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Sz. P. Elżbieta Bojanowska
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Szanowna Pani Minister,
W nawiązaniu do Pani pisma z dn. 5 listopada br. nr DPS.IV.5114.3.25.2018.IR oraz do ogłoszonego
dn. 17 października br. dodatkowego konkursu w ramach Programu „Pokonać bezdomność”,
w imieniu środowiska organizacji pozarządowych wspierających osoby bezdomne, Ogólnopolska
Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności pragnie wyrazić gorące podziękowania dla
Pani Minister za uruchomienie dodatkowych środków na standaryzację placówek dla osób
bezdomnych, o które prosiliśmy we wcześniejszych wystąpieniach.
Jednocześnie, pragniemy zwrócić uwagę, iż z docierających do nas sygnałów wynika, że ze względu na
bardzo krótki czas realizacji projektów w ww. konkursie ofert, wiele organizacji nie zdecydowało się
na przystąpienie do konkursu – z rozmów z przedstawicielami organizacji wynika, iż w wielu
przypadkach zakres prac wymaganych do standaryzacji placówek znacznie przekraczał czas określony
w konkursie na realizację projektów. Mogło to spowodować niższe od przewidywanego
wykorzystanie alokacji przeznaczonej na dodatkowy konkurs, jednak z uwagi na powyższe fakty,
zwracamy się z gorącą prośbą o nietraktowanie niepełnego wykorzystania alokacji jako sygnału, iż
potrzeby placówek w tym zakresie zostały wyczerpane. Co więcej, uważamy iż alokacja na poziomie
15 mln zł na Moduł III konkursu w latach 2019 i 2020 jest niezbędna do przygotowania placówek dla
osób bezdomnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe do wdrożenia standardów od
1 stycznia 2021 r. W związku z powyższym prosimy o utrzymanie tej alokacji w najbliższych latach
oraz, w miarę możliwości, o wcześniejsze niż w roku 2018 ogłaszanie dodatkowego konkursu ofert na
projekty w Module III.
Organizacje pozarządowe, które rozpatrywały możliwość uczestnictwa w dodatkowym konkursie
ogłoszonym dn. 17 października br., zgłaszały nam także kolejny istotny powód dla którego
ostatecznie zrezygnowały ze składania wniosków. W dodatkowym konkursie, maksymalna kwota
dofinansowania na jeden projekt wyniosła 600.000,00 zł (co, z oczywistych względów, było bardzo
oczekiwanym rozwiązaniem), jednak wymagany wkład własny został określony na poziomie 20%, co
oznacza, iż przy maksymalnym wykorzystaniu dotacji, wnioskodawca zobowiązany był do wniesienia
wkładu własnego w wysokości 150.000,00 zł, w tym co najmniej 135.000,00 zł w formie wkładu
własnego finansowego. Stoimy na stanowisku, iż organizacje pozarządowe powinny w jak
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najmniejszym stopniu być obciążane kosztami wdrażania wymaganych prawem standardów,
w szczególności w obliczu krótkich terminów od ogłoszenia konkursu do wymaganej daty złożenia
wniosku o dofinansowanie. Sądzimy, iż organizacji działających w obszarze pomocy osobom
bezdomnym, które byłyby w stanie sprostać takim wymogom finansowym, jest w Polsce niewiele
(o ile w ogóle takie istnieją), zaś pozyskanie wkładu własnego w takiej wysokości ze strony zlecającej
zadania gminy nie zawsze jest możliwe, w szczególności w tak krótkim czasie. W związku
z powyższym, prosimy o rozważenie w przyszłych konkursach dotyczących standaryzacji placówek dla
osób bezdomnych możliwości zmniejszenia wymaganego wkładu finansowego lub całkowitej
rezygnacji z tego wkładu, względnie umożliwienia wniesienia wkładu rzeczowego zamiast
finansowego.
Jeszcze raz dziękując za pochylenie się nad zgłaszaną przez nas potrzebą zwiększenia alokacji na
standaryzację placówek dla osób bezdomnych w ramach Programu „Pokonać bezdomność”, bardzo
prosimy o zaakceptowanie powyższych postulatów, które wydatnie przyczynią się do przygotowania
pozarządowych placówek dla osób bezdomnych do wejścia w nową rzeczywistość prawną od dnia
1 stycznia 2021 r.

Ponadto, pragniemy także przedstawić Pani Minister kilka dodatkowych próśb środowiska organizacji
pozarządowych w zakresie Programu „Pokonać bezdomność”, niedotyczących bezpośrednio
standaryzacji placówek:


prosimy o w miarę możliwości wcześniejsze ogłaszanie konkursu podstawowego, tak aby
(w szczególności w zakresie działań aktywizujących) możliwa była całoroczna realizacja zadań,
co zapewni ciągłość dodatkowych form wsparcia niefinansowanych przez gminy, takich jak
warsztaty aktywizacyjne, usługi specjalistów, itp.;



prosimy o umożliwienie dofinansowania w ramach Modułu III Programu „Pokonać
bezdomność” tworzenia nowych schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
z naszych informacji wynika, że potrzeby w tym zakresie są duże, a jak dotąd niewiele gmin
zdecydowało się na uruchomienie tej formy wsparcia; umożliwienie „montażu finansowego”
w tworzeniu tego typu placówek z wykorzystaniem środków ministerialnych mogłoby stać się
dla gmin istotną zachętą do uruchamiania własnych środków na tworzenie tego typu
placówek;



prosimy o umożliwienie dofinansowania w ramach Modułu I Programu „Pokonać
bezdomność” innowacyjnych inicjatyw polegających na świadczeniu przez streetworkerów
pomocy przedmedycznej i ambulatoryjnej w środowisku osób bezdomnych niekorzystających
z placówek noclegowych – w szczególności chodzi o zapewnienie kwalifikowalności zakupu
środków i urządzeń ambulatoryjnych, wynagrodzeń streetworkerów świadczących pomoc
przedmedyczną i ambulatoryjną oraz paliwa do samochodów wykorzystywanych do tej
specyficznej formy streetworkingu;



prosimy także o przychylenie się do wyrażonej przez Stowarzyszenie MONAR prośby
o rezygnację z ograniczania w konkursach „Pokonać bezdomność” liczby wniosków
składanych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (pismo
Stowarzyszenia z dn. 5 grudnia br. nr 1549/TS/ZG/2018); Stowarzyszenie MONAR jest jednym
z największych usługodawców w obszarze pomocy osobom bezdomnym w Polsce, w związku
z czym rozdźwięk pomiędzy funkcjonującą od wielu lat strukturą organizacyjną
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Stowarzyszenia, a warunkami konkursu może spowodować poważne utrudnienia
w funkcjonowaniu pomocy osobom bezdomnym na znaczną skalę.
Dziękując za Pani czas poświęcony na rozpatrzenie naszych wniosków, pragniemy jednocześnie złożyć
na Pani ręce, kierowane do Pani oraz pracowników Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej,
najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia oraz
wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.

Z wyrazami szacunku,

Jakub Wilczek
Prezes Federacji

Otrzymują:
1. Adresat
2. strona internetowa www.bezdomnosc.pl
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