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Sz. P. Ewa Kopacz
Prezes Rady Ministrów RP

Szanowna Pani Premier,
Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, jako partnerstwo
największych polskich organizacji zajmujących się problemem bezdomności i wykluczenia
mieszkaniowego, a jednocześnie organizacji realizujących zakończony w grudniu 2014 r. projekt
systemowy PO KL „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, w
ramach którego opracowany został Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności, pragnie
zwrócić Pani uwagę na problem związany z brakiem faktycznych działań związanych z wdrożeniem
przyjętego w lipcu 2014 r. Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu
Społecznemu 2020 „Nowy wymiar aktywnej integracji”. Przyjęcie przez Rząd ww. Programu było
warunkiem ex-ante uruchomienia funduszy strukturalnych UE w perspektywie 2014-2020. Niestety
dotychczasowe działania ograniczone zostały do opracowania i przyjęcia Programu – od chwili jego
przyjęcia nie wydarzyło się nic co wskazywałoby na jego realizację.
Tymczasem, dokument ten jest szczególnie ważny dla zrzeszonych w Federacji organizacji
pozarządowych ze względu na podjęcie problematyki bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego na
skalę niespotykaną dotychczas w rządowych dokumentach strategicznych, a przede wszystkim na
zapisane w Priorytecie V „Zapobieganie niepewności mieszkaniowej i przeciwdziałanie bezdomności”,
w Działaniu V.4 „Rozwiązywanie problemu bezdomności” zobowiązanie do „opracowania Programu
zawierającego metody i sposoby rozwiązywania bezdomności, przy zaangażowaniu wielu
partnerów”. Spieszymy poinformować, iż w ramach projektu systemowego PO KL „Tworzenie i
rozwijanie standardów pomocy i integracji społecznej”, partnerstwo zawiązane pomiędzy
Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, a niżej podpisanymi organizacjami pozarządowymi
wypracowało w latach 2009-2014 nie tylko Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności
będący zestawem standardów pomocy osobom bezdomnym (wraz z towarzyszącymi
rekomendacjami zmian prawnych), ale także będący odpowiedzią na ww. zobowiązanie projekt
Krajowego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego 20142020. Całość ww. rezultatów przekazano w grudniu 2014 r. do Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej. Przypominamy o tym fakcie nie tylko w trosce o rozwiązanie jednego z najtrudniejszych
problemów społecznych, ale również w poczuciu odpowiedzialności za niemałe środki przeznaczone
na realizację projektu systemowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach którego
wypracowano ww. Program. Ponadto przypominamy, że kwestia tworzenia i realizacji przez państwa
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członkowskie UE dokumentów strategicznych poświęconych stricte rozwiązywaniu problemu
bezdomności była przedmiotem licznych rezolucji Parlamentu Europejskiego.
W związku z powyższym, Ogólnopolska Federacja na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
apeluje o zmobilizowanie właściwych organów Rządu RP do faktycznego wdrożenia Krajowego
Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Z naszej strony deklarujemy
gotowość do współpracy oraz podejmowania dyskusji w ww. sprawie.

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
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