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Sz. P. Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister Pracy i Polityki Społecznej

Szanowny Panie Ministrze,
Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności jako partnerstwo
największych organizacji zajmujących się problematyką bezdomności, a jednocześnie organizacje
współrealizujące zakończony w grudniu 2014 roku projekt systemowy „Tworzenie i rozwijanie
standardów usług pomocy i integracji społecznej”, w którym wypracowany został Model Gminny
Standard Wychodzenia z Bezdomności zwraca się serdecznie z prośbą o udzielenie kilku informacji.
W sierpniu 2014 roku, jako warunek ex-ante wdrożenia funduszy strukturalnych w nowej
perspektywie, rząd przyjął Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu
Społecznemu 2014-2020. Zwracamy się z pytaniem o planowany przebieg wdrażania
niniejszego programu oraz informację czy został powołany zespół monitorująco-wdrażający
niniejszy program. Jednocześnie chcielibyśmy zapytać na ile i w jakim zakresie planowany jest
udział organizacji pozarządowych w procesie wdrażania niniejszego programu.
Staraniem wielu organizacji i instytucji w ciągu ponad 4 lat międzysektorowej i
interdyscyplinarnej ogólnopolskiej współpracy opracowany został Model Gminny Standard
Wychodzenia z Bezdomności zawierający m.in. standardy usług w zakresie partnerstwa
lokalnego, pracy socjalnej, mieszkalnictwa i pomocy doraźnej, zatrudnienia i edukacji,
zdrowia i streetworkingu, zwracamy się z prośba o informację na jakim poziomie i w jakim
zakresie planowane jest wdrożenie niniejszych standardów. Jednocześnie prosimy o
informację na jakim poziomie zaawansowania jest proces przygotowania zmian w ustawie o
pomocy społecznej i w jakim zakresie problematyka rozwiazywania problemu bezdomności
została w tych zmianach uwzględniona.
Środowisko organizacji i instytucji zajmujących się wspieraniem osób bezdomnych od lat
zabiega o przygotowanie i wdrożenie programu lub planu operacyjnego na poziomie
ogólnokrajowym w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności. W ramach różnego
rodzaju działań i instrumentów zachęca i rekomenduje to także sama Unia Europejska, Polska
pozostaje jako jeden z nielicznych krajów UE bez takiego strategicznego programu. Zapisy
priorytetu V "Zapobieganie niepewności mieszkaniowej i przeciwdziałanie bezdomności" w
Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2014-2020
mówią o zobowiązaniu do przygotowania takiego programu. Zwracamy się z prośbą o
informację na ile uruchomione zostały już prace w tym zakresie i na ile planowany jest udział
w tych pracach samych organizacji pozarządowych. Przypominamy, że organizacje i instytucje
pracujące z osobami bezdomnymi przygotowały projekt „Krajowego Programu
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Rozwiązywania Problemu Bezdomności”, który mógłby stanowić punkt wyjścia do prac na
poziomie rządowym.
W Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, zaplanowano do realizacji działania w
zakresie ogólnopolskiego testowania i wdrażania rozwiązań deinstytucjonalizacji w tym
rozwoju mieszkalnictwa wspieranego i realizacji wsparcia środowiskowego. Zwracamy się z
prośbą o informację na ile problematyka bezdomności znalazła się jako jeden z kluczowych
problemów do objęcia tego rodzaju działaniami. Przypominamy jednocześnie, że staraniami
wielu podmiotów od lat zmniejsza się skala bezdomności tzw. ulicznej na rzecz rozwoju
wsparcia instytucjonalnego, brakuje jednocześnie w tym systemie odpowiednich rozwiązań
środowiskowych, m.in. mieszkań wspieranych.

Będziemy zobowiązani także za inne informacje nawiązujące do wymienionych zagadnień.
Deklarujemy także gotowość dyskusji i pomocy w wyżej wymienionym zakresie.

Z wyrazami szacunku,

Jakub Wilczek
Prezes Zarządu
Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
Caritas Diecezji Kieleckiej
Fundacja Chrześcijańska Adullam
Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
Stowarzyszenie Monar
Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Prometeusz
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Grudziądzkie
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny
Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka
oraz
Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej

Do wiadomości:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
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