RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 15-10-2020 r.

Adam Bodnar

IV.7217.73.2020.KD

Pan dr Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

W załączeniu przekazuję Panu Prezydentowi „Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich i
Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich
– istotne problemy w obszarze przeciwdziałania bezdomności i wsparcia osób w kryzysie
bezdomności, wymagające inicjatywy ze strony organów władzy publicznej”.
Intencją moją oraz grupy ekspertów w dziedzinie wsparcia dla osób doświadczających
bezdomności i przeciwdziałania wykluczeniu i ubóstwu jest przekazanie – w syntetyczny
sposób – zarówno dorobku Komisji Ekspertów, która działała przez pięć lat mojej kadencji
na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich, jak i wskazanie najważniejszych w naszej
ocenie zagadnień, które winny stać się w najbliższych latach przedmiotem aktywnych
działań organów władzy publicznej. Efektywne zmniejszanie obszarów ubóstwa i wsparcie
dla osób pozbawionych mieszkania i zmagających się z szeroko rozumianym problemem
bezdomności staje się bardzo istotne w okresie epidemii i kryzysów, jakie ona wywołuje, w
tym nieuchronnego ubożenia społeczeństwa. To jest czas, kiedy każdy w sposób szczególny
potrzebuje bezpiecznego schronienia, jakie zapewnia tylko dom czy mieszkanie.
Naszym pragnieniem jest, aby obecny, jak i przyszłe rządy Rzeczypospolitej Polskiej
odważnie i odpowiedzialnie mierzyły się z tymi problemami, korzystając z doświadczenia i
wiedzy wszystkich tych podmiotów ( w tym szczególnie – organizacji pozarządowych,
które na co dzień rozwiązują problemy ludzi bezdomnych i wykluczonych mieszkaniowo.
Szczególnego podkreślenia wymaga też znaczenie partycypacji, wsłuchanie się w głos
bezpośrednio dotkniętych bezdomnością czy problemami mieszkaniowymi. Mam nadzieję,
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że przekazane „Stanowisko…” będzie stanowić inspirację i impuls do przyjęcia na siebie
obowiązku aktywnych i skutecznych działań we wskazanych w nim obszarach.
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Z wyrazami szacunku,

Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich
/-podpisano elektronicznie/

-2-

