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Sz. P. Krzysztof Michałkiewicz
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,
Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności z zainteresowaniem przyjęła
przedstawioną do konsultacji publicznych propozycję programu rządowego „Za życiem” oraz zestaw
zmian legislacyjnych związanych z wdrażaniem ww. programu. Jest to ponad wszelką wątpliwość
program niezwykle potrzebny i przyjazny osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom tych osób.
Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że wynikające z programu zmiany prawne dotykają także innych
grup społecznych. W szczególności dotyczy to zmian legislacyjnych w obszarze mieszkań chronionych,
które mogłyby stać się niezwykle istotnym narzędziem w reintegracji społecznej osób bezdomnych.
Wskazują na to liczne doświadczenia zarówno europejskie, jak i krajowe – warto tu przytoczyć audyt
naukowy wdrożeń pilotażowych prowadzonych w ramach projektu systemowego EFS „Tworzenie
i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, który wykazuje znacznie większą
skuteczność reintegracji prowadzonej w oparciu o mieszkania w których świadczone są usługi
reintegracyjne, niż w tradycyjnym systemie opartym na placówkach zbiorowego zamieszkania.
Dotychczas, ze względu na niewielką liczbę mieszkań chronionych oraz głęboką stygmatyzację
społeczną osób bezdomnych, dostęp tych osób do mieszkań chronionych był niezwykle utrudniony.
Bardzo często jednostki samorządu terytorialnego prowadzące tego typu usługi profilują je pod ściśle
określone grupy klientów – np. osoby niepełnosprawne lub wychowanków pieczy zastępczej.
Powoduje to wykluczenie osób bezdomnych z dostępu do tych mieszkań. O ile liczymy gorąco, że
problem braku mieszkań będzie stopniowo zanikał wskutek wdrażania Narodowego Programu
Mieszkaniowego, o tyle obawiamy się, że powiązanie mieszkań chronionych z programem „Za
życiem”, który nie odnosi się bezpośrednio do problemu bezdomności, spowoduje dalsze
wykluczenie osób bezdomnych do z dostępu do mieszkań chronionych.
Dlatego też postulujemy uwzględnienie w projekcie o ustawy zmianie niektórych ustaw w związku
z realizacją programu „Za życiem” poszerzenia katalogu przesłanek uprawniających do korzystania
z mieszkań chronionych określonego w art. 53 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej o pojęcie
bezdomności, na wzór zapisów „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”, które stały się pierwowzorem
proponowanych zmian legislacyjnych, a które w załączniku nr 1 (rozdz. 6, str. 62) określają wprost
osoby bezdomne jako jedną z grup, do których powinny być adresowane zintegrowane usługi
mieszkaniowe.
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Ponadto, proponujemy w projekcie o ustawy zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją
programu „Za życiem” następujące zmiany:
 W art. 1 ust. 2 pkt 3 zmianę pojęcia „organizacja pożytku publicznego” na „organizacja
prowadząca działalność pożytku publicznego”.
Uzasadnienie: Uważamy, że zawężenie możliwych usługodawców pozarządowych wyłącznie
do organizacji o statusie OPP jest bezpodstawne.


W art. 1 ust. 2 pkt 10 uzupełnienie pojęcia „osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym
stopniu niepełnosprawności” o osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności.
Uzasadnienie: Wśród osób bezdomnych (a także zapewne wśród osób objętych programem
„Za życiem”), osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności stanowią największą
grupę zainteresowanych korzystaniem z mieszkania chronionego na czas nieokreślony.

Pragniemy również już teraz prosić o uwzględnienie w pracach nad rozporządzeniem, o którym mowa
w art. 1 ust. 2 pkt 15 projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu
„Za życiem”, rezygnacji z zapisu mówiącego o przeznaczeniu jednego mieszkania chronionego dla
nie mniej niż 3 osób. Zapis ten, zawarty w § 6 ust. 2 obecnie obowiązującego Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie mieszkań chronionych, jest poważnym utrudnieniem
dla adaptacji niewielkich lokali na mieszkania chronione, jak również w kształtowaniu adekwatnych
dla osób bezdomnych programów usamodzielniania realizowanych w mieszkaniach chronionych –
nauka samodzielnego korzystania z mieszkania nie powinna bowiem wiązać się z obligatoryjnym
kwaterowaniem przypadkowych i obcych dla siebie osób pod jednym dachem.

Z wyrazami szacunku,

Jakub Wilczek
Prezes Federacji

Otrzymują:
1. Adresat
2. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej
3. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Departament Mieszkalnictwa
4. Rzecznik Praw Obywatelskich
5. Strona internetowa www.bezdomnosc.pl
6. a/a
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