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NR.
w sprawie: udzielania schronienia młodym osobom bezdomnym w formie hosteli

uprzejmie informuję, że wsparcie osób bezdomnych, w tym młodych, w ol<resie epidemii jest
przedmiotem działań prowadzonych ze szczególną uwagą w m.st. Warszawie.
W świetle Polecenia Wojewody Mazowieciciego z 29 marca br. nr WBZK-I.6333.95.2020., gmina
zobowiązana jest do zapewnienia bezpieczeństwa osobom bezdomnym, przebywającym w
przestrzeni publicznej, poprzez udzielenie schronienia z zastosowaniem art. 48a ust. 9 ustawy o
pomocy społecznej. Przepis stanowi, że w sytuacji kryzysowej istnieje możliwość udzielenia
tymczasowego schronienia z pominięciem standardów podstawowych usług, standardów obiektów,
w tym w zakresie odpowiednich warunków higienicznych i sanitarnych oraz odpowiednich warunków
do odpoczynku i w miejscach innych niż schronisko czy noclegownia. Interpretacja tego przepisu
dopuszcza, ze względu na panującą sytuację kryzysową, możliwość kierowania osób wymagających
tymczasowego schronienia do obiektów o standardzie niższym niż noclegownia czy schronisko.
Skala bezdomności młodych osób bezdomnych wieku 18-25 lat, zgodnie z wynikami ogólnopolskiego
badania liczby osób bezdomnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
przeprowadzonego w dniach 13 - 1 4 lutego 2019 roku w m.st. Warszawie wynosi 3 % osób
badanych, czyli około 74 osób. Jednak, jak wynika z badań przeprowadzonych przez Fundację PO
DRUGIE w 2020 r. problem bezdomności młodzieży jest znacznie szerszy, niż wskazują t o istniejące
statystyki. Według opinii Fundacji, w ogólnopolskich badaniach nie uwzględniono specyfiki
funkcjonowania młodych osób bezdomnych i nie przeprowadzono liczenia w miejscach ich
faktycznego przebywania. Do młodzieży bezdomnej w mniejszym stopniu docierają organizacje
zajmujące się streetworkingiem czy pracownicy ośrodków pomocy społecznej. Jest to związane ze
specyfiką funkcjonowania tej grupy wiekowej, która stara się sytuację kryzysową rozwiązywać na
własną rękę, korzystając np. z możliwości tymczasowego pobytu u znajomych, podróżując po Polsce
(i nie tylko), pomieszkując w squatach (do których dostęp jest utrudniony) i omijając systemowe
formy wsparcia. M\odz\ bezdomni unikają instytucjonalnego wsparcia i korzystają z niego tylko
wtedy, gdy alternatywne formy pomocy (np. nocleg u znajomych) zawodzą. W ciągu dwóch nocy
spisowych Fundacja PO DRUGIE odnotowała w Warszawie 105 osób w wieku 17-25 lat
doświadczających bezdomności.
Biorąc pod uwagę skalę bezdomności osób młodych w Warszawie - Miasto zabezpiecza ich potrzebę
znalezienia odpowiedniego schronienia poprzez:
1. Zapewnienie wsparcia w schroniskach posiadających ofertę dostosowaną do osób młodych:

a)

W schronisku przy ul. Marywilskiej 44A prowadzonym przez Stowarzyszenie Monar
dysponującym 15 miejscami dla osób bezdomnych w wieku 18-30 lat. Schronisko pełni funkcje
miejsca wczesnej pomocy, z naciskiem na wzbudzenie i utrzymanie motywacji do pracy nad sobą
oraz edukację w zakresie uzależnień i towarzyszących im chorób. Zadaniem kadry jest wczesne
rozpoznanie i zdiagnozowanie problemów podopiecznych i zaplanowanie odpowiednich
oddziaływań oraz późniejsze wspieranie w czasie ich realizacji. Program korekcyjny oparty jest na
założeniach społeczności terapeutycznej. Placówka dysponuje stale wolnymi miejscami np. na
dzień 11.05 było 7 miejsc.

b)

W Schronisku przy ul. Targowej 82 prowadzonym przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, które
posiada 20 miejsc dla osób bezdomnych w wieku 18-35 lat. Placówka oferuje wsparcie socjalne,
pomoc i wsparcie psychologiczne, edukację i aktywizację zawodową, poradnictwo prawne i
wsparcie materialne. Schronisko również dysponuje wolnymi miejscami np. 6 na dzień 11.05.

c)

Ponadto zdarzają się również przyjęcia osób młodych do innych schronisk np. do Schroniska dla
osób bezdomnych Caritas Archidiecezji Warszawskiej przy ul. Żytniej l A - liczba osób młodych w
wieku 18-25 lat korzystających z tego schroniska to, w zależności od okresu sprawozdawczego,
od 3 do 18 osób.

2. Zapewnienie wsparcia osób młodych w mieszkaniach treningowych:
Fundacja „Po DRUGIE" przy ul. Smulikowskiego 4A/l-dysponuje 10 miejscami w 3 mieszkaniach
treningowych i usamodzielniających, dla młodzieży w wieku 18-25 lat, w kryzysie bezdomności
lub zagrożonej bezdomnością, głównie opuszczającej placówki resocjalizacyjne lub opiekuńczo wychowawcze. Zadanie prowadzone jest na zlecenia Miasta i finansowane z dotacji.
Młodzież uzyskuje pomoc w procesie usamodzielnienia (jeśli jest realizowany ), a także jest
objęta kontraktem socjalnym, uzyskuje wsparcie w aktywizacji zawodowej ze strony Urzędu
Pracy m.st. Warszawy i innych instytucji. W sytuacji takich potrzeb korzysta również z właściwych
terapii (uzależnienia, DDA, inne) w oparciu o ofertę funkcjonującą w mieście. Plan pracy . każdym
uczestnikiem dostosowany jest do jego indywidualnej sytuacji i potrzeb. Fundacja zapewnia
opiekunów mieszkań i współpracujących z nimi wolontariuszy. Mieszkania treningowe są w pełni
wykorzystane, dlatego też finalizowane są uzgodnienia dot. przekazania Fundacji następnych 4
mieszkań z zasobów miejskich i umożliwienie rozszerzenia tej formy wsparcia.

Informuję uprzejmie, że po przeanalizowaniu funkcjonującej oferty wsparcia dla młodych osób
bezdomnych przebywających na terenie Warszawy i aktualnych możliwości budżetowych, nie jest
planowane w najbliższym czasie finansowanie również pobytu młodych osób bezdomnych w
hostelach.
Dodam, że jednocześnie trwają konsultacje z przedstawicielami Rady Opiekuńczej ds. Bezdomności,
które mają na celu wspólne wypracowanie kierunków i rekomendacje do pracy z osobami młodymi
bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością. Będą one uwzględnione w konkursie dot. zadań w
zakresie bezdomności planowanym do ogłoszenia w drugiej połowie roku.
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