osobom w wychodzeniu
z bezdomności.
Dodatkowymi formami wsparcia, które zostały skierowane do osób bezdomnych, były:
• pomoc żywnościowa udzielana w ramach Mobilnego Punktu uruchomionego na te-
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renie Parafii Katedralnej Świętych Michała i Floriana przy ul. Floriańskiej 3 w Warszawie,
• wsparcie psychologiczne,
• wsparcie medyczne udzielane przez pielęgniarkę która uczestniczyła w patrolach
streetworkerskich oraz mobilnym punkcie wydawania posiłków. Wsparcie medyczne
obejmowało łącznie 80 godzin.
• wsparcie prawne udzielane przez prawników stale współpracujących ze Stowarzyszeniem,
• aktywizacja zawodowa prowadzona przez Agencję Pracy działającą w Stowarzyszeniu.
W ramach tegorocznej edycji projektu w celach szkoleniowych został wyprodukowany film
„Streetworking w środowisku osób bezdomnych. Film instruktażowy” dla streetworkerów
oraz wszystkich zainteresowanych specjalnością pracy socjalnej i aktywnością wolontariacką.
Równocześnie powstał spot, celem którego było uwrażliwienie odbiorców na obecność
osób bezdomnych w naszym społeczeństwie, jak również zapoznanie ich ze specyfiką
pracy streetworkera.

FO T. ARC H I WU M S O D

Niniejsza diagnoza bezdomności dworcowej została opracowana na podstawie:
• dokumentów sporządzanych przez streetworkerów,
• rozmów ze streetworkerami podczas superwizji,
• wywiadów pogłębionych z dwoma osobami bezdomnymi i streetworkerami, którzy
nawiązali z nimi kontakt. Wybrane przypadki będą przedstawione jako przykłady
udanej pracy streetworkerów, gdzie misja i cele tej usługi zostały spełnione).

W 2 01 5 roku
Stowarzyszenie
Otwarte Drzwi
po raz drugi
real izowało projekt
„ Zmniejszenie skal i
bezdomności na
dworcach kol ejowych
oraz w ich otoczeniu”.
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B E Z D O M N O Ś Ć D W O RC O W A

A MI SJ A STREETWORKI N GU
W KON TEKŚCI E REALI ZOWAN YCH
ZADAŃ PROJ EKTOWYCH

B EZDOMNOŚĆ

JEST SKRAJNĄ FORMĄ WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO współistniejącą z takimi

zjawiskami jak: uzależnienia, choroby i zaburzenia psychiczne, brak pracy, przestępczość,
ubóstwo, niepełnosprawność itp. Dla obszarów miejskich zjawiskiem typowym
występującym zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym jest bezdomność dworcowa.
Dworce kolejowe stanowią atrakcyjne dla bezdomnych miejsce ze względu na dużą ilość
odpadów pozostawianych przez podróżnych (resztki jedzenia i napoi, niedopałki papierosów, puszki i przedmioty, które można oddać na złom), ale też ze względu na możliwość
schronienia się i możliwości zarobkowe (żebranie i działania nielegalne). Niektórzy bezdomni
postrzegają dworce jako miejsca bezpieczne ze względu na stały monitoring i ochronę.
Zarówno w poprzedniej, jak i tegorocznej edycji projektu, usługa streetworkingu była
świadczona na podstawie standardów opracowanych w ramach systemowego projektu
Tworzenie i Rozwijanie Standardów Pomocy i Integracji Społecznej, zawartych w modelu
„Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności”. Według niego, główną misją streetworkingu
jest „tworzenie pomostu pomiędzy osobą bezdomną a społeczeństwem, pozwalającego przywrócić osobie bezdomnej możliwość pełnienia ról społecznych oraz odtworzyć
dobrostan psychiczny, społeczny i bytowy poprzez docieranie do osób bezdomnych
przebywających w miejscach niemieszkalnych oraz pracę z nimi, wykorzystującą ich
zasoby i potencjał środowiska lokalnego, podejmowaną w kierunku pozytywnych zmian
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rozumianych jako chęć zmiany sposobu życia” 1 . Model ten opisuje również obszary pracy
streetworkera, którymi są:
• badanie środowiska, w tym poszukiwanie i docieranie do osób bezdomnych, czyli
zapoznanie się i uzyskanie informacji o środowisku osób bezdomnych,
• obecność, monitoring, czyli samodzielne wejście w środowisko osób bezdomnych,
z wykorzystaniem wiedzy i wcześniej zdobytych umiejętności,
• nawiązanie kontaktu z osobą bezdomną i próba nawiązania z nią relacji,
• budowanie i utrzymywanie relacji, w tym tworzenie i realizacja planu zmian,
poznawanie potrzeb oraz deficytów (niedoborów) osób bezdomnych,
• zakończenie relacji, czyli wygaszanie kontaktu z osobą bezdomną,
• interwencja, czyli działania mające na celu ochronę zdrowia i życia osób bezdomnych,
• redukcja szkód, czyli działania mające na celu zminimalizowanie negatywnych skutków zachowań ryzykownych i szkodliwych 2.

M isją streetworkingu
jest tworzenie
pomostu pomiędzy
osobą bezdomną
a społeczeństwem.

FO T. ARC H I WU M S O D

Streetworking powinien być pierwszym ogniwem w systemie wsparcia i pomocy społecznej.
Są pewne elementy pracy streetworkera, które teoretycznie powinny sprzyjać w dążeniu
do misji i poszczególnych celów jego pracy. Jest to przede wszystkim elastyczność i pewna
nieformalność kontekstu, w którym mają miejsce relacje z osobami bezdomnymi. Inter1
2

8

Stenka R., Olech P., Browarczyk Ł. (red.), Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk 201 4, s. 274.
Ibdm, s. 277
„Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz ich otoczeniu”
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności”, Edycja 201 5

akcja z nimi zachodzi w środowisku neutralnym, czyli w przestrzeni miejskiej, w której
mogą czuć się swobodniej niż w urzędzie. Streetworkerzy rozmawiają także z osobami
nietrzeźwymi, skupiają się na słuchaniu a nie notowaniu i wypełnianiu kolejnych formularzy. Dokumentacj a, niezwykle istotna z punktu widzenia monitoringu zj awiska
i zapewnienia ciągłości informacji pomiędzy patrolami z danego dworca, jest wypełniana
na bieżąco po spotkaniach w terenie. Stanowi to pierwszy krok i powinno wspomagać
streetworkerów w osiąganiu podstawowego celu, jakim jest wyciąganie ludzi z bezdomności.
Czy rzeczywiście tak jest? Czy te elementy są wystarczające, żeby w pełni realizować
misję streetworkingu?
Po dwóch edycjach projektu na podstawie deklaracji streetworkerów i z obserwacji zjawiska
bezdomności dworcowej można wywnioskować, jakie są największe punkty krytyczne w realizacji tej misji. Po pierwsze często trudno jest z punktu widzenia streetworkerów „odtworzyć
dobrostan psychiczny, społeczny i bytowy” osób bezdomnych. Utrudnienia te wynikają zarówno z czynników indywidualnych (osoba bezdomna), jak i z otoczenia (rodzina, środowisko,
społeczeństwo).
Jeżeli chodzi o czynniki indywidualne, to w większości przypadków osoby, które przez dłuższy czas żyją na ulicy bez schronienia, są na tyle zdegradowane psychicznie i fizycznie,
że proces „podnoszenia się” jest znacznie bardziej skomplikowany i dłuższy niż zakłada teoria.
Proces ten nie może polegać tylko i wyłącznie na woli osoby bezdomnej ani na dobrych
chęciach i profesjonalizmie streetworkerów. To nie wystarcza. Odbudowa psychiczna i fizyczna tak zdegradowanej osoby niewątpliwie wymaga dłuższego czasu i profesjonalnego
podejścia także innych specjalistów systemu pomocy (psychiatra, terapeuta, trener pracy
itp.), a przede wszystkim silnej motywacji samego bezdomnego. Wola podjęcia pierwszego
kroku jest punktem wyjścia, bez którego cały proces przywrócenia dobrostanu psychicznego
i fizycznego osoby bezdomnej nie może mieć miejsca. W większości przypadków streetworkerzy deklarują, że jest wyraźny brak chęci walki z alkoholizmem i w konsekwencji
pogłębianie się problemów. Przytaczam przykład osoby uzależnionej ze względu na to,
iż z analizy danych zebranych podczas projektu wynika, że jest to najczęściej występujący
czynnik znacznie utrudniający rozpoczęcie pracy z osobą bezdomną.
Jeżeli chodzi o otoczenie, czynniki utrudniające proces resocjalizacji wynikają najczęściej
z utraty znaczących więzi społecznych osób bezdomnych, które albo zostają same ze swoimi
problemami, albo nawiązują relacje z innymi bezdomnymi najczęściej w celu zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb „tu i teraz” – niestety, głównie jest to alkohol, a nie
dach nad głową. Następuje proces przewartościowania swoich realnych potrzeb.
W szerszym kręgu, czyli w społeczeństwie, proces reintegracji społecznej i zawodowej
jest także utrudniony ze względu na panujące stereotypowe postrzeganie osób bezdomnych,
co przyczynia się do wielokrotnej dyskryminacji tej grupy. Przez to, jak najczęściej
wyglądają (zaniedbani i brudni), mają problem ze znalezieniem pracy, nawiązaniem
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kontaktów z osobami spoza grupy w podobnej sytuacji życiowej, poczuciem akceptacji
w danej wspólnocie. Bezdomni i więźniowie stanowią grupy najbardziej naznaczone
i wykluczone przez wielu ludzi, często też te dwa statusy się pokrywają (wielu bezdomnych
to byli więźniowie).
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki (indywidualne i zbiorowe), misja streetworkingu
może być w pełni zapewniona tylko i wyłącznie przy mocno zintegrowanym systemie
pomocy społecznej, który w pełni zaspakaja wymienione powyżej potrzeby. Nie chodzi
tylko o pomoc specjalistyczną czy materialną, ale także o konsekwentne wsparcie w procesie rozwoju jednostki. Na przykład, oczywistym wydaje się, że osoba, która szuka
pracy, musi „jakoś wyglądać”, posiadać dokumenty, mieć pewną równowagę psychiczną,
aby przystosować się do zasad, procedur, norm, które regulują życie społeczne i zawodowe.
Naturalnie, należy zapewnić także inne elementy związane z zachowaniem przywróconego pracownika, takie jak m.in. zarządzanie własnym budżetem. Krótko mówiąc,
powinien nastąpić proces ponownej, integralnej we wszystkich sferach życia resocjalizacji,
który nigdy nie jest wynikiem pomocy tylko jednej osoby lub instytucji.
Przez pryzmat pracy streetworkerów, korzystając z dokumentacji przez nich prowadzonej,
poniżej zacytuję fragmenty dotyczące głównych barier na poziomie indywidualnym
w dążeniu do spełnienia misji streetworkingu.
CZYNNIKI INDYWIDUALNE
A) ALKOHOL
14. 10. 2015
Pod Pałacem Kultury. Na parkingu spotkaliśmy Jacka i Mariusza. Pan Jacek
tradycyjnie był pod wpływem alkoholu, mówił jak zawsze, że jest głodny,
narzekał na bóle nóg, nie chce nic z tym zrobić nawet po namowie streetworkerów. Zdaje sobie sprawę, że chcąc się leczyć, niezbędne jest odstawienie alkoholu, a on nie chce tego robić. Twierdzi, że nigdy nie trzeźwieje. Pan
Jacek, poinformował, że zawsze ma pieniądze na alkohol, nigdy nie musi
prosić o nie nikogo.

Z analizy zacytowanego tekstu wynika, że patrol wielokrotnie spotkał Pana Jacka w stanie
nietrzeźwości. Opis nie jest neutralny, można w nim odczuć lekką ironię (i/lub irytację),
na przykład w zdaniu opisującym Pana Jacka będącego „tradycyjnie pod wpływem alkoholu”.
Podczas superwizji podobne spotkania były relacjonowane w tym samym tonie. Streetworkerzy,
a zwłaszcza ci, którzy po raz drugi zostali zaangażowani w projekt, najczęściej bezradnie
rozkładali ręce, twierdząc, że z „takimi” bezdomnymi nic się nie da zrobić.
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Moim zdaniem, wśród osób będących pod wpływem alkoholu z opisów streetworkerów
można wyodrębnić różne typy alkoholika:
• rozmowny i wesoły, z którym łatwo nawiązuje się kontakt, chętny do rozmowy,
ale najczęściej o sytuacjach bezdomnych w mieście, a nie o szczegółach własnej
sytuacji osobistej, często pozwalający sobie na zbyt swobodny kontakt, skracający
dystans;
• smutny i bierny, który ma świadomość swojego problemu alkoholowego i mówi
o tym wprost, ale twierdzi, że nic z tym nie jest w stanie zrobić, opowiada o własnej
historii życia, szuka różnego rodzaju wsparcia, ale jednocześnie nie ma woli przerwania ciągu alkoholowego, jak na przykład:
18. 09. 2015
Parking przy Pałacu Kultury, parkometr. Bardziej trzeźwy niż ostatnio, lepszy
kontakt, tak samo zaniedbany, brudny i zarośnięty. Przesiedział 18 lat w więzieniu. Ma dwa mieszkaniaw Radomsku, tzn. dwa meldunki: u matki i u żony
czy konkubiny, ale pije. Jest od dawna w ciągu i nie może tam wrócić, a nawet
nie chce, bo nie chce przestać pić. Nie jest więc w stanie też podjąć pracy
ani nawet zjeść ciepłego posiłku w jadłodajniach, bo jest ciągle nietrzeźwy.
Nie ma dokumentów, nie jest na razie zainteresowany pomocą, bo chce
pić. Tym razem wziął ulotkę, może na przyszłość. . .

• agresywny i natrętny, który mimo że odmawia rozmowy, wyraża się w sposób
wulgarny wobec streetworkerów z patrolu (nieliczne przypadki, lecz zostały
wskazane w dokumentacji);
• filozofujący, który podczas rozmowy angażuje się w ciekawe i złożone tematy świadczące o wysokim poziome intelektualnym, mimo że sposób argumentacji wydaje się
być logiczny, często tematy są wyrwane z kontekstu;
• „cwaniakowato-szarmancki” (cytat z karty kontaktów), który jest pewny siebie,
od razu prosi o pomoc materialną i nie jest zainteresowany żadną inną pomoc.
Alkoholizm osób bezdomnych jest zarówno barierą indywidualną z punktu widzenia
możliwości efektywnego wypełniania misji streetworkingu, jak również ma konsekwencje
na poziome zbiorowym. Z opowiadań wielu bezdomnych wynika, że alkohol jest główną
przyczyną zerwania więzi rodzinnych, a także czynnikiem utrudniającym przywrócenie
i poprawę kontaktów z najbliższymi. Ilustrują to następujące przykłady:
25. 09. 2015
Pod Novotelem. 64 lata, z wykształcenia elektryk. Pracował, ale nigdy na stałe,
więc nie ma szans na emeryturę. 27 lat był w udanym związku z konkubiną,
nie ma dzieci. Jest alkoholikiem, ma pełną świadomość, że alkohol zruinował
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mu życie. Jest bezdomny od 6 lat. Kiedyś ukończył terapię AA, ale bez skutku.
Korzystał z pomocy psychologa, również bez skutku.
29. 10. 2015
Podziemia Centralnego. 40 lat. Dobrze ubrany, trochę „wytarty i wczorajszy”,
wstawiony. Prosi o pomoc, bo chce przestać pić. Rom z Krakowa, z inteligencji
romskiej, matka wykłada na uczelni, on skończył ponoć psychologię. Ma dziewczynę w Głogowie, bardzo młodą. Chce móc do niej wrócić, ale ona nie toleruje
jego picia. Ma tam też swojego psa, bardzo tęskni za nimi (trudno wyczuć
za kim bardziej). Był na detoksie, tylko tydzień wytrzymał. Był też w ośrodku,
ale teraz jest spalony i na Marywilskiej, i na Żytniej z powodu agresji (ma problem z agresją nawet wtedy, kiedy jest trzeźwy). Wziął ulotkę, chce się zgłosić
na Targową, ale wie, że nie może być pijany. Chce wytrzeźwieć i nie ulec
pokusie. Planuje spędzić noc w kafejce internetowej, żeby uniknąć spotkania kolegów, bo boi się, że znowu „popłynie”.
18. 09. 2015
Pan Wiesław był pod wpływem alkoholu, nie dało się z nim rozmawiać,
miał się spotkać z córką, która jest nauczycielką, ale nie był w stanie.
Na spotkanie poszedł Pan Bogdan, z którym Pan Wiesław mieszka w obozowisku.
06. 10. 2015
Podziemia. Pani Sylwia lat 31 lat. Pochodzi z Warszawy, tu też mieszka jej
mama. Pani Sylwia jest bezdomna od listopada zeszłego roku. Niedawno wyszła
z detoksu, ale znów pije. Próbowała ze swoim chłopakiem Emilem mieszkać
u mamy, ale nie mogli się dogadać. Pani Sylwia ma córkę, którą wychowuje
jej siostra i nie pozwala Pani Sylwii się z nią widywać. Pani Sylwia nie chce
na razie nic zmieniać, choć wie, że powinna. Umówiliśmy się na kolejny
tydzień na dalszą rozmowę, może.
29. 09. 2015
35 lat, od 2 lat na ulicy. Ma żonę i dwóch synów (13 i 6 lat). (…) Z chwilą, kiedy
sytuacja materialna się pogorszyła, zaczął pić i żona „zamknęła za nim drzwi”.
Teraz mieszka na ulicy. Pomagają mu osoby, które kiedyś u niego pracowały.
Zarabia pieniądze w budowlance, ale większość wydaje na alkohol. Ma kontakt
tylko ze starszym synem, w tajemnicy przed żoną. W październiku ma rozprawę w sądzie o rozbój. Jak go nie zamkną, to się ogarnie. Popłakał się. Powiedział,
że ta rozmowa dużo mu dała, że często o tym wszystkim myśli, ale nareszcie
miał okazję powiedzieć komuś, kto go wysłuchał.
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Nawet jeżeli misja streetworkingu nie zostaje spełniona tu i teraz, streetworkerzy mimo
wszystko powinni działać, wiedząc, że ich postawa słuchania jest niezwykle istotna dla samopoczucia osoby bezdomnej. To pozwala im poczuć się akceptowanymi. Na co dzień osoby
bezdomne zazwyczaj mają kontakt z „nieprzyjaznymi postaciami”, takimi jak policjant
lub ochroniarz, który wypędza, urzędnik, który niechętnie pomaga, pielęgniarka w szpitalu,
która z obrzydzeniem opatruje ranę.
09. 09. 2015
Ma ubezpieczenie społeczne (jest zarejestrowany w UP przy ul. Grochowskiej),
ma dowód osobisty. W rozmowie deklarował chęć dalszego leczenia. Uskarżał
się na sposób traktowania osób bezdomnych w placówkach służby zdrowia,
odsyłania ich do innych miejsc, gdzie mogłyby uzyskać pomoc lub całkowite
odmówienie udzielenia pomocy medycznej ze względu na sam fakt bezdomności.

Streetworkerzy podchodzą z zaangażowaniem i inicjatywą, postawą motywującą. Jak wynika
z raportów i kart kontaktów, wiele osób bezdomnych jest zaskoczonych otwartą postawą
streetworkerów, którzy ich zdaniem są uśmiechnięci, mili, chętni do rozmowy. Może to
wynikać z tego, że w większości przypadków pierwszy raz spotykają się ze streetworkerem,
który w ogólnej świadomości społecznej jest wciąż nieznany, tym bardziej na warszawskich
dworcach, gdzie jest to dopiero druga edycja projektu. Dotyczy to również pracowników
dworca, policji, ochrony i straży miejskiej.
Z doświadczenia streetworkerów wynika, że w sprawach osób bezdomnych najczęściej
kontaktują się z pracownikami ochrony. Jednak wydaje się, że w wielu przypadkach nie rozumieją oni roli streetworkerów, mając tendencję „upraszczania” ich pracy. W raportach
pojawiają się na przykład cytaty typu: „zróbcie coś z nim”, „znajdźcie mu mieszkanie”.
Występują też liczne przypadki zachowania ochroniarzy, którzy polemizują ze streetworkerami na temat uzasadnienia „koncepcji pomagania bezdomnym”. Z drugiej strony streetworkerzy
mówią o sytuacjach, w których ochrona jest tolerancyjna i wyrozumiała, jednak są one
sporadyczne.
Współpraca jest bardzo istotnym narzędziem pracy streetworkera. W obu edycjach
projektu różne sytuacje podczas patroli pokazały, że wciąż jest ona niedostateczna.
Może to wynikać z opozycji celów działania poszczególnych grup, na przykład współpracy
ochrony ze streetworkerami. Ci pierwsi maj ą za cel pozbycie się osób bezdomnych
z przestrzeni dworca, drudzy – nawiązanie kontaktu z bezdomnymi w miejscu ich przebywania. Warto, aby planując kolejne szkolenia dla pracowników dworców, uwzględnić
ten aspekt, tylko z pozoru sprzecznych celów obydwu grup zawodowych. Być może
nie tylko ochroniarze mają stereotypowe wyobrażenie na temat osób bezdomnych,
ale również streetworkerzy mają uprzedzenia co do pracowników ochrony. Proces budo-
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wania relacji wymaga dłuższego czasu. Ostatecznie ich misja jest podobna, ale inne są
narzędzia i metody działania. Potwierdzają to następujące fragmenty dokumentujące
pracę streetworkerów:
23. 09. 2015
Rozmowa z Panią, która dba o porządek w WC na Dworcu Śródmieście. Z uzyskanych informacji wynika, że na Dworcu Śródmieście rzadko pojawiają się
osoby bezdomne, ponieważ są wypraszane przez ochroniarzy. W rozmowie
z ochroniarzami, informacje te zostały potwierdzone.

30. 10. 2015
Podziemie koło Metra Centrum. Jest w bardzo złym stanie, ma gnijące nogi,
czuć to z daleka, jest brudny. Siedział i pił herbatę, rozmawialiśmy, wziął
ulotkę. Zdradził nam, że ma taki plan, że ma zamiar na te nogi wezwać pogotowie, żeby ich zmusić, by wzięli go do szpitala. Jest bardzo zdesperowany.

B) ZABURZENIA PSYCHICZNE
Zaburzenia psychiczne stanowią olbrzymią barierę w realizacji misji streetworkingu.
Analizując dokumentację, widać, że streetworkerzy spotykali się z osobami zaburzonymi
(dane ilościowe przedstawię w następnym rozdziale). W większości przypadków stosunkowo łatwe było podjęcie rozmowy z takimi osobami, niemożliwe pokonanie tej bariery.
W obu edycjach projektu, w przypadku osób uzależnionych od alkoholu są przykłady
osób, które udało się przekonać do rozpoczęcia procesu reintegracji społecznej, w przypadku
zaburzeń psychicznych wszystkie podjęte próby zakończyły się niepowodzeniem.
Jak wynika z opisów spotkań streetworkerów z osobami zaburzonymi psychicznie,
można wyodrębnić dwa typy zachowań charakterystycznych dla tej grupy:
• szalone, które charakteryzuje osoby ogólnie znane przez większość pracowników dworca, ochronę, a także pasażerów i sklepikarzy, często rozbawiające
ich rozmówców. Zwykle swoim zachowaniem nie rażą innych, jak na przykład chroniczni alkoholicy, w związku z czym nie są wypędzane z dworców. Z drugiej jednak
strony przy ewidentnych problemach wynikających z ich zaburzeń, nikt nie podejmuje żadnych działań zmierzających do poprawy ich bytu. Do tej grupy najczęściej
należą osoby histrioniczne i narcystyczne czasami jednak skłonne do prowokacji
oraz zachowań zdominowanych przesadnym wyrazem emocjonalnym. Ilustruje to po-
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niższy fragment z raportu streetworkera:
30. 10. 2015
Podziemia Centralnego. Nadal w swoim świecie, bardzo brudna, opowiada
dziwne rzeczy tonem, jakby to było naprawdę, o trylionach zebranych na pomoc bezdomnym i na nią, o jej zasługach dla Unii Europejskiej, o niechęci,
wielkiej i niewytłumaczalnej wrogości „niektórych osób”, mimo jej tak wielkich
zasług, nawet określiła siebie mianem królowej. Nie chce iść na Targową, bo nie
ufa pomocy zorganizowanej. Śpi na dworcu, na jedzenie dostaje od ludzi
i to jej odpowiada. Nie chce nawet wyrabiać dowodu, bo to nie ma sensu,
znowu jej ukradną.

• tajemnicze, które charakteryzuje osoby nawiązujące kontakt w zależności
od nastroju: jednego dnia zamknięte i wycofane, wręcz wystraszone, innego – pobudzone, o nielogicznym i chaotycznym zachowaniu. Wydaje się, że odczuwają poczucie
dyskomfortu w kontaktach i są nieufne.
13. 11. 2015
Podziemia Centralnego, koło WKD. Znana z poprzedniej edycji. Pochodzi
ze Śląska. 62 lata. W Warszawie jest kilka lat jako bezdomna (ok. 6 lat).
Była krawcową, ale praca była ciężka, więc przeniosła się na pocztę. Przepracowała sporo lat. Nie ma rodziny. Mówi, że wydarzyła się „tragedia” i teraz
nie ma już nikogo. Jej dokumenty mają „pewne panie z sądu”, one się nią
opiekują i podobno bardzo dbają o nią, jest też pod opieką jakiegoś Ośrodka
Pomocy Społecznej, tam jej szukają mieszkania, lub pokoju do wynajęcia,
ale to „trzeba czekać niestety”. Ma chorą nogę (spuchniętą i zabandażowaną),
ale jest podobno pod stałą opieką lekarza z Wolskiej, dba o to. Ma rentę
i „te panie z sądu pobierają ją i jej dają”. Opiekują się nią podobno też
dobrzy ludzie w podziemiach Centralnego, gdzie stale przebywa, są „bardzo
dobrzy dla niej, więc ma wszystko, czego jej potrzeba”. Jest ciepło ubrana,
raczej czysta tzn. nie śmierdzi od niej, ma swój koszyk na kółkach z podręcznymi
rzeczami, ma tam jedzenie i nawet termos, jest dobrze zorganizowana.
Kiedy ją spotkałyśmy, załatwiała sobie wrzątek do termosu z pobliskiej
budki z kebabem, widać, że ją znają tam i ma dobre układy. Nie jest zainteresowana naszą pomocą, bo „jest pod opieką tych pań z sądu, no i teraz
nie może zmieniać przecież opieki, bo jak to tak, a one bardzo, bardzo
się nią opiekują”. Nie chce też iść do ośrodka, chociaż była już w jakimś,
ale ona woli jakiś pokój wynająć, żeby sama być. Ma podobno skierowanie
do szpitala, ale nie mówi nam jakiego. Namawiałyśmy ją, żeby powiedziała
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nam, to jej pomożemy się tam dostać, ale unikała tego tematu. Nie chciała
też podać szczegółów np. w jakim Ośrodku Pomocy Społecznej jest pod opieką, kto to są te „panie z sądu”, które tak się nią opiekują, ani do jakiego
szpitala ma skierowanie. Mamy podejrzenie zaburzeń psychicznych. Może
nie chce iść do ośrodka, ani na Targową, bo boi się, że trafi do szpitala
psychiatrycznego i dlatego woli siedzieć w podziemiach Centralnego.

Wobec obu typów streetworkerzy są bezradni.
Opisane zachowania na poziomie indywidualnym (alkoholizm, zaburzenia psychiczne) często
występują razem, pogłębiając się nawzajem. Dodatkowo kumulują się problemy fizyczne
i inne zaniedbania związane z biedą i brakiem zapewnienia podstawowych potrzeb. W krótkim
czasie następuje pogłębiony stan degradacji psychicznej i fizycznej, z której bez kompleksowego wsparcia jest bardzo trudno wyjść.
Starając się skategoryzować typy zachowań, dokonano pewnych uproszczeń, które obrazują
te najważniejsze bariery w budowaniu relacji streetworker-bezdomny, choć w niepełny
sposób oddają całość zjawiska bezdomności i związane z nim problemy. Na przykład, streetworkerzy spotkali też jedną osobę uzależnioną od hazardu:
07. 12. 2015
Pan z Pruszkowa, wiek ok. 40 lat, ma matkę w Pruszkowie, żona go zostawiła,
z synem nie ma kontaktu. Jego głównym problemem jest hazard – gra
na automatach. Pieniądze, które zarabia, jak twierdzi wystarczyłyby mu na wynajem pokoju i spokojne życie, lecz większość dniówki jest w stanie przegrać.
Ma świadomość problemu, nie wie, jak sobie z tym poradzić. Poinformowałam,
że są poradnie, które leczą uzależnienie od hazardu.

Podczas superwizji streetworkerzy często zaznaczali, że ich rola „czysto informacyjna” lub ograniczająca się jedynie do rozmowy była frustrująca dla nich samych,
ponieważ mieli poczucie, że ich praca nie przynosi zakładanych efektów. Pan z Pruszkowa
prawdopodobnie nadal pozostaje sam ze swoim problemem. Bardzo trudno jest przekonać
osobę mocno uzależnioną do podjęcia pierwszego kroku w trakcie jednego spotkania.
Niektórzy streetworkerzy deklarowali, że w ich odczuciu nawiązywali dobry kontakt
z bezdomnym, który obdarzał ich zaufaniem, przy czym jednocześnie nie mieli ani pewności, ani gwarancji, że będą mogli budować tę relację podczas kolejnego patrolu
w następnym tygodniu.
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W czasie trwania
projektu
raz w miesiącu
streetworkerzy
miel i zapewnioną
superwizję.

Wracając do sfery psychicznej, trzeba zaznaczyć, że znaczącą liczbę osób bezdomnych
dotykają stany depresyjne. Jest to objaw charakterystyczny szczególnie na pierwszym
etapie bezdomności. Wraz z wydłużającym się czasem bezdomności depresja pogłębia się,
a różnego rodzaju stany lękowe się nasilają. Średnio po dwóch latach życia na ulicy
następuje alienacja. Ten stan psychiczny połączony z innymi problemami, o których wcześniej
była mowa, wywołuje nieodwracalne zmiany osobowości i zdrowia fizycznego. Jest to więc
przesłanka ku temu, aby jak najszybciej podejmować działania i wdrażać strategie prewencyjne.
C) U TRWALONA BEZDOMNOŚĆ
Równie znaczącą barierę w procesie reintegracji społecznej osób bezdomnych stanowi
utrwalona bezdomność, która dotyczy zarówno osób uzależnionych, jak i osób z zaburzeniami psychicznymi. Do tej grupy należą także osoby, które nie są dotknięte
wymienionymi problemami, ale ich zachowania można opisać jako antykonformistyczne
lub antysystemowe. Jest to jednak nieliczna grupa. U długotrwale bezdomnych najczęściej
występują zaburzenia kontroli emocjonalnej (osobowość chwiejna, antyspołeczna, borderline)
oraz zachowania obsesyjno-kompulsywne.
Wspólnym mianownikiem osób należących do tej kategorii jest konsekwentna odmowa
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wsparcia, która w niektórych przypadkach jest wprost zadeklarowana, a w innych schowana za obietnicami, za którymi w efekcie nie idą żadne konkretne działania.
25. 09. 2015
Pod Cepelią. Znany patrolom z zeszłej edycji. Bezdomny od 1989. Od zeszłej
edycji nic się nie zmieniło, nadal zbiera kartony i jakoś sobie radzi. Nie był
zainteresowany kontaktem.
09. 10. 2015
Plac przed Metrem Centrum. Obaj bez zmian, jeszcze nie byli na Targowej.
Mirek lekko zawiany. Twierdzi, że się wybiera, ale wciąż wykręca się, że jest
zajęty, że pracuje w ulotkach etc. Paweł nadal niezainteresowany Targową,
znowu twierdzi, że zaraz coś wynajmie, że dobrze sobie radzi i że pracuje
w ulotkach. Ale ja go w tygodniu widziałam, jak „siedział na kartce”, tzn.
żebrał z kartką „zbieram na operację oczu”.Od Mirka dowiedziałam się, że sypia
w krzakach, ma ciepły śpiwór.
16. 10. 2015
Ulica Marszałkowska, koło zejścia do podziemi. Znany z poprzedniej edycji.
Zgromadził już bardzo dużo kartonów i nikt go nie goni. Mówi, że chodzi
po pomoc na Nowogrodzką. Nie ma dowodu osobistego, ale nie potrzebuje
go (nie chce wyrabiać nowego, bo znowu zgubi). Nie ma renty ani zasiłku.
Wziął ulotkę, ale nie wyglądał na specjalnie zainteresowanego kontaktem.
02. 12. 2015
Sporadycznie nocuje w noclegowni, najczęściej w parkach albo u znajomych.
Nie chce pomocy. Twierdzi, że sobie radzi, a obecna sytuacja „to tylko chwilka”.
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Alkoholizm i zaburzenia
psychiczne często występują
razem, pogłębiając się
nawzajem. Dodatkowo
kumulują się problemy
fizyczne i inne zaniedbania
związane z biedą i brakiem
zapewnienia podstawowych
potrzeb. W krótkim czasie
następuje pogłębiony stan
degradacji psychicznej
i fizycznej, z której
bez kompleksowego wsparcia
jest bardzo trudno wyjść.

FO T. ARC H I WU M S O D

BEZDOMN OŚĆ DWORCOWA
OCZAMI STREETWORKERÓW.
PRÓBA OCEN Y WYN I KÓW
PROJ EKTU

STREETWORKING, co zostało podkreślone w pierwszym rozdziale, stanowi istotny element

w systemie pomocy społecznej, który łączy osobę bezdomną z instytucjami pomocy
społecznej. Bez wątpienia powinien być pierwszym ogniwem w procesie zapobiegania
i ograniczania bezdomności. Wypełnianie misji streetworkingu nie jest łatwym zadaniem,
jako że rozwiązanie problemu dworcowej bezdomności jest procesem, który wymaga czasu
i działań kontynuowanych przez co najmniej okres kilku lat. Jednak już dzięki drugiej edycji
projektu zakładającego wejście streetworkerów w środowisko osób bezdomnych, nawiązanie z nimi kontaktu, słuchanie i rozmawianie w atmosferze akceptacji w znacznym
stopniu udaje się wniknąć w problem bezdomności dworcowej, zobaczyć go oczami
streetworkerów, a przede wszystkim szukać skutecznych sposób poprawy systemu wsparcia
i pomocy osobom bezdomnym. Dokumentacja zgromadzona przez streetworkerów podczas
tegorocznej pracy przy realizacji założeń projektu jest tym samym bogatym źródłem
wiedzy o osobach bezdomnych przebywających w przestrzeni dworców kolejowych i ich
otoczeniu. Z pewnością jest to obraz subiektywny, ale także w pewien sposób bezcenny,
ponieważ oparty na doświadczeniu bycia w środowisku, które na co dzień nie jest dostępne
dla każdego oraz na doświadczeniu słuchania tych, których wielu zapewne woli nie widzieć
i nie słyszeć.
W niniejszym opracowaniu postaram się przedstawić zjawisko bezdomności dworcowej
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z punktu widzenia streetworkerów, korzystając z danych, które zgromadzili w dokumentacji z patroli. Tak jak w poprzedniej edycji projektu, streetworkerzy z własnej
inicjatywy – na etapie badania środowiska i nawiązywania kontaktu – podchodzili
do bezdomnych przebywających na terenie warszawskich dworców i w ich okolicy,
identyfikując ich na podstawie wyglądu zewnętrznego bądź zachowania. Nie wręczali
też standardowych kwestionariuszy służących badaniom naukowym (zwykle kontakt
z ankieterem powoduje większe bariery w relacjach), stąd też opracowane dane,
oparte na swobodnych rozmowach, a dopiero później opisane w kartach kontaktów i raportach streetworkerskich, są przybliżone. Streetworkerzy mieli świadomość, że oceniając
osoby bezdomne po wyglądzie, mogą kogoś pominąć. Z opisu streetworkerów wynika,
że wśród osób bezdomnych przebywających w przestrzeni dworców zaniedbani stanowią
41 % wszystkich spotkanych osób, jedna trzecia bezdomnych w opinii streetworkerów
wyglądała schludnie i czysto. Podczas patroli streetworkerskich nie każda osoba bezdomna
chciała rozmawiać, inni z zainteresowaniem odpowiadali na propozycję rozmowy o proponowanych formach wsparcia osobom bezdomnym, po czym urywali rozmowę, nie wierząc
w ich skuteczność, niektórzy tylko przysłuchiwali się rozmowom prowadzonym z innymi
bezdomnymi. Często streetworkerzy wspominali o tych osobach jedynie w raportach
z patroli, tym samym włączając ich do grupy osób niezainteresowanych i/lub negatywnie
nastawionych do systemu wsparcia i pomocy osobom bezdomnym.
FO T. ARC H I WU M S O D

Streetworkerzy
z własnej inicjatywy
podch odzili do osób
bezdomnych przebywających na terenie
warszawskich dworców.

Równolegle do działań prowadzonych przez streetworkerów na dworcach kolejowych
w projekcie uruchomione zostało stanowisko pracownika socjalnego odpowiedzialnego
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za kontakt z osobami bezdomnymi zgłaszającymi się bezpośrednio do Stowarzyszenia
Otwarte Drzwi. Większość z nich była kierowana przez streetworkerów. Inni przychodzili,
ponieważ dowiedzieli się o takim wsparciu od swoich znajomych, także bezdomnych.
Pracownik socjalny udzielał osobom bezdomnym wsparcia informacyjno-doradczego
na miejscu, jak również na ich prośbę towarzyszył im w załatwianiu różnych spraw
urzędowych.
W wyniku realizacji zadań wynikających z założeń projektu w sumie udzielono
wsparcia 322 osobom bezdomnym przebywającym w przestrzeni dworców kolejowych
i ich otoczeniu. Są to zarówno osoby, do których dotarli streetworkerzy podczas patroli
na dworcach kolejowych i ich otoczeniu, jak również ci, którzy korzystali ze wsparcia
pracownika socjalnego w placówce Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.
Podczas czterech miesięcy patroli, które trwały w okresie od września do grudnia 201 5 roku,
jak wynika z dokumentacji, streetworkerzy nawiązali kontakt z 292 osobami bezdomnymi,
w tym 53 kobietami i 239 mężczyznami.
WYKRES 1 | LICZBA OSÓB BEZDOMNYCH

Źródło: opracowanie własne

Warto zaznaczyć, że patrole streetworkerskie z co trzecią osobą bezdomną, z którą
nawiązali kontakt, spotkali się więcej niż jeden raz. Z kart ponownych kontaktów
wynika, że wybrane patrole regularnie kontaktowały się ze stałą grupą osób bezdomnych,
którym udzielały wsparcia, motywując do podjęcia zmiany.
Działania projektowe skupiły się przede wszystkim w rejonie dworców: Warszawa
Centralna, Warszawa Śródmieście, Warszawa Ochota oraz Warszawa Wschodnia i Warszawa Wileńska. Ze względu na remont dworca Warszawa Zachodnia, nie został on ujęty
w działaniach projektowych w tej edycji. Jak jednak wynika z analizy dokumentacji,
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streetworkerzy, znając z zeszłorocznych patroli miejsca przebywania osób bezdomnych
w rejonie Dworca Zachodniego, niejednokrotnie docierali tam w ramach patrolowania
dworca Warszawa Ochota (m.in. kontynuowali pracę z 44-letnią kobietą zamieszkującą
blaszany garaż w pobliżu peronu 8. Dworca Zachodniego).

W wyniku realizacji
zadań wynikających
z założeń projektu
w sumie udzielono
wsparcia 32 2 osobom
bezdomnym przebywającym w przestrzeni
dworców kolejowych
i ich otoczeniu.

FO T. ARC H I WU M S O D

Podobnie jak w poprzedniej edycji, specyfika pracy streetworkerów różniła się w zależności
od dworca, który patrolowali. Na Dworcu Wschodnim osoby bezdomne były zdecydowanie
bardziej widoczne, wśród nich nadal było wielu, którzy w godzinach wieczornych często
oczekiwali na otwarcie pobliskiej Noclegowni dla Osób Bezdomnych i Najuboższych
Stowarzyszenia Monar przy ul. Skaryszewskiej. Patrolując dworzec Warszawa Wileńska,
streetworkerzy wielokrotnie spotykali osoby bezdomne także w sąsiadującej galerii
handlowej, gdzie w ich opinii trudniej było nawiązać kontakt i swobodnie porozmawiać.
Największy teren objęty patrolami streetworkerskim stanowiły dworce Warszawa Centralna
i Śródmieście, jako że patrole obejmowały także okolice stacji Metra Centrum, Pałacu
Kultury i Nauki oraz Hoteli Novotel, Marriot, Intercontinental.
Analiza danych ilościowych wykazuje, że najwięcej osób bezdomnych jest na Dworcu
Centralnym i Śródmieście: 43% wszystkich osób bezdomnych, z którymi nawiązano
kontakt podczas patroli streetworkerskich. Na Dworcu Wschodnim i Wileńskim liczba
ta była nieznacznie niższa (40% wszystkich spotkanych osób bezdomnych), choć patro-
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lowany teren był zdecydowanie mniejszy niż otoczenie Dworca Centralnego. Z dokumentacji wynika, że streetworkerzy, patrolując okolice Dworca Wschodniego, podczas każdego
patrolu mieli kontakt z osobami, które korzystały (bądź miały taki zamiar) z noclegowni
Stowarzyszenia Monar i/lub skupu złomu znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie
dworca. Najmniej (1 7%) osób bezdomnych streetworkerzy spotkali w otoczeniu Dworca
Warszawa Ochota i Warszawa Zachodnia.
Liczbę osób bezdomnych z uwzględnieniem płci spotkanych na warszawskich dworcach
kolejowych w okresie od września do grudnia 201 5 roku przedstawia poniższy wykres:
WYKRES 2 | LICZBA OSÓB BEZDOMNYCH SPOTKANYCH NA WARSZAWSKICH DWORCACH KOLEJOWYCH
W OKRESIE OD WRZEŚNIA DO GRUDNIA 201 5 R.

Źródło: opracowanie własne

Ponadto jak wynika z relacji streetworkerów, najbardziej stała była liczba osób
bezdomnych z terenu Dworca Warszawa Ochota i Zachodniego, bowiem z co drugą osobą
spotkali się więcej niż raz, najmniej – na Dworcu Centralnym i Śródmieście, gdzie
ponowne kontakty mieli już tylko z co piątą osobą bezdomną. W opinii streetworkerów,
Warszawa Centralna wciąż bardziej niż inne warszawskie dworce przyciąga nowych
bezdomnych przyjeżdżających z innych miast, jak m.in. Kuźnica, Mikołajki, Suwałki,
Opole, Kraków.
Z oficjalnych statystyk wynika, że spośród 30,7 tys. osób bezdomnych 80% stanowią
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mężczyźni (24522 osób), 1 5% kobiety (4361 osób), a 5% dzieci (1 538) 3 . W okresie
od września do grudnia 201 5 roku wśród osób bezdomnych streetworkerzy nie spotkali
żadnej osoby nieletniej, w dwóch pierwszych miesiącach patroli proporcje między
spotkanymi kobietami i mężczyznami nie odbiegały od oficjalnych statystyk jeśli chodzi
o bezdomnych mężczyzn: we wrześniu stanowili oni 80% osób bezdomnych, w październiku
79%, liczba bezdomnych kobiet odpowiednio 20% i 21 %.
WYKRES 3 | LICZBA OSÓB BEZDOMNYCH SPOTKANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PŁCI
W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH W OKRESIE OD WRZEŚNIA DO GRUDNIA 201 5 R.
.

Źródło: opracowanie własne

Jak widać na powyższym wykresie, liczba kobiet znacznie zmalała w listopadzie i grudniu
(choć podobnie jak w zeszłym roku, także w zimie 201 5 roku temperatury były wyższe
od średniej charakterystycznej dla tego okresu). Z dokumentacji przedstawionej przez
streetworkerów wynika, że wśród bezdomnych, z którymi nawiązano kontakt w listopadzie,
1 2% stanowiły kobiety, 88% mężczyźni, natomiast w grudniu zaledwie 8% to kobiety,
a 92% mężczyźni. Zdaniem streetworkerów, wydaje się więc, że kobiety potrafią być bardziej
zmotywowane w poszukiwaniu schronienia, szczególnie w okresie zimowym, one też łatwiej
niż mężczyźni znajdują schronienie w ośrodkach pomocy lub na własną rękę.
Wśród wszystkich spotkanych osób bezdomnych przebywających w przestrzeni dworców
i ich otoczeniu 95% stanowili Polacy, co wynika z analizy danych ilościowych. O miejscu
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej, sprawozdanie z realizacji działań
na rzecz ludzi bezdomnych w województwach w roku 201 2, s. 8, Warszawa 201 3.
3
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swojego pochodzenia poinformowało streetworkerów 52% spotkanych osób bezdomnych,
wśród których trzy czwarte nie pochodziły z Warszawy.
WYKRES 4 | MIEJSCE POCHODZENIA OSÓB BEZDOMNYCH

Źródło: opracowanie własne

FO T. ARC H I WU M S O D

Obcokrajowcy, którzy stanowili 5% ogólnej liczby osób bezdomnych, to osoby pochodzenia ukraińskiego (6 osób), węgierskiego (2), białoruskiego (2), rosyjskiego (2), romskiego
(1 ) i niemieckiego (1 ).

Niektórzy bezdomni
w otoczeniu dworców
kolejowych rozkładali
namioty, w których
mieszkali także
w okresie zimowym.
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Średnia wieku osób bezdomnych (trzy czwarte z nich podczas patroli na dworcach
udzieliło takiej informacji streetworkerom) wynosi 47 lat, przy czym średnia wieku kobiet
to 42 lata, a mężczyzn 49 lat. Wiek osób bezdomnych z uwzględnieniem płci ilustruje
poniższy wykres:
WYKRES 5 | WIEK OSÓB BEZDOMNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PŁCI

Źródło: opracowanie własne

Jak widać, największą grupę stanowią mężczyźni w wieku 41 –50 lat oraz po 60 roku życia
(49%). Najmłodszy bezdomny mężczyzna przebywający w przestrzeni dworców i ich
otoczeniu ma 1 9 lat, natomiast najstarszy 78 lat (zamieszkiwał szałas niedaleko Dworca
Wschodniego, zmarł w listopadzie 201 5 roku). Najwięcej, czyli 42% bezdomnych kobiet
również jest w wieku 41 –50 lat, choć wciąż stanowią one jedną trzecią liczby mężczyzn
w tym samym przedziale wiekowym. Z analizy danych uwzględniających płeć i wiek wynika
ponadto, że liczba bezdomnych kobiet maleje wraz ze wzrostem ich wieku.
Jeśli chodzi o długość trwania bezdomności, to streetworkerom udało się ustalić ją w przypadku 65% osób bezdomnych, z którymi nawiązali kontakt. W raportach niejednokrotnie
pojawiała się informacja, że niektóre spotkane osoby bezdomne niechętnie podejmowały
tematy dotyczące historii ich życia lub sprawiały wrażenie, że gdzieś się spieszą, aby tylko
nie rozmawiać. Z drugiej strony streetworkerzy spotkali wiele osób, które otwarcie opowiadały o sobie, o swojej bezdomności, jej przyczynach i niełatwej codzienności. Z analizy
danych wynika, że wśród nich 68% wskazało, że żyje na ulicy dłużej niż 2 lata,
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32% – krócej (na wykresie zaznaczono jaśniejszym kolorem). W tej grupie dwie trzecie
osób zadeklarowało, że jest bezdomnymi nie dłużej niż pół roku.
WYKRES 6 | LICZBA OSÓB BEZDOMNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM OKRESU BEZDOMNOŚCI

Źródło: opracowanie własne

Streetworkerzy podczas rozmowy z osobami bezdomnymi lub w wyniku obserwacji określili przyczyny bezdomności w przypadku 64% spotkanych osób bezdomnych, przy czym
połowa z nich wskazała więcej niż jeden powód. Obraz bezdomności dworcowej, który
wyłania się z raportów streetworkerskich, potwierdza, że najczęściej wskazywaną przyczyną bezdomności jest uzależnienie od alkoholu. Dotyczy jednej trzeciej osób bezdomnych,
które wskazały powód swojej bezdomności. W dalszej kolejności najczęściej wymieniano
konflikty w rodzinie (21 %) oraz wyjazd z rodzinnego miasta lub kraju w przypadku
cudzoziemców (1 5%).
Analizując karty indywidualnego kontaktu, można zaobserwować, że inne czynniki
powodowały bezdomność u kobiet, a inne u mężczyzn, co prezentują wykresy 7 i 8 (strona 32 i 33).
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Najczęściej wskazywaną
przyczyną bezdomności
jest uzależnienie od alkoholu.
Dotyczy jednej trzeciej osób
bezdomnych, które wskazały
powód swojej bezdomności.
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Wszyscy, którzy alkohol wskazali jako przyczynę swojej bezdomności, niezależnie od długości jej trwania, nadal spożywają alkohol, bardziej lub mniej problemowo. Większość
z nich ma świadomość swojego uzależnienia, jednak nie chce lub nie potrafi przestać
pić, co już zostało poparte konkretnymi cytatami z dokumentacji prowadzonej przez streetworkerów w poprzednim rozdziale. Dane ilościowe pokazują, że zaledwie 7% spotkanych
osób bezdomnych (wśród tych, którzy udzielili informacji na temat spożywania alkoholu)
deklaruje, że nie pije. Streetworkerzy nie mają żadnych narzędzi, by tą informację
potwierdzić, ale zgodnie mówią, że praca z trzeźwą osobą bezdomną pozwala na większe
efekty w podejmowaniu prób wychodzenia przez nią z bezdomności i przywracaniu jej
do społeczeństwa, o czym piszę w kolejnym rozdziale, przedstawiając przykłady udanej
misji streetworkingu.
Długość trwania bezdomności ma istotne znaczenie w procesie motywowania osób
bezdomnych do podejmowania prób wychodzenia z bezdomności. W opinii streetworkerów,
WYKRES 7 | N AJCZĘŚCIEJ WSKAZYWANE I / LUB ZAOBSERWOWANE PRZEZ STREETWORKERÓW
PRZYCZYNY STANU BEZDOMNOŚCI U KOBIET

Źródło: opracowanie własne
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WYKRES 8 | N AJCZĘŚCIEJ WSKAZYWANE I / LUB ZAOBSERWOWANE PRZEZ STREETWORKERÓW
PRZYCZYNY STANU BEZDOMNOŚCI U MĘŻCZYZN

Źródło: opracowanie własne

zdecydowanie łatwiej było dotrzeć do tej grupy bezdomnych, która przebywała na dworcach i ich otoczeniu krócej niż 2 lata (wykres 6). Wśród nich, a stanowili oni jedną trzecią
osób bezdomnych, która wskazała czas trwania w bezdomności, 69% miało motywację
do podjęcia działań mających na celu zmianę swojego dotychczasowego życia. Z kolei
im dłuższy okres bezdomności, tym mniej osób bezdomnych chciało jakiejkolwiek zmiany swojej aktualnej sytuacji życiowej. W sumie wśród osób, które przebywały na dworcu
dłużej niż 2 lata (czyli dwie trzecie osób bezdomnych, którzy wskazali długość okresu
bezdomności), 68% nie zamierzało nic zmieniać. Powodem tego jest ich degradacja
psychiczna i fizyczna oraz zdolność adaptacji do życia na ulicy (następuje średnio w ciągu
dwóch pierwszych lat bezdomności) ze wszystkimi tego konsekwencjami: choroby,
niedożywienie, zaniedbanie, samotność, izolacja. Co czwarta spotkana osoba bezdomna
zgłosiła streetworkerom problemy zdrowotne, w tym fizyczne (głównie problemy
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z narządami ruchu, ale też z sercem, wzrokiem, choroby skóry, skutki pobicia), psychiczne oraz uzależnienia. Ze względu na brak specjalistycznego przygotowania
streetworkerów niełatwa okazała się ocena zdrowia psychicznego spotkanych osób bezdomnych.
Mimo to streetworkerzy w kartach kontaktów wskazywali u osób bezdomnych różne
zaburzenia psychiczne – zdiagnozowane lub podejrzewane. Dotyczyło to 1 4% spotkanych
podczas patroli bezdomnych. Istotnym problemem osób bezdomnych jest brak ubezpieczenia, a w związku z tym często brak możliwości podjęcia leczenia. 64% osób bezdomnych
przebywających w przestrzeni dworców kolejowych i ich otoczeniu to osoby, które się izolują,
często przemieszczają się same, nie przyjaźnią się z nikim, a nawiązywane przez nich
relacje są powierzchowne lub interesowne. Rzadko też utrzymują kontakt z rodziną.
Zdecydowana większość osób bezdomnych nie posiada stałej, legalnej pracy, niemniej
pozostają aktywne w zarobkowaniu. Z relacji streetworkerów wynika, że dotyczy to jednej
trzeciej spotkanych osób bezdomnych. 45% z nich podejmuje różne prace dorywcze (roznoszenie ulotek, sprzątanie, zbieranie owoców, grabienie liści), 22% zajmuje się żebractwem
(w tym pomoc przy parkowaniu samochodów), 1 6% zbieractwem (złom, puszki, kartony),
a 1 1 % pracuje na budowach.
Problem bezdomności dworcowej jest bardzo złożony, a jej rozwiązanie jest procesem,
który wymaga czasu i działań kontynuowanych co najmniej przez okres kilku lat. Pierwszym
krokiem jest wychwycenie osób żyjących na ulicy i narażonych na ryzyko skrajnego wykluczenia, co jest możliwe dzięki specyfice pracy streetworkera. Dzięki realizacji zadań
założonych w tej edycji projektu:
• 322 osób bezdomnych przebywających na warszawskich dworcach kolejowych i ich
otoczeniu uzyskało wsparcie informacyjno-doradczego ze strony streetworkerów
i/lub pracownika socjalnego,
• 1 64 osób otrzymało doraźną pomoc socjalną, psychologiczną, medyczną, prawną i zawodową świadczoną przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi poza terenem dworców,
• 1 2 osób przystąpiło do Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności, w tym 3 zamieszkały w Domu Rotacyjnym prowadzonym przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi,
• 65 osób skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego, spośród których 23 osoby podjęły zatrudnienie na otwartym rynku pracy,
• 25 osób zostało skierowanych do schronisk dla osób bezdomnych,
• 30 osób bezdomnych wyrobiło dowód osobisty,
• 30 osób skorzystało z wsparcia pielęgniarki, z czego 1 5 osób zostało skierowanych
do szpitali/przychodni,
• 29 osób objęto wsparciem psychologicznym,
• 44 osoby skorzystały z porad prawnych,
• 200 osób bezdomnych skorzystało z ciepłych posiłków wydawanych w ramach Mobilnego Punktu na terenie Parafii Katedralnej Świętych Michała i Floriana w Warszawie,
• wydano 500 egzemplarzy „Informatora dla osób bezdomnych”.
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PRZYKŁADY U DAN EJ

MI SJ I STREETWORKI N GU

PAN H ENRYK
STAŁ SIĘ BEZDOMNY, jak popsuły mu się relacje z konkubiną, z którą miał dwójkę dzieci

(aktualnie w wieku 1 0 i 1 1 lat). Ma 67 lat, wykształcenie podstawowe. Pochodzi z województwa
podlaskiego. Sporo pracował w przemyśle betoniarskim. Teraz ma zaćmę. Wcześniej,
jak twierdzi, wszystko mu się w miarę układało. Mieszkali na działce w bezpiecznych
warunkach. Działkę wypożyczała im za darmo rodzina starszej pary, która już nie żyje. Pan
Henryk ją ogrodził i dobrze zagospodarował (był taką „złotą rączką”). W przeszłości już doświadczył bezdomności przez dłuższy czas. Wszystko się rozpoczęło, jak była żona, z którą
też ma już dorosłe dzieci, wyrzuciła go z domu i go wymeldowała. Z deklaracji Pana
Henryka wynika, że powodem konfliktu było to, że on zarabiał, ale żona zbyt dużo z jego
pieniędzy przeznaczała na swoją rodzinę, przekazując część zarobków matce i ojcu.
Po jakimś czasie stracił pracę i zaczął dużo pić. Spał u znajomych, trochę na działkach,
trochę na dworcu, czasami w kościele. Potem wyjechał z województwa podlaskiego
do Warszawy. W stolicy dalej był bezdomny (w sumie około 1 0 lat), aż do momentu, kiedy
się związał z kobietą z Warki, która po około 1 3 latach też go wyrzuciła. Z tą drugą kobietą
mieli dwójkę dzieci. W trakcie ich wychowywania na działce twierdzi, że mniej pił. Więcej
piła jego partnerka, młodsza o 20 lat. Kiedy ona dostała mieszkanie socjalne w Warce
i wróciła do dawnego towarzystwa, zaczęła pić jeszcze więcej. Związała się z innym
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mężczyzną. Jak opowiada Pan Henryk, powiedziała mu „jestem w innych rękach”.
I wyrzuciła go z domu. Miał bardzo dobre relacje z dziećmi, ale nie miał do nich żadnych
praw ze względu na to, że wcześniej partnerka zdecydowała nie uznać ojca dzieci, żeby
mieć prawo do większego zasiłku jako samotna matka. Pan Henryk trafił do ośrodka Księży
Orionistów pod Warszawą, jako bezdomny niepełnosprawny (już bardzo słabo widział).
Po jakimś czasie konkubina namówiła go, żeby jednak wrócił do niej. Stracił miejsce
w ośrodku, a po około dwóch tygodniach konkubina zaczęła znowu dużo pić i spotykać się
z innymi mężczyznami. Więc odszedł ponownie. Znalazł się na ulicy. W tym czasie matce
odebrano dzieci ze względu na jej ciągły stan nietrzeźwości. Według Pana Henryka, była
konkubina specjalnie tak dużo piła, żeby jej odebrali dzieci. Najpierw wylądowały w domu
dziecka, potem w rodzinie zastępczej. Jak były w domu dziecka wysyłał im pieniądze.
Pan Henryk, jak opowiada, ma dużo przyjaciół, głównie ze środowiska kościoła, którzy
wspomagają go także finansowo. Od kiedy dzieci są w rodzinie zastępczej, całkowicie
stracił z nimi kontakt. Nie wie, gdzie one są. Teraz odkłada dla nich pieniądze. Chciałby im
założyć książeczki oszczędnościowe w banku, ale nie może, bo nie ma do nich praw.
Bardzo tęskni. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi zapewniło mu pomoc prawną w tej sprawie.
Ma kolejne omówione spotkanie z prawnikiem Stowarzyszenia na początku lutego.
Kiedy spotkali go streetworkerzy, był bezdomny od około dwóch miesięcy. Okradli
go i stracił wszystko. Tak relacjonuje to streetworkerka:
Spotkałyśmy Pana Heńka w opłakanym stanie. Okazało się, że miał zaćmę… Był
praktycznie niewidomy i kompletnie zagubiony. W bardzo złym stanie fizycznym,
skarżył się, że już od ok. dwóch miesięcy sobie nie radzi, że ukradziono mu
dokumenty i laskę, co bardzo utrudniało mu poruszanie się. Był bardzo brudny.
Mówił, że od miesiąca śpi w toitoi'ach, żeby było bezpiecznie i cieplej. Siedział na
schodku w jakimś przypadkowym miejscu. Wydawał się trzeźwy. Jak do niego podeszłyśmy, zaczął bardzo prosić o pomoc. Płakał. Mówił, że już nie ma siły. Prosił,
żebyśmy załatwiły mu jakiś nocleg. No i postanowiłyśmy, żeby szybko działać.
Spróbowałyśmy sprawdzić, czy jest miejsce w schronisku u Sióstr na ulicy
Poborzańskiej. Najpierw go zaprowadziliśmy na zupę do Pani Kasi, która
w poniedziałki i w piątki w okolicach dworca rozdaje posiłki dla bezdomnych.
Z trudem go tam zaprowadziłyśmy i w między czasie zaczęłyśmy dzwonić
po schroniskach. Ale siostry miały już zamknięte. Naciskałam. Siostra zaproponowała, żebyśmy go zaprowadziły na jedną noc na Skaryszewską (tam mieści
się schronisko Monaru), a one następnego dnia by go stamtąd odebrały. Tak
zrobiłyśmy. Zawiozłyśmy go samochodem prywatnym, co było dosyć trudne,
bo on bardzo śmierdział (…) Na drugi dzień rano siostry go faktycznie odebrały.
U sióstr zatrzymał się ok. 3 tygodni,w trakcie których odwiedziłam go z pracownikiem socjalnym ze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.

Streetworkerka dobrowolnie się zaangażowała, umawiając się z Panem Henrykiem poza
godzinami pracy. Najpierw żeby złożyć dokumenty w celu wyrobienia dowodu osobistego,
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Często prośba o chleb
jest tylko pretekstem
do rozpoczęcia rozmowy.
Pan Henryk najpierw
zaczął płakać. Mówił,
że już nie ma siły.
Potem pozwolił sobie pomóc.
Dziś jest w schronisku.
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który mu ukradli. Potem, żeby ten dowód odebrać.
Za każdym razem, jak przebywałam z nim, dużo mi o sobie opowiadał. Obdarzył
mnie dużym zaufaniem. Zresztą jest osobą bardzo kontaktową. Z koordynatorką
projektu zaczęłyśmy szukać mu stałego ośrodka (u sióstr był tymczasowo),
ale okazało się to dosyć trudne (…) Mógłby być operowany. Jego sytuacja
by się znacznie poprawiła, bo jest w miarę zdrowy.

Jak siostry się nim zaopiekowały, pan Henryk wrócił w krótkim czasie do formy. Jest bardzo
wierzący i w okolicach kościoła Św. Barbary znajomi wspomagają go finansowo i rzeczowo.
Utrzymuje się z datków. Jego priorytetem jest teraz kontakt z dziećmi. Twierdzi, że były
bardzo do niego przywiązane i że praktycznie on je wychowywał. Pan Henryk, kiedy już
dowiedział się, że będzie musiał opuścić schronisko na Poborzańskiej, sam sobie załatwił
noclegownię na ul. Żytniej. Może przybywać tam od godz. 1 9:00 do rana. Śpi na materacu
na podłodze w dużej sali na ok. 50 osób. Korzysta z łaźni i z posiłków, które są wydawane
w ramach pomocy bezdomnym. Jest zadowolony z warunków, które ma: „mogę się myć
i piorą mi ubrania. Jedzenie jest dobre”. Teraz czeka na miejsce stałe w noclegowni.
Tak sam opowiada o swojej sytuacji:
Zawsze był alkohol, a jak druga kobieta mnie wyrzuciła, zaczęło się pijaństwo. Ale teraz już nie piję. Jak zobaczyłem, ile przez to straciłem…
nawet te oczy przez alkohol mi się tak pogorszyły. Ale ja mam taki charakter,
że jak coś postanawiam, to potem trudno, żebym nie dotrzymał słowa.
No i postanowienie padło i teraz ani nie palę, ani nie pije. Robię to dla moich
dzieci, które, mam nadzieję, kiedyś zobaczę (płacze).

Streetworkerka bardzo dużo czasu mu poświęciła. W trakcie dwóch spotkań zorganizowanych w celu przeprowadzenia wywiadu do niniejszej diagnozy, widać było, jak Pan
Henryk zwraca się do streetworkerki z wdzięcznością. Zostawił jej telefon komórkowy
z prośbą, żeby uporządkowała mu kontakty. Determinacja streetworkerki w załatwianiu
sprawy Pana Henryka przyczyniła się do znacznej poprawy jego sytuacji. Chociaż
streetworkerka, gdy ocenia subiektywnie swoją pracę, nie jest z niej zadowolona:
Powinniśmy poświęcić więcej czasu tym osobą, które dobrze rokują,
szczególnie tym, którzy są w pierwszym okresie bezdomności i którzy
ewidentnie przeżywają depresję. Powiedzenie im „weź się w garść i pójdź
po pomoc” nic nie da. Te osoby powinny być monitorowane dłużej, do momentu kiedy się nie zapalą jak silnik i nie pojadą same. Czułam, że ten
mój jeden patrol raz w tygodniu nie za bardzo wystarcza.
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A Pan Henryk tak mówi o streetworkerkach:
Bardzo dobre i grzeczne dziewczyny. Ciepły głos. Dobrze mnie nakierowały.
Pomogły wiele. Podtrzymały mnie na duchu. Teraz muszę pokazać, kim jestem.
Dalsze kroki ode mnie zależą… Aby wszystko było dobrze. Żeby wstydu
nie narobić…

Streetworkerzy
w parach lub grupach
trzyosobowych
patrolowali wybrane
dworce zgodnie z wcześniej
ustalonym grafikiem.
Każdy streetworker
był wyposażony w identyfikator ze zdjęciem.
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PAN FILIP
POCHODZI ZE ŚLĄSKA. Ma 35 lat, wykształcenie średnie techniczne. Zanim znalazł go patrol,

spędził miesiąc na warszawskim dworcu Wschodnim. Spał tam na siedzeniach w hali głównej. Na Śląsku prowadził firmę, wynajmował mieszkanie. Rynek się nasycił konkurencją
i jego firma splajtowała. Miał problemy z alkoholem. Partnerka go zostawiła, bo jak
twierdzi „nie mogła zaakceptować mojej choroby”. Nie ma żadnej innej bliskiej osoby
w rodzinie. Stał się bezdomny. Znajomy mu podpowiedział, żeby jechał do Warszawy,
gdzie jest więcej możliwości pomocy. Wyjechał do Warszawy i zaczął przebywać na dworcu.
Wtedy już był trzeźwy, ubrany normalnie. Przestał pić, kiedy wszystko mu się jeszcze układało. Deklaruje, że jest alkoholikiem i że od ponad roku nie pije. Stał się
bezdomny po siedmiu miesiącach trzeźwości, ale wytrzymał ten trudny okres, nie
poddając się pokusom. A było ich wiele, bo zarówno na Śląsku jak i w Warszawie,
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przebywał z osobami bezdomnymi, w większości przypadków alkoholikami. Na pytanie,
skąd czerpał siłę i motywacje, odpowiada, że pomógł mu Bóg. Ale na dworcu Wschodnim
w Warszawie miał chwile słabości.
Na początku nie przyznałem się do tego, że jestem bezdomny, jak dziewczyny mnie zaczepiły. Dopiero przy trzecim podejściu powiedziałem,
że faktycznie jestem bezdomny. Zrobiłem to, bo czułem, że mogę się
poddać. Przyznałem się, bo mogłem zapić. Bałem się tego, że stanę się
jak ci inni bezdomni.

Na dworcu żebrał. Twierdzi, że jeżeli człowiek jest uczciwy, to trudno zbierać
pieniądze.
Jak prosiłem o złotówkę na bułki, to dużo osób mi mówiło „pan mi tu
ściemnia, na pewno jest to na alkohol!” Więc zacząłem kłamać, mówiąc,
że to na alkohol. No i wtedy dużo więcej kasy zbierałem.

Jest absurdem, że osoba dotknięta chorobą alkoholową, w abstynencji, której chciało
się pić, ale wytrzymywała, musiała kłamać, że pije, żeby zdobyć środki na jedzenie
od przechodnich dworcu.
Streetworkerki przekonały pana Filipa, żeby poszedł do Stowarzyszenia Otwarte
Drzwi. Przespał się j eszcze na dworcu i na drugi dzień ok. 8: 00 rano wybrał się
na Targową. Tam miał wywiad z pracownikiem socjalnym. Miał jeszcze dwie rozmowy
i przyjęli go do Domu Rotacyjnego, przeznaczonego dla mężczyzn od 1 8 do 35 roku
życia, gdzie są prowadzone indywidualne programy wychodzenia z bezdomności.
Jest zapewniony całodobowy pobyt i wyżywienie. Tam przebywał ok. 3 miesięcy,
dostosowując się do zasad organizacji. W trakcie pobytu sam znalazł sobie pracę,
a z pomocą pracodawcy mieszkanie. Tak opowiada o swoim aktualnym stanie (dzień
przeprowadzenia wywiadu to jego pierwszy dzień w wynajętym mieszkaniu):
Cieszę się z mojej samodzielności. Jestem na swoim i nie muszę nikogo
prosić, czy mogę wyjść. Nie muszę się nikomu tłumaczyć.

Pytany o streetworking i specyfikę tej pracy, odpowiada:
Bardzo miłe dziewczyny… To bardzo fajne, co one robią. Chcę tym
dziewczynom bardzo podziękować, że mnie zaczepiły… Gdyby tak się
nie stało, to nie wiem, co ja bym zrobił. To jest bardzo fajna rzecz.
Można pomóc wielu ludziom, takim jak ja… Mi się udało. Dzięki ich pomocy
wyszedłem z bezdomności. Jestem bardzo wdzięczny też Stowarzyszeniu.
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Z kolei streetworkerka tak opowiada o ich pierwszym spotkaniu:
Patrolowałyśmy działki przy ul. Kijowskiej w okolicach Dworca Wschodniego,
a Pan Filip stał na rogu z torbą i reklamówkami. Podeszłam z koleżanką
i zapytałam go, czy na kogoś czeka i czy potrzebuje jakiejś pomocy. On
powiedział, że czeka na osobę i że nie potrzebuje pomocy, no i zostawiłyśmy
go. Rozmawiałam z koleżanką i stwierdziłyśmy, że jednak jest osobą bezdomną.
Te reklamówki i jego niepewność były dla nas znakami. I jak nam odpowiadał,
to wahał się. Tego samego dnia spotkałyśmy go ponownie na hali głównej
przy tablicy. Podeszłam do niego i dałam mu ulotkę informacyjną. Powiedziałam, że może mu się po prostu przyda. Wziął ulotkę, ale tym razem też
nie za bardzo chciał rozmawiać. Na kolejnym patrolu raz jeszcze go widziałyśmy
w hali głównej. Siedział, podeszłyśmy, aby zapytać, czy znów na kogoś czeka.
Wtedy otworzył się bardziej i powiedział, że jednak jest bezdomny. Zapytałam
się, ile ma lat… Istotna informacja, bo Dom Rotacyjny jest dla osób do 35
roku życia. Opowiedziałyśmy mu o Domu Rotacyjnym proponując, żeby się
tam zgłosił, że tam są specjaliści… Przedstawiłyśmy mu ofertę. Widać było,
że słucha z zainteresowaniem. Powiedział, że tam się wybierze. (…) Byłyśmy
w stosunku do niego natrętne, dzięki temu się udało.

Oceniając swoją pracę streetworkerka, z wykształceniem pracownik socjalny, twierdzi:
Mam takie poczucie, że także z innymi osobami bezdomnymi trzeba działać
w podobny sposób, nawet jeżeli odmawiają pomocy. Bardzo dużo daje
też taka rozmowa. Trzeba ich zaczepić wysłuchać, z nadzieją, że to przyniesie
skutki. Jako streetworkerzy nie możemy się poddawać przy próbie nawiązywania tych kontaktów. (…) Z koleżanką tworzyłyśmy bardzo zgrany zespół.
Uzupełniałyśmy się. Jak ja wygasałam, to ona mnie nakręcała do pracy
i tak nawzajem. Miałyśmy kilka interwencji… wzywałyśmy policję i karetkę.
(…) Instytucje nie za bardzo są otwarte na nich. Przepychają ich z miejsca
na miejsce. A trzeba poświęcić tym osobom czas, by im pomagać.

W obu przypadkach w pracy streetworkerek wspólnym mianownikiem były determinacja,
otwartość i zaangażowanie. W przypadku Pana Henryka streetworkerka sprawdziła się
także w działaniach towarzyszących w załatwianiu spraw. Było niezbędne, aby Pan Henryk
odzyskał pewną równowagę psychiczną, niezbędną do podjęcia dalszych kroków. Streetworkerka konsekwentnie budowała relację z Panem Henrykiem, wysłuchiwała go i motywowała. W danym etapie jego życia była dla niego osobą najbliższą. Okazało się to bardzo
potrzebne. Potem nastąpił proces wygaszenia relacji, co jest naturalna rzeczą w tej pracy.
Streetworker nie może za dużo brać na siebie. Nie może też za bardzo zaangażować się
emocjonalnie. Jest to trudne, ale trzeba utrzymać dystans i ewentualnie uświadomić
o tym osobę bezdomną. W przypadku Pana Henryka nie było takiej potrzeby. Mimo
dużego przywiązania do streetworkerki, Pan Henryk znał granice relacji. U Pana Filipa
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sytuacja osobista była inna. Jednak ze względu na wiek, wykształcenie i doświadczenia,
można w obu przypadkach dostrzec wspólne elementy.
Pan Filip sam znalazł sobie pracę, sam walczy ze swoją chorobą alkoholową. Podobną
determinację wykazuje Pan Henryk, który też sam znalazł sobie schronisko i sam radzi
sobie z problemem alkoholowym. U obu panów bardzo pomocna okazuje się religia.
Streetworkerki spełniły istotną rolę w pomocy im do momentu, kiedy – używając metafory
jednej ze streetworkerkerek – „silnik się włączył”. Kolejnym wspólnym mianownikiem był
proces odbudowywania więzi społecznych, charakterystyczny dla osób bezdomnych. Pan
Henryk postawił sobie za główny cel życiowy odbudowę relacji z dziećmi. Bardzo chciałby
odzyskać z nimi kontakt i chociaż częściowo spełnić się jako ojciec, zapewniając im,
w ramach jego możliwości, pomoc materialną. U Pana Filipa teraz jest czas na utrwalanie
stabilności wewnętrznej. Dzięki własnej sile wewnętrznej, sam sobie radzi w trudnych
sytuacjach. Twierdzi, że jest przyzwyczajony do życia w samotności, ale wydaje się,
że odczuwa potrzebę nawiązania nowych kontaktów. Czuje się też wciąż przywiązany
do partnerki, która go zostawiła. Jest młodym człowiekiem i wszystko przed nim.
W wyżej opisanych przypadkach streetworkerki spełniły zasadniczą misję streetworkingu:
stworzenie pomostu pomiędzy osobą bezdomną a społeczeństwem pozwalającego
przywrócić osobie bezdomnej możliwość pełnienia ról społecznych oraz odtworzenia
ich dobrostanu psychicznego, społecznego i bytowego.
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ANALIZOWANE

PRZYKŁADY UDOWADNIAJĄ, że możliwa jest efektywna pomoc osobom

bezdomnym. I, choć napawają optymizmem, stanowią jedynie część rezultatów pracy
streetworkerskiej. Mnóstwo działań – ulicznych interwencji i rozmów – nie zakończyło się
jednak sukcesem lub nic nie wiadomo o dalszym życiu poszczególnych bezdomnych. Za sukces
można oczywiście uznać sam kontakt z osobą bezdomną, którego skutkiem będzie
dodanie jej otuchy lub zmotywowanie do „walki o siebie”.
Streetworkerzy mają na swoim koncie wiele takich małych i większych sukcesów, ale też
i porażki, okupione wielkim poczuciem bezradności i frustracją. Bezradność ta wynika nie
tylko z niemożności pomocy osobie potrzebującej, gdy ta stawia opór i nie chce przyjąć
pomocy, ale także z powodów instytucjonalnych. Niewątpliwie, do wciąż nierozwiązanych
problemów w walce z bezdomnością w Warszawie należy zaliczyć:
• brak systemowej współpracy między instytucjami odpowiadającymi za walkę
z bezdomnością, co oznacza świadczenie pomocy doraźnej zamiast długofalowej
i systemowej;
• brak „pomysłu” na walkę z ulicznym alkoholizmem, jako że alkohol towarzyszy
ogromnej większości osób bezdomnychj
• przepełnienie noclegowni, a często, przy największych mrozach, brak miejsc;
• bardzo mała oferta zajęć aktywizujących bezdomnych w ciągu dnia – w noclegow-
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niach mogą przebywać jedynie w nocy;
• brak centrum kryzysowego, które skutecznie świadczyłoby kompleksową pomoc
w różnych sferach (jadłodajnia, służba medyczna – w tym pomoc psychologiczna,
usługi doradcze, pralnia, noclegownia itp. );
• brak fachowej pomocy psychologicznej na wstępnym etapie (gdy osoba przebywająca
na ulicy odmawia wszelkiej pomocy) – bardzo by się przydały patrole z udziałem
specjalistów z zakresu psychologii/psychiatrii;
• brak profesjonalizmu niektórych instytucji świadczących pomoc: bezdomni,
kiedy już zdecydują się na szukanie pomocy, niejednokrotnie tej pomocy nie
otrzymują. Wiąże się to z brakiem miejsc w ośrodkach, z często występującą
podstawę niechętną ze strony przedstawicieli służb medycznych, ze zbyt
skomplikowanymi procedurami urzędniczymi;
• sezonowe ograniczenia: streetworking i ogólnie pojęta pomoc świadczona
bezdomnym powinna być prowadzona przez cały rok, a nie jedynie w okresie
jesienno-zimowym. Bezdomność jest zjawiskiem całorocznym.
Niewątpliwie, całkowite rozwiązanie problemu bezdomności dworcowej jest bardzo
trudnym i długim procesem. Realizacja zadań podczas drugiej edycji projektu pokazuje
jednak, że możliwe jest ograniczanie jej skali dzięki usłudze streetworkingu świadczonej według określonych standardów, która uzupełnia brakujące ogniwo między
działaniami instytucji pomocy społecznej, samorządów i organizacji pozarządowych.

M ożliwe jest ograniczanie
skali bezdomności
dworcowej dzięki
usłudze streetworkingu
świadczonej według
określonych standardów.
FO T. ARC H I WU M S O D
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Dokumentacja zgromadzona
przez streetworkerów
przy realizacji założeń projektu
jest bogatym źródłem wiedzy
o osobach bezdomnych
przebywających w przestrzeni
dworców kolejowych
i ich otoczeniu.
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