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Wsparcie dla wybranej kategorii osób w aspekcie pomocniczo ci. 
 
 

Zasady ycia spo ecznego to generalne zasady konstruowania i funkcjonowania bytu 

spo ecznego. Naruszenie tych zasad prowadzi do deformacji ycia spo ecznego. Powszechnie 

uznaje si , e yciem spo ecznym winny kierowa  dwie naczelne zasady: solidarno ci  

i pomocniczo ci. Pierwsza zasada chroni interesy spo ecze stwa, druga stoi na stra y dobra 

osoby. Zasada solidarno ci jest tak e nazywana zasad  dobra wspólnego, kompromisu, 

dialogu, równo ci, sprawiedliwo ci. Natomiast zasada pomocniczo ci jest okre lana równie  

jako zasada personalizmu, podmiotowo ci, wolno ci, praw cz owieka. 

Zasada pomocniczo ci, opieraj c si  na bytowej naturze cz owieka jako osoby, jest 

zasad  prawn . Jej podstaw  jest szeroko rozumiane prawo naturalne, które chroni 

podmiotowo  cz owieka i jego naturalne uprawnienia. Zasada subsydiarno ci sugeruje 

obowi zek pomocy pa stwa w osobowym rozwoju cz owieka i spo eczno ciach naturalnych. 

Niektóre zadania mo e realizowa  tylko spo eczno , np. szkolnictwo, szpitalnictwo, ochrona 

militarna obywateli. Spo ecze stwo ma pomaga  indywidualnym ludziom i ma ym 

spo eczno ciom, ale nie powinno ich wyr cza  w realizacji naturalnych zada . Tak wi c 

pa stwo organizuje nauczanie szkolne wszystkich szczebli, ale nie powinno wyr cza  

rodziców w ich obowi zkach pedagogicznych. 

Zasada pomocniczo ci jest tak e zasad  etyczn , poniewa  chroni warto ci zwi zane  

z cz owiekiem i jego naturalnym rodowiskiem spo ecznym. 

Omówiona wy ej zasada pomocniczo ci powinna znale  wielorakie zastosowanie  

w yciu spo eczno-pa stwowym. Zasada pomocniczo ci znajduje zastosowanie w ró nych 

kr gach ycia spo ecznego, mianowicie w odniesieniu do rodziny, ekonomii i polityki. Celem 

rodziców powinno by  doprowadzenie dzieci do usamodzielnienia. Interwencja pa stwa  

w zakresie gospodarki powinna przejawia  si  poprzez udzielanie porad 

indywidualnym podmiotom ekonomicznym, rady pracownicze, wspó zarz dy itp. Pa stwo 

spe nia niektóre funkcje opieku cze wobec obywateli, ale nie powinno ich wyr cza  w trosce 

o siebie. Zadaniem w adz pa stwowych jest mi dzy innymi tworzenie miejsc pracy, 

stymulowanie rozwoju gospodarczego, tworzenie systemów spo ecznych ubezpiecze . Rola 

pa stwa w zakresie ycia publiczno-politycznego polega na przestrzeganiu wolno ci. Zasada 

pomocniczo ci nie postuluje bynajmniej os abienia w adzy pa stwowej, poniewa  s abe 

pa stwo nie jest zdolne do nale ytej troski o obywateli. 

Bezdomno  jest kwesti  obecn  w yciu spo ecznym od bardzo dawna. Bezdomno  

jest zjawiskiem wieloaspektowym, trudnym do zdefiniowania i odszukania przyczyn. Wraz  



 

2 
 

z rozpowszechnianiem si  zjawiska bezdomno ci zwi ksza a si  liczba jego przyczyn. 

Dostrzegane s ród a m.in. w ród czynników: rodzinnych, materialnych, losowych, 

osobistych, spo ecznych, prawnych, instytucjonalnych.  

Prawa ycia spo ecznego powinny mie  na wzgl dzie dobro osoby ludzkiej. One 

równie  powinny gwarantowa  ochron  spo eczno ci naturalnych: ma stwa – rodziny, 

grup zawodowych, narodu, wspólnot religijnych. 

Bezdomno  jest kwesti  obecn  w yciu spo ecznym od bardzo dawna. W latach 

osiemdziesi tych interpretowano to zjawisko jako „konsekwencj  indywidualnej dewiacji 

ludzi, którzy nie chcieli bra  udzia u w wysi ku wspó tworzenia socjalistycznej pomy lno ci”. 

Podej cie to zmieni o si  po 1989 r., kiedy w kraju dosz o, kiedy w kraju dosz o do 

transformacji ustrojowej. Nale y podkre li , e w Polsce nie ma precyzyjnie okre lonej skali 

zjawiska bezdomno ci. Ustalenia liczby osób bezdomnych w Polsce dokonywano wieloma 

sposobami, np.: poprzez obliczenie osób, którym zosta a udzielona pomoc w o rodkach 

spo ecznych, licz c ilo  wydanych wiadectw Narodowego Funduszu Inwestycyjnego, które 

tak e przys ugiwa y osobom bez zameldowania. W kolejnych latach zauwa ono, e 

bezdomno  dotyka coraz szerszej grupy ludzi i staje si  przejawem patologii spo ecznej. Jest 

zjawiskiem wieloaspektowym, trudnym do zdefiniowania i odszukania przyczyn. 

Bezdomno  jest zjawiskiem trudnym do trafnego uchwycenia jedn  definicj . Cz sto 

obserwowane jest bowiem sprz enie zwrotne mi dzy bezdomno ci  a bezrobociem, 

alkoholizmem, narkomani , przest pczo ci . Wraz z rozpowszechnianiem si  zjawiska 

bezdomno ci zwi ksza a si  liczba jego przyczyn. Dostrzegane s ród a m.in. w ród 

czynników: rodzinnych, materialnych, losowych, osobistych, spo ecznych, prawnych, 

instytucjonalnych. Oprócz przyczyn, które spowodowa y, i  cz  osób zosta a bezdomnymi, 

 te  takie, które powoduj  pozostawanie, trwanie w tej trudnej sytuacji. W tym kontek cie 

nale y podkre li , i  z przeprowadzonych bada  wynika, e dzia ania placówek pomocowych 

w zakresie bezdomno ci nale y przede wszystkim zaliczy  do tzw. wspomagaj cych  

i ratowniczo-opieku czych (gwarantuj cych zaspokojenie podstawowych potrzeb, ale nie 

usamodzielnienie osób bezdomnych).  

W celu zmniejszenia skali problemu bezdomno ci nale y podejmowa   

i konsekwentnie prowadzi  szereg dzia  zarówno w obr bie sektora publicznego, jak  

i pozarz dowego. 

Jedn  z pierwszych inicjatyw jest d ugofalowy, resortowy program MPiPS 

„Bezdomno ”. W programie zwrócono uwag  na indywidualne rozwi zywanie sytuacji 

yciowej ka dej osoby bezdomnej ( cznie z mo liwo ci  op acania za te osoby sk adki na 
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ubezpieczenie zdrowotne), przy uwzgl dnieniu wewn trznego zró nicowania w tej grupie 

osób ze wzgl du na powody pozostawania bezdomnym, tj. rozpad rodziny, eksmisja, powrót 

z zak adu karnego bez mo liwo ci zamieszkania, przemoc w rodzinie, likwidacja hoteli 

pracowniczych, opuszczenie domu dziecka czy szpitala psychiatrycznego bez okre lonego 

miejsca powrotu, jak równie  brak tolerancji spo ecznej zwi zany z uzale nieniami  

i nosicielstwem wirusa HIV.  

Celem programu jest wspieranie merytoryczne i finansowe dzia alno ci terenowych 

jednostek organizacyjnych pomocy spo ecznej oraz organizacji pozarz dowych, 

podejmuj cych dzia ania na rzecz osób bezdomnych. W programie zosta y uwzgl dnione trzy 

zasadnicze grupy dzia : 

(1) Dzia ania o charakterze profilaktycznym – zapobiegaj ce utrwalaniu si  i poszerzaniu 

zjawiska bezdomno ci, które nale y kierowa  m.in. do nast puj cych osób i grup 

spo ecznych: wychowanków opuszczaj cych domy dziecka, osób opuszczaj cych 

domy dziecka, osób opuszczaj cych zak ady karne, rodowisk patologicznych, osób  

i rodzin zagro onych eksmisj  oraz innych zagro onych bezdomno ci . 

(2) Dzia ania o charakterze os onowym – zapobiegaj ce degradacji biologicznej  

i spo ecznej ka dej kategorii osób bezdomnych. G ówne kierunki dzia  os onowych 

powinny by  pierwszym etapem procesu spo ecznego i ekonomicznego 

usamodzielnienia, w szczególno ci w przypadku osób rokuj cych wyj cie  

z bezdomno ci. 

(3) Dzia ania o charakterze aktywizuj cym – zmierzaj ce do wyprowadzania  

z bezdomno ci konkretnych osób i grup spo ecznych, rokuj cych perspektywy 

przezwyci enia tej sytuacji. 

Za konieczne uznano tworzenie w ka dej gminie lokalnej koncepcji pomocy 

bezdomnym i co najmniej trzech sta ych miejsc pobytu dla tych osób, wspieranie na poziomie 

lokalnym organizacji pozarz dowych prowadz cych placówki wiadcz ce us ugi na rzecz 

osób bezdomnych, w tym: schroniska, domy dla samotnych matek, wspólnoty, mieszkania 

readaptacyjne dla bezdomnych, noclegowanie, placówki pomocy dora nej (np. jad odajnie, 

kuchnie dla ubogich, domy dziennego pobytu). Podmioty polityki spo ecznej, w cz ci 

aktywizuj cej programu, powinny koncentrowa  si  na tworzeniu indywidualnych rozwi za  

ukierunkowanych na wychodzenie z bezdomno ci przez: zapewnienie noclegu, wy ywienia, 

rodków higieny i odzie y, obj cie ubezpieczeniem zdrowotnym, udzielanie pomocy 

medycznej i sanitarnej, umo liwianie leczenia i pomoc w leczeniu uzale nie , prowadzenie 

poradnictwa prawnego i psychologicznego, lokowanie w domach pomocy spo ecznej, 
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poszukiwanie sta ych miejsc zamieszkania, za atwianie spraw rentowych i emerytalnych, 

pomoc w wyrabianiu lub odtwarzaniu dokumentów osobistych, po rednictwa pracy. 

Rozwi zania te maj  uwzgl dni  specyfik  sytuacji osoby bezdomnej i jej wol  

wspó dzia ania.  

Program „Bezdomno ” jest bardzo wa  inicjatyw , ale nie jedyn . W 2005 r. 

powsta  „Program os onowy przeciwdzia ania wykluczeniu spo ecznemu osób bezdomnych  

i zagro onych bezdomno ci ”, który z za enia mia  by  kontynuacj  ogólnopolskiego 

programu. W postanowieniach ogólnych podkre lono, e pomoc spo eczna wiadczona 

osobom bezdomnym powinna by  udzielana zarówno przez podmioty publiczne, jak  

i niepubliczne. Ich funkcjonowanie ma by  integraln  cz ci  strategii samorz dów 

terytorialnych w zakresie rozwi zywania problemów spo ecznych. Cz  zada  ma by  

realizowana bezpo rednio przez podmioty uprawnione na podstawie zlecenia Ministerstwa 

Polityki Spo ecznej, a cz  po rednio, po przekazaniu rodków wojewodom. W programie 

umieszczono ponadto stwierdzenie, i  osoby bezdomne s  szczególnie bezradne wobec 

instytucji publicznych, w ciwych dla miejsca zamieszkania, dlatego bezdomni zg aszaj  si  

do placówek niepublicznych, które maj c w tym wzgl dzie wieloletnie do wiadczenia, 

proponuj  ró norodne formy pomocy. 

Celem programu jest: przezwyci enie zjawiska wykluczenia spo ecznego 

wspomnianej grupy osób oraz pomoc w wyj ciu z sytuacji pozostawania w bezdomno ci lub 

zagro eniu ni . Za one cele maj  by  realizowane poprzez: przezwyci enie trudnej 

sytuacji osób zagro onych bezdomno ci ; dzia ania wspieraj ce osoby i rodziny w miejscu 

ich zamieszkania, w ramach lokalnego systemu wsparcia spo ecznego w zakresie 

zatrudnienia, dost pu do lokalu mieszkalnego, terapii rodzinnej, leczenia uzale nie  i innych; 

os on  socjaln ; zabezpieczenie podstawowych potrzeb yciowych: posi ku, ubrania, noclegu, 

leczenia, reintegracj  osoby bezdomnej w rodowisku zamieszkania lub w wybranym przez 

ni  miejscu. 

Zjawisko bezdomno ci jest bardzo z one, wp ywa na to m.in. wielorako  przyczyn 

jego powstania. Dlatego te  oferowana pomoc powinna uwzgl dnia  wspomniane  

w poprzednim programie trzy obszary dzia : profilaktyczne, os onowe i wychodzenia  

z bezdomno ci. Wszystkie dzia ania pomocowe, bez wzgl du na to, przez kogo s  

organizowane, powinny wychodzi  naprzeciw oczekiwaniom osób bezdomnych.  

W 2006 r. wszed  w ycie program MPiPS „Powrót osoby bezdomnej do 

spo eczno ci”, w którym przyj to, e oferowana pomoc powinna by  zintegrowanym 

uk adem us ug socjalnych, wiadczonych przez podmioty publiczne i niepubliczne. 
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Koncepcja programu zmierza przede wszystkim do: efektywniejszego wykorzystania 

istniej cego potencja u organizacyjno-ekonomicznego dzia aj cego od lat na rzecz pomocy 

osobom bezdomnym; zastosowania takich instrumentów narz dzi oddzia ywania na osoby 

bezdomne i zagro one bezdomno ci , aby aktywnie zacz y si  w cza  w proces 

pokonywania barier i wychodzenia ze stanu bierno ci; zwrócenia uwagi na konieczno  

budowania sieci lokalnego wsparcia wszystkich publicznych s b pomocy spo ecznej oraz 

b zatrudnienia przy udziale organizacji pozarz dowych na rzecz pokonywania barier 

bezdomno ci, w tym szczególnie uwzgl dnienia tej problematyki w opracowaniu lokalnych 

strategii rozwi zywania problemów spo ecznych. Opracowany program, podobnie jak 

program „Bezdomno ”, zawiera dzia ania o charakterze profilaktycznym, os onowym  

i aktywizuj cym.  

W przedstawionych programach zwrócono uwag  na tworzenie przez lokalne w adze 

strategii rozwi zywania problemów spo ecznych, gdy  najlepiej znaj  one potrzeby  

i problemy, które dominuj  w danej spo eczno ci. Wa ne jest tak e okre lenie nadzoru  

i monitoringu zada . Nadzór powierzony zostaje departamentowi, który realizuje okre lone 

zadania z pomocy spo ecznej w urz dzie ministra w ciwego ds. zabezpieczenia 

spo ecznego. Z kolei s by wojewodów s  zobowi zane do sk adania sprawozda   

z przebiegu programu wraz z wnioskami s cymi jego modyfikacji, co pos y 

opracowaniu zbiorczego raportu i sugestii pod adresem wykonawców programu. 

Zgodnie z ustaw  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo ecznej do zada  samorz du 

województwa nale y m.in. opracowanie, aktualizowanie i realizowanie wojewódzkiej 

strategii w zakresie polityki spo ecznej, która ma stanowi  integraln  cz  strategii rozwoju 

województwa i obejmowa  w szczególno ci programy: przeciwdzia ania wykluczeniu 

spo ecznemu, wyrównywania szans osób niepe nosprawnych, pomocy spo ecznej, 

profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych, wspó pracy z organizacjami 

pozarz dowymi – po konsultacji z powiatami; inspirowanie i promowanie nowych rozwi za  

w zakresie pomocy spo ecznej. Z kolei do zada  wojewody nale y m.in. ustalanie sposobu 

wykonywania zada  z zakresu administracji rz dowej, które s  realizowane przez jednostki 

samorz du terytorialnego; realizacja lub zlecanie jednostkom samorz du terytorialnego lub 

podmiotom niepublicznym zada  wynikaj cych z programów rz dowych oraz finansowe 

wspieranie programów w okre lonym przez wojewod  obszarze pomocy spo ecznej, 

wykonywanych przez jednostki samorz du terytorialnego lub podmioty uprawnione. 

Egzemplifikacj  mog  by  dzia ania podejmowane na obszarze województwa 

podkarpackiego. Od 1999 r. prowadzony jest na tym terenie sta y monitoring problemu 
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bezdomno ci, który jest koordynowany przez Wydzia  Polityki Spo ecznej Podkarpackiego 

Urz du Wojewódzkiego (WPS PUW). Wspomniany WPS PUW przygotowa  „ Program 

realizacji zada  w zakresie oceny stanu, efektywno ci oraz koordynacji dzia  na rzecz 

bezdomnych w województwie podkarpackim w roku 2001”. Pierwszym zagadnieniem, na 

które zwrócono uwag  w programie, by a rola organizacji pozarz dowych w zakresie pomocy 

osobom bezdomnym. Okre lono rol  wojewody, która ma polega  na: tworzeniu 

infrastruktury, prowadzeniu remontów placówek, wyposa aniu w niezb dny sprz t oraz 

zapewnieniu rodków na op acenie mediów. Wyznaczono ponadto zadania gminy, tzn. udzia  

w kosztach poniesionych na op acenie kadry, natomiast w odniesieniu do organizacji 

pozarz dowych zadania powinny polega  na pozyskiwaniu ywno ci i rodków na jej zakup. 

Podkre lono tak e konieczno  wspó pracy z powiatowymi urz dami pracy. 

Opracowywanie i realizacja strategii rozwi zywania problemów spo ecznych, ze 

szczególnym uwzgl dnieniem programów pomocy spo ecznej, jest zadaniem powiatu  

i gminy.  

Bezdomno  z uwagi na skal  zjawiska, z one przyczyny oraz szczególnie dotkliwe 

spo eczno-ekonomiczne skutki jest kwesti  spo eczn  o zasi gu i znaczeniu ogólnokrajowym, 

maj  swoje specyficzne regionalne i lokalne uwarunkowania. Zasadna wydaje si  

koncepcja na enia na gminy obowi zku tworzenia dla osób bezdomnych miejsca sta ego 

pobytu. Dzia ania pomocowe na rzecz bezdomnych s  systemowo obowi zkiem samorz du 

terytorialnego, ale podejmuj  je przede wszystkim organizacje pozarz dowe, a w drugiej 

kolejno ci – administracja samorz dowa i rz dowa. Nasuwa si  wniosek, e budowanie 

wspomnianych rozwi za  systemowych (ca ciowe postrzeganie problemu, tzn. 

zsynchronizowanie dzia  oraz polityki w kilku dziedzinach: polityka mieszkaniowa, 

polityka gospodarcza, polityka o wiatowa, polityka ochrony zdrowia, polityka 

przeciwdzia ania uzale nieniom), monitorowanie problemu, prowadzenie ewaluacji 

(oceniaj cej efektywno  dzia  i wykorzystania rodków finansowych), wspó praca  

i koordynacja przedsi wzi  poszczególnych podmiotów sektora publicznego  

i pozarz dowego, doskonalenie rozwi za  prawnych, organizowanie szkole  w dziedzinie 

pomocy spo ecznej to podstawa weryfikowania, modyfikowania i podnoszenia skuteczno ci 

dzia  zarówno w skali kraju, regionu, jak i na poziomie lokalnym. 

 

Opracowa a: mgr Anna Kowal-S oboda 
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