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Od autora
 Czasami czuje si& jak )mie+: wybudzany z b!ogiego snu zamaszystym 
ruchem w!osia zamiataj$cego klatk& schodow$, na której jeszcze przed 
chwil$ spa!; wyrzucany po)ród krzyków z autobusu, którym mia! nadziej& 
dotrze+ na czas do jad!odajni; mijany przez setki oczu, patrz$cych na niego    
z pogard$ z powodu zabrudzonej kurtki i zarostu na twarzy… 

Bezdomny

 Ten stygmat jest chyba czym) jeszcze gorszym ni" brak dachu nad 
g!ow$. Jak przywróci+ utracon$ godno)+ cz!owiekowi? W wielu przypadkach 
jest to na pewno bardzo trudne do osi$gni&cia. Streetworking zaczyna od 
osób, które marginalizacja dotkn&!a najbardziej. Poprzez regularny monitoring 
miejsc niemieszkalnych, takich jak pustostany, przestrzenie pod mostami, 
strychy, piwnice, dworce, parki itp., streetworkerzy docieraj$ do osób 
do)wiadczaj$cych bezdomno)ci, które tam przebywaj$. Na miejscu tworzony 
jest wspólny plan pomocy oparty na ich w!asnych zasobach oraz realizowany 
w ich w!asnym tempie. Celem jest powrót do spo!ecze#stwa — do rodziny, do 
pracy, do w!asnego mieszkania. Je)li w danej chwili jest to niemo"liwe, 
streetworker po)redniczy mi&dzy osob$ bezdomn$ a podmiotami pomocy 
spo!ecznej w celu zapewnienia schronienia, posi!ku, odzie"y, interweniuje      
w przypadku zagro"enia "ycia, informuje, doradza, motywuje, !$czy…
 S$ jednak takie miejsca, do których z trudno)ci$ dociera nawet 
streetworker. To ludzkie serce i ludzka wyobra'nia…
 Zapraszam do pod$"enia )ladami wielu streetworkerów, którzy przeszli 
cz&stochowskie ulice. Oczywi)cie, jest to tylko skromny wycinek z setek 
wydarze#, które towarzyszy!y ulicznym pomagaczom. Wszystkie historie 
opisane w ksi$"ce s$ prawdziwe, cho+ niektóre ze wzgl&du na sw$ zawi!o)+ 
— znacznie skrócone. Zmienione zosta!y jednakowo" imiona osób 
do)wiadczaj$cych bezdomno)ci.
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Instrukcja czytania ksi!$ki
 Streetworking to bardzo dynamiczna praca. Cz&stochowski 
streetworker swój dzie# rozpoczyna zazwyczaj od 
monitoringu miejsc niemieszkalnych (chyba "e wcze)niej 
zaplanowa! spotkanie lub zosta! wezwany na interwencj&). 
Rzadko kiedy zdarza si&, "e plan dnia opracowany przez 
pomagacza przebiega bez zak!óce#, zgodnie z wytyczonymi 
punktami. Ma na to wp!yw wiele czynników, takich jak 
mi&dzy innymi chwilowe kryzysy osób do)wiadczaj$cych 
bezdomno)ci poci$gaj$ce za sob$ zmian& kierunku 
dzia!ania, nag!e wezwania od ró"norakich podmiotów 
zajmuj$cych si& pomoc$ osobom w kryzysie bezdomno)ci, 
w ko#cu pogoda, a przede wszystkim nieprzewidywalno)+ 
ludzkich decyzji i wyborów. 

! Czasami zdarza si&, "e osoba do)wiadczaj$ca bezdomno)ci opu)ci 
miejsce niemieszkalne po trzech godzinach od momentu pierwszego 
spotkania z ulicznym pomagaczem. Bywaj$ przypadki, w których moment 
prze!omowy w wyj)ciu z bezdomno)ci pozaschroniskowej przychodzi dopiero 
po kilku latach ci$g!ego procesu budowania relacji. Niekiedy przychodzi 
rado)+ ze znalezionego mieszkania, czasem ból z powodu amputowanej 
nogi, czy )mierci kompana.
! Aby cho+ po cz&)ci wyrazi+ zmienny charakter pracy ulicznego 
pomagacza, ksi$"ka zosta!a zaprojektowana tak, "eby to Czytelniczka            
i Czytelnik mogli wcieli+ si& w rol& streetworkera, samodzielnie decyduj$c      
o tym, jak b&dzie wygl$da! patrol.
! Dlatego te" we wprowadzeniu zawarty zosta! plan monitoringu. To 
osoba czytaj$ca wybiera, dok$d chce i)+ i kiedy sko#czy+. Po ka"dym 
podrozdziale sekcji monitoringu mo"na znale'+ odno)niki do kolejnych stron, 
na których znajduje si& ci$g dalszy spotka# z osobami w kryzysie 
bezdomno)ci. I tutaj znów miejsce na inicjatyw& Czytelniczki lub Czytelnika 
— dok$d uda+ si& dalej...

*ycz& zdarcia podeszew!
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Wprowadzenie



Poniedzia#ek 

— jakie& 200 metrów przed biurem…

 Z jednej strony uci$"liwa, che!pi$ca si& swoj$ wielko)ci$ oraz 
mo"no)ci$ rozrostu — z drugiej za) nieregularna w swoim kszta!cie                
i niesprecyzowana w celu swojego istnienia. Gdyby by!a z metalu, niejeden 
rzek!by, spogl$daj$c na ni$ z zadum$, "e to pewnie rdza j$ tak wewn&trznie    
i niemi!osiernie rozdar!a. Patrz$c jednak na kawa!ek gumy zmieszanej z bli"ej 
nieokre)lon$ materi$, mo"na by bez ogródek stwierdzi+, "e to po prostu 
najzwyczajniejsza w )wiecie... Dziura.
 I znów po zaledwie dwóch miesi$cach u"ytkowania, nowiutka jeszcze 
do niedawna para trampek musi i)+ do kosza. Ale có" — takie "ycie... Gdyby 
jednak nie dzisiejszy deszczowy dzie# pewnie do tej pory nie odczu!bym jej 
zdradliwej egzystencji.
 Deszczowa aura wbrew pozorom s!u"y codziennym woja"om 
streetworkerów — wi&kszo)+ osób przebywaj$cych w )rodowiskach 
niemieszkalnych mo"na w tak$ pogod& zasta+ na miejscu. Deszcz 
powstrzymuje ich przed „wyj)ciem w teren” w poszukiwaniu surowców 
wtórnych. Zapowiada si& zatem pracowity dzie#…
 Za pi&+ minut zaczynamy. Biegiem!

***
 W biurze, jak zazwyczaj, od samego rana szum informacyjny, 
przeplatany solidn$ dawk$ humoru. Dzi) poniedzia!ek, pomimo sympatycznej 
atmosfery, nie pob&dziemy d!ugo na miejscu (dzie# biurowy dopiero jutro po 
po!udniu). Szybki plan przed wyj)ciem. Wszystko mamy?
Dokumenty — s$. 
Apteczka — jest.
Latarka — te".
Gaz na psy — mamy.
Ulotki — zabrane.
Legitymacja — jest.
P!yn odka"aj$cy — ok.
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Termos i kubki — herbat& zrobi!em rano.                
Telefon — na!adowany.
Elektroniczna mapa bezdomno)ci w telefonie — zaktualizowana. 
 Wpiszmy si& tylko w zeszycie wyj)+ s!u"bowych i... Kawa? Nie, dzi&ki. 
Za siedem minut mamy autobus. Bilet zabra!em? Jest. Masz swój? Spójrzmy 
jeszcze w to, co przed chwil$ zapisa!em. Od czego zaczynamy?
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I. MONITORING 
MIEJSC 

NIEMIESZKALNYCH
(badanie + poznanie &rodowiska) 



Most — dzielnica Stradom

 Nic Ci nie jest? Te" kilka dni temu mia!em problem z przeskoczeniem tej 
barierki. Jest do)+ wysoka, bo wiele osób w tym miejscu przekracza ci$gn$ce 
si& za mostem tory kolejowe. 
 Wchodz$c pod most, trzeba uwa"a+ nie tylko na strome zbocze          
— niebezpieczne dla nóg, ale te" na nisko po!o"ony strop, który pewnie 
niejednokrotnie stan$! w g!&bokiej nieprzyja'ni z ludzk$ g!ow$.
 W deszczowe dni ch!opaki spod mostu: Rafa! i Marek, rozk!adaj$ na 
)liskim podej)ciu ko!dr&, po której, niczym na desce snowboardowej, mo"na 
zjecha+ na dó!. Znaj$ si& chyba z dwadzie)cia lat. Po!ow& z tego prze"yli, 
patrz$c w przera"aj$ce oczy bezdomno)ci. Razem zawsze ra'niej, tym 
bardziej "e do towarzystwa do!$cza ich wspólna sympatia — %ajka. To 
w!a)nie jej poczciwy, aczkolwiek nieco przera"aj$cy !eb (%ajka to Amstaff) 
wy!oni! si& po raz pierwszy z precyzyjnie u!o"onego na )rodku pos!ania na 
d'wi&k moich pierwszych w tym miejscu s!ów. Przera"enie min&!o, kiedy 
przyjazne zwierz& zacz&!o rado)nie merda+ ogonem, a potem wdzi&cznie 
!asi+ si& do moich nóg. 
 Nieprzypadkowy uk!ad sprz&tów z wyra'nym podzia!em na pomieszczenie 
kuchenne i sypialne, sprawia, "e ca!a trójka czuje si&, jak w domu. St$d na 
pytanie:
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— Jak tam na dworze, Janek, zimno?
 Trudno by!o odpowiedzie+...
 Po)ród sterty plastikowych butelek, gazet i )wiergotu sikorek, 
wynajduj$cych resztki jedzenia z przestrzeni mi&dzy puszkami po konserwach, 
na materacu wida+ Rafa!a.
— Cze)+, sam jeste)? Gdzie Marek i %ajka? 
— Nie wiesz? Znowu si& pok!ócili)my. Zabra! psa. Ale wróci. Zawsze wraca, 
to i teraz wróci...
 K$tem oka widz& jego spojrzenie zatrzymane na p!yn$cej spokojnie 
rzece. A mo"e to nie rzeka? Mo"e to po prostu czas p!ynie tak niemi!osiernie…

***
 Do tej pory ch!opaki spod mostu odrzucali wszystkie proponowane im 
mo"liwo)ci pomocowe: ogrzewalnia, placówki, detoks, jad!odajnie, !a'nie…
 Zimno jest, ale nie na tyle, "eby zagra"a!o to ich "yciu.
 S!ycha+ szum. Wróci!. Razem z psem. Chwil& pogadali ze sob$ i…
— Pomo"esz nam wyrobi+ dowód osobisty?
 Bierzemy si& do roboty! 
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(przejd' do str. 79, by pozna+ ci$g dalszy)



Schody — dzielnica Wrzosowiak

 Spójrz. Z zewn$trz kilka niepozornych stopni, a na ich szczycie — zamkni&te 
drzwi i... Pustka. Pod nimi roi si& od ko!der, koców i odzie"y zmierzwionych   
w )lepym k$cie. Obok tego stosu: kanister z wod$ i walizki z ukrytymi 
skarbami. Na prawo od pos!ania: wiadro z fekaliami i resztki jedzenia 
sygnalizuj$ce potrzeb& kosza, wokó! których rado)nie )wiergocz$, ciesz$ce 
si& mo"liwo)ci$ spo"ycia posi!ku, wróble. Przy poduszce: wszystko to, co 
uda!o si& dzisiaj zebra+ do jedzenia i termos z gor$c$ herbat$ od 
dobrodusznych s$siadów. 
 Na s!owa pozdrowienia spod sterty po)cieli swoje radosne oblicze 
wynurza Radek. Osiem lat w tej rzeczywisto)ci i zimy, podczas których 
temperatura osi$ga!a nawet dwadzie)cia pi&+ stopni poni"ej zera. 
 Co) jednak trzyma go przy "yciu... Mo"e to po prostu wytrzyma!y 
organizm, który i tak zosta! mocno nadwyr&"ony rozleg!ymi oparzeniami po 
po"arze, jaki pozbawi! go dachu nad g!ow$. A mo"e to dzia!anie Opatrzno)ci 
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Bo"ej. Wszak"e nad miejscem beznadziei, na najwy"szej kondygnacji 
budynku stoi figura Niepokalanej. 

***
 Przychodzimy tu ju" od jakiego) czasu. Z uporem maniaka. Op!aca!o 
si&. Po roku, z pomoc$ Marcina — fotografa spo!ecznego, uda!o si& wyrobi+ 
zdj&cia do dowodu osobistego. Po nast&pnych kilku tygodniach sk!adamy 
wniosek o wyrobienie dokumentu to"samo)ci. Po kilkunastu kolejnych 
wizytach Radek zdecydowa! si& na nasze towarzyszenie do Miejskiego 
O)rodka Pomocy Spo!ecznej (dalej: MOPS), gdzie otrzyma! potwierdzenie 
prawa do korzystania z opieki zdrowotnej. Nast&pnie (po pewnym czasie) 
wizyta u lekarza i wniosek o ustalenie stopnia niepe!nosprawno)ci. Zasi!ek 
sta!y i… W ko#cu mo"emy zabiera+ si& za mieszkanie. 
 Zgodnie z zasad$ — „w jego w!asnym tempie”…
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(przejd' do str. 92, by pozna+ ci$g dalszy)



Piwnica „Domu Ksi'cia” 

— dzielnica Trzech Wieszczów

 Wydawa!oby si&, "e "ycie nie mo"e by+ bardziej kr&te ni" zawi!y 
korytarz piwnicy starej cz&stochowskiej kamienicy. Tymczasem spowita 
ciemno)ci$ dziura w )cianie — pomieszczenie piwniczne, które znajduje si& 
na ko#cu korytarza — kryje "yciorys, o którym mo"na by!oby napisa+ 
niejedn$ ksi$"k&.
 Bez latarki  w tym miejscu trzeba liczy+ si& z mo"liwo)ci$ nabicia sobie 
guza. Niejeden z nich narodzi! si& ju" pewnie na g!owie Janka, który po 
codziennej m&cz$cej w&drówce w poszukiwaniu surowców kryj$cych si& pod 
wiatami cz&stochowskich )mietników, przychodzi w to miejsce, aby 
spróbowa+ zasn$+. Co kryje si& w jego my)lach...? 
 Ich g$szcz cho+ troch& mo"e odzwierciedli+ mnogo)+ materia!ów 
porozrzucanych dooko!a, materac, na którym wolnym krokiem przesuwaj$ si& 
czo!gi* oraz kilkumilimetrowa warstwa ple)ni, która równie" wydaje si& dobrze 
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czu+ w tym ciep!ym, ale zarazem bardzo wilgotnym pomieszczeniu. Do tego 
szczury i koty, które jednocz$ si& w niecnym procederze wykradania 
produktów, które niedojedzone, nie mog!y trafi+ do lodówki… 
 Syllogomania (chorobliwe zbieractwo), której objawy przejawia Janek, 
powoduje, i" streetworker ju" w korytarzu czuje si& niczym w labiryncie 
Minotaura. Dopiero na jego ko#cu mo"na dostrzec przyt!umione )wiat!o 
jedynej "arówki, której s$siedzi nie wykr&cili, chc$c w ten sposób u)wiadomi+ 
jedynemu lokatorowi tych pomieszcze#, w jaki sposób powinien oszcz&dza+ 
energi& elektryczn$. 

 Masz swoj$ latark&? To wchodzimy!
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(przejd' do str. 50, by pozna+ ci$g dalszy)

* W ksi%"ce pojawiaj% si' wyra"enia slangowe — w razie problemów ze 
zrozumieniem odsy!am do s!owniczka na ko(cu ksi%"ki. Patrz: Mini-

s!ownik "argonu osób w kryzysie bezdomno&ci



Dworzec PKP — dzielnica %ródmie&cie

 W zdecydowanej wi&kszo)ci polskich (i nie tylko) miast, serce 
bezdomno)ci bije w rytm odje"d"aj$cych poci$gów. W Cz&stochowie, cho+ 
warto tu codziennie zagl$da+ ze wzgl&du na przyjezdnych, dworzec PKP nie 
stanowi zbyt popularnego miejsca dla osób do)wiadczaj$cych bezdomno)ci. 
Dzieje si& to za spraw$ ochrony dworca, która bacznie czuwa, aby na terenie 
poczekalni i peronów nie znalaz!o si& miejsce dla „naszych”. Jednak w oddali 
peronu dostrzegamy sylwetk& mog$c$ sugerowa+ osob& do)wiadczaj$c$ 
bezdomno)ci. Ale czy na pewno? Idziemy do niej? Czy idziemy dalej — w ko#cu 
troch& nam si& spieszy?
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(przejd' do str. 64, by pozna+ ci$g dalszy 
lub wró+ do str. 11 i wybierz interesuj$cy Ci& kierunek)



Jedn! z technik  streetworkingu jest zestawienie zdj"# z poprzednich wizyt ze 
stanem obecnym — dzi"ki temu wiemy, czy od poprzedniej wizyty kto$ by%     
w tym miejscu, czy nie.

„Hostel” — dzielnica %ródmie&cie

 „Hostelem” nazwali)my to miejsce ze wzgl&du na bardzo cz&st$ rotacj& 
osób. Praktycznie co noc mo"na tu spotka+ kogo) innego. *eby si& tu dosta+, 
trzeba przej)+ spory kawa!ek od dworca PKP, min$+ bocznic&, a potem 
wykona+ slalom pomi&dzy g$szczem ga!&zi i szeregiem przeszkód pod 
nogami. 
 Hostel sam w sobie to blaszany barak, którego dach ugi$! si& w przera"aj$cy 
sposób pod naporem zmokni&tych li)ci zalegaj$cych na jego powierzchni. 
(wiat!o wpada do jego )rodka dzi&ki otworowi, który powsta! w miejscu, gdzie 
dach nie wytrzyma! ci&"aru. W „bezpiecznym” miejscu u!o"one zosta!y 
pi&trowo materace, które (w razie potrzeby) po roz!o"eniu zamieniaj$ si&      
w „!o"e ma!"e#skie”. Na uczucie towarzysz$ce relacjom zastanych tu osób 
mog$ wskazywa+ cho+by maskotki, jak i kwiaty zdobi$ce tyln$ )cian& 
blaszaka. Obok materaców widoczny jest kamienny „stó!” — na nim 
rozpocz&ty tej nocy lub nad ranem posi!ek. Po prawej stronie na wietrze faluj$ 
powieszone w szeregu na wystaj$cym pr&cie biustonosze…
 Na razie jest ciep!o, ale jak zrobi si& ch!odniej, trzeba b&dzie tu zajrze+ 
z samego rana lub w nocy ze Stra"$ Miejsk$. Krystian i Aneta cz&sto 
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wychodz$ wcze)nie, ale czasem wyleguj$ si& do godzin po!udniowych. 
Zale"y od dnia.

  Wrócimy tu jeszcze jutro. Na razie, chod'my dalej!
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 (mo"esz wróci+ do str. 11 i wybra+ inn$ drog&)



Klatki schodowe — dzielnica Tysi!clecie

 Na klatkach schodowych warto pojawi+ si& wcze)nie rano — najlepiej 
przed 6.00 albo w nocy. O tej porze z kolei, dost&p jest bardzo ograniczony 
ze wzgl&du na domofony. 
 Do tego dochodzi wyra'na niech&+ s$siadów do jakichkolwiek „obcych” 
na „ich terenie”. Pewnego razu podczas rozmowy z Klientem na klatce 
schodowej, w)ciek!a ze wzgl&du na nasz$ obecno)+ mieszkanka wybieg!a 
niczym waleczna Telesilla z wojennym okrzykiem naprzeciw naszej dwójce. 
 Nie by!o czasu na wyja)nienia — trzeba by!o ucieka+ przed w!osiem 
miot!y, w któr$ wyposa"ona by!a ta pani…

***

 W tym miejscu mamy twardy orzech do zgryzienia. 10 pi&tro i Mariusz 
— 18-letni ch!opak, który uciek! od babci po tym, jak zacz$! eksperymentowa+ 
z dopalaczami. Ostatnio uda!o mi si& namówi+ go na schronisko w Mariance 
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R&dzi#skiej. Ju" nawet wypisali)my przy gor$cej herbacie wniosek do MOPS. 
Nic z tego — nie pojawi! si&. Dzi) jeste)my za pó'no. 
 Bardzo dobrym sprzymierze#cem w dzia!aniach na rzecz osób 
do)wiadczaj$cych bezdomno)ci na terenie klatek schodowych jest personel 
sprz$taj$cy, b&d$cy tutaj ju" od bardzo wczesnych godzin porannych. Mo"na 
przekaza+ pracownikom ulotki informacyjne i w ten sposób zwi&kszy+ szans& 
na dotarcie do osób potrzebuj$cych naszej pomocy.

 Na nas jednak czas. Idziemy dalej! 
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 (mo"esz wróci+ do str. 11 i wybra+ inn$ drog&)



Na Wolno&ci — dzielnica %ródmie&cie

 Na pocz$tku spali tam — na dworze. W deszczu, s!o#cu — czasem 
razem, czasem osobno. Kiedy tylko mo"liwe by!o przeniesienie do 
pobliskiego pustostanu, skorzystali z okazji. 
 Najpierw trzeba wi&c przej)+ przez pomieszczenie, które prawie           
w ka"dym miejscu s!u"y za latryn& (uwaga pod nogi! — Równie" ze wzgl&du 
na niestabiln$ pod!og&). Za drzwiami kolejny pokój — tym razem mieszkalny.
 Czterech gwiazdek ten budynek na pewno by nie dosta!*: dach wali si& 
na !eb, na szyj&, centralnie nad sto!em, na którym dogasa zapalona w nocy 
)wieca. W lustrze naprzeciwko odbija si& oblicze )pi$cego w fotelu Przemka. 
Prostopadle u!o"one do siebie bia!e materace kontrastuj$ nieco z wystaj$cymi 
spod ko!der, zm&czonymi chodzeniem i owrzodzeniami stopami Antoniego, 
Janiny oraz Macieja. Nieszczelno)+ pieca, w którym "arzy si& resztka 
palonych ubra#, powoduje unoszenie si& w pomieszczeniu warstwy ci&"kiego 
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* Dla niektórych móg!by to by) powód do &miechu, ale cz'stochowscy 
streetworkerzy przy ocenie zagro"enia dla "ycia w danym pustostanie 
wykorzystuj% pi'ciogwiazdkow% skal'. Jak to ma miejsce w przypadku oceny 
hoteli. 



dymu. Dzi&ki staraniom Antoniego pod!oga jest zawsze zamieciona, a )mieci 
gromadzone w jednym miejscu. Tutaj, podobnie jak w „hostelu”, praktycznie 
ka"dego dnia mo"na spodziewa+ si& nowego przybysza. Chocia" nie 
wszyscy s$ mile widziani. Niejednokrotnie dochodzi!o tutaj do pobi+. 

 Uwaga na g!ow&…
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 (przejd' do str. 54, by pozna+ ci$g dalszy)



 I pod nogi...
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Drogowców — dzielnica Wyczerpy-Anio#ów

 Olbrzymia dziura w dachu, koc powiewaj$cy na wietrze stanowi$cy 
prowizoryczne drzwi i okna wspominaj$ce szyby wybite przez szukaj$c$ 
rozrywki m!odzie", nie s$ w stanie wytr$ci+ z równowagi tryskaj$cych 
optymizmem Andrzeja i jego zwierz$t. W czasie najwi&kszych mrozów 
mieszkaniec jednego z najbardziej sfatygowanych pustostanów w Cz&stochowie 
ogrzewa! siebie i swoich najbli"szych tul$c si& jednym ramieniem do psa     
— Kuny, drugim do kota — Kota. I tak przez ostatnie dziesi&+ lat...
 O jego istnieniu w tym miejscu dowiedzieli)my si& od parafianki 
pobliskiego ko)cio!a, która zatroskana o los "ebrz$cego po ka"dej Mszy )wi&tej 
Andrzeja postanowi!a skontaktowa+ si& z zaprzyja'nionym stowarzyszeniem 
zajmuj$cym si& pomoc$ osobom do)wiadczaj$cym kryzysu bezdomno)ci. 
Stamt$d informacja dosz!a do streetworkerów. 
 Pl$saj$ca wokó! naszych nóg szcz&)liwa Kuna, z charakterystycznymi 
dla siebie i swojego opiekuna dreadami, jest oczkiem w g!owie Andrzeja. 
M&"czyzna nie tylko dba o regularne wizyty u weterynarza i szczepienia, ale 
te" zawsze stara si& zapewni+ najlepszej jako)ci karmy dla swojej pupilki. Kot 
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te" nie mo"e narzeka+ na swój "ywot pomimo trudnych warunków 
„mieszkaniowych”. 

 Chcesz dowiedzie+ si& czego) wi&cej?
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 (przejd' do str. 48, by pozna+ ci$g dalszy)



Gara$e — dzielnica Zawodzie-D!bie

 Cz&ste interwencje Stra"y Miejskiej zwróci!y nasz$ uwag& na to miejsce. 
Furtk$ na podwórko dostaniemy si& bez problemu. Na wprost — pustostan, 
który jednak nie b&dzie nas w tej chwili interesowa! ze wzgl&du na swój 
fatalny stan — wszystko si& w nim sypie i do tej pory nie by!o )mia!ków, 
którzy zdecydowaliby si& tam przebywa+. Po lewej stronie — gara", który od 
zewn$trz zamykany jest na k!ódk&, z kolei od wewn$trz — na... Kabel 
przewi$zany przez otwór w drzwiach. Po tym !atwo rozpozna+, czy Katarzyna 
jest w )rodku. W takie dni jak dzisiaj jest tu niesamowicie zimno, Katarzyna 
zagrzebuje si& wi&c w stercie ubra#, która ze wzgl&du na jej na!óg 
nikotynowy, stanowi powa"ne zagro"enie dla "ycia. Wchodzimy!
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 (przejd' do str. 62, by pozna+ ci$g dalszy)



Kana#y przy (abiej — dzielnica Zawodzie-D!bie

 To miejsce nie nale"y do komfortowych dla osób cierpi$cych na 
klaustrofobi&. Dlatego na wszelki wypadek wskakuj& sam. W tym miejscu trzeba 
wyj$tkowo uwa"a+ na sterty )mieci i towarzysz$cy im smród. Dawno nikogo 
tu nie by!o, ale trzeba zajrze+ od czasu do czasu, czy nic si& nie zmieni!o. Nie 
s$ to czasy kana!ów na Parkitce, gdzie istnia!a ca!a podziemna spo!eczno)+. 
Wszystkie z nich zosta!y zalane betonem po tym, jak dosz!o do po"aru,         
w wyniku którego jeden z „mieszka#ców” straci! "ycie. W tym — spokojnie        
i bez "adnych zmian. Mo"na najwy"ej cykn$+ fot& do porównania na pó'niej.
 Jeszcze jedno. Spójrz — pod mostem, zaraz obok, przez dwa miesi$ce 
spa! Ryszard. Czasami wystarczy zada+ proste pytanie, kontakt z organizacj$ 
pozarz$dow$, która zdecydowa!a si& kupi+ bilet w odleg!y zak$tek Polski        
i Ryszard jest ju" z powrotem w domu z "on$ i dzie+mi... Wcze)niej nikt si& 
nim po prostu nie zainteresowa!.
 Mamy telefon od Stra"y Miejskiej. Mo"e namierzyli Romana… 
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 (przejd' do str. 63, by pozna+ ci$g dalszy opowie)ci o Romanie)



Za basenem — dzielnica Ostatni Grosz

 Wspó!w!a)ciciele pochodz$cy z dwóch ró"nych kra#ców Polski ju" 
dawno zapomnieli albo przynajmniej chcieliby zapomnie+ o tym budynku. 
 Jego )wietno)+ (s$dz$c zarówno po wygl$dzie zewn&trznym, jak           
i wewn&trznym) pami&ta czasy co najmniej zamierzch!e. Dwie b!yszcz$ce 
resztkami splendoru szóstki, !ypi$ na przemierzaj$cych chodnik przechodniów 
z cich$ nadziej$, "e )ciany, na których wisz$, wyznaczaj$c lokalizacj& na 
ulicy, wróc$ jeszcze kiedy) do pierwotnego pi&kna. 
 Opasaj$cy budynek g&sty parawan krzewów, strze"e ukrytego za nim wej)cia 
do budynku. Otwarto)+ „mieszka#ców” na rozmow& ze streetworkerami 
doskonale wspó!gra z otwarto)ci$ budynku, w którym po drzwiach zosta!y 
jedynie wspomnienia. Chyl$cy si& ku ziemi, niczym ugi&te barki Atlasa, 
spróchnia!y strop, miejscami pozwala podziwia+ pogodne (jak i cz&sto 
niepogodne) rozpostarte nad nim niebo. Wn&trza pomieszcze# przyci$gaj$ 
wzrok niesamowit$ ró"norodno)ci$ wielowarstwowego dywanu wszelkiej 
ma)ci odpadów: pocz$wszy od plastikowych butelek i resztek wyra'nie 
zu"ytych ubra#, a" po sterty gazet w rogu. 
 „Pokój mieszkalny” prawie rok temu zosta! spalony przez lekkomy)lnego 
dwudziestokilkulatka, który (dzi&ki Bogu) w momencie podpalenia natrafi! na 
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moment absencji mieszka#ców budynku. Od tego czasu Jadwiga wraz ze swoim 
towarzyszem Rafa!em oraz ich przyjacielem Markiem przebywaj$ w korytarzu 
pustostanu, co szczególnie mocno oddzia!uje na nich w trakcie zimowych 
spadków temperatury. Widok z okien zosta! przys!oni&ty zas!on$ cegie!           
i zaprawy, jednak"e swobodny dost&p do korytarza zapewniaj$ drzwi.           
A raczej ich brak. 

 Pomimo trudnych warunków ca!a trójka 
pozostaje cz&sto w dobrym humorze, 
wspomaganym od czasu do czasu du"$ 
dawk$ )lepotki*. Jadwiga ma problemy  
z chodzeniem, podobnie, jak i Marek, który 
straci! nog& po tym, gdy zaniedba! rany 
spowodowane przez rozleg!e odmro"enie. 
Przebywa! wtedy jeszcze w pustostanie, 
który obecnie straci! dach i nie nadaje     
si& do „zamieszkania”. Nie zwa"aj$c na 
niedomagania zdrowotne, Jadwiga codziennie 
przemierza zawi!e trasy rozsianych       
po dzielnicy peweksów*; Marek woli 
w&dkowanie* pod pobliskim sklepem. 
Rafa! — specjalista budowlaniec, który w 
przesz !o)ci s !yn$! z pracowito)ci, 
dysponuje zdecydowanie najlepszym 
zdrowiem spo)ród osób przebywaj$cych 
w pustostanie. Kiedy jest trze'wy, stara 
si& znale'+ dorywcz$ prac&.
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* Patrz: Mini-s!ownik "argonu osób w kryzysie bezdomno&ci

 (przej' do str. 52, by pozna+ ci$g dalszy)



Szko#a i szopa — dzielnica Ostatni Grosz

 Brakuje tu chyba tylko Minotaura. Zw!aszcza w nocy. Pokr&tno)+ 
korytarzy „Szko!y” sprawia, "e podobnie jak na dzia!kach, czy na terenach 
le)nych mo"na si& w tym miejscu najzwyczajniej w )wiecie... Zgubi+. 
 Nieruchomo$# zabudowana zespo%em parterowych, niepodpiwniczonych 
budynków, na kszta%t pi"cioboku otwartego, stanowi!cy dawny zespó% szkó% 
zawodowych. Budynki od wielu lat nieu&ytkowane, których stan techniczny 
wymaga przeprowadzenia generalnego remontu. [Patrz: https://bip.czestochowa.pl/

attachments/download/54207].

 W czasach swojej „)wietno)ci” budynek ten stanowi! miejsce noclegu 
dla nawet 15 osób do)wiadczaj$cych bezdomno)ci, co przek!ada si& na 
najpopularniejsze w historii miejsce przebywania osób zmagaj$cych si& z tego 
typu wykluczeniem na terenie Cz&stochowy. Osoby te najcz&)ciej skupione by!y 
w du"ych grupach, co stanowi!o problem komunikacyjny dla streetworkerów. 
Aktualnie cz&)+ z nich, jak Maria czy Wac!aw i Bo"ena, usamodzielni!o si&, 
zyskuj$c zatrudnienie i mieszkanie. Niektórzy, tak jak Kamil, czy Stanis!aw 
poszli do placówek, gdzie przebywaj$ do dzi). Miejsce to pami&ta niejeden 
wyjazd na leczenie detoksykacyjne, ale niestety, te" dwa zgony. 
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***
 W szopie nieopodal tydzie# temu znalaz!em cia!o jednego z „naszych”. 
D!ugo walczy! z na!ogiem. Dwa tygodnie temu wyszed! z detoksu. Dwa dni 
przed zgonem widzia!em, jak by! zabierany wieczorem przez pogotowie 
ratunkowe do szpitala. Wytrze'wia! i wyszed!. Przyszed! do szopy. Znalaz!em 
go z pust$ butelk$ denaturatu w r&ce. Przyjaciele na miejscu )mierci zostawili 
ró"&. 
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 Wró+my jednak do szko!y: w ostatnim pomieszczeniu na ko#cu 
d!ugiego korytarza w dalszym ci$gu przebywa Marzena z przyjacielem 
Markiem, który przeszed! tutaj po tym, jak decyzj$ Urz&du Miasta zosta! 
zamurowany pustostan „za basenem”. By+ mo"e ta decyzja uratowa!a mu 
wówczas "ycie. Wejd'my! 
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 (przejd' do str. 58, by pozna+ ci$g dalszy)



Namiot — dzielnica Tysi!clecie

 Niez!a miejscówa: vis-à-vis posterunek policji, obok sklepy i dzielnica 
pe!na niezamykanych wiat )mietnikowych. Tylko problem w tym, "e trzeba si& 
najpierw przedrze+ przez g$szcz krzewów i drzew... W g!&bi mo"na dostrzec 
mistern$ robot&: konstrukcj& z "ó!tej folii i patyków jako "ywo przypominaj$c$ 
namioty alpinistów lub survivalowców z d"ungli amazo#skiej. W lecie trzeba 
uwa"a+ na kleszcze, zim$ — na przysypane )niegiem do!y.
W nocy ma!o co wida+ — bez latarki ani rusz. I oczywi)cie tylko w towarzystwie 
s!u"b mundurowych. Dzi) w ramach „Akcji Zima” jeste)my ze Stra"$ Miejsk$. 
 Wo!amy — cisza. W ko#cu decydujemy si& zajrze+ do )rodka.

 Karolina )pi jak zabita. Mimo wszystko trzeba j$ obudzi+. W dzie# 
zazwyczaj robi& to tylko wtedy, kiedy d!ugo nie mia!em z dan$ osob$ kontaktu 
i chcia!bym dowiedzie+ si& o stanie zdrowia lub kiedy jest zimno i sen móg!by 
si& przed!u"y+ do wieczno)ci. Trzeba mie+ wyrozumia!o)+ — osoby 
do)wiadczaj$ce bezdomno)ci cz&sto na ca!$ noc „wychodz$ w teren” — wtedy 
jest mniej amatorów na z!om i wi&ksza szansa na to, "e si& co) znajdzie. 
(pi$ w dzie#. 

Jan Str!czy"ski — Za#ó$ nasze buty________________________________________________________________________________________________

36



 Teraz to nie przelewki — za oknem pi&tna)cie stopni poni"ej zera. 
Talerz gor$cej zupy. Karolina po d!u"szej chwili decyduje si& na przejazd do 
ogrzewalni. Robert i Mariusz ze Stra"y towarzysz$ jej do radiowozu, którym 
przewozimy zmarzni&t$ kobiet& na miejsce. 

Jed'my dalej!
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 (mo"esz wróci+ do str. 11 i wybra+ inn$ drog&)



Ziemianka — dzielnica Stare Miasto

 Ca!e szcz&)cie, "e dosta!em klucz od w!a)ciciela ogródków, bo inaczej 
doj)cie do „ziemianki”, by!oby niemo"liwe — o tej porze na dzia!kach nie 
spotka si& "ywej duszy. W sezonie za) nawet gdyby furtka by!a otwarta, to 
mo"na nie wyj)+ na zewn$trz. To jedno z niebezpiecze#stw przebywania na 
dzia!kach — trzeba uwa"a+, by nie zosta+ zamkni&tym, kiedy nie masz 
klucza. Nale"y uwa"a+ te" na psy (po to nam gaz pieprzowy), )liski i grz$ski 
teren i obecne tu zamarzni&te sadzawki. 
 Doszli)my. W tym miejscu "ycie nabiera kolorów. Tu jest wszystko. 
„Ziemianka” — usypana z wszelkiego rodzaju desek, p!yt, koców, kawa!ków 
eternitu, gumoleum, kamieni, blachy, wyrwanych drzwi... Uff. *eby wej)+ na 
teren dzia!ki, nale"y przej)+ pod sznurem wyznaczaj$cym granic& i potem 
)mia!o mo"na podziwia+ ró"norodno)+ przyniesionych skrupulatnie do tego 
przybytku skarbów. 

***

 Nie zastajemy jednak Pana Ryszarda w )rodku. S!oneczne wrze)niowe 
dni sprawiaj$, "e do)wiadczony wiekiem dzia!kowicz, przesiaduje nieopodal 
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na !aweczce za zas!on$ krzewów (dlatego warto zawsze porozgl$da+ si& 
troch& woko!o).

— Co dobrego Panie Ryszardzie?
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 (przejd' do str. 97, by pozna+ dalszy ci$g)



Altana &mietnikowa — dzielnica Tysi!clecie

 Mo"esz sobie pomy)le+: „Tyle lat studiów i chodzisz po )mietnikach”... 
Warto. Bo w tej altanie spotkasz kogo), kto zaskoczy Ci& nie tylko swoj$ 
oryginaln$ osobowo)ci$, ale te" swoj$ inteligencj$ i erudycj$. Musimy tylko 
odsun$+ szereg kontenerów... 
 W tej chwili Mateusz wyszed!, ale mo"esz zobaczy+ tak, jak w innych 
miejscach, wyra'ny podzia! na pomieszczenia: po prawej stronie materac z grub$ 
warstw$ ko!der stanowi$cy sypialni&, nieopodal jadalnia ze stolikiem 
sporz$dzonym ze skrzynki, dalej szafa, któr$ tworz$ do)+ poka'nych 
rozmiarów walizki na kó!kach. I… Nie. Pod t$ wiat$ akurat nie ma latryny. 

Jan Str!czy"ski — Za#ó$ nasze buty________________________________________________________________________________________________

40

 (przejd' do str. 53, by pozna+ ci$g dalszy)



Kanapy — dzielnica Stare Miasto

 Trudna do znalezienia miejscówka zas!oni&ta g&st$ zas!on$ krzewów 
skrywa dwie przyniesione z pobliskiego )mietnika kanapy, stanowi$ce 
miejsce letniego wypoczynku wielu osób bezdomnych. W)ród nich jest 
Marcin, m!oda osoba o bardzo barwnej przesz!o)ci i wysokiej inteligencji. 
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Jego g!ównym problemem jest jednak alkohol, przez który ju" kilkunastokrotnie 
l$dowa! w o)rodkach terapii (cz&sto z pomoc$ streetworkerów). Problem 
alkoholowy w jego przypadku (jak i w wielu innych) jest o tyle powa"ny, "e 
spo"ycie trunków ogranicza on prawie jedynie do „)lepotki” — alkoholu 
niespo"ywczego, który na metach cenowo stoi znacznie ni"ej ni" alkohol ze 
sklepowej pó!ki. Od jego znajomych dowiedzia!em si&, "e ostatnio ma on jeszcze 
jeden powa"ny problem — w ranach owrzodzonych nóg muchy zacz&!y 
sk!ada+ larwy. Nie rusza si& te" ju" zbyt cz&sto z „kanap”. Dobrze, "e jest 
lato. Sprawd'my, co u niego!
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 (przejd' do str. 51, by pozna+ ci$g dalszy)



Schron — dzielnica Cz'stochówka-Parkitka

 W bunkrach i schronach podobnie, jak w przypadku kana!ów, trzeba 
uwa"a+ na )mieci i smród, jaki generuj$. Ludzie cz&sto organizuj$ w takich 
miejscach nielegalne wysypiska. Zazwyczaj jest ciemno i przydaje si& latarka. 
W bunkrach warto zapami&ta+ drog& powrotn$ i zwróci+ uwag& na to, co robi+, 
gdy przez przypadek (b$d' nie) zostanie si& w nim zamkni&tym. Dyskomfort 
mog$ odczuwa+ osoby z klaustrofobi$. Tutaj, od czasu wyj)cia Zygmunta jest 
spokój. Chod'my dalej!
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 (mo"esz wróci+ do str. 11 i wybra+ inn$ drog&)



Parki/ skwery/ pola namiotowe/ 

centra handlowe/ bankomaty/ inne miejsca

 W parkach jest co robi+ zazwyczaj latem, ale zdarzaj$ si& i szale#cy, 
którzy )pi$ pod go!ym niebem... Zim$, dlatego warto mimo wszystko 
patrolowa+ te miejsca. 
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 Problemem w parkach i na skwerach mog$ by+ wi&ksze skupiska osób, 
co utrudnia podj&cie dzia!a# pomocowych. Cz&sto te" mo"e zdarzy+ si&, "e 
osoby tu zastane nie b&d$ chcia!y rozmawia+, bo odpoczywaj$ po ca!ym dniu 
pracy. 

 Pola namiotowe te" patroluje si& 
zazwyczaj tylko latem, ale bywaj$ 
miejsca, w których namioty rozk!adane 
s$ te" przy trudniejszych warunkach 
atmosferycznych [patrz: Namiot — dz. 
Tysi!clecie].
 Przy codziennych patrolach warto 
równie" zwróci+ uwag& na centra 
handlowe, zw!aszcza te, w których 
toalety s$ darmowe. 

 Popularnym miejscem noclegu 
osób do)wiadczaj$cych bezdomno)ci  
w Cz&stochowie s$ równie" bankomaty 
niezamykane w nocy, b$d' te zamykane 
kodem, do których uda si& „w)lizgn$+”. 
Jak wida+ na zdj&ciu obok, uczucie nie 
patrzy na miejsce. To mi!o)+ pomimo 
przeciwno)ci… 

Chod'my dalej.
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 (mo"esz wróci+ do str. 11 i wybra+ 
inn$ drog&)
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II. DIAGNOZA WST)PNA 

(pierwszy kontakt, 
przedstawienie misji, 
nawi!zanie relacji)



Andrzej  — Drogowców

 Andrzej, wychowanek !ódzkiego Domu Dziecka, do)+ wcze)nie utraci! 
oboje rodziców. Z rodze#stwem, które równie" trafi!o do „bidula”, nie 
utrzymuje kontaktu. Na skutek za"ywania wszelkiego rodzaju )rodków 
psychoaktywnych w wieku pi&tnastu lat trafia do monarowskiego o)rodka      
— stamt$d do mieszkania socjalnego. Po wielokrotnych próbach imania si& 
zaj&+ wszelakich i pobycie w zak!adzie karnym traci mieszkanie i w&druje do 
Cz&stochowy. Tu, zamieszkuje jeden z najpopularniejszych w mie)cie 
squatów, gdzie przygarnia porzucon$ przez przygodnego mieszka#ca, Kun&. 
Po zamkni&ciu budynku przenosi si& nad rzek&, zajmuj$c opuszczony przez 
wyje"d"aj$cego za granic& w!a)ciciela pustostan. Dziesi&+ lat zrobi!o swoje     
i budynek wygl$da, jak wygl$da. W ostatnich tygodniach przyb!$ka! si& te" on 
— Kot, którego mi!uj$cy wszystkie stworzenia Andrzej bez wi&kszego 
namys!u przyjmuje pod swój… W sumie to… Resztki dachu.  
 Zanim podejmiemy jakiekolwiek kroki, przeanalizujmy raz jeszcze 
przeprowadzon$ wcze)niej diagnoz& i dane uzyskane podczas ostatniej 
rozmowy. Musimy pami&ta+, "e to nie my uk!adamy plan — musi by+ 
zbudowany na podstawie potencja!ów Andrzeja i w jego w!asnym tempie:

Imi! i nazwisko

PESEL Numer i seria 
dowodu osobistego

Numer i seria 
dowodu osobistego

Numer i seria 
dowodu osobistego nie posiada dowodunie posiada dowodu

Sfera mieszkaniowaSfera mieszkaniowaSfera mieszkaniowaSfera mieszkaniowaSfera mieszkaniowaSfera mieszkaniowaSfera mieszkaniowaSfera mieszkaniowaSfera mieszkaniowaSfera mieszkaniowaSfera mieszkaniowaSfera mieszkaniowa
Adres pobytu 

(w ci!gu ostatniej doby)
Cz"stochowa, ul. Drogowców …

(* - w pustostanie zagra#aj!cym bezpo$rednio #yciu/zdrowiu)
Cz"stochowa, ul. Drogowców …

(* - w pustostanie zagra#aj!cym bezpo$rednio #yciu/zdrowiu)
Cz"stochowa, ul. Drogowców …

(* - w pustostanie zagra#aj!cym bezpo$rednio #yciu/zdrowiu)
Cz"stochowa, ul. Drogowców …

(* - w pustostanie zagra#aj!cym bezpo$rednio #yciu/zdrowiu)
Cz"stochowa, ul. Drogowców …

(* - w pustostanie zagra#aj!cym bezpo$rednio #yciu/zdrowiu)
Cz"stochowa, ul. Drogowców …

(* - w pustostanie zagra#aj!cym bezpo$rednio #yciu/zdrowiu)
Cz"stochowa, ul. Drogowców …

(* - w pustostanie zagra#aj!cym bezpo$rednio #yciu/zdrowiu)
Cz"stochowa, ul. Drogowców …

(* - w pustostanie zagra#aj!cym bezpo$rednio #yciu/zdrowiu)
Cz"stochowa, ul. Drogowców …

(* - w pustostanie zagra#aj!cym bezpo$rednio #yciu/zdrowiu)
Cz"stochowa, ul. Drogowców …

(* - w pustostanie zagra#aj!cym bezpo$rednio #yciu/zdrowiu)
Cz"stochowa, ul. Drogowców …

(* - w pustostanie zagra#aj!cym bezpo$rednio #yciu/zdrowiu)
Adres 

ostatniego zameldowania 
na pobyt sta%y

&ód', ul. ...&ód', ul. ...&ód', ul. ...&ód', ul. ...&ód', ul. ...&ód', ul. ...&ód', ul. ...&ód', ul. ...&ód', ul. ...
GminaGminaAdres 

ostatniego zameldowania 
na pobyt sta%y

&ód', ul. ...&ód', ul. ...&ód', ul. ...&ód', ul. ...&ód', ul. ...&ód', ul. ...&ód', ul. ...&ód', ul. ...&ód', ul. ... &ód'&ód'
Tytu% prawny do 

mieszkania nie ma szans powrotu do mieszkania, które ostatnio posiada%nie ma szans powrotu do mieszkania, które ostatnio posiada%nie ma szans powrotu do mieszkania, które ostatnio posiada%nie ma szans powrotu do mieszkania, które ostatnio posiada%nie ma szans powrotu do mieszkania, które ostatnio posiada%nie ma szans powrotu do mieszkania, które ostatnio posiada%nie ma szans powrotu do mieszkania, które ostatnio posiada%nie ma szans powrotu do mieszkania, które ostatnio posiada%nie ma szans powrotu do mieszkania, które ostatnio posiada%nie ma szans powrotu do mieszkania, które ostatnio posiada%nie ma szans powrotu do mieszkania, które ostatnio posiada%
Sfera socjalno-bytowaSfera socjalno-bytowaSfera socjalno-bytowaSfera socjalno-bytowaSfera socjalno-bytowaSfera socjalno-bytowaSfera socjalno-bytowaSfera socjalno-bytowaSfera socjalno-bytowaSfera socjalno-bytowaSfera socjalno-bytowaSfera socjalno-bytowa

(ród%a dochodów(ród%a dochodów(ród%a dochodów(ród%a dochodów
#ebractwo, #ywno$) $wie#o po terminie wa#no$ci 

z pobliskich sklepów
#ebractwo, #ywno$) $wie#o po terminie wa#no$ci 

z pobliskich sklepów
#ebractwo, #ywno$) $wie#o po terminie wa#no$ci 

z pobliskich sklepów
#ebractwo, #ywno$) $wie#o po terminie wa#no$ci 

z pobliskich sklepów
#ebractwo, #ywno$) $wie#o po terminie wa#no$ci 

z pobliskich sklepów
#ebractwo, #ywno$) $wie#o po terminie wa#no$ci 

z pobliskich sklepów
#ebractwo, #ywno$) $wie#o po terminie wa#no$ci 

z pobliskich sklepów
#ebractwo, #ywno$) $wie#o po terminie wa#no$ci 

z pobliskich sklepów

(ród%a pomocy(ród%a pomocy(ród%a pomocy(ród%a pomocy
osoby przychodz!ce do pobliskiego ko$cio%aosoby przychodz!ce do pobliskiego ko$cio%aosoby przychodz!ce do pobliskiego ko$cio%aosoby przychodz!ce do pobliskiego ko$cio%aosoby przychodz!ce do pobliskiego ko$cio%aosoby przychodz!ce do pobliskiego ko$cio%aosoby przychodz!ce do pobliskiego ko$cio%aosoby przychodz!ce do pobliskiego ko$cio%a
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Sytuacja prawnaSytuacja prawnaSytuacja prawnaSytuacja prawna
karany w przesz%o$ci 

(mo#e mie) problem ze znalezieniem zatrudnienia)
karany w przesz%o$ci 

(mo#e mie) problem ze znalezieniem zatrudnienia)
karany w przesz%o$ci 

(mo#e mie) problem ze znalezieniem zatrudnienia)
karany w przesz%o$ci 

(mo#e mie) problem ze znalezieniem zatrudnienia)
karany w przesz%o$ci 

(mo#e mie) problem ze znalezieniem zatrudnienia)
karany w przesz%o$ci 

(mo#e mie) problem ze znalezieniem zatrudnienia)
karany w przesz%o$ci 

(mo#e mie) problem ze znalezieniem zatrudnienia)
karany w przesz%o$ci 

(mo#e mie) problem ze znalezieniem zatrudnienia)

                                       Sfera rodzinna                                       Sfera rodzinna                                       Sfera rodzinna                                       Sfera rodzinna                                       Sfera rodzinna                                       Sfera rodzinna                                       Sfera rodzinna                                       Sfera rodzinna                                       Sfera rodzinna                                       Sfera rodzinna                                       Sfera rodzinna kontakt

Cz%onkowie najbli#szej rodzinyCz%onkowie najbli#szej rodzinyCz%onkowie najbli#szej rodzinyCz%onkowie najbli#szej rodziny

rodzice nie #yj!rodzice nie #yj!rodzice nie #yj!rodzice nie #yj!rodzice nie #yj!rodzice nie #yj!rodzice nie #yj!

Cz%onkowie najbli#szej rodzinyCz%onkowie najbli#szej rodzinyCz%onkowie najbli#szej rodzinyCz%onkowie najbli#szej rodziny
nie ma dziecinie ma dziecinie ma dziecinie ma dziecinie ma dziecinie ma dziecinie ma dzieci

Cz%onkowie najbli#szej rodzinyCz%onkowie najbli#szej rodzinyCz%onkowie najbli#szej rodzinyCz%onkowie najbli#szej rodziny nie utrzymuje kontaktu z rodze*stwem, 
które, podobnie jak on, w dzieci*stwie 

zosta%o oddane do domu dziecka

nie utrzymuje kontaktu z rodze*stwem, 
które, podobnie jak on, w dzieci*stwie 

zosta%o oddane do domu dziecka

nie utrzymuje kontaktu z rodze*stwem, 
które, podobnie jak on, w dzieci*stwie 

zosta%o oddane do domu dziecka

nie utrzymuje kontaktu z rodze*stwem, 
które, podobnie jak on, w dzieci*stwie 

zosta%o oddane do domu dziecka

nie utrzymuje kontaktu z rodze*stwem, 
które, podobnie jak on, w dzieci*stwie 

zosta%o oddane do domu dziecka

nie utrzymuje kontaktu z rodze*stwem, 
które, podobnie jak on, w dzieci*stwie 

zosta%o oddane do domu dziecka

nie utrzymuje kontaktu z rodze*stwem, 
które, podobnie jak on, w dzieci*stwie 

zosta%o oddane do domu dziecka

Inne wa#ne osobyInne wa#ne osobyInne wa#ne osobyInne wa#ne osoby
jedna z parafianek pobliskiego ko$cio%a

 (to ona da%a nam zna) o Andrzeju) 
jedna z parafianek pobliskiego ko$cio%a

 (to ona da%a nam zna) o Andrzeju) 
jedna z parafianek pobliskiego ko$cio%a

 (to ona da%a nam zna) o Andrzeju) 
jedna z parafianek pobliskiego ko$cio%a

 (to ona da%a nam zna) o Andrzeju) 
jedna z parafianek pobliskiego ko$cio%a

 (to ona da%a nam zna) o Andrzeju) 
jedna z parafianek pobliskiego ko$cio%a

 (to ona da%a nam zna) o Andrzeju) 
jedna z parafianek pobliskiego ko$cio%a

 (to ona da%a nam zna) o Andrzeju) 
698 … ...

 Strefa zdrowotna i psychologiczna Strefa zdrowotna i psychologiczna Strefa zdrowotna i psychologiczna Strefa zdrowotna i psychologiczna Strefa zdrowotna i psychologiczna Strefa zdrowotna i psychologiczna Strefa zdrowotna i psychologiczna Strefa zdrowotna i psychologiczna Strefa zdrowotna i psychologiczna Strefa zdrowotna i psychologiczna Strefa zdrowotna i psychologiczna Strefa zdrowotna i psychologiczna
Stan zdrowiaStan zdrowiaStan zdrowia nie zg%asza problemów ze zdrowiemnie zg%asza problemów ze zdrowiemnie zg%asza problemów ze zdrowiemnie zg%asza problemów ze zdrowiemnie zg%asza problemów ze zdrowiemnie zg%asza problemów ze zdrowiemnie zg%asza problemów ze zdrowiemnie zg%asza problemów ze zdrowiemnie zg%asza problemów ze zdrowiem
Orzeczenie o 

niepe%nosprawno$ci
Orzeczenie o 

niepe%nosprawno$ci
Orzeczenie o 

niepe%nosprawno$ci brak orzeczenia o niepe%nosprawno$cibrak orzeczenia o niepe%nosprawno$cibrak orzeczenia o niepe%nosprawno$cibrak orzeczenia o niepe%nosprawno$cibrak orzeczenia o niepe%nosprawno$cibrak orzeczenia o niepe%nosprawno$cibrak orzeczenia o niepe%nosprawno$cibrak orzeczenia o niepe%nosprawno$cibrak orzeczenia o niepe%nosprawno$ci

Na%ogi, podj"te leczenieNa%ogi, podj"te leczenieNa%ogi, podj"te leczenie w przesz%o$ci problem narkotykowy (pobyt w o$rodku MONAR)w przesz%o$ci problem narkotykowy (pobyt w o$rodku MONAR)w przesz%o$ci problem narkotykowy (pobyt w o$rodku MONAR)w przesz%o$ci problem narkotykowy (pobyt w o$rodku MONAR)w przesz%o$ci problem narkotykowy (pobyt w o$rodku MONAR)w przesz%o$ci problem narkotykowy (pobyt w o$rodku MONAR)w przesz%o$ci problem narkotykowy (pobyt w o$rodku MONAR)w przesz%o$ci problem narkotykowy (pobyt w o$rodku MONAR)w przesz%o$ci problem narkotykowy (pobyt w o$rodku MONAR)

Poziom samoocenyPoziom samoocenyPoziom samooceny Sposób reagowania na 
kryzysy

Sposób reagowania na 
kryzysy

Sposób reagowania na 
kryzysy

Umiej"tno$ci 
interpersonalne
Umiej"tno$ci 

interpersonalne
Umiej"tno$ci 

interpersonalne
D%ugo$) trwania 

bezdomno$ci
D%ugo$) trwania 

bezdomno$ci
D%ugo$) trwania 

bezdomno$ci
wysoki (nie wida) 

stanów depresyjnych)
wysoki (nie wida) 

stanów depresyjnych)
wysoki (nie wida) 

stanów depresyjnych) odizolowanieodizolowanieodizolowanie umiej"tno$) 
s%uchania

umiej"tno$) 
s%uchania

umiej"tno$) 
s%uchania 10 lat10 lat10 lat

Strefa zawodowaStrefa zawodowaStrefa zawodowaStrefa zawodowaStrefa zawodowaStrefa zawodowaStrefa zawodowaStrefa zawodowaStrefa zawodowaStrefa zawodowaStrefa zawodowaStrefa zawodowa
wykszta%ceniewykszta%cenie Sta# pracySta# pracySta# pracy Zad%u#eniaZad%u#eniaZad%u#enia Rejestracja w PUPRejestracja w PUPRejestracja w PUPRejestracja w PUP
podstawowepodstawowe 1.5 roku1.5 roku1.5 roku brakbrakbrak nienienienie
Dotychczasowe 
do$wiadczenie
Dotychczasowe 
do$wiadczenie Terapeuta w MONAR — pó% roku, budowlaniec — rokTerapeuta w MONAR — pó% roku, budowlaniec — rokTerapeuta w MONAR — pó% roku, budowlaniec — rokTerapeuta w MONAR — pó% roku, budowlaniec — rokTerapeuta w MONAR — pó% roku, budowlaniec — rokTerapeuta w MONAR — pó% roku, budowlaniec — rokTerapeuta w MONAR — pó% roku, budowlaniec — rokTerapeuta w MONAR — pó% roku, budowlaniec — rokTerapeuta w MONAR — pó% roku, budowlaniec — rokTerapeuta w MONAR — pó% roku, budowlaniec — rok

ZainteresowaniaZainteresowania
kocha zwierz"takocha zwierz"takocha zwierz"takocha zwierz"takocha zwierz"takocha zwierz"takocha zwierz"takocha zwierz"takocha zwierz"takocha zwierz"ta

Potencja%yPotencja%y
Ch") do podj"cia zatrudnienia, mi%o$) do zwierz!tCh") do podj"cia zatrudnienia, mi%o$) do zwierz!tCh") do podj"cia zatrudnienia, mi%o$) do zwierz!tCh") do podj"cia zatrudnienia, mi%o$) do zwierz!tCh") do podj"cia zatrudnienia, mi%o$) do zwierz!tCh") do podj"cia zatrudnienia, mi%o$) do zwierz!tCh") do podj"cia zatrudnienia, mi%o$) do zwierz!tCh") do podj"cia zatrudnienia, mi%o$) do zwierz!tCh") do podj"cia zatrudnienia, mi%o$) do zwierz!tCh") do podj"cia zatrudnienia, mi%o$) do zwierz!t

OgraniczeniaOgraniczenia

posiadane zwierz"ta ograniczaj! wybór dost"pnych placówek, 
Andrzej ma problem z nawi!zaniem dobrych relacji z osobami 

w wi"kszych grupach (np. w placówce)

posiadane zwierz"ta ograniczaj! wybór dost"pnych placówek, 
Andrzej ma problem z nawi!zaniem dobrych relacji z osobami 

w wi"kszych grupach (np. w placówce)

posiadane zwierz"ta ograniczaj! wybór dost"pnych placówek, 
Andrzej ma problem z nawi!zaniem dobrych relacji z osobami 

w wi"kszych grupach (np. w placówce)

posiadane zwierz"ta ograniczaj! wybór dost"pnych placówek, 
Andrzej ma problem z nawi!zaniem dobrych relacji z osobami 
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Janek — Piwnica „Domu Ksi'cia” (c.d.)

 Zanim wejdziemy, chcia!bym opowiedzie+ Ci jeszcze troch& o naszym 
Kliencie. Janek, b&d$cy bardzo wra"liw$ i honorow$ osob$, nie móg! znie)+ 
faktu, i" po zwolnieniu z zak!adu, w którym dotychczas pracowa!, b&dzie 
utrzymywany przez swoj$ siostr& i jej rodzin& — siostra za) z problemem 
alkoholowym, który pojawi! si& równolegle. Uciek! wi&c. Najpierw na strych 
pobliskiej kamienicy, a po cz&stych interwencjach Stra"y Miejskiej do piwnicy. 
Aktualnie jest jedn$ z nielicznych osób, o których istnieniu przed naszym 
wej)ciem nie wiedzieli ani pracownicy socjalni, ani pozosta!e s!u"by. 

***

 Do tej pory uda!o nam si& zrobi+ powa"ny zryw: w jednym dniu, Janek 
pojecha! z nami do Stowarzyszenia, w którym wyk$pa! si& i przebra!;             
w Fundacji ogoli! si& i zjad! )niadanie. Nast&pnie zrobi! zdj&cie i z!o"y! 
wniosek na dowód osobisty. Potem MOPS i skierowanie do placówki, gdzie 
wytrzyma! trzy godziny... I uciek!. Z powrotem do piwnicy.
 Nie trzymali)my si& zasady: „w jego w!asnym tempie” i wszystko si& 
posypa!o. Teraz zadzia!amy inaczej: wspólnie z Jankiem opracujemy plan, 
który b&dzie opiera! si& na jego potencja!ach i b&dzie realizowany „o krok za 
Klientem”. 
 Janek ma ju" dowód. Dzi&ki Kazikowi — Prezesowi zaprzyja'nionego 
Stowarzyszenia, jest te" pokój do wynaj&cia na oku: bez kaucji i z czynszem 
w wysoko)ci 450 z!. Zaproponujemy mu )cie"k& od piwnicy do mieszkania, 
poprzez ubieganie si& o stopie# niepe!nosprawno)ci i otrzymanie zasi!ku 
sta!ego. Zobaczymy, co dopowie i razem stworzy si& plan.
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 (przejd' do str. 61, by pozna+ ci$g dalszy)



Marcin — Kanapy (c.d.) 

 Marcin rozmawia z nami, ale nie jest w stanie si& poruszy+. Rój much 
unosi si& nad jego nogami, a co za tym idzie, roztacza si& charakterystyczny, 
bardzo silny fetor. Pod starymi banda"ami musi by+ grubo... Jest pod 
wp!ywem alkoholu. Mimo wszystko nie daje si& przekona+ do wezwania 
pogotowia (poza tym: jak by tu wjechali? I czy chcieliby cokolwiek zrobi+        
z cz!owiekiem w takim stanie, który odmawia przyj&cia pomocy?). Prosi 
jedynie o kubek wody, któr$ dysponujemy w okresie letnim zamiast herbaty    
z termosu. 
 Co robi+ dalej?… Zostawi+ go tutaj i nie dzia!aj$c wbrew jego woli pój)+ 
dalej?

 Czy mo"e jednak opieraj$c si& na przes!ance bezpo)redniego 
zagro"enia "ycia zdecydowa+ si& na interwencj&?
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(przejd' do str 65, by pozna+ ci$g dalszy)

 (mo"esz wróci+ do str. 11 i wybra+ inn$ drog&)



Jadwiga — za basenem (c.d.)

 Jest kryzys. Jadwig& siedz$c$ ze z!aman$ nog$ od dwóch dni pod 
wiat$ )mietnikow$ znajduje Stra" Miejska. Pogotowie ratunkowe zawozi j$ do 
szpitala.
 Okazuje si&, "e to nie z!amanie, ale p&kniecie wewn&trzne, z którym 
mo"na „wróci+ do domu” pod warunkiem le"enia w !ó"ku. Jadwiga mocno 
zdenerwowana ca!$ sytuacj$ pragnie za wszelk$ cen& wróci+ do pustostanu. 
Otrzymuj& telefon ze szpitala od Magdy, pracowniczki, która powiadamia 
mnie o ca!ej sytuacji. Sam mog& nie da+ rady — tu potrzeba kobiety. 
Specjalistki od pracy socjalnej z osobami bezdomnymi.

— Marzena, jest sprawa…

***

 Jadwiga za spraw$ Marzeny zosta!a w szpitalu. Tutaj po)redniczymy    
z Urz&dem Miasta w sprawie wyrobienia dowodu osobistego (urz&dnik 
przyjecha! na miejsce). Marzena przekona!a j$ nawet do tego, "eby na czas 
rehabilitacji zatrzyma!a si& w schronisku dla kobiet. Teraz jeszcze Rafa!, bo 
Marek znikn$! z pustostanu i nie ma go ju" od dwóch tygodni. Sam nie b&dzie 
tu siedzia!, dlatego zaczyna przekonywa+ si& do placówki. Do dzie!a!
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 (przejd' do str. 73, by pozna+ ci$g dalszy)



Mateusz — altana &mietnikowa (c.d.)

 Wychodz$c spod wiaty, spotykamy Mateusza z okrzykiem ulgi i wyra'nego 
entuzjazmu:

— Czeka!em na Was!
— Mi!o nam, ale przecie" wiesz, gdzie nas szuka+...
— Tak, wiem, ale nie mia!em po drodze. Chc& na detoks i to jak najszybciej!

 No, to dzia!amy!
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 (przejd' do str. 76, by pozna+ ci$g dalszy)



Na Wolno&ci (c.d.)

 Aktualnie w tym miejscu przebywaj$ cztery osoby. Stanowi to 
dodatkowe utrudnienie dla streetworkera, bo trudno jest si& skupi+ na 
potrzebach ca!ej czwórki (no, chyba "e chodzi o redukcj& szkód zwi$zan$     
z budynkiem), zw!aszcza je)li wszyscy mówi$ jednocze)nie. Dlatego skupmy 
si& na ka"dym z osobna:

Antoni

 Z bezdomno)ci$ zmaga si& od sze)ciu lat. Cho+ brzmi to niewiarygodnie, 
rodzice sprzedali dwa mieszkania i od tego czasu Antoni jest bez domu. Do 
Cz&stochowy przyjecha! za kobiet$, jednak"e z!e relacje z jej synem sprawi!y, 
"e zosta! na ulicy. Skumplowa! si& z Maciejem i odt$d wsz&dzie pod$"ali 
razem. W pewnym momencie wyjecha! z powrotem w rodzinne strony, gdzie 
znalaz! prac& i mieszkanie. Wróci! do Cz&stochowy, kiedy przez telefon 
otrzyma! informacj&, "e Maciej nie rusza si& ju" z pustostanu i jest                 
w tragicznym stanie. Od tej pory zaj$! si& „swoim bratem”, jak o nim mówi. 
Zmienia! mu opatrunki, przynosi! potrzebne rzeczy z terenu. Potem pozna! 
Janin&. Na ulicy. Tak po prostu. I wszyscy zamieszkali... W pustostanie. 
 Wielokrotnie próbowali)my „na Wolno)ci” zacz$+ od detoksu — uda!o 
si& tylko w przypadku Antoniego, który zdecydowanie najch&tniej odpowiada! 
na wszystkie propozycje pomocy. Mo"liwe, "e ze wzgl&du na w miar& krótki 
sta" w bezdomno)ci. Z drugiej strony Antoni jest te" najbardziej „obrotny”       
z ca!ej czwórki. 

 Dzi) szukamy dla niego pracy.
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 (przejd' do str. 83, by pozna+ ci$g dalszy)



Janina

 Wysz!a z krymina!u. Dosta!a od znajomych par& groszy i posz!a do 
sklepu. Nie wytrzyma!a. Musia!a si& napi+. Po kilku dniach pozna!a 
Antoniego, który si& ni$ zaopiekowa!. 

 Janina nie jest ch&tna do podejmowania "adnych dzia!a# bez udzia!u 
Antoniego. Próbowali)my dzia!a+ na jej rzecz bez niego, m.in. w kierunku 
terapii leczenia uzale"nie#. Nic z tego. Spytajmy wi&c jak u Antoniego            
z prac$.
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 (przejd' do str. 105, by pozna+ ci$g dalszy)



Maciej

 Tu nie ma czasu na wnikliw$ diagnoz& — trzeba dzia!a+ szybko. Maciej 
nie jest w stanie porusza+ si& na wi&ksze odleg!o)ci, ma rozleg!e 
owrzodzenie podudzia. Potrzeby fizjologiczne zacz$! zaspokaja+ na 
materacu, na którym le"y. Do tego dochodzi problem alkoholowy. Pomimo 
usilnych perswazji Antoniego, Maciej nie zgadza si& na wezwanie pogotowia 
ratunkowego, ani na jak$kolwiek inn$ pomoc (oprócz dostarczenia )wie"ej 
odzie"y). Przy naszej wizycie natrafili)my chyba na moment krytyczny — Maciej 
zgodzi! si& na dzia!anie. 
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 (przejd' do str. 103, by pozna+ ci$g dalszy)



Przemek

 Przemek z zawodu jest spawaczem. Dobry fach w r&ku — i to ze 
wszystkimi uprawnieniami. Tylko "e papiery zosta!y w gminie, z której 
pochodzi… Oprócz tego ostatnio zacz&!y si& powa"ne problemy ze 
wzrokiem. Skar"y si& równie" na silne bóle g!owy. Mimo wszystko chce 
spróbowa+ podj$+ zatrudnienie. Za ka"dym razem jednak na przeszkodzie 
staje alkohol. 
 Przemek jest ubezpieczony po tym, jak ostatnio wyl$dowa! w szpitalu     
i MOPS przyzna! mu prawo do )wiadcze# na 90 dni. Trzeba to wykorzysta+     
i zapisa+ go do przychodni, gdzie b&dzie móg! porozmawia+ z lekarzem na 
temat swoich schorze#.
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 (przejd' do str. 77, by pozna+ ci$g dalszy)



Marzena — szko#a

 Ma!o cierpliwi mogliby szybko si& zrazi+. Mimo kilkudziesi&ciu prób pod 
ró"nym k$tem Marzena nie mo"e si& zdecydowa+ na "adne dzia!anie. 
Zach&t$ mo"e by+ jedynie bardzo mi!e usposobienie Marzeny i dobry z ni$ 
kontakt. Jedyne co udaje si& uzyska+ po d!u"szym czasie, to zdj&cia do 
dowodu osobistego zrobione przez Marcina na miejscu.

***
 Na ostatnim nocnym dy"urze ze wzgl&du na mrozy, podzielili)my teren 
mi&dzy dwa zespo!y. Marzena-streetworkerka, da!a mi zna+ o bardzo 
kiepskim stanie Klientki. Funkcjonariusze Stra"y Miejskiej powiedzieli nawet, 
"e je)li tak dalej pójdzie to Marzena (Klientka) mo"e szybko zej)+. Musimy o 
tym z ni$ pogada+.
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 (przejd' do str. 104, by pozna+ ci$g dalszy)
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III. ROZPOCZ)CIE 
DZIA*ANIA 

POMOCOWEGO



Janek — piwnica „Domu Ksi'cia” (c.d.)

 Ciemno. Podaj latark&. 
Janek nie reaguje na s!owa, 
ale jest przytomny. Musia! du"o 
wypi+. Wzywamy pogotowie. 
Tak — 999. Boczna ustalona. 
Pewnie na sygnale nie przyjad$, 
dlatego zosta# tu i monitoruj, 
czy oddycha. Jeden z nas 
musi wyj)+ na zewn$trz, 
"eby da+ zna+ ratownikom, 
jak i)+ przez ten labirynt. 

 Przyjechali. Janek nie 
wyjdzie sam — trzeba na 
krze)le.
 Zabieraj$ go do szpitala 
na Zawodzie. 

 Jedziemy za nimi.
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Interwencja

 (przejd' do str. 91, by pozna+ ci$g dalszy)



Katarzyna — gara$e (c.d.)

 Zesz!ej nocy w ramach redukcji szkód streetworkerzy zostawili 
Katarzynie ciep!y koc. Tej nocy jest zbyt zimno, "eby j$ tu zostawi+. Wraz ze 
Stra"$ przewozimy Klientk& do ogrzewalni. W dzie# b&dziemy dzia!a+ dalej!
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Interwencja

 (przejd' do str. 96, "eby pozna+ ci$g dalszy)



Roman — interwencja telefoniczna

 Wezwanie. Stra" Miejska zlokalizowa!a Romana, który od kilku dni 
przebywa na klatkach schodowych bloków w dzielnicy Pó!noc. Przez telefon 
dowiadujemy si& o ograniczonym kontakcie z Klientem przez zaburzenie na 
tle psychicznym, na które cierpi. Smród fekaliów oraz paso"yty powi&kszaj$ 
cierpienie. Buty Klienta nie maj$ ju" podeszew, dlatego Roman chodzi go!ymi 
stopami po )niegu. Dodatkowo strach przed lud'mi sprawia, i" Roman ucieka 
przed ka"dym pomagaczem, migruj$c od klatki do klatki. 
 Przyje"d"amy jak najszybciej si& da. W drodze na podstawie  
zas!yszanych od funkcjonariuszy informacji ustalamy potencjalny plan 
pomocy, powiadamiaj$c pozosta!e podmioty. Na miejscu dokonujemy próby 
diagnozy. Tak jak wspomina!a Stra" Miejska — kompletny brak kontaktu        
z Klientem, który artyku!uje tylko niezrozumia!e d'wi&ki w odpowiedzi na 
nasze pytania. 
 Wzywamy pogotowie ratunkowe, które nie decyduje si& na przewiezienie 
Klienta ze wzgl&du na stanowczy sprzeciw Romana, który niespodziewanie 
w!$czy! si& do rozmowy z ratownikami. 

 Na miejsce przyje"d"aj$ równie" pracowniczki socjalne Sekcji ds. 
Przeciwdzia!ania Bezdomno)ci, Asia i Ania. Roman odmawia skorzystania     
z proponowanych mu mo"liwo)ci pomocowych. Ucieka.
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Interwencja

 (przejd' do str. 67, by pozna+ ci$g dalszy)



Gra$yna — dworzec PKP (c.d.)

 Na !awce pierwszego peronu k$tem oka zauwa"am ca!$ trz&s$c$ si&    
z zimna Pani$ Gra"yn&. Mówi, "e siedzi tu od wczoraj. Wskazuje na to 
równie" do)+ mocny smród fekaliów. Z ch&ci$ si&ga po kubek gor$cej 
herbaty. Po drugi te". 
 
 Szybka interwencyjna diagnoza. 
 Wzywamy Stra" Miejsk$, która ch&tnie przyje"d"a na miejsce. 

 W mi&dzyczasie telefon do pracownika socjalnego Sekcji ds. Przeciwdzia!ania 
Bezdomno)ci z pytaniem o skierowanie do placówki i telefon do schroniska, 
które wyra"a zgod& na przyj&cie. 
 W asy)cie Stra"y Miejskiej doje"d"amy do placówki. Po nas pracownik 
socjalny. Pani Gra"yna z rado)ci$ k$pie si& i zmienia odzie". Przed ni$ 
pierwsza od d!u"szego czasu noc przespana w !ó"ku. 

***
 Nazajutrz o 07:30 telefon. „Czy nazywa si& Pan tak i tak? Dzwoni&        
w sprawie Gra"yny N. Zmar!a o 04:00 nad ranem. Czy mogliby)my od Pana 
dowiedzie+ si& szczegó!ów dotycz$cych jej osoby?”

 Requiem aeternam dona Ei, Domine…
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Interwencja

 (mo"esz wróci+ do str. 11 i wybra+ inn$ drog&)



Marcin — kanapy (c.d.)

 Telefonujemy do pobliskiej Fundacji, "eby si& skonsultowa+. W Fundacji 
przebywa akurat siostra Millena znana z wielu sukcesów w dziedzinie 
perswazji. Mo"e jej si& uda — mo"e kobiecie !atwiej b&dzie do niego dotrze+. 
W asy)cie streetworkera Fundacji — Przemka, przedzieraj$c si& przez 
staromiejskie chaszcze, na miejsce przybywa Siostra. Uda!o si& przekona+ 
Marcina do przej)cie do Centrum Wsparcia Dziennego!  No w!a)nie — „przej)cie”... 
Tylko jak tego dokona+, skoro Marcin nie jest w stanie zrobi+ kroku (w!a)ciwie 
to nie ma si!y nawet zwlec si& z kanapy). Nast&pna konsultacja ze 
streetworkerami Fundacji. Nie maj$ u siebie noszy, ale jest bela mocnego 
p!ótna. Biegiem do Fundacji! 

***
 Dla przymiarki k!ad& si& na p!ótnie — b&dzie git. Wspólnie z drugim 
streetworkerem Fundacji — Mateuszem, wycinamy kawa! potrzebny do 
przeniesienia Marcina i szukamy pomocnika, którego znajdujemy w wolontariuszu 
Janku. Przybywamy na miejsce. Do budynku Centrum Wsparcia Dziennego 
(dalej: CWD) jest jakie) dwie)cie metrów, a Marcin wa"y z siedemdziesi$t 
kilogramów. W czwórk& damy rad&. Trzeba najpierw przerzuci+ go na 
prowizoryczne nosze i rura!

***

 W CWD Marcinowi trzeba pomóc rozebra+ si& i wyk$pa+. Wszystko      
z zachowaniem godno)ci, "eby nie robi+ widowiska dla innych osób. Po 
k$pieli trzeba za!o"y+ opatrunki na nogi — teraz wygl$daj$ zdecydowanie 
lepiej.
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 Na koniec wzywamy pogotowie. Zabrali go do szpitala. Dobra robota!
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Roman — interwencja telefoniczna (c.d.)

 Kolejny telefon w sprawie Romana. Funkcjonariusze Stra"y Miejskiej 
czuwaj$ nad jego bezpiecze#stwem pomi&dzy blokami na Tysi$cleciu. Tym 
razem ju" wcze)niej dok!adnie przygotowali)my plan interwencji.
 Telefonicznie kontaktuje si& z lekarzem psychiatr$, który w swojej 
"yczliwo)ci i zatroskaniu o los cz!owieka przyje"d"a na miejsce zdarzenia. 
Dodatkowo o interwencji informuj& Sekcj& ds. Przeciwdzia!ania Bezdomno)ci 
z do)wiadczonymi pracowniczkami socjalnymi, Ani$ i Asi$. Gotowo)+ pomocy 
wyra"a równie" policja, która kr$"y woko!o, czekaj$c na sygna!. 
 Po dotarciu na miejsce lekarz stawia ewidentn$ diagnoz& i wypisuje 
skierowanie na oddzia! psychiatryczny. Wezwane pogotowie tym razem bez 
"adnych oporów przewozi Klienta do szpitala. *egnamy si& z doktorem, 
wdzi&czni za okazan$ pomoc i pod$"amy za pogotowiem do szpitala. 

***
 Lekarz dy"uruj$cy patrzy z wyra'n$ niech&ci$ na Pacjenta przywiezionego 
w takim stanie (Roman rzeczywi)cie jest w jeszcze gorszym stanie ni" 
poprzednio) i z tego powodu nie chce przyj$+ go na oddzia!. Wyra'ny opór ze 
strony pracowników socjalnych i streetworkera skutkuje wezwaniem 
ordynatora oddzia!u, który podtrzymuje zdanie lekarza dy"uruj$cego. Do tego 
Roman zaczyna rozmawia+ z lekarzami, jak gdyby nigdy nic, przekonuj$c, "e 
jest zdrowy. Na schodach szpitala odciskaj$ si& mokre )lady stóp. Je)li jest 
zdrowy, to przynajmniej pod k$tem p!askostopia…
 Walka na argumenty jest za"arta. *adna ze stron nie chce popu)ci+. 
Ci)nienie ro)nie z ka"d$ chwil$, a stawka jest wysoka. Mijaj$ kolejne minuty. 
Kwadrans...
 Po silnej argumentacji pracowników socjalnych personel szpitala 
zgadza si& przyj$+ Pacjenta na obserwacj& pod warunkiem, "e najpierw 
wejdzie pod prysznic i odwszawi si&. I tu kolejny problem, bo Roman za nic  
w )wiecie nie chce tego zrobi+…
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 Kolejne najg!&bsze pok!ady perswazji i innych sposobów przekonywania 
skutkuj$ k$piel$ Romana. W ko#cu zostaje przyj&ty.

 Uff, co za dzie#… Ale trzeba i)+ dalej — przed nami jeszcze dwie 
godziny pracy, a mo"e si& zdarzy+ jeszcze wiele… 
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['ród%o internetowe: http://www.czestochowa.pl/data/newsFiles/plakat-mops.pdf].

 Rozmowa informuj$ca o mo"liwo)ciach pomocy na terenie miasta to 
podstawa wszelkich dzia!a# streetworkera i pojawia si& podczas ka"dego 
niemal"e spotkania. 

 O czym mówimy? 
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 Najcz&)ciej s$ to odpowiedzi na podstawowe potrzeby z dolnego pi&tra 
piramidy Maslowa: gdzie co) zje)+? W co si& ubra+? Gdzie si& wyk$pa+            
i przespa+?… Cz&sto przydaje si& wiedza z zakresu medycyny, prawa, 
psychologii, socjologii, czasami i teologii, czy... Zoologii. Wiecie, "e wesz 
ludzka (Pediculus humanus) bez kontaktu z krwi$ ludzk$ mo"e prze"y+ do 
trzydziestu sze)ciu godzin?
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Maciej — na Wolno&ci (c.d.)

 Telefonuj& do El"biety, prezeski Fundacji, która prowadzi jedn$              
z najwi&kszych jad!odajni dla ubogich i bezdomnych w Cz&stochowie. Nie ma 
problemu — mo"emy )mia!o przyj)+. A poniewa" jest to interwencja i istnieje 
potrzeba szybkiego dzia!ania, mo"emy wej)+ bez kolejki. (wietnie!
 No w!a)nie — bez kolejki, ale trzeba jeszcze przej)+ na sal& przez 
pe!en korytarz ludzi czekaj$cych w kolejce...

Przepraszam, co si" pchasz — aluminium dzi$ na pi"#  — pomidorowa 
nie rosó% — ja na ogrzewalni — kultury troch" — co ty wygadujesz 
to na pewno by%a ona — dobry panie Janku nie wiem jak d%ugo, ale 
mmm %adnie pachnie — kiedy wyszed%e$ — zimno dzi$ by%o          
w nocy — na sto procent to by%a ona — cze$# Maciek — i mówi" 
mu: ze mn! si" nie napijesz — patrzcie go, bez kolejki — tam nie 
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id", bo s! wszy — jestem g%odny — ale numer w ko(cu trzeba 
b"dzie jak!$ robot" znale'# — który masz numerek, bo ja... — dzie( 
dobry — no chyba nie jestem $lepy...

 Uff, jeste)my na miejscu. Rzeczywi)cie pi&knie pachnie!
 Maciej nie zd$"y! zje)+ posi!ku. Z!apa!a go „padaka” — ostry atak 
padaczki alkoholowej. Wezwane pogotowie ratunkowe odwozi Pacjenta na 
Szpitalny Oddzia! Ratunkowy (dalej: SOR). D!ugo go nie potrzymali. Po 
wypisaniu ze szpitala przewozimy Macieja raz jeszcze do jad!odajni,              
a nast&pnie do ogrzewalni, gdzie b&dzie czeka! do jutrzejszego poranka na 
przyj&cie w o)rodku terapii. Wró+my do Przemka.
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Rafa# — za basenem
 Nie tak szybko — zanim b&dziemy starali si& o placówk&, Rafa! 
powinien przej)+ co najmniej detoks w o)rodku terapii. Trwa zazwyczaj od 
siedmiu do dziesi&ciu dni, chyba "e kto) wypisze si& na w!asne "$danie, ale 
wtedy b&dzie mia! problem z ponownym przyj&ciem po jakim) czasie.

— Janek, ale na detoks musi by+ bia!ko*, nie?
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* Patrz: Mini-s!ownik "argonu osób w kryzysie bezdomno&ci



 Ca!e szcz&)cie ju" wcze)niej z!o"yli)my wniosek o wyrobienie dowodu. 
Teraz wystarczy go tylko odebra+. 

 Po konsultacji z terapeut$ i lekarzem 
Rafa! zostaje przyj&ty. Po wypisie 
b&d$ si& ze mn$ kontaktowa+ i wtedy 
postaramy si& o miejsce w placówce. 

 Do zobaczenia za tydzie#!
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 (przejd' do str. 94, by pozna+ ci$g dalszy)



Maciej — na Wolno&ci

 Prawo do )wiadcze# opieki zdrowotnej z MOPS przys!uguje od dnia 
z!o"enia wniosku, dlatego jedziemy od razu do lekarza. Wraz ze 
streetworkerami Fundacji towarzyszymy Maciejowi do przychodni, gdzie 
Klient zostaje przyj&ty przez lekarza pierwszego kontaktu oraz lekarza 
dermatologa, który pomimo stwierdzonego )wierzbu, nie widzi konieczno)ci 
hospitalizacji, przepisuj$c potrzebne ma)ci. Nie b&d& rozwodzi! si& nad tym, 
"e nie by!o problemu z przyj&ciem, bo mimo "e ubezpieczenie jest, to nie 
wy)wietla si& w systemie. Wtedy pomaga „blacha” — legitymacja pracownika 
socjalnego. Telefonuj& do o)rodka terapii uzale"nie#, który zgadza si& przyj$+ 
Klienta, jednak"e w dniu nast&pnym ze wzgl&du na brak miejsc. Je'dzimy ju" 
ca!y dzie#, a Maciej od rana jeszcze nic nie jad!. Jed'my do jad!odajni.
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Mateusz — altana &mietnikowa (c.d.)

 Mateusz zgubi! dowód. Najpierw 
musimy zg!osi+ zagubienie dowodu. 
Potwierdzenie z Urz&du Miasta powinno 
wystarczy+. I jeszcze jeden warunek 
— Mateusz musi by+ „wyzerowany”  
(w "argonie streetworkerów cz&sto 
mówi si& „bezbramkowy”). Dmucha. 
Jest 0,0 ‰, wi&c prawdopodobnie 
b&dzie przyj&ty. Po konsultacji z terapeut$ 
i lekarzem jest ostateczna decyzja.

 Do zobaczenia za tydzie#!
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Przemek — na Wolno&ci

 Przemek otrzymuje wszystkie potrzebne leki. Jest bardzo zadowolony  
z wizyty. Po)redniczymy w wykupieniu medykamentów. 

 Co dalej? 
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Marzena — szko#a (c.d.)

 Mamy zg!oszenie zagini&cia dowodu i z!o"ony wniosek na dowód. Teraz 
b&dzie !atwiej z miejscem na detoksie. Tym bardziej dla kobiety, bo 
statystycznie jest ich mniej — zarówno w tym miejscu, jak i w miejscach 
niemieszkalnych. Za tydzie# b&dziemy stara+ si& o terapi& w Parzymiechach 
albo w Lubli#cu.

***

 Po trzech miesi$cach terapii w O)rodku Terapii w Parzymiechach. 
Marzeny nie mo"na by!o pozna+: zesz!a opuchlizna z twarzy, w!osy               
— ufarbowane, paznokcie — pomalowane, casualowy ubiór… W pami&ci 
szukam zdj&cia do dowodu, które robili)my z Marcinem. 
 Cho+ mieszka w schronisku, to bierze udzia! w projekcie i uczestniczy  
w kursach, mi&dzy innymi kursie komputerowym. Znalaz!a te" prac& przy 
porz$dkowaniu zieleni. 
 Dla takich chwil warto pracowa+!
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 Warto wcze)niej pobra+ formularz zg!oszenia zagini&cia dowodu             
i wniosek o wydanie dowodu i skserowa+ go, bo czasami udaje si& wej)+        
z marszu do Urz&du. Pod warunkiem, "e nie jest to wtorek lub pi$tek. Dziwna 
to zale"no)+, przez niektórych przypisywana dniowi rynkowemu na Zawodziu 
— rzeczywi)cie, czasami zdarza si&, "e w tych dniach kolejki s$ nieco 
wi&ksze. Numerek pobrany. Najpierw trzeba zg!osi+ zagini&cie — bez tego 
nie wyrobi si& nowego dokumentu. Potem wniosek ze zdj&ciem uprzednio 
zrobionym przez Marcina — fotografa spo!ecznego, który zdj&cie wykona! 
bezpo)rednio w miejscu niemieszkalnym. 
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Na tablicy numerek F-478. Wchodzimy. Bardzo mi!a obs!uga. Odbiór za 
miesi$c, ale wcze)niej mo"na sprawdza+ dost&pno)+ na stronie internetowej. 
Przepisuj& numer wniosku, "eby jak tylko dokument b&dzie gotowy 
poinformowa+ Zainteresowanego. 

Chod'my dalej! 

— Ch!opaki spod mostu?
— Andrzej z Drogowców?
— A mo"e Marzena ze szko!y?
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 (mo"esz wróci+ do str. 11 i wybra+ inn$ drog& 
lub do str. 48, albo do str. 78)



['ród%o internetowe: https://pixabay.com/en/phone-old-1955-telephone-handset-2524268/].

Andrzej — Drogowców

 W internecie znajduj& numer telefonu do !ódzkiego MOPS i kontaktuj& 
si& z pracownikiem socjalnym z ulicy x. Za pó'no — jest w terenie. 
Zadzwonimy po 14:00. 
 Pracowniczka socjalna, cho+ bardzo mi!a (a niestety cz&sto trzeba si& 
mocno spiera+ w kontaktach z gmin$), nie przypomina sobie Andrzeja (trudno 
si& dziwi+ — Andrzej w Cz&stochowie jest ju" d!u"ej ni" dziesi&+ lat). Mimo 
wszystko bardzo ch&tnie pomo"e w znalezieniu placówki. 
 Dzwoni& te" do streetworkerów. Kontakt — czysta przyjemno)+. Za 
pi&tna)cie minut dowiaduj& si& o wolnym miejscu w placówce z mo"liwo)ci$ 
przetrzymywania zwierz$t. Kuna by!aby jednak zamkni&ta w kojcu przed 
budynkiem schroniska. Czy Andrzej na to pójdzie? Przecie" Kuna jest dla 
niego kim) wi&cej ni" tylko zwierzakiem. Andrzej z ni$ )pi, je, wsz&dzie 

Jan Str!czy"ski — Za#ó$ nasze buty________________________________________________________________________________________________

81

Kontakt z gmin! w#a&ciw!

https://pixabay.com/en/phone-old-1955-telephone-handset-2524268/
https://pixabay.com/en/phone-old-1955-telephone-handset-2524268/


chodzi. Do tego jest jeszcze Kot, który te" nie wydaje si& mu oboj&tny. 
Zobaczymy. Trzeba to z nim skonsultowa+. 

 

Wracajmy do niego!
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 Rola streetworkera w Cz&stochowie nie ogranicza si& jedynie do 
monitoringu. Regularnie przegl$damy lokaln$ pras& i og!oszenia na stronach 
internetowych w poszukiwaniu ofert zatrudnienia w naszym mie)cie i jego 
okolicach. 
 Og!oszenia filtrowane s$ zgodnie z preferencjami uzyskanymi od 
klientów w trakcie przeprowadzonej wcze)niejszej diagnozy. Nast&pnie, 
nanoszone s$ na wygodny do rozcinania szablon. Na zako#czenie w postaci 
por&cznych kartoników dostarczane s$ przez streetworkerów do r$k 
zainteresowanych. Ci kontaktuj$ si& z potencjalnym pracodawc$ we w!asnym 
zakresie b$d' przy pomocy telefonu wchodz$cego w sk!ad wyposa"enia 
streetworkerów. Realna oferta zatrudnienia motywuje do poszukiwania 
miejsca, w którym mo"na skorzysta+ z natrysku i nabra+ si! po m&cz$cym 
dniu pracy. Mo"e to spowodowa+ zmian& miejsca przebywania na 
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ogrzewalni&, ubieganie si& o miejsce w placówce dla osób do)wiadczaj$cych 
bezdomno)ci, czy poszukiwanie noclegu u przyjació! i znajomych. Uzyskany 
w wyniku zatrudnienia dochód, który zainteresowany otrzymuje — w zale"no)ci 
od rodzaju zatrudnienia od siedmiu do 30 dni — cz&sto pozwala na wynaj&cie 
mieszkania. 

***
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Antoni — na Wolno&ci

 Krótki wywiad o do)wiadczeniu zawodowym. W komórce pobrany 
ostatni numer gazety og!oszeniowej w pdf-ie. 
 Telefon i… Antoni ju" umówiony do pracy na stacji benzynowej. To na 
pewno zmotywuje go do cz&stej k$pieli, a mo"e nawet do noclegu w ogrzewalni. 

 Co z pozosta!$ trójk$?
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Przemek — na Wolno&ci (c.d.)

 Przemek równie" prosi nas te" o znalezienie zatrudnienia. Szukamy 
og!oszenia w internecie. Jest. To mo"e by+ co) dla niego. Telefonuje i 
umawia si& na rozmow& kwalifikacyjn$. Jest Wielki Pi$tek, dlatego ma spotka+ si& 
z potencjalnym pracodawc$ we wtorek po (wi&tach.

***

 We wtorek zagl$damy „na Wolno)ci”. Maciej nie wytrzyma! tamtej nocy 
w ogrzewalni i wróci! do pustostanu. W czasie, gdy zak!adamy opatrunek na 
owrzodzonych nogach Macieja, ten opowiada nam o szczegó!ach )mierci 
Przemka. Zapi!. Zmar! w Poniedzia!ek Wielkanocny.
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Andrzej — Drogowców (c.d.)

 Andrzej nie zgodzi! si& na placówk& ze wzgl&du na Kun&. Pomy)lmy…

 Jak$ prac& móg!by podj$+ cz!owiek z psem? Albo kto móg!by si& zaj$+ 
Kun$? Trzeba zacz$+ szuka+ czego) w internecie. Tylko od czego zacz$+? 

— Zbyszek? Nad czym tak my)lisz?

 Znajoma Zbyszka, jednego ze streetworkerów, prowadzi du"e 
gospodarstwo rolne 30 km od Cz&stochowy. Zbyszek przypomnia! sobie, "e 
ostatnio poszukiwa!a kogo) do pomocy w stró"owaniu, dokarmianiu psów 
b&d$cych na miejscu oraz do drobnych prac przy gospodarstwie. W zamian 
nocleg i wy"ywienie. Czy to nie idealne rozwi$zanie dla Andrzeja?

— Zbyszek, dzwo# do niej! 

 Nadal aktualne. Kobieta zgadza si& na Kun& i Kota. Mi!o)nik zwierz$t   
z kolei zgadza si& na rozmow& z w!a)cicielk$ gospodarstwa, cho+ troch& nie 
mo"e uwierzy+, "e wszystko tak szybko idzie...
 Wraz z Fundacj$ organizujemy dla niego transport do miejsca spotkania 
z w!a)cicielk$. Pomagam mu przenie)+ baga"e. Razem jad$ do gospodarstwa.
 Nie tylko Andrzejowi trudno uwierzy+…

***

 Po roku pracy w gospodarstwie Andrzej rezygnuje. Przyje"d"a do 
Cz&stochowy (po )mierci Kota ju" tylko z Kun$) i zastaje swoje by!e „lokum” 
spalone. Przenosi si& do innego. W nocy znajdujemy go z patrolem Stra"y 
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Miejskiej przy ponad minus dwudziestu stopniach wtulonego w psa               
w jednogwiazdkowym pustostanie bez drzwi i okien. By! przykryty szronem. 
Interwencyjnie przewozimy go na plebani& do Ksi&dza Andrzeja, który zgodzi! 
si& go przyj$+ do siebie wraz z psem (nie pozwala na to regulamin "adnej     
z placówek, czy ogrzewalni). 
 Po okresie mrozów przenosi si& do jeszcze innego pustostanu wraz      
z koleg$, Hieronimem. Po wyje'dzie Hieronima osiada w budynku po!o"onym 
blisko rzeki, nieopodal pierwotnego pustostanu. Próbujemy podj$+ kolejn$ 
prób& pomocy, tym razem ze streetworkerami Fundacji: Przemkiem, 
Mateuszem i Kamilem. Znalaz!o si& nawet lokum, do którego starszy Pan, 
b&d$cy s$siadem Andrzeja z czasów pracy w gospodarstwie, chcia! przyj$+ 
go bez "adnych op!at z wdzi&czno)ci za okazan$ mu wcze)niej pomoc. 
Andrzej nie przyjmuje propozycji. Tu jest blisko do weterynarza, a Kuna coraz 
s!abiej wygl$da.
 Przychodzi lato. Kuna cierpi$ca na raka umiera. Andrzej z "alu 
odchodzi od zmys!ów. Dodatkowo dochodz$ kolejne problemy zdrowotne, jak 
)wierzb i wszy, których Andrzej nigdy wcze)niej nie mia!. 
 Po wizycie u lekarza i wykupieniu leków oraz odwszawieniu w Centrum 
Wsparcia Dziennego problemy ustaj$. Jednak pozostaje "al po utracie 
towarzyszki, jak$ mia! przez ostatnie lata w Kunie.
 W czasie ostatniej naszej wizyty z Przemkiem zauwa"yli)my, "e Andrzej 
wróci! do na!ogu sprzed monarowskich czasów.

***

 Po pewnym czasie odbieram telefon z policji. Trzeba zidentyfikowa+ 
cia!o. Znalaz! je p!yn$cy rzek$ wio)larz. Jest nie do rozpoznania po tym, jak 
przele"a!o w wodzie ponad tydzie#.  
 Poznaj& jednak swój zegarek, który da!em Andrzejowi, "eby nie 
spó'nia! si& na spotkania z nami. Potem szereg innych przedmiotów 
osobistych. Zarzeka! si&, "e nie pope!ni samobójstwa. Musia! pod wp!ywem 
w$chanego kleju, po)lizgn$+ si& i wpa)+ do wody. 
 Zosta! pochowany na cmentarzu jako N. N. do czasu potwierdzenia 
sekcji zw!ok. Prawie jak pies, którego pochowa! miesi$c wcze)niej. 
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 Po )mierci Andrzeja otrzyma!em szereg telefonów od jego przeró"nych 
znajomych. Wszyscy wspominali go jako osob& bardzo pogodn$ i o dobrym 
sercu. Na Jasnej Górze do tej pory odprawiane s$ msze )wi&te w jego 
intencji. Na grobie za) p!on$ znicze — znaki pami&ci o jednym z tych,             
o których zapomnia! )wiat. 
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 (mo"esz wróci+ do str. 11 i wybra+ inn$ drog&)



 

 Jak co wtorek i pi$tek przegl$damy cz&stochowsk$ pras& og!oszeniow$           
i og!oszenia z internetu. Szukamy mieszka# — najlepiej by!oby, "eby by!y bez 
albo z nisk$ kaucj$ i tak do 600 z!. Zasi!ek sta!y to 604 z! — sto!owa+ mo"na 
si& w jad!odajniach i korzysta+ z paczek "ywno)ciowych i czysto)ciowych,      
a na „swoim” to zawsze inaczej ni" w placówce…
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Poszukiwanie mieszkania



Janek — Piwnica Domu Ksi'cia (c.d.)

 Janek po wypisaniu ze szpitala wraca do piwnicy. Zaprzyja'niony lekarz 
psychiatra schodzi z nami w ciemno)ci, aby zbada+ Janka, co pozwoli 
uzupe!ni+ formularz potrzebny do ubiegania si& o stopie# niepe!nosprawno)ci. 
Sk!adam w imieniu Zainteresowanego ca!$ dokumentacj&, a nast&pnie po 
pewnym czasie towarzysz& na posiedzeniu komisji. 
 Jest decyzja — stopie# umiarkowany. Pozwala to na ubieganie si&        
o zasi!ek sta!y. Wyrównanie to ponad 2000 z!. Janek dawno nie widzia! takiej 
kwoty na oczy. Wynajmujemy wcze)niej umówione mieszkanie, do którego 
wprowadza si& Zainteresowany. Trzeba b&dzie towarzyszy+ mu jeszcze na 
pocz$tku: pomóc w planowaniu bud"etu i robieniu zakupów, przypomnie+      
o sprz$taniu, gotowaniu… Potem kontakt z pracownikiem socjalnym             
„z rejonu”. I... Janek po miesi$cu wraca do piwnicy.
 Nie na d!ugo — po dwóch dniach towarzyszymy mu z powrotem do 
mieszkania, w którym pozostaje do tej pory. 
 Dzisiejszy dzie# do)+ intensywny, ale mo"e uda nam si& co) jeszcze 
za!atwi+.
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 (mo"esz wróci+ do str. 11 i wybra+ inn$ drog&)

Poszukiwanie mieszkania



Radek — Schody (c.d.)

 Natrafiamy na ciekawe og!oszenie dotycz$ce mieszkania w staromiejskiej 
kamienicy. 400 z! i kaucja do uzgodnienia. Radek dosta! wyrównanie, dlatego 
nie powinno by+ wi&kszego problemu. Przy wspó!pracy ze streetworkerem 
zaprzyja'nionej Fundacji — Przemkiem — umawiamy si& na spotkanie          
z w!a)cicielem. Rzecz jasna bierzemy ze sob$ Radka. 
 Chocia" mieszkanie wymaga+ b&dzie generalnego remontu i nie 
posiada "adnych mebli, Radek z u)miechem przyjmuje propozycj&, chc$c od 
razu zap!aci+ czynsz. Pomoc z wyposa"eniem lokum mo"e zapewni+ ca!a 
sie+ organizacji pomocowych w Cz&stochowie. W!a)ciciel jednak hamuje 
nieco entuzjazm Radka, bierze od nas numer telefonu i zaleca czeka+ na 
telefon, po którym umówimy si& na podpisanie umowy przez Radka. 
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Poszukiwanie mieszkania



No to czekamy…
   I czekamy…
         I... Czekamy.

 W ko#cu po tygodniu decydujemy si& na telefon. Og!oszenie 
nieaktualne. Pewnie w!a)ciciel wystraszy! si& „bezdomnego”. Nic nowego.
 
 B&dziemy próbowali dzia!a+ dalej!

Jan Str!czy"ski — Za#ó$ nasze buty________________________________________________________________________________________________

93

 (przejd' do str. 100, by pozna+ ci$g dalszy)



['ród%o internetowe: https://caritas.czest.pl/schronisko-dla-mezczyzn/].

Rafa# — za basenem (c.d.)

 Dzi) )roda. Na dy"urze w Sekcji ds. Przeciwdzia!ania Bezdomno)ci    
— Wies!aw. Zaraz po wyj)ciu z detoksu byli)my z Rafa!em w Urz&dzie Miasta 
po za)wiadczenie o wymeldowaniu z adresu sta!ego zameldowania. Rafa! 
jeszcze nigdy wcze)niej nie by! w placówce. Na miejscu pomagam                
w wype!nieniu wniosku z pro)b$ o schronienie. Wies!aw, jako pracownik        
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Po&redniczenie w otrzymaniu 
schronienia w placówce dla 

osób do&wiadczaj!cych 
bezdomno&ci

https://caritas.czest.pl/schronisko-dla-mezczyzn/
https://caritas.czest.pl/schronisko-dla-mezczyzn/


z olbrzymim do)wiadczeniem, b!yskawicznie za!atwia wszelkie formalno)ci, 
!$cznie z cz&)ci$ pierwsz$ wywiadu )rodowiskowego. Dzi) wolne miejsca 
tylko w schronisku w Mariance R&dzi#skiej. I bardzo dobrze — tam (zreszt$, 
jak i w pozosta!ych placówkach) du"y nacisk k!adzie si& na usamodzielnienie. 
W tym celu poszukuje si& wspólnie z Klientem zatrudnienia, a nast&pnie 
mieszkania. My ju" wcze)niej znale'li)my dla Rafa!a prac& przy dociepleniach 
budynków jednorodzinnych. Prac& ma zacz$+ od przysz!ego tygodnia. Mo"e 
wyci$gn$+ nawet do kilkuset z!otych tygodniowo, dlatego potrzebna b&dzie 
aktualizacja wywiadu w zwi$zku ze zmian$ w odp!atno)ci za pobyt w 
placówce. Ale wszystko po kolei. Na razie wa"ne, "e Rafa! jest dobrze 
zag!askany*. 
 
 Wró+my do Jadwigi, bo nied!ugo b&dzie wypisywana ze szpitala.
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 (przejd' do str. 99, by pozna+ ci$g dalszy)

* W "argonie streetworkerów „zag!aska)” oznacza zako(czy) dzia!anie, 
przekazuj%c osob' nast'pnemu podmiotowi.



Katarzyna — gara$e (c.d.)

 Katarzyna nie potrzebuje za)wiadczenia z Urz&du Miasta, bo ju" 
wcze)niej w tym roku ubiega!a si& o placówk&. Nie ma te" problemu 
alkoholowego. Teraz tylko jeszcze du"y wywiad, o)wiadczenia i skierowanie. 
Tym razem do schroniska w Lubojence. Katarzyna mo"e mie+ problem           
z dojazdem. Dzwoni& po Mateusza z Fundacji — maj$ s!u"bowy samochód.
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 (przejd' do str. 98, by pozna+ ci$g dalszy)

Po&redniczenie w otrzymaniu 
schronienia w placówce dla 

osób do&wiadczaj!cych 
bezdomno&ci



Ryszard — ziemianka (c.d.)

 Jak zwykle Pan Ryszard nie zg!asza "adnych potrzeb. Rozmawiamy 
troch& o pogodzie, o dzia!ce, o "yciu… W ko#cu Klient pokazuje owrzodzenie 
na !ydce. Zak!adamy opatrunek. W dalszej rozmowie przekonuje si& do 
noclegu w placówce przy ul. Krakowskiej. B&dzie mia! niedaleko. W dzie#, 
póki ciep!o, b&dzie zajmowa! si& dzia!k$. Na noc b&dzie przychodzi! do 
schroniska. Kontaktuj& si& telefonicznie z Sekcj$ ds. Przeciwdzia!ania 
Bezdomno)ci. Ze wzgl&du na wiek i problemy z poruszaniem, wywiad 
zostanie przeprowadzony ju" w placówce nast&pnego dnia. 

 Chod'my dalej!
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 (mo"esz wróci+ do str. 11 i wybra+ inn$ drog&)

Po&redniczenie w otrzymaniu 
schronienia w placówce dla 

osób do&wiadczaj!cych 
bezdomno&ci



['ród%o internetowe: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Footsteps_icon.svg].

Katarzyna — gara$e (c.d.)

 Uda!o si& zorganizowa+ transport. Szybki transport, bo streetworkerzy  
z Fundacji znani s$ jako dynamiczni kierowcy. Podoba si& to te" Katarzynie, 
która nast&pnie zostaje mi!o powitana przez opiekuna ze schroniska. Miejmy 
nadziej&, "e nie zat&skni za gara"em.
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Towarzyszenie do miejsc 
noclegowych/ ogrzewalni

 (mo"esz wróci+ do str. 11 i wybra+ inn$ drog&)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Footsteps_icon.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Footsteps_icon.svg


Jadwiga — za basenem (c.d.)

 Po"yczyli)my wózek ze szpitala i szybko podjechali)my do Sekcji ds. 
Przeciwdzia!ania Bezdomno)ci. Skierowanie Jadwiga ju" ma, teraz jeszcze 
odwieziemy Klientk& do schroniska „Oaza”. Na miejscu ju" czeka na nas — jak 
zawsze z u)miechem — Monika, kierowniczka „Oazy”. Po korytarzach           
z poruszaniem si& na wózku Jadwiga problemu mie+ nie b&dzie. Trzeba tylko 
teraz pokona+ trzy pi&tra schodów. Wo!amy z Marzen$ koleg& z Biura 
Projektów, z którym wspólnie na krze)le — jak na tronie — wnosimy Jadwig& 
na gór&. Umawiam jeszcze tylko wizyt& kontroln$ u lekarza ortopedy, który 
stacjonuje „rzut kamieniem” st$d i przekazuj& informacj& Jadwidze. 
 
 Co zosta!o nam jeszcze do zrobienia?
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 (mo"esz wróci+ do str. 11 i wybra+ inn$ drog&)

Towarzyszenie do miejsc 
noclegowych/ ogrzewalni



 

 Wygl$da na to, "e nic na razie nie ruszy 
si& z mieszkaniem — tym razem Radek 
zrezygnowa! z kolejnego przedstawionego mu 
lokum... Ale pomy)lmy, co da!oby si& 
zrobi+, "eby by!o mu troch& lepiej — skoro 
nie mo"e by+ dobrze. W tej przestrzeni pod 
schodami strasznie wieje i przez to 
temperatura jest du"o ni"sza. W pustostanie 
nieopodal le"$ od!ogiem okna z ca!ymi 
szybami — dlaczego nie wykorzysta+ ich 
jako zas!ony przed wiatrem? 
 Na tym w!a)nie mo"e polega+ tzw. 
„redukcja szkód”. Nie licz$c przybijania 
koców do framugi okna z wybit$ szyb$, 
czy dodatkowej ko!dry w przestrzeni pod 
mostem…
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Redukcja szkód

 (mo"esz wróci+ do str. 11 i wybra+ inn$ drog&)



— Panie Janku, przysz!o mi takie co) z MOPS-u i nie wiem, co z tym zrobi+...

Do)wiadczenie i/lub wykszta!cenie:

_ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ 

— Bardzo si& ciesz&, "e przysz!a ju" ta decyzja, chod'my do przychodni. 
Pomog& Panu uzupe!ni+ deklaracje...

***
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Pomoc w wype#nianiu 
wniosków



Marzena — szko#a (c.d.)

 Z wnioskami u Marzeny posz!o szybko, bo doskonale pami&ta!a swój 
PESEL i pozosta!e informacje dotycz$ce jej osoby (co nie zawsze jest takie 
oczywiste). Dobrze jest, gdy osoby do)wiadczaj$ce bezdomno)ci jak 
najwi&cej spraw za!atwiaj$ same — my jako streetworkerzy tylko w jakim) 
stopniu towarzyszymy „o krok za”, obserwuj$c, czy wszystko idzie poprawnie. 
Podobnie jest w przypadku uzupe!niania dokumentacji. Nie zawsze jest to 
jednak mo"liwe. 

 Sko#czone. Teraz mo"emy i)+ do Urz&du Miasta.
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 (mo"esz wróci+ do str. 79)

Pomoc w wype#nianiu 
wniosków



Maciej — na Wolno&ci

 Wraz ze streetworkerami Fundacji — Kamilem i Przemkiem — przewozimy 
Macieja do Centrum Wsparcia Dziennego, gdzie Klient k$pie si& oraz zmienia 
odzie". Od tego warto zacz$+, bo bez od)wie"enia trudno by!oby si& rozmawia+        
i jemu i pracownikowi socjalnemu z Sekcji ds. Przeciwdzia!ania Bezdomno)ci,   
u którego b&dziemy za!atwia+ kwesti& przyznania prawa do korzystania           
z us!ug opieki zdrowotnej.
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Towarzyszenie do #a+ni 
i punktu wydawania odzie$y

 (mo"esz wróci+ do str. 75)



Marzena — szko#a (c.d.)

 Streetworkerzy z Fundacji pomagaj$ w transporcie Marzeny do 
Centrum Wsparcia Dziennego, gdzie Klientka ma okazj& wyk$pa+ si&, 
zmieni+ odzie" i zje)+ )niadanie. Z wdzi&czno)ci Marzena przed wyj)ciem do 
Urz&du Miasta )ciska mocno na po"egnanie Kamila — streetworkera 
Fundacji. Komu w drog&…
 Czekaj, Marzena mo"e nie poradzi+ sobie z wype!nieniem wniosku     
— strasznie trz&s$ jej si& r&ce. Wype!nijmy jeszcze razem potrzebne 
formularze.
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 (mo"esz wróci+ do str. 101)

Towarzyszenie do #a+ni 
i punktu wydawania odzie$y



 Antoni przepracowa! ponad miesi$c. Okaza!o si& jednak, "e nie 
wszyscy pracodawcy s$ uczciwi i Antoni pozosta! bez zap!aty. Jest w)ciek!y. 
Nie wie te", co b&dzie dalej. Janin& co chwil& !api$ ataki padaczki. Mimo to 
nie chce si& leczy+. Dla niej jest jednak w stanie zrobi+ wszystko.

— Antoni, mo"e chcia!by) wróci+ do swojej mamy? Razem z Janin$. 
Poszed!by) do pracy, a Janina pomog!aby mamie w domu. Wiem, "e twoja 
mama nie lubi, jak kto) pije, dlatego Janina by!aby bezpieczna. Mog!aby 
zarejestrowa+ si& w urz&dzie pracy (je)li jest wymeldowana, mo"e to zrobi+  
w ka"dym „po)redniaku”) i dosta+ ubezpieczenie. Posz!aby do lekarza            
i zacz&!aby leczy+ si& u neurologa.
 Tak zrobili. Dzi&ki zaprzyja'nionej Fundacji kupili)my bilety do gminy 
w!a)ciwej (to prawie drugi koniec Polski). Czasami rozwi$zanie wydaje si& 
takie proste...
 Na (wi&ta dostali)my od nich "yczenia. Wró+my do Macieja.
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Pomoc w usamodzielnieniu

 (mo"esz wróci+ do str. 56)



['ród%o ilustracji: https://pixabay.com/en/startup-start-up-people-593341/].

 
 Jak w ka"dy drugi czwartek miesi$ca mamy spotkanie partnerstwa 
lokalnego na rzecz osób bezdomnych. Nie zapomnijmy o nim. Co miesi$c 
spotykamy si& w g!ównym budynku MOPS wraz z reprezentantami wszystkich 
podmiotów dzia!aj$cych na rzecz pomocy osobom do)wiadczaj$cym 
bezdomno)ci, by dyskutowa+ o najbardziej nagl$cych potrzebach i aby 
rozstrzyga+ najtrudniejsze problemy w naszym mie)cie pod k$tem osób 
wykluczonych z powodu bezdomno)ci. 
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Spotkanie z partnerami wchodz!cymi 
w sk#ad partnerstwa lokalnego

 (przejd' na str. 109, by zako#czy+)
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https://pixabay.com/en/startup-start-up-people-593341/


 Nasza kolej — jako streetworkerzy przestawiamy diagnoz& stanu 
bezdomno)ci pozaschroniskowej…
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IV. ZAKO,CZENIE



Tu niespodzianka — zako#czenia nie b&dzie. 

Praca streetworkerów wci$" trwa. I jest jeszcze du"o do zrobienia. Wszystko 
przez ci$g!$ rotacj&: jedni zapijaj$ i l$duj$ na ulicy, inni przyje"d"aj$ do 

naszego miasta... Nie zapominajmy o wci$" niedoko#czonych sprawach 
— mo"e przyjdzie kryzys i bieg spraw zmieni si& o 180 stopni…

Najwa"niejsze w tej pracy jest to, "eby by+. 
By+ w)ród nich i z nimi.

Do zobaczenia! Do jutra!
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V. ZA*-CZNIKI



Przyk!adowe sprawozdanie z patroli, ['ród!o: Stowarzyszenie Wzajemnej 
Pomocy „Agape”].
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Elektroniczna Mapa Bezdomno)ci Pozaschroniskowej, ['ród !o: 
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”].
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Przyk!adowa diagnoza stanu bezdomno)ci pozaschroniskowej, ['ród!o: 
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”]. 
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Plakat „Pomoc Osobom Bezdomnym w Cz&stochowie”, ['ród!o internetowe: 
http://www.czestochowa.pl/data/newsFiles/plakat-mops.pdf].
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Ulotka informacyjna, ['ród!o: Miejski O)rodek Pomocy Spo!ecznej                   
w Cz&stochowie].
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Przyk!ad walki ze stereotypami — grafika na)cienna przy ul. Kili#skiego 13    
w Cz&stochowie, ['ród!o: http://mops.czestochowa.pl/mops2/aktualnosci/w-
ramach-projektu-realizowanego-przez-mops-powstaly-grafiki-spoleczne-na-
jednej-z-czestochowskich-kamienic/].
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VI. Mini-s#ownik $argonu 
osób w kryzysie 

bezdomno&ci



Alcatraz — Areszt )ledczy przy ul. Mirowskiej.
Bia!ko — dowód osobisty, „Poszed!bym na detoks, ale nie mam bia!ka”.
Biedronki — wszy zarówno odzie"owe, jak i g!owowe.
Chihuahua — wst&pna faza padaczki alkoholowej.
Czo!gi  — patrz: biedronki.
Do!ek — miska lub areszt przy Komendzie Miejskiej Policji.
F16, F18 — alkohol niespo"ywczy (im wi&ksza zawarto)+ alkoholu, tym 
wi&kszy model). Nawi$zanie do modelu samolotu zwi$zane z domniemanym 
pochodzeniu alkoholu otrzymywanego z destylowanego paliwa lotniczego.
Gigant, by) na gigancie — by+ pod wp!ywem alkoholu.
Hasioki — )mietniki.
Klamki, i&) na klamki — "ebranie od drzwi do drzwi.
Klin — 100 ml alkoholu, cz&sto niespo"ywczego, wypijanego w przekonaniu 
o zapobie"eniu skutkom padaczki alkoholowej (patrz: padaka).
Klon — Clonozepan, lek psychotropowy o silnym i d!ugotrwa!ym dzia!aniu 
przeciwdrgawkowym i przeciwl&kowym stosowany w leczeniu padaczki 
alkoholowej.
Krowa — butelka alkoholu o pojemno)ci 750 ml.
Loty, by) na lotach — okres absencji w placówce ze wzgl&du na 
nadu"ywanie alkoholu.
Meta — melina, miejsce sprzeda"y alkoholu niespo"ywczego.
Nad Sekwan% — patrz: Alcatraz.
Pachta, dziorga — kradzie" owoców z ogródków dzia!kowych.
Padaka — padaczka alkoholowa.
Peweksy — patrz: hasioki.
Schron, i&) na schron — placówka dla osób bezdomnych.
Surówka — nierozcie#czony (np. coca col$) denaturat.
Syropek — wódka.
*lepotka — alkohol niespo"ywczy.
Tablica Mendelejewa — patrz: )lepotka.
Unijka — miara alkoholu, po wej)ciu Polski do UE +wier+ litra wódki 
zamieniono na 200 ml.
Urlop — okres absencji w placówce ze wzgl&du na nadu"ywanie alkoholu.
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Wczasy — pobyt w areszcie/wi&zieniu, czasem stosowane do pobytu na 
terapii alkoholowej.
W'dkowanie  — "ebranie. 
Wyróbka  — patrz: w&dkowanie.
+o!nierze — patrz: biedronki.
+ycie, mie) na sobie "ycie — patrz: biedronki.
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003 Marcin J'dryka
008 Jan Str!czy"ski
009 Marcin J'dryka
012 Jan Str!czy"ski
013 Jan Str!czy"ski
014 Jan Str!czy"ski
015 Jan Str!czy"ski
017 Marcin J'dryka
018 Jan Str!czy"ski
019 Marcin J'dryka
020 Jan Str!czy"ski
021 Jan Str!czy"ski
022 Jan Str!czy"ski
024 Jan Str!czy"ski
025 Jan Str!czy"ski
026 Jan Str!czy"ski
027 Marcin J'dryka
028 Marcin J'dryka
029 Jan Str!czy"ski
030 Jan Str!czy"ski
031 Jan Str!czy"ski
032 Jan Str!czy"ski
033 Jan Str!czy"ski
034 Jan Str!czy"ski
035 Marcin J'dryka
036 Jan Str!czy"ski
038 Jan Str!czy"ski
039 Jan Str!czy"ski
040 Jan Str!czy"ski
041 Jan Str!czy"ski
041 Przemek Pieczkowski
043 Marcin J'dryka
044 Jan Str!czy"ski
045 Jan Str!czy"ski
046 Marcin J'dryka
047 Marcin J'dryka

048 Jan Str!czy"ski
049 Jan Str!czy"ski
058 Jan Str!czy"ski
059 Jan Str!czy"ski
060 Marcin J'dryka
061 Marcin J'dryka
066 Przemek Pieczkowski
069 +ród#o internetowe
070 Marcin J'dryka
071 Jan Str!czy"ski
073 Jan Str!czy"ski
074 Marcin J'dryka
075 Jan Str!czy"ski
076 Jan Str!czy"ski
079 Jan Str!czy"ski
080 Marcin J'dryka
081 +ród#o internetowe
082 Marcin J'dryka
083 Jan Str!czy"ski
089 Jan Str!czy"ski
090 Jan Str!czy"ski
092 Jan Str!czy"ski
094 +ród#o internetowe
098 +ród#o internetowe
100 Jan Str!czy"ski
103 Jan Str!czy"ski
105 z kolekcji zdj'. autora
106 +ród#o internetowe
107 Jan Str!czy"ski
108 Jan Str!czy"ski
109 Marcin J'dryka
110 Jan Str!czy"ski
117 Jan Str!czy"ski
118 Jan Str!czy"ski
120 Marcin J'dryka
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Autorzy i +ród#a ilustracji oraz tabel:



Jan Str!czy"ski (ur. 1989)

Doktorant Wydzia!u Nauk Spo!ecznych Uniwersytetu Papieskiego im. Jana 
Paw!a II w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Wroc!awskiego i Akademii im. Jana 
D!ugosza w Cz&stochowie na kierunku filologia angielska oraz Akademii im. Jana 
D!ugosza w Cz&stochowie na kierunku praca socjalna. Z wykszta!cenia 
nauczyciel, t!umacz i pracownik socjalny — z zami!owania streetworker 
bezdomno)ci Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape” oraz wolontariusz 
Fundacji (wi&tego Barnaby w Cz&stochowie. Trener streetworkingu i nauczyciel 
akademicki.  
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 Streetworking zaczyna od osób, które marginalizacja 
dotkn&!a najbardziej. Poprzez regularny monitoring miejsc 
niemieszkalnych takich, jak pustostany, przestrzenie pod 
mostami, strychy, piwnice, dworce, parki itp., streetworkerzy 
docieraj$ do osób do)wiadczaj$cych bezdomno)ci, które 
tam przebywaj$. Na miejscu tworzony jest wspólny plan 
pomocy oparty na ich w!asnych zasobach oraz realizowany 
w ich w!asnym tempie. Celem podstawowym jest powrót do 
spo!ecze#stwa — do rodziny, do pracy, do w!asnego 
mieszkania. Je)li w danej chwili jest to niemo"liwe, 
streetworker po)redniczy mi&dzy osob$ bezdomn$                  
a podmiotami pomocy spo!ecznej, w celu zabezpieczenia 
schronienia, posi!ku, odzie"y; interweniuje w przypadku 
zagro"enia "ycia, informuje, doradza, motywuje, !$czy...          
S$ jednak miejsca, do których z trudno)ci$ dociera nawet 
streetworker. To ludzkie serca i ludzka wyobra'nia...


