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STANOWISKO
W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA SKALI BEZDOMNOŚCI W POLSCE

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, w związku z opublikowaniem w dniu 26 stycznia br. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) informacji o realizacji w całej Polsce 8 i 9 lutego br. ogólnopolskiego badania osób bezdomnych, pragnie wyrazić swoje zaniepokojenie niezwykle krótkim terminem na przygotowanie się lokalnych służb do
przeprowadzenia badania.
Uważamy, że informacja kierowana do samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych, które
ponoszą największe koszty organizacyjne realizacji badania, została opublikowana zdecydowanie za
późno. Dwa tygodnie na przygotowanie do realizacji tak skomplikowanego badania, zarówno w miejscach niemieszkalnych, jak i placówkach dla osób bezdomnych, to zbyt krótki okres czasu. Kompleksowe przygotowanie badania z udziałem wielu instytucji, organizacji, służb i wolontariuszy, szczególnie w dużych aglomeracjach, wymaga minimum trzymiesięcznego okresu przygotowawczego.
Wyrażamy obawę, że tak krótki okres przygotowania do badania zaowocuje jego bardzo niską jakością, licznymi błędami metodologicznymi w realizacji, a w konsekwencji – znacznym zaniżeniem
danych o rozmiarach bezdomności w Polsce. Jest to o tyle niepokojące, że wyniki badania traktowane są jako oficjalne dane o skali problemu w Polsce i na ich podstawie podejmowane są w MRPiPS i
innych organach rządowych decyzje dotyczące kierunków rozwoju i zmian polityki społecznej w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności. Wyniki badań są także powszechnie przytaczane przez
media, kreując fałszywy obraz problemu w opinii publicznej.
Przypominamy, że przyjęta przez MRPiPS metodologia jest w gruncie rzeczy spisem powszechnym
osób doświadczających bezdomności. Zakłada ona badanie liczby osób bezdomnych przebywających
w schroniskach, noclegowniach i ogrzewalniach, a także w szpitalach, izbach wytrzeźwień i innych
placówkach w dniach 8 i 9 lutego oraz nocne patrole poszukujące osób bezdomnych w bytujących
miejscach niemieszkalnych. Przygotowanie badania wymaga więc zaangażowania szerokiego wachlarza służb, instytucji i organizacji tj. m.in. jednostek samorządu terytorialnego, przede wszystkim
wszystkich ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych realizujących usługi dla osób
bezdomnych, Policji, straży gminnych, szpitali i innych placówek medycznych, placówek dla osób
bezdomnych, jadłodajni i innych punktów pomocy doraźnej oraz Straży Ochrony Kolei PKP. Prawidłowa realizacja badania w miejscach niemieszkalnych i w przestrzeni publicznej wymaga także wielu
czynności przygotowawczych: opracowania mapy miejsc niemieszkalnych, podzielenia gminy na sektory, wytypowania patroli i zespołów badawczych, zapewnienia bezpieczeństwa ankieterom, przygotowania oferty pomocowej i dodatkowych miejsc w placówkach dla ujawnionych osób bezdomnych.
W dużych miastach realizacja tak skomplikowanego badania wymaga zaangażowania nawet kilkuset
osób aby można było mówić o rzetelnych wynikach.
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W mocy pozostają wszystkie uwagi i rekomendacje zgłoszone przez Federację 19 grudnia 2014 roku
w stanowisku dotyczącym realizacji ogólnopolskich badań skali bezdomności, a także publikowania
wyników tych badań. Popieramy także stanowisko Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich w zakresie ogólnopolskiej diagnozy bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego opublikowane 5 grudnia 2016 roku. Przypominamy także, że Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, prowadzące od 2001 roku regularnie, w odstępach dwuletnich, badanie skali i charakteru bezdomności w Województwie Pomorskim, opublikowało specjalną broszurę instruktażową z rekomendacjami realizacji tego typu badań. Z żalem stwierdzamy, że
żadna z powyższych rekomendacji nie została uwzględniona w realizacji badania w 2017 roku.
W tym kontekście trudno nam uznać sposób organizacji badania przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej za poprawny metodologicznie, a wyniki badań za miarodajne i rzetelnie pokazujące skalę i charakterystykę problemu bezdomności w Polsce. Jednocześnie, w kontekście przytoczonych powyżej faktów, należy zapytać o celowość wydawania przez jednostki samorządu terytorialnego środków publicznych na realizację tak niemiarodajnego badania.

W imieniu Federacji,

Jakub Wilczek
Prezes Federacji
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