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Wstęp
POWRÓT – doświadczenie skutecznej pomocy osobom 
wykluczonym

„Powrót” to nazwa programu wychodzenia z bezdomności re-
alizowanego przez Centrum Wolontariatu w Lublinie od 20 lat. 
Niniejsza publikacja prezentuje podstawowe założenia i formy 
pracy w ramach modelu, adresowanego do osób pozostających 
w kryzysie bezdomności bądź zagrożonych bezdomnością po 
opuszczeniu zakładów karnych i aresztów śledczych. Przedsta-
wiamy w zarysie nasze działania, obejmujące szereg znanych me-
tod, a także rozwiązania innowacyjne, stanowiące dorobek śro-
dowiska Centrum Wolontariatu, m.in. Strefa Zaufania, Cicerone, 
Indywidualne Scenariusze Rozwoju.

Opisy konkretnych działań dotyczą zaangażowania pracowni-
ków Centrum, jak i ról przypisanych licznej rzeszy wolontariuszy, 
bez których model nie mógłby funkcjonować. Model, który wy-
pracowaliśmy – i który stale rozwijamy – pozwala nam cieszyć się 
powrotami osób wykluczonych do życia w społeczeństwie.

Zarówno sam model, jak i przedstawiony tutaj jego opis, nie 
pretendują do miana wyjątkowo skutecznego, zdajemy sobie 
sprawę, że potrzebuje uzupełnień i korekt, a także dalszego roz-
woju. Mamy jednak nadzieję, że będzie pomocny w planowaniu 
i podejmowaniu inicjatyw przez osoby i organizacje działające na 
rzecz readaptacji społecznej osób w kryzysie bezdomności lub 
zagrożonych bezdomnością po opuszczeniu zakładów karnych.

Niniejsza publikacja jest pracą zbiorową, napisana przez prak-
tyków, jest owocem wielu lat doświadczeń i odzwierciedleniem 
indywidualnego wkładu, jaki każdy z Autorów wniósł we wspólne 
dzieło. 
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I. Wykluczenie społeczne na 
tle procesów cywilizacyjnych 
– panorama
Na początku przyjrzyjmy się pokrótce niektórym trendom 
we współczesnej kulturze, zanurzeni w nich na co dzień nie zda-
jemy sobie sprawy, jak silnie wpływają na nasze losy.

Paradygmaty cywilizacyjne kształtują nasze myślenie, oddzia-
łują na nasze wybory i warunkują podejmowanie konkretnych 
działań. Stanowią też jedną z przyczyn procesów wykluczania 
społecznego.

Akceleracja , czyli przyśpieszenie wszelkich procesów: spo-
łecznych, politycznych, ekonomicznych, kulturowych. Żyjemy 
w czasach nieustannego przyśpieszania. Doskonale widać to na 
przykładzie komputerów i Internetu. Na przestrzeni ostatnich 50 
lat szybkość przepływu informacji, zdolność do przemieszczania 
się, możliwości produkcyjne, to wszystko wzrosło setki razy 
i nadal rośnie. Akceleracja przynosi wiele pozytywnych skutków, 
życie staje się łatwiejsze, bardziej wygodne, powszechny jest do-
stęp do wielu dóbr, możemy mówić w tym aspekcie o rozwoju.

Niemniej te procesy pociągają za sobą także pewne zagroże-
nia. Panuje przekonanie, że szybciej oznacza lepiej. Tempo przy-
śpieszania naszej cywilizacji powoduje, że nie wszyscy za zmia-
nami nadążają. Metaforycznie można powiedzieć, o „wypadaniu 
z wirażu”. W pewnym sensie same procesy cywilizacyjne wyklu-
czają tych, którzy nie potrafią radzić sobie w nowych sytuacjach.

Rodzi się jednak pytanie – dlaczego ma być coraz szybciej? 
Federico Mayor Zaragoza, hiszpański naukowiec i szef UNESCO, 
pod koniec ub. wieku przedstawił ciekawy obraz naszej cywiliza-
cji („Przyszłość świata”). Porównał ją do podróży okrętem. Okrę-
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tem, który nieustannie przyśpiesza. Niektórzy na tym okręcie 
pracują,ale generalnie trwa impreza, wszyscy się cieszą, jest nam 
wygodnie, wesoło. Nagle jeden z pasażerów przychodzi i pyta 
kapitana: 

- Przepraszam, dlaczego my musimy przyspieszać? Dokąd my 
płyniemy?

- Pan się chyba źle czuje, proszę się pójść czegoś napić – 
 odpowiada kapitan.

Zadawanie pytań dlaczego stale przyśpieszamy i dokąd ten 
świat zmierza jest nie na miejscu.

Monadyzacja i atomizacja.  Innymi paradygmatami współczesno-
ści są monadyzacja i atomizacja. Monadyzacja to proces zajmo-
wania się przede wszystkim samym sobą, koncentracji na swoim 
indywidualnym istnieniu, absolutyzowaniu swoich praw i intere-
sów. Monady są bezokienne, nie mają kontaktu ze sobą.

Atomizacja także gloryfikuje jednostkę kosztem wszelkich 
wspólnot, od rodzinnej po narodową i ogólnoludzką. Wszystkie 
formy organizacji życia społecznego muszą być podporządko-
wane egoistycznej woli jednostki. Następuje zakwestionowa-
nie wartości więzi rodzinnych, środowiskowych, społecznych 
i narodowych.

Skutkiem tych procesów jest nasilające się osamotnienie i po-
czucie zagubienia. Współpraca i wzajemne wsparcie wypierane 
są przez walkę i rywalizację monad czy atomów.

Ucieczka od racjonalności.  Od czasu oświecenia wydawało się, że 
ludzie będą podejmować decyzje w oparciu o fakty i racje. Dzięki 
temu następował rozwój, jeśli ktoś miał przed sobą fakty, głównie 
naukowe, i dobrze uzasadnione myślenie to przyjmowało się, że 
tak jest. Dziś są dwie tendencje, które bardzo osłabiają to racjo-
nalne podejście do rzeczywistości: ucieczka w emocje i subiekty-
wizm. Pod wpływem emocji dokonuje się pewnych wyborów bez 
względu na fakty, np. morderstwo w afekcie to krańcowy przy-
kład złych wyborów. Subiektywizm przedstawiany jest w tezie: 
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„Jest tak, jak ja uważam!”; własny wybór nie jest konfrontowany 
z niczyją opinią. Obecnie zadziwia liczne lobby antyszczepion-
kowe, nauka podpowiada żeby się szczepić, z historii wiemy, że 
przeszliśmy przez różne epidemie, dlatego że wynaleziono jakąś 
szczepionkę, a później dopiero odpowiedni lek. 

Ucieczka od racjonalizmu owocuje opieraniem myślenia 
i działania jedynie na emocjach i z zaufaniem do swoich wyborów 
bez weryfikacji w odniesieniu do nauki czy zdrowego rozsądku. 
Krańcowym przykładem subiektywizmu jest nacjonalizm, w któ-
rym dochodzi do apoteozy jednego narodu.

Wzrost nieprzewidywalności.  O ile w niedalekiej przeszłości mie-
liśmy do czynienia ze stabilną sytuacją polityczną i ekonomiczną, 
to dzisiaj możemy mówić o dużym jej rozchwianiu. Pierwszym 
czynnikiem, który spowodował wzrost nieprzewidywalności była 
pandemia, kolejnym wojna w Ukrainie i jej następstwa, obecnie 
dochodzi jeszcze wysoka inflacja. Zachwianiu uległo nasze po-
czucie bezpieczeństwa, odczuwamy słaby stan służby zdrowia, 
występują perturbacje na rynku pracy. Nie jesteśmy pewni sce-
nariuszów przyszłości, planowanie jest raczej doraźne, krótko-
terminowe. Nie możemy z całą pewnością powiedzieć co będzie 
jutro, przyszłość może przynieść niespodziewane wydarzenia.

Atrofia kreatywności.  Dotychczas mieliśmy ekspansję rozwiązań 
innowacyjnych, z wiarą w możliwość poradzenia sobie z każdym 
problemem. Obecnie wydaje się, że następuje zanik kreatywno-
ści na rzecz powtarzalności lub rozwijania znanych i zastanych 
modeli. Konsumpcyjne nastawienie do życia nasila stagnację in-
telektualną i osłabia działania o charakterze przedsiębiorczym. 
To z kolei rodzi postawy bierne i roszczeniowe.
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Prezentacja paradygmatów cywilizacyjnych, z konieczności skró-
towa i pobieżna, ma na celu zrozumienie, że nasze działania na 
rzecz osób wykluczonych realizowane są w określonej kulturze. 
Skuteczność programów włączania społecznego osób wykluczo-
nych w dużej mierze uzależniona jest od uwzględnienia czynni-
ków kryzysowych obecnych w naszej cywilizacji.
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II. Przyczyny i skutki 
bezdomności
Przyczyny bezdomności są powszechnie znane i  moż-
na zawrzeć je w krótkim katalogu, z zaznaczeniem, że mogą 
współwystępować:

• uzależnienia (alkohol, narkotyki, rzadziej hazard),
• rozpad więzi rodzinnych (separacja, rozwód, utrata lub 

osłabienie kontaktu ze współmałżonkiem, dziećmi, rodzi-
cami, rodzeństwem),

• utrata pracy i możliwości regularnego zarobkowania,
• utrata dachu nad głową (odejście lub przymusowa 

eksmisja),
• czyny przestępcze prowadzące do pobytu w  zakładzie 

karnym.

Istotna jest próba zrozumienia postawy osób bezdomnych. Bar-
dzo rzadko zdarza się, aby osoba bezdomna widziała w sobie 
przyczynę swojej sytuacji. Dominuje postawa zrzucania odpowie-
dzialności na innych: dom, rodziców, bliskich, szkołę, środowi-
sko, przełożonego w pracy, to inni zawinili, że jestem bezdomny 
(„spychologia”). 

Jeśli kryzys bezdomności się przedłuża, do głosu dochodzą 
apatia i lenistwo. Po co pracować, wstawać rano, iść do pracy, 
skoro można otrzymać podstawową pomoc utrzymującą przy ży-
ciu? Może to przerodzić się w syndrom „wywieszenia białej flagi” 
(kapitulacja). Następuje wycofanie się przed piramidą wymagań 
społecznych, które wydają się nie do osiągnięcia. Rezygnacja 
z woli przemiany życia, czasem sprzyjają temu porażki – na przy-
kład, czy warto być uczciwym, skoro pracodawca oszukuje, nie 
daje zapłaty za wykonaną pracę, bo wie że bezdomny nie ma się 
do kogo odwołać.
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Po dłuższym czasie w kryzysie bezdomności rozkwita rosz-
czeniowość. Różne instytucje troszczące się o sytuację bezdom-
nych przestają być traktowane jako ośrodki pomocy czy wsparcia, 
a stają się oczekiwanym systemem usług. Udzielana bezwarunko-
wo pomoc staje się prawem osoby bezdomnej, ta pomoc „się na-
leży”, musi być przyznana bez konieczności jakiejkolwiek większej 
aktywności osoby bezdomnej. Bezdomność staje się rolą społecz-
ną, osoby bezdomne akceptują siebie jako bezdomne i wykluczo-
ne, w związku z tym w swojej świadomości nabierają pewnych 
praw – do zasiłków, zapomóg, darmowego wyżywienia, ubrania, 
lekarstw i dachu nad głową (zwykle na pewien czas w okresie 
jesienno–zimowym). Roszczeniowość prowadzi do zwiększonych 
wymagań w sferze usług, nierzadkie są skargi na „złą obsługę”, 
trochę według zasady „klient nasz pan”! Tworzy się swoisty „cha-
rakter” bezdomnego, znającego swoje prawa, domagającego się 
większej pomocy, w niektórych przypadkach towarzyszy temu 
„duma” z powodu swojego statusu.
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III. Typologia samotności
Osoby bezdomne doświadczają wielu trudności, począwszy od 
braku stałego mieszkania, poprzez brak pieniędzy, ubóstwo ma-
terialne, uzależnienia, zachowania kryminogenne, zaburzenia 
psychiczne aż po izolację społeczną. Dominującym czynnikiem 
jest jednak doświadczenie samotności, niekiedy w wersji skrajnej. 
Przytaczając tutaj typologię samotności, chcemy zwrócić uwagę, 
że jest ona wpisana w życiorysy większości osób bezdomnych. 
Budując programy wychodzenia z bezdomności należy wziąć pod 
uwagę zjawisko samotności.

Zasadniczo mówi się o  3 typach samotności, które mogą 
współwystępować.

Samotność egzystencjalna.  Dotyczy każdego człowieka, uświada-
miamysobie, że w głębi siebie jesteśmy sami, nie ma tam dostępu 
żaden inny człowiek. Ta samotność pozwala na zrozumienie, że 
mamy tylko jedno życie, że warto je wykorzystać zgodnie z wy-
branymi wartościami. W tej samotności, na najgłębszym pozio-
mie naszej osoby zadajemy sobie pytania o sens życia i śmierci, 
o istnienie Boga, nadajemy sens wolności i miłości. Jest też we-
zwaniem, aby tworzyć więzi z innymi ludźmi, którzy przeżywają 
te same stany i poszukują jakiejś wspólnoty tak jak my. Chwile 
samotności, kiedy stajemy twarzą w twarz ze samym sobą, nie są 
złe, przeciwnie pozwalają uświadomić sobie wartość naszej oso-
by i wzbudzić zdolność do kierowania swoim życiem.

Samotność emocjonalna.  Polega na braku głębszych więzi z inny-
mi ludźmi, to poczucie, że nie mamy nikogo bliskiego, kto może 
nas wysłuchać i zrozumieć, z kim moglibyśmy podzielić się swo-
imi problemami. Przeżywamy jakieś trudne chwile (albo radosne) 
a nie mamy z kim się tym podzielić, przypuszczamy, że nikogo to 
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nie interesuje, że nikt nie ma dla nas czasu. Ta samotność to nie 
brak ludzi obok nas, ale brak istotnych więzi z nimi. 

Dobrze jest mieć listę przynajmniej trzech osób, do których 
możemy zadzwonić i nie odrzucą nas, chętnie się spotkają i za-
interesują naszymi sprawami. Tę samotność pokonuje się przez 
budowanie relacji, co wymaga czasu i wzajemności. Tak powstają 
przyjaźni i miłości, również jakaś forma braterstwa. Ważna jest tu 
inicjatywa, gotowość do pierwszego kroku („wyjście ze swojego 
zamkniętego domu”), okazuje się, że jest wiele osób, które chęt-
nie wejdą w relacje z nami i mogą dać nam nawet dużo więcej niż 
początkowo oczekiwaliśmy. 

Samotność społeczna.  To brak poczucia przynależności do jakiej-
kolwiek grupy społecznej, z którą podzielamy podobny system 
wartości. Przynależność do grupy przynosi wsparcie, funkcjonu-
jemy w obszarze jakiegoś „my”. Ważne jest aby potrzebę wspól-
noty (więzi społecznych) budować poprzez wybór środowiska 
dążącego do realizacji takich samych lub podobnych wartości. 

Pokonywanie samotności społecznej polega na identyfikacji 
i utożsamianiu się – również poprzez różne aktywności – z ko-
lejnymi kręgami społecznymi. Najmniejszym jest krąg relacji ro-
dzinnych, potem relacje środowiskowe (miejsce pracy, zamiesz-
kania), dalej różne formy wspólnoty (działania, zaangażowania) 
aż po najszersze, czyli budowanie np. więzi narodowych czy 
religijnych. 
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IV. Bezdomność i trudności 
adaptacyjne byłych 
osadzonych 
W  ostatnich latach nasila się zjawisko bezdomności u  osób 
opuszczających zakłady karne i areszty śledcze. Poświęcamy mu 
osobne krótkie opracowanie także dlatego, że większość osób 
bezdomnych (przeważnie dotyczy to mężczyzn) ma za sobą krót-
szy lub dłuższy pobyt w więzieniu. Opracowanie poniższe opiera 
się o doświadczenia Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej prowa-
dzonego przez Centrum Wolontariatu w Lublinie.

Więzienie a bezdomność

Zjawisko bezdomności na wiele sposobów wiąże się z odbywa-
niem kary pozbawienia wolności. Ludzie borykający się z pro-
blemem bezdomności w większości prędzej czy później w jakiś 
sposób łamią prawo i trafiają do jednostki penitencjarnej, choćby 
dlatego, że nie mają środków na zapłacenie mandatów za korzy-
stanie z komunikacji miejskiej bez biletu czy za spożywanie alko-
holu w miejscach publicznych. Jak wiadomo, trzeźwość nie idzie 
w parze z życiem na ulicy ani z pilnowaniem na bieżąco swoich 
spraw, unikaniem problemów z prawem – idzie natomiast z po-
kusą zapomnienia o szarej codzienności, przeszkodach często 
nie do przeskoczenia. 

Populacja więzień to oczywiście nie tylko osoby bezdomne, 
ale ryzyko bezdomności po opuszczeniu jednostki penitencjarnej 
znacząco wzrasta. Nawet w ciągu kilkumiesięcznej odsiadki do-
tychczasowe życie skazanego na wolności może drastycznie się 
zmienić bez jego czynnego udziału. Nieopłacony wynajem stancji 
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skutkuje brakiem fizycznego własnego miejsca, do którego moż-
na powrócić. Jeśli osoba opuszczająca zakład karny czy areszt 
śledczy nie ma bliskich, na których może polegać w tym zakre-
sie, zwykle jest pozostawiona sama sobie z problemem mieszka-
niowym, nie licząc noclegowni, z których większość potrzebu-
jących nie chce skorzystać. Były osadzony, niezależnie od tego 
czy w jednostce penitencjarnej pracował czy nie, bez wyjątku 
opuszcza więzienie biedniejszy niż był przed karą pozbawienia 
wolności. Czas, który spędził w izolacji, działa na jego niekorzyść, 
i to właśnie jest istotą dolegliwości tego rodzaju kary. Teoretycz-
nie z chwilą odzyskania wolności człowiek kończy pokutowanie 
za swoje przeszłe błędy, ale w rzeczywistości często prawdziwe 
wyzwania zaczynają się dopiero za murami więzienia, po naszej 
stronie. To tutaj rodzina i przyjaciele byłego skazanego mogą 
wciąż żywić do niego urazę, wystawiać go na próby. Ludzie po 
odbytym wyroku są zazwyczaj wyjątkowo świadomi brutalności 
świata i łatwo godzą się z niechęcią najbliższych, chociaż ciężko 
oprzeć się wrażeniu, że jest to jedną z ostatnich rzeczy, która 
byłaby im potrzebna do udanej resocjalizacji. Współczesny model 
związków zakłada, że nie można oczekiwać od nikogo zbyt wiel-
kich poświęceń, nagminne jest więc, że byłe partnerki skazanych 
znajdują sobie nowych mężczyzn. Powrót do domu rodzinnego 
również często bywa niemożliwy – gdyby tam wszystko było 
w porządku, tylko nieliczni wchodziliby na przestępczą drogę 
dla rozrywki czy poklasku. Byli skazani to w większości ludzie 
z poczuciem honoru, może ze względu na to, że kiedy nie posia-
da się własnego kawałka podłogi, najcenniejszym skarbem staje 
się nasza duma, szacunek do siebie samego. Jeśli człowiek się 
nie szanuje, nie ma szans być szanowanym, a w więzieniu brak 
szacunku ze strony kolegów w celi może być wyjątkowo dotkli-
wy. Zaobserwować można też, że nie mając wpływu na ważne 
decyzje dotyczące swojej przyszłości ani nawet teraźniejszości, 
będąc zależnym od funkcjonariuszy, sądów, ostatnim bastionem 
wolności i indywidualności staje się dla osadzonych własne ciało. 
Nie tylko tatuaże, symboliczne jak gwiazdka na kolanie („przed 
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nikim nie klękam”) i przedłużki („nie obchodzi mnie, jak długo 
będę jeszcze siedzieć”), ale też treningi pokazują indywidualność, 
kształtują samoświadomość i pomagają dbać o poczucie własnej 
wartości, jak również bezpieczeństwa. 

Kiedy po drugiej stronie bramy nikt nie czeka i nie wiadomo, 
dokąd pójść, łatwo podjąć decyzję o zrobieniu sobie przystanku 
pod pierwszym sklepem monopolowym i czekać na to, co samo 
się wydarzy. Można spotkać starych czy nowych znajomych, 
wpaść na pomysł jak zarobić parę złotych albo jak się „wyluzo-
wać” po odbytej karze. Jeśli ktoś zacznie życie na wolności w ten 
sposób, trudno jest ostatecznie obrać właściwy tor – dlatego tak 
ważne jest, by mieć plan na wyjście. Kluczowe jest, żeby infor-
macje kontaktowe instytucji pomocowych, takich jak Ośrodek 
Pomocy Postpenitencjarnej prowadzony przez Centrum Wolon-
tariatu, były dostępne dla osób odbywających karę pozbawienia 
wolności, by mogli swobodnie korzystać z naszego numeru tele-
fonu czy choćby wysłać nam list z pytaniem o możliwość pomocy 
i dostać odpowiedź. Istotne jest też, by funkcjonariusze, mimo 
natłoku obowiązków, byli w stanie przekazać osadzonym dane 
nie tylko o miejskich noclegowniach, ale też o Domach Nadziei. 
Nawet, jeśli skazany nie zdecyduje się prosić o pomoc odbywając 
karę, może zostać mu w pamięci, że istnieje jeszcze jedno miej-
sce, do którego może się zgłosić.

Dom pomocy postpenitencjarnej – jeden ze wspomnianych 
Domów Nadziei prowadzonych przez Centrum Wolontariatu 
w Lublinie działający w ramach Ośrodka Pomocy Postpeniten-
cjarnej to dom, w którym mieszkać może jednocześnie 6-7 osób 
zagrożonych bezdomnością do 3 miesięcy po zwolnieniu z za-
kładu karnego lub aresztu śledczego. Każdy z mieszkańców ma 
swój komplet kluczy, nie ma tam całodobowej kontroli, ale przy-
najmniej raz w tygodniu pracownicy Centrum Wolontariatu przy-
jeżdżają na sprawdzenie trzeźwości mieszkańców, a przy okazji 
kawę albo obiad. Głównym kryterium przyjęcia jest to, czy dana 
osoba ma konkretny plan na swoją przyszłość i czy jest zdeter-
minowana działać z korzyścią dla siebie samego. Zasady panujące 
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w Domu to: brak alkoholu, narkotyków, przemocy, zakaz przy-
prowadzania gości bez zgody opiekuna domu, zakaz nocowa-
nia poza domem bez poinformowania opiekuna domu, i przede 
wszystkim wzajemny szacunek i szczerość. Mieszkańcy wiedzą, 
że w razie problemów mogą polegać na opiekunie, a opiekun 
daje mieszkańcom kredyt zaufania i w nich wierzy. Dom pomocy 
postpenitencjarnej ma za zadanie dać byłym osadzonym czas na 
znalezienie pracy, zaoszczędzenie pieniędzy i wynajęcie swojej 
własnej stancji. Oprócz tego kładziemy nacisk na udział w tera-
pii grupowej, w razie potrzeby również indywidualnej, zadbanie 
o zdrowie, próbę odbudowy relacji z rodziną, uporządkowanie 
sytuacji prawnej. Pomagamy w znalezieniu pracy, załatwianiu 
spraw urzędowych, a zwłaszcza jesteśmy dostępni na co dzień, 
w razie gdyby ktoś potrzebował rozmowy czy chciał nas zapytać 
o radę. Traktujemy byłych skazanych jako dorosłych ludzi, którzy 
sami najlepiej wiedzą, czego potrzebują, nie próbujemy wskazy-
wać im najlepszej drogi, ale kiedy już ją wybiorą, oczekujemy od 
nich konsekwencji i cieszymy się z ich sukcesów. Nie toleruje-
my brnięcia w chorobę alkoholową ani narkotyki, uliczne afery, 
niepilnowania ważnych spraw takich jak spotkania z kuratorem, 
niewywiązywania się z danego słowa czy kłamstw. Szacunek, 
którym ich obdarzamy, zazwyczaj wraca do nas z większą mocą, 
chociaż oczywiście zdarzają się przypadki łamania regulaminu 
i natychmiastowych wyprowadzek. W takich sytuacjach równie 
istotna jest konsekwencja z naszej strony – wszyscy jesteśmy 
świadomymi ludźmi, zgadzamy się na współpracę na ściśle okre-
ślonych zasadach.

Byli więźniowie, kiedy przychodzą na pierwszą rozmowę do 
Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej (OPP), zazwyczaj są zestre-
sowani, nie wiedzą jak się zachować, jest im wstyd. Dlatego dużą 
wagę przykładamy do tego, by traktować ich na równi ze sobą 
i z szacunkiem – jest to naturalne i normalne, ale oni przyzwy-
czajeni są niestety do traktowania z góry i częstego braku sza-
cunku. Tak rozpoczęta relacja może być bardziej pomocna dla 
beneficjenta OPP niż talony na zakupy spożywcze, bilety komu-
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nikacji miejskiej, bony na zdjęcia do dowodu, chociaż należy też 
podkreślić wielką wagę pomocy doraźnej. Nie zdarza się wcale 
tak często, by były osadzony prosił o nowe skarpetki czy dezo-
dorant – wystarczająco wiele razy dostał już w życiu „blachę” 
(odmówiono mu). Kiedy natomiast niepytany dostaje kilka najpo-
trzebniejszych rzeczy, zazwyczaj kilkukrotnie dziękuje i z własnej 
woli dzieli się z innymi potrzebującymi. Możliwie szczera rozmo-
wa, w przeciwieństwie do mechanicznego odhaczania tematów, 
jest dla klientów OPP furtką do dalszego kontaktu. Na kolejne 
spotkanie, do którego pretekstem jest często druga partia bo-
nów towarowych, beneficjent przychodzi już spokojniejszy, sam 
porusza kwestie spraw urzędowych, chwali się tym, co udało mu 
się przez ten czas zdziałać. Jest coraz pewniejszy, że nasze biuro 
to miejsce, do którego faktycznie może zgłosić się nawet w razie 
problemów – gdyby nie miał co zjeść, lepiej przyjść po kilka kon-
serw, o które nie trzeba się prosić, niż kombinować. 

Problematyczne nastawienie byłego skazanego to zdarza-
jące się czasem roszczeniowość, skłonność do skarżenia się na 
wszystko, naginanie rzeczywistości, manipulacje – wszystko po 
to, by osiągnąć swój cel, kiedy jeszcze nie wiadomo, że wcale nie 
trzeba tu używać żadnego rodzaju siły, by być traktowanym do-
brze. Na takie zachowanie odpowiada się również w naturalny 
sposób brakiem akceptacji wybranych przez beneficjenta me-
tod i zwiększonym dystansem. Z czasem klient OPP orientuje się 
w preferowanych przez nas sposobach komunikacji i dostosowu-
je się albo idzie swoją drogą.

Kwestie finansowe po opuszczeniu zakładu karnego to duży 
problem – z reguły wiadomo, że były skazany ma „nóż na gardle” 
z powodu zaległości w rachunkach, pożyczek formalnych i nie-
formalnych, komorników. Z drugiej strony ludzie po wyrokach 
nie są najchętniej wybieranymi pracownikami, nie tylko do pracy 
na umowę. Szkodliwe jest, że często byli więźniowie są zmuszeni 
milczeć o swojej przeszłości – gdy są długoterminowymi byłymi 
skazanymi, kłamstwa i tak na nic się nie zdadzą, bo prawda wy-
chodzi w sposobie wyrażania się, przyzwyczajeniach, fizyczności. 
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Te wszystkie czynniki składają się na bardzo złą sytuację byłych 
osadzonych na rynku pracy – bywa, że są wręcz najłatwiejszymi 
ofiarami dla oszustów. Bez środków do życia, we frustracji nie-
trudno jest podjąć decyzję o buncie wobec takiego społeczeń-
stwa i stanu rzeczy i o nielegalnych formach zarobku, które z ko-
lei łatwo prowadzić mogą do kolejnej odsiadki. 

Dobrze byłoby zdać sobie sprawę z faktu, że utrzymanie więź-
nia, często również de facto jego rodziny, kosztuje o wiele więcej 
niż zapewnienie byłym osadzonym warunków do godnego życia. 
Nie mówimy tu jedynie o pieniądzach, ale też o poczuciu bez-
pieczeństwa w społeczeństwie, wspólnoty. Jako jedna instytucja 
wspomagająca byłych więźniów nie możemy zdziałać za wiele 
globalnie, ale robimy dużo na co dzień oddolnie, na poziomie jed-
nostek – nie sprawimy, że świadectwo o niekaralności nie będzie 
potrzebne do znalezienia pracy na umowę, możemy natomiast 
sprawić, że znajomy pracodawca da szansę jednemu naszemu 
klientowi. Jesteśmy gotowi wysłuchać każdego z naszych bene-
ficjentów, potraktować tak jak sami chcielibyśmy być traktowani, 
doradzić tak jak tylko umiemy najlepiej, wspomóc konserwą, wi-
taminami albo skierowaniem do odpowiedniego urzędu. Może-
my również wpływać na postrzeganie byłych więźniów u ludzi, 
wśród których się obracamy: pozbawienie wolności to najdo-
tkliwsza z możliwych kar, postarajmy się, by powtórnie nie sądzić 
ludzi już wolnych. 

Zofia Chemperek,  
koordynator Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej  

przy Centrum Wolontariatu w Lublinie
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V. Od czego się zaczęło 
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 20 lat działa na 
rzecz osób bezdomnych

Obecne programy wsparcia osób w kryzysie bezdomności, pro-
wadzone przez Centrum Wolontariatu w Lublinie, oparte są na 
wieloletnich doświadczeniach, poszukiwaniach właściwych roz-
wiązań, a także na wyciąganiu konstruktywnych wniosków. Po-
wstawanie kompleksowego systemu wsparcia pozainstytucjonal-
nego to proces długotrwały, w którym czynnikiem kluczowym 
jest budowanie opartych na zaufaniu relacji poziomych.

Początki programu na rzecz osób bezdomnych „Gorący Pa-
trol” sięgają roku 2002, czyli czasów gdy w Lublinie, ale także 
w regionie oraz w skali całego kraju w sezonie zimowym za-
marzało kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt osób. W Centrum 
Duszpasterstwa Młodzieży, z którego w tamtym czasie wyrosło 
Centrum Wolontariatu pojawiła się myśl, że jakoś należy na ten 
problem odpowiedzieć. Rozwiązanie znalazł ks. Mieczysław Pu-
zewicz, który za radą lekarzy podjął bardzo proste działanie po-
legające na dowożeniu kanapek i gorącej herbaty w miejsca, gdzie 
gromadzą się osoby bezdomne. Nic skomplikowanego, a dzięki 
temu działaniu zamarznięć było coraz mniej. Miała na to wpływ 
niewątpliwie także stopniowa zmiana klimatu, ale nie ma wątpli-
wości, że w pierwszym etapie działalności „Gorący Patrol” urato-
wał niejedno ludzkie istnienie. 

Wokół idei pomocy osobom bezdomnym wkrótce zaczęli gro-
madzić się ochotnicy - streetworkerzy, który w sezonie zimowym 
dowozili w miejsca, gdzie gromadzą się osoby bezdomne, herba-
tę, kanapki, a z czasem także gorącą zupę i opatrunki. W jednym 
wyjeździe - patrolu brało zwykle udział 4-5 wolontariuszy, któ-
rzy wieczorami dostarczali w okolice dworca PKP pomoc, z któ-
rej korzystało jednorazowo nawet 50 osób. Istotnym elementem 
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wyjazdów była od samego początku rozmowa z osobami przy-
chodzącymi po pomoc, zwykła wymiana uprzejmości, pytanie 
o zdrowie, samopoczucie czy komentarz do aktualnej sytuacji. 
To było coś nowego, bo osoby w kryzysie bezdomności to lu-
dzie, z którymi nikt wcześniej nie chciał rozmawiać, traktowane 
były w społeczeństwie jak zło konieczne. Przychodzili brudni, ich 
pojawieniu się towarzyszył nieprzyjemny zapach niezmienianych 
ubrań, nieumytego ciała i często trudno gojących się ran. Za tym 
zapachem był jednak człowiek, ze swoją historią, przeżyciami, tę-
sknotami i marzeniami. I nagle ktoś tego człowieka zauważył. To 
był przełom. 

„Gorący Patrol” w opisanej wyżej formie działał kilkanaście lat. 
W międzyczasie były spotkania integracyjne, rajdy, wspólne dba-
nie o groby tych, którzy odeszli. Po remoncie budynków dwor-
cowych (PKP i PKS) wiele się zmieniło. Osoby w kryzysie bez-
domności nie tylko nie były na ich terenie mile widziane, ale były 
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wręcz siłowo usuwane z dworcowych poczekalni. Stowarzysze-
nie Centrum Wolontariatu także dostało informację o niemożli-
wości kontynuowania pomocy świadczonej na terenie dworców 
i w ich okolicach. 

Był to impuls do rozwoju. W sąsiedztwie dworca otworzyliśmy 
stołówkę, z której niekiedy jednego wieczoru korzystało nawet 
80 osób. Dylematem było wpuszczanie osób pod wpływem al-
koholu. Szybko jednak pojawiło się przekonanie, że aby ktoś miał 
szansę wyjść z nałogu, najpierw musi przetrwać kolejną noc. Aże-
by przetrwać przy minus 10 stopniach Celsjusza, powinien do-
starczyć do swojego organizmu kalorii, które zostaną zamienione 
na energię. Do dziś nie badamy alkomatem każdego, kto zgłasza 
się po pomoc, choć używamy czasem tego urządzenia. 

Wynajęty od miasta lokal dał nowe możliwości. Pojawiła się 
przestrzeń do świadczenia bardziej profesjonalnej pomocy 
przedmedycznej. Do grupy wolontariuszy dołączyły pielęgniar-
ki, lekarze i ratownicy medyczni. Wolontariusze zaczęli wydawać 
wtedy także ciepłą odzież, koce i inne potrzebne artykuły. 

Kolejnym krokiem milowym w rozwoju wsparcia osób w kry-
zysie bezdomności były programy readaptacyjne realizowane 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego. Przyznane w ramach projektu środki otworzy-
ły nowe możliwości skutecznego wsparcia osób, które wyraziły 
chęć zmiany swojej sytuacji życiowej. Były też szansą na profe-
sjonalizację działań. Zespół wolontariuszy, którzy stale podnosili 
swoje kompetencje został poszerzony o specjalistów - psycholo-
gów, pedagogów, terapeutów uzależnień oraz doradców zawodo-
wych i coachów. Ci ostatni wprowadzili innowacyjne rozwiązanie 
- indywidualny program wychodzenia z bezdomności ustalany 
dla każdego podopiecznego oddzielnie, z uwzględnieniem jego 
predyspozycji, możliwości oraz woli. Budowana na zaufaniu re-
lacja z  coachem pozwalała uczestnikom programu uwierzyć 
w siebie, sprecyzować cel oraz odzyskać poczucie sprawczości. 
W ramach projektu uczestnicy oprócz wsparcia coachingowego 
otrzymywali pomoc psychologiczno-terapeutyczną, pomoc rze-
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czową (żywność, ubrania, środki czystości), a także możliwość 
odbycia kursu zawodowego czy stażu. Część osób korzystała tak-
że z zakwaterowania. Aby skutecznie wrócić na rynek pracy trze-
ba bowiem najpierw zadbać o wygląd i mieć miejsce, do którego 
będzie się wracać po pracy. 

Doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu zaowo-
cowały otwarciem łaźni, ambulatorium oraz trzech domów rea-
daptacyjnych (Domy Nadziei) dla osób, które chcą zmienić swo-
je życie. Mniej więcej w tym samym czasie zaczęły się wyjazdy 
mobilne – streetworking, czyli praca w naturalnym środowisku 
przebywania osób w kryzysie. 

Obecnie w ramach ośrodka wsparcia osób bezdomnych, jaki 
prowadzi Centrum Wolontariatu w Lublinie, zaangażowany jest 
sztab wolontariuszy i specjalistów. Potrzeby są jednak ogromne. 
Do ośrodka trafiają osoby, które nie mają szansy wziąć udziału 
w  innych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach 
wsparcia. Często są to osoby głęboko uzależnione, osłabione, 
w złym stanie psychicznym i fizycznym. Proces wychodzenia 
z bezdomności tych osób jest dość długi, nie zawsze kończy się 
powodzeniem. Zależy to od wielu czynników, z których kluczo-
wym jest motywacja podopiecznego do zmiany. To niezwykle 
trudne w świecie, w którym żyje się z dnia na dzień, bez planów, 
marzeń czy relacji. 

Zaczynamy od zera. Kiedy trafia do nas człowiek z ulicy, naj-
pierw trzeba zadbać o jego zdrowie i higienę. Musi zmienić ubra-
nia, zjeść, czasem wyspać się bezpiecznie, aby można było za-
cząć rozmawiać o terapii i innych formach wsparcia. To wszystko 
trwa. Trafiają do nas ludzie, którzy są poza systemem wsparcia. 
Nie korzystają z noclegowni, schronisk, ogrzewalni, pomocy spo-
łecznej. Przychodzą, ponieważ mają do nas zaufanie. Często to 
my, w ramach wyjazdów mobilnych, odwiedzamy ich w pusto-
stanach, kanałach, śmietnikach i namawiamy do tego, by chociaż 
skorzystały z łaźni czy pomocy lekarskiej. Jedni dają się namówić, 
inni nie. Naszą pierwszą zasadą jest ratowanie życia, czyli pro-
wadzenie działań osłonowych. To oferujemy wszystkim, którzy 
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tego potrzebują. Jedni decydują się zrobić krok w stronę powrotu 
do społeczeństwa, inni w danym momencie nie są na to gotowi. 
Tych drugich motywujemy i informujemy o tym, jakiego rodzaju 
wsparcie mogą otrzymać. 

„Gorący Patrol” to różne formy i metody wsparcia. Dobieramy 
narzędzia do indywidualnych potrzeb.

Nasze działania są głęboko zakorzenione w nauczaniu Świę-
tego Jana Pawła II. Bliskie jest nam wołanie Papieża Polaka o wy-
obraźnię miłosierdzia i spojrzenie miłości, które pozwala nam 
dostrzec braci i siostry w tych, którzy zagubili się w świecie uza-
leżnień, weszli w konflikt z prawem, czy stracili dach nad głową. 
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VI. Budowa Strefy Zaufania 
jako podstawowy element 
modelu pracy z osobami 
wychodzącymi z kryzysu 
bezdomności
Model pracy z osobami wychodzącymi z kryzysu bezdomności, 
realizowany w środowisku Centrum Wolontariatu (CW) w Lubli-
nie, powstawał przez ostatnie 20 lat i zawiera konkretne elemen-
ty, od których uzależniona jest skuteczność działań.

Bardzo ważną częścią modelu jest budowa Strefy Zaufania. 
Centrum Wolontariatu ma kilka Miejsc Pierwszego Kontaktu, 
w których nawiązywane są pierwsze relacje pomiędzy osobami 
bezdomnymi a wolontariuszami i pracownikami CW. Pierwszy to 
„Gorący Patrol”, czyli stołówka przy ul. 1 Maja, gdzie codziennie 
– nie wyłączając świąt i niedziel – wydawane są gorące posiłki, 
ubrania oraz środki medyczne. Drugim miejscem, spełniającym 
podobną funkcję, jest łaźnia i ambulatorium przy siedzibie CW, ul. 
Gospodarcza 2. Wreszcie trzecim punktem pierwszego kontaktu 
są wizyty „Mobilnego Gorącego Patrolu” w miejscach przebywa-
nia osób bezdomnych. We wspomnianych miejscach dochodzi do 
pierwszego kontaktu z osobami bezdomnymi. Przede wszystkim 
wolontariusze czy pracownicy CW nigdy nie pytają o dokumenty, 
przyjmują do wiadomości podawane przez osobę bezdomną imię 
lub nazwisko, ewentualnie pseudonim (ksywkę). To sprawia, że 
osoba bezdomna czuje się bezpieczna, nie atakowana pytaniami. 

Duże znaczenie mają wizyty „Mobilnego Gorącego Patrolu”, 
które przybierają formę odwiedzin w miejscu przebywania osób 
bezdomnych. To my szukamy takich miejsc, często sami bez-
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domni wskazują nam kolejne lokalizacje. Przy okazji poznajemy 
alternatywną architekturę – zawaliska, pustostany, rumowiska, 
piwnice, stare garaże, altanki na ogródkach działkowych. Wizyty 
„Mobilnego Gorącego Patrolu”, szczególnie intensywne w okresie 
zimowym, wiążą się z zaopatrzeniem w ciepłe rzeczy, dowozimy 
także gorące posiłki i napoje, czasem lekarstwa. Bardzo istotne 
są rozmowy, które nigdy nie mają charakteru inwazyjnego, nie 
stosujemy napomnień czy krytyki. Stawiamy sobie trzy cele:

• wysłuchać konkretną osobę,
• zrozumieć ją,
• udzielić wsparcia emocjonalnego.

Po kilku takich wizytach i rozmowach tworzy się atmosfera za-
ufania, osoby bezdomne zaczynają odczuwać z naszej strony za-
interesowanie, stają się ważne, bo ktoś chce ich słuchać, rozu-
mieć i bezinteresownie wesprzeć. To właśnie nazywamy budową 
Strefy Zaufania, w której istotne są relacje. Zwykle konkretna 
osoba musi dojrzeć samodzielnie do decyzji o podjęciu próby 
zmiany swojego życia. Oczywiście, jeśli wyczuwamy w kimś takie 
pragnienie, wychodzimy z propozycją kompleksowego wsparcia, 
łącznie z podpowiedzią zmierzenia się z uzależnieniem, a w dal-
szej perspektywie zamieszkania w którymś z Domów Nadziei. 
Zbudowanie podstawowej relacji zaufania wymaga cierpliwo-
ści i determinacji ze strony wolontariuszy, wymaga też wejścia 
w format komunikacji, jakim operują osoby bezdomne. Po pew-
nym czasie osoby te otwierają się, rezygnują z pozycji obronnych, 
do których są przyzwyczajone, zaczynają nazywać swoje emocje, 
sięgają do korzeni swojej bezdomności. Jednocześnie rezygnują – 
w jakimś stopniu – z mechanizmów manipulacji.

W przypadku rozmów w stołówce i przy okazji korzystania 
z łaźni (i ambulatorium) także tworzy się okazja do konstruktyw-
nego dialogu. Osoby bezdomne pozbywają się uprzedzeń i po-
dejrzeń wobec wolontariuszy i pracowników CW. Spotykają się 
z bezinteresowną troską, doświadczają zainteresowania swoją 
osobą. Niezmiernie ważne jest poznanie i zapamiętanie imion 
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(przynajmniej) czy pseudonimów osób bezdomnych, to pozba-
wia ich anonimowości. Szukaliśmy także odpowiednich określeń 
wobec osób bezdomnych, porzuciliśmy w rozmowach o nich 
i przy nich określenia typu: bezdomny, podopieczny, beneficjent 
czy klient. Najczęściej używamy określenia „nasi”, co także wy-
raża postawę przygarnięcia, zbliżenia i stworzenia jakiejś formy 
wspólnoty.

Zbudowanie Strefy Zaufania jest początkiem wszystkich in-
nych działań podejmowanych na rzecz wychodzenia „naszych” 
z kryzysu bezdomności. Same narzędzia – posiłki, lekarstwa, 
ubrania a nawet mieszkania – nie działają. Mają sens, jeśli stosu-
jemy je w atmosferze dużego zrozumienia i zaufania. Najważniejsi 
w tym budowaniu są ludzie gotowi wchodzić w relacje z osobami 
bezdomnymi.
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VII. Domy w Centrum 
Wolontariatu w Lublinie 
Opis poszczególnych etapów wsparcia

Domy, które prowadzi Stowarzyszenie Centrum Wolontaria-
tu w Lublinie, mieszczą się w dwóch dzielnicach Lublina, trze-
ci dom jest pod Lublinem w Snopkowie. Mieszkańcami są osoby 
bezdomne, które po latach życia na ulicy postanowiły spróbować 
zmienić swoje życie. Oprócz tego, prowadzimy dom pomocy po-
stpenitencjarnej, który mieści się w Lublinie. Dom stanowi bazę 
programu wyjścia z bezdomności, bo trudno sobie wyobrazić 
powrót do społeczeństwa śpiąc w śmietniku. Jednak najważniej-
szym wsparciem są ludzie, którzy ten program tworzą, poczyna-
jąc od opiekuna domu poprzez psychologa, terapeutę, indywi-
dualnego wolontariusza oraz osoby, które temu towarzyszą np. 
prowadzą zajęcia.

W wychodzeniu z bezdomności mieszkańców wspiera grupa 
wolontariuszy, psychologów terapeuta uzależnień oraz ksiądz. 
Pomagają im odzyskać wiarę w samych siebie, zdobyć kwali-
fikacje zawodowe, a potem pracę. W tym działaniu Dom jest 
dużym wsparciem. W nim mieszkańcy mogą zadbać o siebie: 
umyć się i wyspać, zatroszczyć o codzienną higienę i czyste 
ubrania. Bez tego trudno o mobilizację, pracę, a w konsekwencji 
o samodzielność Mieszkańcy Domu mają też obowiązki. Sami 
w nim sprzątają, robią zakupy, przygotowują posiłki.

Poszukiwanie mieszkania do wynajęcia

Spośród ofert na rynku wybieramy te odpowiadające naszym 
preferencjom: 3 pokoje z kuchnią w niewygórowanej cenie. Stan-
dard mieszkania nie musi być wysoki, w razie zniszczeń koszty 
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remontu nie są znaczne. Wynajmując pierwsze mieszkanie mie-
liśmy wiele obaw, w jakim będzie stanie, gdy przyjdzie zwracać je 
właścicielowi. Obawy te okazały się bezpodstawne, wielu miesz-
kańców domów utrzymuje mieszkania w czystości, choć oczywi-
ście monitorujemy sytuację i wkraczamy, kiedy czystość odbiega 
od norm ogólnie przyjętych. 

Informujemy właściciela, że jesteśmy stowarzyszeniem, które 
pomaga osobom wyjść na prostą w życiu. Mówimy, że są to oso-
by w trudnej sytuacji, po terapii uzależnień, chcą zmienić swoje 
środowisko życia, aby nie wracać tam, gdzie nadużywali alko-
holu. Mówimy, że mieszkanie będzie miało opiekuna, który kilka 
razy w tygodniu się w nim pojawi oraz że kontrolujemy trzeź-
wość mieszkańców. Czasem bywa tak, że właściciel po obejrzeniu 
naszej strony internetowej wycofuje się. Są jednak ludzie, którzy 
rozumieją sytuację i wynajmują mieszkanie. 



31

Rozkład mieszkania

W dużym pokoju ustawiamy stół, przy którym mogą usiąść wszy-
scy mieszkańcy. W wyposażeniu jest pralka, lodówka, często też 
telewizor. W pokojach mieszkają po dwie osoby, czasem są to 
pary. Mniejszy pokój zajmuje jedna osoba. 

Przyjęcie do mieszkania – wręczenie kluczy

Opiekun mieszkania po podpisaniu kontraktu oraz przygotowa-
niu wyprawki przekazuje klucze. Zawozi daną osobę na miejsce, 
wskazuje pokój, który może zająć. Oprowadza po mieszkaniu 
i przedstawia zasady. Informuje innych mieszkańców o nowym 
gościu, prosi o życzliwe przyjęcie. 

Wręczenie kluczy jest istotnym momentem. Kiedy osoba bez-
domna otrzymuje klucze, uzyskuje poczucie sprawczości w swo-
im życiu. To ona decyduje, kiedy otwiera i  zamyka, zarządza 
swoim czasem, wyjściem i przyjściem. To bardzo ważny moment 
w drodze powrotu do społeczeństwa, każdy chce mieć dom i klu-
cze do niego.

Wyżywienie

Zapewniamy minimalne wyżywienie na początek. Staramy się 
pozyskać ze sklepów żywość z końcowym terminem ważności. 
Jest to duży zastrzyk pomocy dla naszych mieszkańców, ale też 
wymaga od nich zaplanowania posiłków, zamrożenia części i ra-
cjonalnego gospodarowania. Warsztaty kulinarne są też formą 
wsparcia w wyżywieniu mieszkańców, zawsze jest przyrządzane 
więcej pożywienia, tak aby można było zjeść kolejnego dnia. 

Wyprawka

Dajemy komplet pościeli, kołdrę, poduszkę i prześcieradło. Do 
higieny osobistej: ręcznik oraz środki higieniczne, takie jak szam-
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pon, żel do mycia, pasta i szczoteczka do zębów, maszynki do 
golenia dla mężczyzn. 

Opiekun mieszkania

Do każdego mieszkania przypisany jest opiekun. Zna mieszkań-
ców, często uczestniczy w procesie na etapie pierwszych roz-
mów. Podpisuje kontrakt z podopiecznym. Informuje o progra-
mie, proponowanej ścieżce wyjścia z bezdomności. Monitoruje 
obecności podczas spotkań grupowych. Do mieszkania przy-
jeżdża kilka razy w tygodniu, częściej pojawia się gdy widzi, że 
występują kłopoty, np. pojawia się alkohol. Często kontaktuje się 
telefonicznie, pyta o bieżące sprawy, zdrowie. Ma stały kontakt 
z wolontariuszami, którzy towarzyszą mieszkańcom. Zachęca 
mieszkańców do podejmowania różnych aktywności. Koordy-
nuje wolontariat, spotkania odbywające się na terenie domu. 
Dba o  dom, potrzebne naprawy, ma kontakt z  właścicielem 
 mieszkania. 

Warsztaty kulinarne

W programie wyjścia z bezdomności duży nacisk stawiamy na 
prawidłowe więzi. Świetną okazją do tego są warsztaty kuli-
narne dla mieszkańców. Forma warsztatów jest doskonałą oka-
zją do uczenia się różnych sytuacji, które pojawiają się w życiu 
codziennym.

Podczas każdych warsztatów wybierany jest szef kuchni, któ-
ry przedstawia swój pomysł na potrawę, jaką chciałby wspólnie 
z innymi osobami przyrządzić. To on sporządza listę zakupów 
i razem z wolontariuszkami idzie na zakupy, następnie rozdzie-
la między uczestnikami zadania do wykonania i czuwa nad pra-
widłową ich realizacją. Gdy pojawia się dylemat „jak doprawić 
potrawę”, to szef kuchni ma decydujący głos. Uczestnicy warsz-
tatów jednak nigdy nie nadużywają roli szefa kuchni, a wręcz 
przeciwnie, często pytają pozostałe osoby, jakie mają propozycje 
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i rozważają ich pomysły. Dzięki temu przygotowane przez nas 
potrawy są zawsze smaczne. Konsumujemy je przy wspólnym 
stole i jest to kolejna okazja do poznania się. Jest to czas nawią-
zywania relacji między wolontariuszami a uczestnikami, które 
trwają także po ukończeniu projektu. 

Obowiązki mieszkańców

Mieszkania nie traktujemy jako instytucji, obowiązuje w nim re-
gulamin, ale jest on przekazywany ustnie. Obowiązują normy 
społeczne, takie jak cisza nocna, życzliwość, uprzejmość, doga-
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dywanie się z innymi w sprawie porządków i jeśli mieszkańcy wy-
rażą taką wolę - w sprawie wspólnego gotowania posiłków. 

Czas przebywania w domu

Przyjmujemy średni czas 3-6 miesięcy. Niektórym osobom po-
trzeba krótszego czasu, aby podjąć pracę i stanąć „na nogi”. Na-
tomiast nawet dłuższy czas przebywania w domu, jeśli osoba nie 
uczęszcza regularnie na grupę czy zaczyna stopniowo wracać do 
używania alkoholu, nie przynosi dobrych efektów. 

Problemy

Główny to spożywanie alkoholu po kryjomu. Osoby uzależnione 
nie umieją nad tym zapanować i w krótkim czasie kończy się to 
ciągiem alkoholowym. Pod jego wpływem pojawiają się awantury. 
Sąsiedzi wzywają policję, powiadamiają właściciela mieszkania, 
co bywa przyczyną wypowiedzenia umowy najmu. 

Taki list do mieszkańców - po wypowiedzeniu najmu i wypro-
wadzeniu się z mieszkania - napisaliśmy i powiesiliśmy na klatce 
schodowej. 
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Inne problemy to niedogadywanie się mieszkańców między 
sobą, co powoduje wiele spięć. 
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VIII. Przygotowanie 
wolontariuszy
1. Dialog motywujący (DM)

Dialog motywujący to oparty o współpracę styl prowadzenia roz-
mowy, służący umocnieniu u osoby jej własnej motywacji i zo-
bowiązania do zmiany. Zwraca szczególną uwagę na język zmia-
ny, ma w zamierzeniu umocnić motywację i zobowiązanie do 
osiągnięcia konkretnego celu przez wydobycie lub zbudowanie 
u osoby jej własnych powodów do zmiany w atmosferze akcep-
tacji i współczucia.

Założenia

• zmiana jest możliwa,
• nie ma jednego sposobu osiągnięcia zmiany (wskazujemy 

kilka dróg i opcji),
• istotne jest podążanie za rozmówcą i otwartość na każde-

go człowieka,
• za pośrednictwem określonych strategii motywujących 

i umiejętnie prowadzonej rozmowy motywującej możliwa 
jest zmiana motywacji zewnętrznej na wewnętrzną.

Przeszkody do pokonania

Opór - wiąże się z określonymi uczuciami i zachowaniami zacho-
dzącymi w relacji interpersonalnej, które wynikają z braku współ-
pracy lub wzajemnych nacisków. Opór nie jest cechą charakteru 
lub stanem chronicznym, w którym ktoś pozostaje.
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Przykłady oporu to: spieranie się, przerywanie, zaprzeczanie, 
ignorowanie, obrażanie, zapominanie o spotkaniach lub spóźnia-
nie się, mówienie za dużo lub nie na temat, milczenie.

Ambiwalencja – to stan umysłu, w  którym doświadczamy 
współwystępujących sprzecznych uczuć, myśli lub działań od-
nośnie do sytuacji, zjawiska, osoby czy przedmiotu. To dylemat 
rozbieżności „chcę to zrobić, ale… (obawiam się, że nie dam rady, 
nie wyjdzie mi, trochę chcę –trochę nie chcę itp.)”.

Ambiwalencja i niepewność to elementy każdego zachowania 
adaptacyjnego poddawanego zmianie (np.zmiana pracy, przej-
ście na dietę, rozpoczęcie aktywności sportowej) oraz każdego 
zachowania problemowego (np. nadużywania alkoholu i innych 
substancji psychoaktywnych, agresja, zaburzenia jedzenia itd.).

Rozwój i zdrowie są powiązane z umiejętnością przezwycię-
żania ambiwalencji (radzenia sobie ze sprzecznymi tendencjami). 
Brak zmiany zachowania powiązany jest z brakiem umiejętności 
i wiedzy w radzeniu sobie z ambiwalencją (sprzecznością mię-
dzy np. wyznawaną wartością a działaniem - ważne jest dla mnie 
zdrowie i relacje rodzinne, jednocześnie nadużywam alkoholu, 
próbując redukować napięcie i stres). Pomaga tu pytanie o war-
tości: Co jest dla Ciebie ważne ? (zdrowie, rodzina, praca…) Jak tę 
wartość realizujesz? 

Co robić aby nie powodować oporu?
• informacje powinny być podawane a nie narzucane,
• należy dowiedzieć się, czy osoba chce danej informacji,
• należy przedstawić wachlarz możliwości (wszystkie od 

razu, a nie po jednej) i pozwolić wybrać jedną z nich,
• warto pozwolić - wprost lub w domyśle - nie zgodzić się 

z tym co mówimy,
• po przekazaniu informacji należy zachęcić rozmówcę, aby 

sam uznał jakie znaczenie mają dla niego te dane, aby wy-
ciągnął z nich wnioski,

• po udzielonej informacji warto zapytać o  odczucia 
rozmówcy.
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Zasady DM

• wyrażanie empatii,
• wspieranie poczucia własnej sprawczości,
• rozwijanie rozbieżności,
• podążanie za oporem.

Co jest pomocne w DM?

• indywidualne podejście do każdego człowieka,
• czujność w obserwowaniu i trafnym rozpoznawaniu wer-

balnych i niewerbalnych reakcji rozmówcy,
• koncentracja na zasobach i mocnych stronach osoby, za-

miast na jej deficytach i słabościach,
• szacunek i zgoda na autonomię,
• akceptacja dotychczasowych doświadczeń i wyborów,
• nastawienie na osobę i na jej rozwój, a nie na interpretację 

i ocenę jej zachowania,
• odrzucenie stygmatyzowania i etykietowania (uzależniony, 

narkoman, alkoholik itp.),
• budowanie relacji opartej na partnerskiej współpracy,
• umiejętność okazywania w adekwatny sposób empatii.

Narzędzia - oars (wiosła)

O – (open questions) pytania otwarte
A – (afirmation) dowartościowywanie
R – (reflective listening) odzwierciedlanie
S – (summarizing) podsumowanie

Pytania otwarte
• umożliwiają zbieranie licznych informacji i danych,
• postawa: uważne zainteresowanie, budzenie w sobie cie-

kawości tym, jak osoba postrzega cel i  miejsce zmiany 
w swoim obecnym życiu.
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Dowartościowania
Technika, która potrafi „zmiękczyć” nawet najbardziej opor-

ną osobę i zmniejszyć jej nastawienie obronne. Dzięki nim osoba 
czuje się doceniona, a jej wysiłki zauważone. Warto pamiętać, aby 
dowartościowania były szczere i nie brzmiały sztucznie. 

Przykłady:
„Przyszedł Pan dziś na czas, dziękuję za to”.
„Pomimo trudności stara się pan iść do przodu. To naprawdę 

imponujące”.

Odzwierciedlenia
• trafne empatyczne odzwierciedlenia wymagają słuchania 

nie tylko tego, co osoba mówi,
• postawa: nieoceniająca, unikająca krytykowania lub 

obwiniania.

Podsumowania
• to szczególna forma odzwierciedlenia, w której zbiera się 

wypowiedzi osoby z całej rozmowy. Podsumowania uła-
twiają zmianę tematu oraz świetnie domykają spotkania,

• powody stosowania: pokazanie rozmówcy, że jest się uważ-
nym słuchaczem. Ukierunkowanie osoby poprzez podkre-
ślenie jej własnych wypowiedzi na temat celu, do którego 
zmierza.

Duch DM, czyli tzw. „melodia” dialogu motywującego

• partnerstwo –DM przeprowadza się „dla” osoby i „z nią”,
• akceptacja – to bezwarunkowa wartość, trafna empatia, 

dowartościowanie, autonomia,
• współczucie - postawa współczująca to aktywne wspiera-

nie dobra innej osoby, stawianie na pierwszym miejscu jej 
potrzeb,
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• wydobywanie: „ty masz to, czego potrzebujesz i razem to 
znajdziemy”-polega na odszukaniu mocnych stron osoby 
i jej zasobów, a nie na skupianiu się na deficytach.

Cztery procesy w dialogu motywującym

1. Angażowanie
• to stworzenie atmosfery współpracy,
• odwołanie się do systemu wartości,
• nie jesteśmy przeciwnikami/nauczycielami lecz 

partnerami.

2. Ukierunkowywanie
• to ciągły proces poszukiwania i podtrzymania kierunku,
• to osoba, z którą współpracujemy decyduje, czy i jak dążyć 

do zmiany, nie można jej nic narzucić,
• nie udzielamy porad, ale wspieramy chęć zmiany.

3. Wywoływanie
• wzmacnianie wewnętrznej motywacji do zmiany,
• wzmacnianie wiary we własną skuteczność.

4. Planowanie
• rozwijanie zobowiązania do zmiany,
• sformułowanie konkretnego planu działania.

2. Dysfunkcje społeczne

Nieprawidłowe funkcjonowanie osoby, niezgodne z normami 
społecznymi, jakie wokół niej obowiązują. 

Uzależnienie: nabyty stan zaburzenia zdrowia psychiczne-
go i fizycznego, który charakteryzuje się okresowym lub stałym 
przymusem wykonywania określonej czynności lub zażywania 
psychoaktywnej substancji chemicznej. 
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Etapy drogi do uzależnienia:

• eksperymentowanie - „sprawdzanie jak to jest”, powodo-
wane zazwyczaj ciekawością, która kieruje ludzi w stronę 
nowych, czasem zakazanych doświadczeń,

• używanie ryzykowne - nadmierne używanie substancji 
psychoaktywnej, które nie powoduje jeszcze co prawda 
szkód somatycznych czy psychicznych w życiu człowieka, 
jednak znacznie zwiększa ryzyko ich powstania, 

• używanie szkodliwe – w różnych obszarach życia osoby 
używającej, zaczynają się pojawiać straty wynikające z pi-
cia/brania. Najczęściej na tym etapie kontaktów z substan-
cją osoba używająca zaczyna tracić kontrolę używania,

• uzależnienie.

Rodzaje uzależnień:

• chemiczne (od alkoholu, od innych substancji psy-
choaktywnych, takich jak: nikotyna, marihuana, koka-
ina, amfetamina czy dopalacze, od leków (nasennych czy 
uspakajających),

• behawioralne (od komputera, od Internetu, smartfona, ha-
zardu, od pracy, od ćwiczeń fizycznych, od seksu, porno-
grafii, od zakupów).

Błędne koło uzależnienia: zażycie (alkohol itp.) - chwilowa ulga 
- poczucie winy - chęć ulgi – sytuacja – napięcie/stres - chęć 
ulgi - zażycie itd.

Intensywne i długotrwałe picie pozostawia trwałe ślady w na-
stępujących obszarach funkcjonowania psychologicznego:

• w sferze doświadczania stanów emocjonalnych,
• w sferze aktywności umysłowej tworzącej system orienta-

cji poznawczej,
• w centrum osobowości określającym tożsamość i poczucie 

wartości czyli w systemie Ja.
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Mechanizm uzależnienia

Pragnienie alkoholu może wyłonić się z każdego przykrego sta-
nu emocjonalnego i z każdej pokusy doznania przyjemności oraz 
z sytuacyjnych okoliczności, tworzących tzw. okazje. Osoba uza-
leżniona jest praktycznie bezbronna wobec tych pragnień. 

U większości osób uzależnionych możemy obserwować kil-
ka wspólnych zjawisk, które tworzą wewnętrzne źródło stresu 
i trudności osobistych oraz ukierunkowują destrukcyjne funkcjo-
nowanie człowieka. 

• Nastawienie autodestrukcyjne (niskie poczucie wartości, 
dręczenie i poniżanie siebie, myśli samobójcze, negatywne 
wizje własnej osoby i własnego życia.

• Destrukcyjne schematy relacji międzyludzkich (nastawie-
nia obronne lub agresywne, gotowość do wycofania się 
i  izolacji, podejrzliwość i brak zaufania, nastawienia lub 
tzw. cechy antyspołeczne lub aspołeczne).

• Rozpad systemu wartości i brak konstruktywnej wizji życia 
(zwątpienie, brak wiary w pozytywne wartości i w możli-
wości ich realizacji, manipulowanie destrukcyjnymi wizjami 
własnego życia).

Głód alkoholowy to silna potrzeba wypicia alkoholu z bardzo 
przykrym stanem napięcia emocjonalnego połączonego z pra-
gnieniem natychmiastowej ulgi. Objawy głodu alkoholowego do-
tyczą zarówno psychiki, jak i ciała. To pojawienie się natrętnych 
myśli dotyczących picia alkoholu, niepokój, lęk, rozdrażnienie, 
zaburzenia koncentracji i uwagi, poczucie osłabienia i braku 
energii, wyjątkowa chwiejność nastroju.

Zaburzenie psychiczne - wzorce zachowań będące źródłem 
cierpienia i utrudnień w  indywidualnym funkcjonowaniu. Ich 
rodzaje to: zaburzenia nastroju (afektywne), otępienie, urojenia, 
schizofrenia, depresja, zaburzenia dwubiegunowe, zaburzenia 
związane z lękiem i stresem, zaburzenia odżywiania.
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Zaburzenia osobowości: osobowość paranoiczna, schizoidal-
na, aspołeczna, histrioniczna, anankastyczna, lękliwa, zależna.

3. Mediacje 

Mediacje to sposób rozwiązywania konfliktu, znalezienie ugo-
dy akceptowalnej przez uczestników mediacji. Mediator buduje 
pozytywną atmosferę, w której wszystkie strony mogą ze spo-
kojem zapoznać się z  inną perspektywą problemu, w tym też 
z aspektami prawnymi. Wymiana informacji, inne spojrzenie na 
sytuację umożliwiają pełniej ją zrozumieć i w rezultacie znaleźć 
akceptowalne rozwiązanie. Rozwiązanie to spisane w  formie 
ugody mediacyjnej, może być złożone w sądzie celem jej zatwier-
dzenia i nadania klauzuli wykonalności. 

Mediacje są pokojową formą rozwiązywania konfliktów w róż-
nych przestrzeniach życia. To sposób na wypracowanie ugody 
mimo przeciwieństw zdań, argumentacji, punktu widzenia stron. 

Rodzaje mediacji:

Sądowe i pozasądowe, rodzinne, rozwodowe, karne (o wykrocze-
nia), cywilne, pracownicze, gospodarcze, administracyjne, z nie-
letnim sprawcą czynu karnego.

Zasady mediacji:

Dobrowolność, bezstronność, poufność, akceptowalność, 
neutralność.

Zalety mediacji:

• budują pozytywne relacje międzyludzkie,
• składają się na fundament porozumienia, przełamują barie-

ry oraz redukują napięcia społeczne,
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• najczęściej prowadzą do zakończenia konfliktu na stałe,
• prowadzą do wypracowania satysfakcjonującego rozwiąza-

nia konfliktu,
• to strony decydują o  ostatecznym wyniku rozwiązania 

sporu,
• równa pozycja obu stron,
• możliwość spojrzenia na konflikt z innej perspektywy,
• umożliwiają swobodną wymianę argumentacji,
• skuteczność finalizowania porozumień mediacyjnych jest 

znacznie wyższa niż sądowych,
• postępowanie sądowe trwa krócej,
• redukowane są koszty, które generuje postępowanie 

sądowe.

Etapy mediacji:

• zgłoszenie sprawy do mediacji,
• sesje/posiedzenie mediacyjne wstępne – informacyjne,
• sesje/posiedzenia mediacyjne,
• podpisanie ugody.

Monolog mediatora

• przedstawienie się mediatora i organizacji,
• nakreślenie ram czasowych i celu danego spotkania, także 

poinformowanie jak będzie to spotkanie wyglądać,
• wyjaśnienie stronom idei mediacji oraz zasad i reguł jej 

prowadzenia, a także aspektu logistycznego (ilość spotkań, 
czas trwania itp.),

• wskazanie korzyści z mediacji i jej skutków, 
• pytanie o zgodę na mediację. 
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IX. Wytyczne do tworzenia 
indywidualnych ścieżek 
wsparcia
Indywidualne plany działania tworzone są nie tylko przez osobę 
prowadzącą, ale przede wszystkim przez samego podopieczne-
go wychodzącego z bezdomności. Jest to warunek konieczny, 
by taka ścieżka wsparcia mogła być efektywnie zrealizowana - 
wspierana osoba powinna odczuwać chęć działania i motywa-
cję płynącą z wewnątrz, a nie narzucaną przez pracownika czy 
wolontariusza. Podopieczny decyduje, które aspekty życia na-
dają się do poprawy czy zmiany: głównym celem zazwyczaj jest 
niezależność, ale drogi do niej zależą od osobistych czynników. 
Indywidualna ścieżka wsparcia może zawierać kategorie takie jak 
stabilizacja finansowa - stała praca, poprawa zdrowia psychicz-
nego czy fizycznego, odnowienie kontaktów z rodziną, wynaję-
cie stancji, utrzymanie abstynencji od alkoholu czy narkotyków, 
uczestnictwo w terapii, pozostanie w kontakcie z osobami czy 
instytucjami oferującymi wsparcie, i wiele innych. Plan ten po-
winien być konkretny, zawierać poszczególne zadania i terminy 
ich wykonania, oraz aktualizowany, kiedy pojawią się zmiany. 
Dzięki indywidualnym ścieżkom wsparcia cele realizowane przez 
podopiecznych i formy pomocy oferowane przez Centrum Wo-
lontariatu stają się jasne, zmierzające do niezależności danego 
podopiecznego. Plan taki powinien mieć również określoną datę 
końcową - nie oznacza to, że osoba wspierana nie może mieć już 
kontaktu z osobą prowadzącą czy otrzymywać wsparcia, ale że 
obie strony mają nadzieję na stanięcie przez nią na nogi w danym 
czasie. 

Każda osoba jest inna, choć z pewnością łączy je wiele wspól-
nych cech. Należy przyjrzeć się bliżej przyczynom bezdomności 
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danej osoby. Do najczęściej spotykanych należą: uzależnienia, 
lenistwo, brak dobrych wzorców, przebywanie w patologicznym 
środowisku, opuszczenie zakładu karnego, problemy zdrowotne. 

Pierwszą i podstawową sprawą jest budowanie relacji, aby 
osoba bezdomna nam zaufała. Dzieje się to przez działanie punk-
tów pomocy osobom bezdomnym, gdzie codziennie w okresie 
jesienno-zimowym oraz w okresie letnim dwa razy w tygodniu 
wydajemy gorące posiłki a także odzież, obuwie, kołdry, leki. Wo-
lontariusze mają dla wszystkich życzliwe słowo. Do osób, które 
z różnego powodu nie docierają do punktu wsparcia (proble-
my zdrowotne, oddalenie od życia), dojeżdża „Mobilny Gorący 
Patrol”, który nocą dociera do ludzi zamieszkujących altany na 
ogródkach działkowych, pustostany, wiaty śmietnikowe. Posługę 
tę wykonujemy od 20 lat, dlatego mamy zaufanie w środowisku 
osób bezdomnych. 

Najważniejsze co dajemy, to obecność i nadzieja, że o nich 
pamiętamy. W rozmowach staramy się mówić o możliwościach 
zmiany życia, pokazujemy ścieżkę tych możliwości. Dla różnych 
osób zaczyna się ona w różnym miejscu. Wiele osób robi duży 
wysiłek, przychodząc do punktu wsparcia i korzystając z łaźni, 
gdzie może dostać ubranie na zmianę oraz wziąć ciepły prysznic. 
U niektórych proces decydowania się na wysiłek zmiany życia 
trwa długo, mimo że jest on niewidoczny z punktu widzenia ob-
serwatora zewnętrznego, to te decyzje są bardzo ważne. 

Umówienie się na rozmowę traktujemy jako początek indy-
widualnej ścieżki wsparcia. Najczęściej jest to decyzja odbycia 
detoksu na Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Absty-
nencyjnych, dla osób w ciągu alkoholowym. Wspieramy osoby 
na tym etapie potrzeby bycia trzeźwym, udzielając informacji, 
gdzie znajduje się taki punkt, mówimy o konieczności skierowa-
nia. Osoba ma możliwość skorzystania z telefonu i umówienia się 
na termin odbycia terapii. Motywujemy i utwierdzamy w decyzji, 
rozwiewamy wątpliwości. Osoby, które mają trudności w samo-
dzielnym poruszaniu się, zawozimy na miejsce. Zaopatrujemy 
w potrzebne rzeczy higieniczne i odzież.



47

Z miejsca w mieszkaniu treningowym osoba może skorzystać 
najczęściej po terapii uzależnień, czasem trafiają tam osoby, któ-
re nie decydują się na terapię, ale chcą wychodzić z bezdomno-
ści. Widzimy, że osoba przychodzi przez jakiś czas do punktu 
wsparcia i utrzymuje się w trzeźwości. 

Opiekun mieszkania po rozmowie z  beneficjentem ukła-
da z nim indywidualną ścieżkę wyjścia z bezdomności. Ważne 
czynniki, które brane są pod uwagę to: stan zdrowia, czy oso-
ba ma dokument tożsamości, ubezpieczenie, jest zarejestrowa-
nia w Urzędzie Pracy, czy potrzebuje dokumentów np. z ZUS, 
do określenia grupy inwalidzkiej. Pytamy o kontakty z rodziną, 
możliwość ich odnowienia. O  pracę - określenie możliwości 
i preferencji, pomagamy pisać CV. Proponujemy podejmowanie 
drobnych prac w przedsiębiorstwie społecznym, które założyli-
śmy w tym celu, aby wdrażać „naszych” w pracę i podejmowanie 
obowiązków, uczyć dotrzymywania słowa, budować ich poczucie 
wartości przez dobrze wykonaną pracę. 

Indywidualny plan zawiera cele, jakie osoba bezdomna sobie 
zakłada, rozpisane krok po kroku. Może to być wyrobienie sobie 
dowodu osobistego, zarejestrowanie w Urzędzie Pracy dla zdo-
bycia ubezpieczenia. Albo kontakt z lekarzem rodzinnym, wyko-
nanie badań, podjęcie leczenia dolegliwości. Plan zakłada także 
cotygodniowy kontakt z wolontariuszem, który zapewnia osobi-
ste wsparcie, a także spotkania z psychologiem, udział w grupie 
terapeutycznej i grupie wsparcia. Dodatkowo można zaplano-
wać udział w innego rodzaju pożytecznych spotkaniach, jak np. 
warsztaty gotowania. 

Ważnym punktem jest monitorowanie udziału w grupie i in-
nych spotkaniach, przyglądanie się trzeźwości w przypadku osób 
uzależnionych.
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X. Wsparcie psychologiczne
Zindywidualizowana pomoc psychologiczna, kierowana do 
osób będących w kryzysie bezdomności, jest z pewnością jedną 
z ważniejszych form wsparcia. Opiera się ona w szczególności 
na zapoznaniu z problemami, trudnościami oraz niejednokrotnie 
skomplikowanymi życiorysami osób, które decydują się na nowy 
krok w życiu. Pomimo najczęściej długiego okresu przebywania 
na ulicy postanawiają zmierzyć się ze swoją przeszłością oraz za-
cząć budować nową rzeczywistość. Wymaga to przede wszyst-
kim dużej odwagi ze strony osoby bezdomnej, a także sprzyjają-
cych warunków ze strony otoczenia. Często decyzja o tym, żeby 
spróbować żyć inaczej, wymaga czasu, ważne jest jednak aby była 
dobrowolna i kierowana chęcią do zmiany dla samego siebie.

Pierwszym etapem udzielania wsparcia psychologicznego jest 
najczęściej przeanalizowanie traum i trudnych wydarzeń, które 
pośrednio bądź bezpośrednio doprowadziły do bezdomności. 
Zdarza się, że należy cofnąć się aż do okresu dzieciństwa,w któ-
rym pojawiły się pierwsze nieprawidłowości takie jak: przemoc 
fizyczna, psychiczna, seksualna, odtrącenie, brak poczucia bez-
pieczeństwa, używki. Większość z osób przebywających na ulicy 
ma za sobą także przeszłość kryminalną oraz pobyt w więzie-
niu. To również jest obszar, który dobrze jest przepracować na 
spotkaniach z psychologiem. Ważne jest jednak, aby to wszystko 
odbywało się w tempie dostosowanym do każdej z osób potrze-
bujących. Należy zbudować relację opartą na zaufaniu oraz zda-
wać sobie sprawę z tego, że nie każdy otwiera się w jednako-
wym tempie, różnice wynikają z wielu czynników, między innymi 
ze stopnia gotowości do podjęcia danego tematu, cech osobo-
wości (np. ekstrawersja, introwersja) czy też odmiennych tem-
peramentów. Dopiero wtedy warto przejść na drugi etap, który 
ma na celu wspieranie i rozwijanie motywacji wewnętrznej do 
zmiany. Istotne jest, że rolą psychologa jest przede wszystkim 
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towarzyszenie osobie, która próbuje wyjść z kryzysu. Pomocny-
mi metodami w tym zakresie są elementy dialogu motywujące-
go, takie jak: dowartościowywanie, stawianie pytań otwartych, 
dostrzeganie pozytywnych aspektów zmiany czy badanie skraj-
ności (tj.: dopytywanie o to, co dla danej osoby jest największym 
zyskiem lub najbardziej negatywną konsekwencją wprowadzenia 
lub niewprowadzenia zmiany).
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XI. Grupy wsparcia
Grupy wsparcia prowadzone przy Centrum Wolontariatu mają 
za zadanie przede wszystkim wzmocnić aktywność i  integra-
cję społeczną osób bezdomnych, a także aktywizują społecznie 
i życiowo . Są jedną z form wsparcia osób bezdomnych z wyjścia 
z bezdomności. Grupy pozwalają na wzmacnianie kompetencji 
i umiejętności życiowych i społecznych, zwiększają potencjał 
i motywację do zmiany sposobu życia. Grupy prowadzone są 
w formie warsztatów. Uczestnicy poprzez uczestnictwo uczą się 
wzmocnienia samokontroli, podejmowania zachowań konstruk-
tywnych i unikania zachowań ryzykownych, kształtowania umie-
jętności psychospołecznych i osobistych. Na spotkaniach prowa-
dzone są treningi umiejętności interpersonalnych i umiejętności 
rozwiązywania problemów, treningi gospodarowania własnym 
budżetem i prowadzenia gospodarstwa domowego. Uczestnicy 
poznają czynniki wpływające na samoocenę, ograniczenia i znie-
kształcenia poznawcze, nieracjonalne przekonania na temat sie-
bie i innych, dysfunkcjonalne zachowania przyczyniające się do 
obniżenia poczucia wartości, techniki budowania poczucia wła-
snej wartości. Grupy wsparcia opierają się na wspólnym poszu-
kiwaniu rozwiązań problemów, toczone są dyskusje na ważne dla 
uczestników tematy, dokonuje się pogłębianie wglądu . Są wspar-
ciem emocjonalnym w trudnych momentach życia. Na grupie 
prowadzone są również warsztaty dla osób uzależnionych, doty-
czące radzenia sobie ze stresem, trudnymi emocjami i wstydem 
oraz budowania prawidłowych relacji interpersonalnych, akcep-
tacji siebie i motywowania do zmiany. Pomimo ogromnej różno-
rodności problemów, z którymi przychodzą uczestnicy, grupa 
ma ten sam tkwiący u podstaw cel: dostarczyć emocjonalnego 
wsparcia i praktycznej pomocy w radzeniu sobie z problemami 
wszystkich członków.
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Doświadczenie prowadzenia grupy

Udzielanie wsparcia psychologicznego osobom w kryzysie bez-
domności pokazało mi przede wszystkim to, jak bardzo poranio-
ny może być człowiek. Właściwie każda z osób, z którą rozma-
wiałam, doświadczyła w swoim życiu odtrącenia i osamotnienia. 
Bardzo często wychowywała się w rodzinie dysfunkcyjnej, bez 
miłości i  czułości. Bez odpowiednio zorganizowanej pomocy 
trudno jest przezwyciężyć kryzys bezdomności. Gdy człowiek 
jest brudny i niewyspany, pójście do jakiejkolwiek pracy wydaje 
mu się niemożliwe. Odbudowanie relacji rodzinnych często rów-
nież początkowo nie wchodzi w grę. Dlatego tak ważne w moim 
mniemaniu jest to, aby wyciągać rękę do takich osób.

„Nasi”, bo tak nazywamy osoby, z którymi splatają się nam 
drogi w ramach Centrum Wolontariatu, to ludzie z krwi i kości, 
którzy doświadczyli wiele złego, często również popełnili wiele 
błędów, ale dalej pragną żyć i wziąć odpowiedzialność za swoje 
życie. Program pomocy osobom pragnącym wyjść z bezdomno-
ści opiera się na kilku obszarach. Jednym z nich jest udzielanie 
wsparcia psychologicznego podczas spotkań indywidualnych 
oraz grupy wsparcia.

Sfera psychiczna w kontaktach z Naszymi wymaga często 
szczególnej uwagi, między innymi dlatego, że wielu z Nich zma-
ga się z różnego rodzaju bolesnymi doświadczeniami, trauma-
mi, czasem również z chorobami psychicznymi. Niejednokrotnie 
podczas spotkań psychologicznych po raz pierwszy mogą opo-
wiedzieć o swoich przeżyciach, uczą się otwartości i konfrontują 
z własnymi emocjami. Spotkania indywidualne dają przestrzeń do 
tego, aby w atmosferze spokoju i dyskrecji odnaleźć drogę w głąb 
siebie. Z kolei na grupie wsparcia uczestnicy dzielą się swoimi 
spostrzeżeniami i przemyśleniami. Jest to ważne, ponieważ po-
maga zrozumieć i dostrzec, że nie są sami, że inni również mają 
podobne lęki, obawy czy trudności. 

Dla mnie jako psychologa praca z osobami w kryzysie bez-
domności jest dużym wyzwaniem, ale przede wszystkim bardzo 
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cennym doświadczeniem. Spotkania z Naszymi uczą mnie pokory 
i cierpliwości. Myślę, że bardzo ważne w relacji psychologicznej 
jest zwrócenie uwagi na wolność i możliwość wyboru każdego 
człowieka oraz czułe pochylenie się nad jego historią.

Maria Pawluk
Psycholog w Centrum Wolontariatu,  

prowadząca grupy wsparcia

CICERONE – System indywidualnego wsparcia osób 
bezdomnych i opuszczających zakłady karne

Idea cicerone zrodziła się w środowisku Centrum Wolontariatu 
w Lublinie z doświadczeń pomocy osobom bezdomnym i opusz-
czającym zakłady karne. Cicerone to towarzysz, osoba decydu-
jąca się na krótszy lub dłuższy czas wspomagania innych, którzy 
próbują pokonać jakieś kryzysy. Cicerone nie podejmują roli kla-
sycznego coacha ani terapeuty. Podstawową rola cicerone jest 
relacja jeden na jeden, tzn. jeden cicerone towarzyszy jednemu 
bezdomnemu/byłemu więźniowi.

Osoby, które podejmują się funkcji cicerone nie są psycholo-
gami, socjologami czy pedagogami (choć mogą mieć takie wyksz-
talcenie). Wśród naszych cicerone są inżynierowie, pracownicy 
naukowi, studenci ostatnich lat studiów, bankowcy, pracowni-
cy administracyjni, mamy także przypadek byłego bezdomnego. 
Kandydaci na cicerone przechodzą podstawowe przygotowanie, 
które obejmuje zapoznanie się z portretem psychologicznym 
osoby wykluczonej, strukturą dialogu motywacyjnego i asertyw-
nego funkcjonowania wobec wykluczonych. Kładziemy nacisk na 
regularne spotkania cicerone, podczas których dzielimy się do-
świadczeniem wspierania osób wykluczonych, próbujemy znaj-
dować rozwiązania problemów, które napotykają cicerone. Ma to 
charakter podobny do superwizji.

W praktyce cicerone zawierają znajomość z konkretną osobą 
próbującą pokonać swój kryzys, najczęściej pierwsze spotkanie 
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następuje w Punktach Pierwszego Kontaktu prowadzonych przez 
CW. Zwykle ma to charakter naturalny, przy okazji wydawania 
posiłków lub w podobnych okolicznościach. Nie narzucamy har-
monogramu ani form kontaktu pomiędzy cicerone a osobą wy-
kluczoną. Sugerujemy tylko, że dobrze byłoby gdyby kontakt był 
przynajmniej raz w tygodniu. Najlepszą formą są spotkania perso-
nalne, twarzą w twarz, np. jedna godzina tygodniowo. Miejscem 
może być siedziba CW, pokój w Domu Nadziei, ale także spacer 
czy wspólna kawa. Cicerone i podopieczny wymieniają pomiędzy 
sobą numery telefonów i/lub adresy mailowe. Jeśli okoliczno-
ści za tym przemawiają wsparcie jest udzielane telefonicznie/
mailowo. 

W naszym zamyśle, ale i w praktyce, rola cicerone opiera się 
na towarzyszeniu osobie wykluczonej. Oznacza to w pierwszym 
rzędzie gotowość słuchania i wysłuchania osoby wykluczonej. 
Ludzie, z którymi mamy do czynienia nie chcą być nigdzie słu-
chani, znają głównie „przesłuchania” na policji lub w prokura-
turze. Tymczasem potrzebują opowiedzieć swoje życie, często 
burzliwe i trudne, szukają słuchacza. Mamy na myśli aktywne 
słuchanie, w którym dajemy do zrozumienia, że opowiadane hi-
storie są dla nas ważne. Drugą istotną cechą cicerone jest zdol-
ność i chęć zrozumienia słuchanej osoby, bez oceniania i kryty-
kowania. W odczuciu cicerone mogą to być sytuacje typu „Tak, 
rozumiem Cię, choć nie zgadzam się”. Zrozumienie oznacza eg-
zystencjalną akceptację czyjegoś życiorysu, a nie zaspakajanie 
niezdrowej ciekawości. 

Spotkania cicerone z osobą wykluczoną obejmują także roz-
mowy o bieżących problemach, najczęściej obydwu stron. Wów-
czas pojawiają się tematy pracy, rodziny, wątki religijne czy 
społeczne.

Cicerone spełniają też funkcje doradcze dotyczące zwykłych 
problemów, zdrowotnych, higienicznych, wiążących się z zaku-
pami czy wizytami w urzędach. Przy czym unikamy załatwiania 
za kogoś ich spraw. Sięgamy tutaj do obrazu – „Mogę Ci na jakiś 
czas dać ramię, wesprzyj się, ale nie będę Cię nosić na plecach, 
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bo nie dam rady!” Staramy się zwracać uwagę na próby manipu-
lacji. Wykluczamy wsparcie finansowe dla podopiecznego.

Relacje pomiędzy cicerone a osobą wykluczoną są silnie zin-
dywidualizowane, w zasadzie każda para ma swój własny model 
komunikacji, rejestr spraw ważnych, ulubionych tematów oraz 
czasu i miejsca spotkań.

Po kilku latach funkcjonowania cicerone jako elementu wspar-
cia w procesie włączania osób wykluczonych oceniamy go bar-
dzo pozytywnie i zamierzamy rozwijać.

Oddajemy głos trzem osobom, które podjęły się roli cicerone:

Cicerone – świadectwa

Świadectwo 1

Co ważne? Być. W zasadzie cały program można zawrzeć w tym 
jednym słowie. Być dla drugiego człowieka w momencie jego 
kryzysu. Starać się nawiązać i utrzymać relację. Trwać przy nim. 
Mimo wzlotów i upadków. Ofiarować pomoc, nie osądzając dru-
giego człowieka. Po prostu „być”. 

Co trudne? Wykonać pierwszy krok. Wyjść do człowieka. Na-
wiązać z nim kontakt. Odbudować jego zaufanie do drugiego 
człowieka.

Co owocne? Ludzie i  ich zmiana. Nawet chwilowa. Ujrzeć 
człowieka walczącego, podnoszącego się z ulicy. Zdeterminowa-
nego i chcącego zmienić swoje życie. Niczym „piękno wydoby-
wające się z popiołów”.

Michał - 27 lat, pracownik Politechniki Lubelskiej,  
wolontariusz programu Centrum Wolontariatu  

„Gorący Patrol” od 2,5 lat.
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Świadectwo 2

W pomaganiu ważna jest wiarygodność, zaufanie, szczerość, 
uczciwość i odpowiedzialność. Określenie jasnych granic pomo-
cy i konsekwencja w jej realizacji. 

Mam szereg doświadczeń związanych z uzależnieniem alko-
holowym. Jestem żywym przykładem, że można przestać pić, 
być bezdomnym, po prostu żyć normalnie. Tymi wszystkimi do-
świadczeniami mogę się podzielić z innymi, doradzić co robić, by 
się udało, utrzymać z nimi kontakt. 

Trudne jest to, że pomaganie w wielu przypadkach kończy się 
porażką. Nie ten czas, brak determinacji, nieszczera chęć zaprze-
stania picia. Totalna negacja doświadczeń, trudności w nawiąza-
niu kontaktu. Czasami jest to przysłowiowa niemoc, ktoś nie chce 
zmienić swojego życia, odbić się od dna

Co owocuje? Nadzieja, że ziarno zasiane kiedyś przyniesie 
plony, oby za życia. 

Wiele radości sprawia, kiedy widzisz, że pomoc ponosi efekty, 
że te osoby się zmieniają. Porządkują swoje życie, wychodzą na 
prostą, mają jakieś cele i powoli je realizują. Kontakt telefoniczny 
i spotkania w realu to są najmilsze owoce. Wtedy widać, że warto 
pomagać, nawet gdyby to były jednostki. 

Dariusz, od roku w roli cicerone

Świadectwo 3

Kiedy otrzymałam propozycję udziału w jednym z programów re-
alizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lu-
blinie, zgodziłam się bez wahania. W trakcie rozmowy dowie-
działam się, że wybrano mnie, abym była cicerone dla jednego 
z naszych podopiecznych. Na początku nie do końca wiedziałam 
na czym miałaby polegać ta funkcja, co miałabym robić i w jaki 
sposób mogłabym pomóc osobie, z którą w pewnym sensie zo-
stałam zupełnie przypadkowo połączona. Musiałam sama sobie 
odpowiedzieć na pytanie: Kim tak naprawdę mam dla tej osoby 
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być? Koleżanką? Przyjaciółką? A może po prostu towarzyszką, 
która będzie szła obok i służyła swoim wsparciem w dobrych jak 
i gorszych momentach jej życia.

Odpowiedź na te pytania z jednej strony może wydawać się 
oczywista, jednak po głębszym zastanowieniu wcale tak nie jest. 
Musiałam rozważyć:

1. Jakie trudności pojawiają się w takiej relacji?
Jedną z kilku trudności, które napotkałam na samym począt-

ku był oczywisty lęk, czy rzeczywiście jestem właściwą osobą do 
pełnienia tej funkcji, czy sobie poradzę i przede wszystkim czy 
uda mi się nawiązać chociaż cienką nić porozumienia z tą osobą. 
Jakie będzie miała wobec mnie oczekiwania i czy im sprostam? 
Czy będzie mi w stanie zaufać i otworzyć się przede mną na tyle, 
aby móc swobodnie opowiadać o tym co się działo i dzieje się 
aktualnie w jej życiu? Z biegiem czasu lęk, który pojawił się na 
samym początku, powoli znikał.

Miałam również problem z określeniem, na jakim poziomie 
powinna być relacja między mną a osobą, której mam towarzy-
szyć oraz jaki rodzaj więzi powinien nas łączyć. Czy powinniśmy 
być w relacji koleżeńskiej, co sprawi, że będziemy na równym 
poziomie i być może łatwiej nam będzie się otworzyć i stworzyć 
pewien rodzaj więzi, czy jednak powinnam zachować pewien 
dystans, co sprawi, że druga strona będzie traktowała mnie po-
ważnie, z należytym szacunkiem i rzeczywiście będzie widziała 
we mnie kogoś kto naprawdę chce jej pomóc.

Myślę, że jednak największą trudność sprawia mi sam pro-
ces budowania wzajemnego zaufania, na który niestety potrzeba 
mnóstwo czasu. Ciężko jest być dla kogoś wsparciem w sytu-
acji, gdy osoba, której chcemy pomóc nie jest w stanie się przed 
nami otworzyć, nie jest z nami szczera i zwyczajnie nie chce nam 
zaufać.
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2. Co jest ważne w takiej relacji?
Z mojego punktu widzenia w relacji: cicerone - osoba, któ-

rej staramy się pomóc, niezwykle ważna jest obecność. Sam fakt, 
że jest ktoś obok, może mieć niezwykle istotny wpływ. Nasza 
obecność może sprawić, że drugiej osobie przestaje doskwierać 
samotność. Zostaje ona zauważona. Przestaje być obca i anoni-
mowa. W takiej relacji niezwykle ważne jest również słuchanie 
i analizowanie tego, co druga strona chce nam przekazać. Waż-
ne, żebyśmy podpowiadali różne rozwiązania, a nie sami rozwią-
zywali pojawiające się w życiu tej drugiej osoby trudności. Nie-
zwykle istotny jest też czas, który poświęcamy tej drugiej osobie. 
Ważne, aby w pewnym momencie zwyczajnie się zatrzymać i po-
święcić trochę czasu drugiemu człowiekowi.

3. Jakie będą owoce? 
Owoców tej pracy próżno jest szukać na samym początku 

tego typu relacji, ponieważ nikt tak naprawdę nie wie, jakie one 
będą. Czasami oczekujemy bardzo dużo, a w ostatecznym rozra-
chunku jest ich niewiele.

Moim zdaniem jednym z owoców takiej relacji jest więź, któ-
ra rodzi się w jej trakcie. Wzajemne zaufanie i otwartość, które 
pomagają nam poznać siebie nawzajem. Dzięki tego typu relacji 
poznajemy nie tylko innych ludzi, ale także i samych siebie. Dając 
coś od siebie, w zamian też coś otrzymujemy. Z biegiem czasu 
mogę stwierdzić, że obawy, które pojawiają się na początku, nie 
są tak istotne jak owoce, którymi możemy wspólnie się cieszyć.

Maria,  
od 8 lat wolontariuszka Gorącego Patrolu
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XII. Spotkania 
z wolontariuszami. 
Konspekty
Wskazówki wstępne

Ważne jest budowanie przyjaznej atmosfery, tak aby grupa sta-
nowiła społeczność osób, które się znają i wspierają. Dobrym 
pomysłem jest przygotowanie małego poczęstunku np. kanapek 
tak aby osoby, które przychodzą po pracy nie były głodne. Kawa, 
herbata czasem ciasto. 

Na spotkaniach siadamy w kręgu, aby każdy - każdego mógł 
widzieć. Na pierwszym spotkaniu przedstawiamy się i mówimy 
krótko o sobie. 

KONSPEKTY SPOTKAŃ
Konspekt spotkania nr 1

1.  Powitanie przez koordynatora.
2.  Podzielenie się swoimi spostrzeżeniami w towarzyszeniu 

Naszym. Opowiedzenie o radościach i trudnościach w kon-
takcie z nimi. Wymiana doświadczeń. Omówienie trudnych 
spraw.

3.  Panel informacyjny: praca z ludźmi

Każdy z nas ma swoje spostrzeżenia i swą hierarchię wartości.
Rozdajemy kartki z poleceniem: „Wymień minimum trzy czyn-

niki, które są twoim zdaniem najważniejsze w pracy z ludźmi”. 
Przykładowe odpowiedzi:
• wzajemny szacunek, życzliwość, zaufanie, akceptacja,
• jasne zasady,
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• konsekwencje - dają poczucie bezpieczeństwa,
• umiejętność słuchania i cierpliwość,
• wymaganie od siebie i od innych,
• wypracowanie jednego wspólnego stanowiska, standardy,
• możliwość „wentylacji” – dbałość o  swoje zdrowie 

psychiczne
• niepoddawanie się zniechęceniu, 
• chęć współpracy z obu stron,
• wiedza, doświadczenie,
• zbudowanie zaufania i stworzenie podstawowych więzi, 
• dobre zrozumienie i współpraca w zespole,
• oddziaływanie długofalowe bez oczekiwania na natych-

miastowe efekty,
• metoda kontaktu bezpośredniego i szczerego,
• stawianie wymagań adekwatnych do możliwości,
• zrozumienie człowieka i jego problemów, otwartość, życz-

liwa obecność, brak uprzedzeń,
• planowanie działań,
• szukanie różnych dróg i rozwiązań, brak schematycznego 

myślenia,
• nie podchodzić rutynowo do rozmów z Naszymi,
• szukanie chęci motywacji danej osoby,
• pokora,
• optymizm,
• zdrowe granice,
• czasem odmówić pomocy to pomoc.

Słuchając odpowiedzi innych wzbogacamy siebie wzajemnie. 
4.  Podziękowanie za wspólny czas, podzielenie się swoim 

doświadczeniem. 

Konspekt spotkania nr 2
1. Powitanie przez koordynatora.
2.  Podzielenie się swoimi spostrzeżeniami w towarzyszeniu 

Naszym. Opowiedzenie o radościach i trudnościach w kon-
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takcie z nimi. Wymiana doświadczeń. Omówienie trudnych 
spraw.

3.  Panel informacyjny: relacje, co wpływa na nie pozytywnie 
i negatywnie.

Rozdajemy kartki z poleceniem: „Odwołując się do własnych do-
świadczeń zastanów się, co twoim zdaniem”:

Wpływa na trwałą miłość i przyjaźń Osłabia trwałość miłości 
i przyjaźni

• wzajemny szacunek, zaufanie,
• umiejętność słuchania i słyszenia,
• rozmowy, dbałość o dobrą 

komunikację,
• troska, wzajemne zainteresowanie,
• czas,
• szczerość,
• wierność,
• troska o drugą osobę,
• obecność,
• uważność,
• zrozumienie,
• umiejętność przebaczania,
• akceptacja,
• podobne poglądy,
• wspólne doświadczenia,
• komunikacja,
• poczucie humoru,
• słuchanie w ciszy umysłu,
• bezwarunkowe przyjęcie i uznanie,
• wolność wyzbycie się oczekiwań, 

szacunek do różnych wyborów,
• zachowanie higieny,
• umiejętność dawania i brania,
• autentyczność

• odsuwanie człowieka,
• egoizm,
• ignorowanie zdania drugiej 

osoby,
• wyrządzanie krzywdy,
• brak czasu,
• brak szczerości, kłamstwo,
• wywyższanie się,
• pozostawienie relacji swoje-

mu biegowi,
• brak wewnętrznej kontroli 

myśli, uczuć i wyobrażeń,
• niechęć,
• agresja,
• rozbieżne poglądy,
• nierealne wymagania 

i oczekiwania,
• monopol na prawdę 

i rozwiązania,
• ocenianie,
• dawanie rad bez wyraźnej 

prośby,
• interesowność,
• chowanie urazy, zostawia-

nie trudności bez słowa 
wyjaśnienia, 

• rutyna,
• brak wsparcia i zrozumienia
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4.  Podziękowanie za wspólny czas, podzielenie się swoim 
doświadczeniem

Konspekt spotkania nr 3
1.  Powitanie przez koordynatora.
2.  Podzielenie się swoimi spostrzeżeniami w towarzyszeniu 

Naszym. Opowiedzenie o radościach i trudnościach w kon-
takcie z nimi. Wymiana doświadczeń. Omówienie trudnych 
spraw

3.  Panel informacyjny: ośrodki leczenia uzależnień w naszym 
regionie oraz wymagania co do przyjęcia.

Szpital Neuropsychiatryczny  
im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie  
Oddziały odwykowe (Abramowice) 
Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu (COTUA)

Ordynator Oddziału: lek. med. Dariusz Malicki

Kontakt:  Gabinet ordynatora 
tel. 81 744 30 61 w.354; 
tel. 81 728 63 54; 
Dyżurka pielęgniarek 
tel. 81 744 30 61 w.353 
tel. 81 728 63 53;

Zasady przyjęć i wymagania:
• Należy od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, leka-

rza psychiatry lub z innej placówki służby zdrowia uzyskać 
właściwe skierowanie.

• Należy przyjść do oddziału i ustalić osobiście z lekarzem 
termin przyjęcia. Jest to możliwe od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 8:00-10:00. Wspólnie z lekarzem ustala się 
stan zdrowia, a także czy oddział jest właściwym miejscem 
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dla danej osoby. Przyjęcia do oddziału są realizowane na 
bieżąco, w sytuacji braku miejsc obowiązuje kolejka (usta-
lenie najbliższego dostępnego terminu).

• Pacjenci kierowani na mocy postanowienia sądowego o le-
czeniu przymusowym są przyjmowani jako „dobrowolni” 
(zobligowani przez rodziny, kuratorów, sami się zgłaszają, 
ustalając termin). W innych przypadkach terminy oraz wa-
runki przyjęcia ustalają właściwe służby.

• Należy zabrać ze  sobą wszystkie potrzebne, niezbęd-
ne rzeczy osobiste (ubrania, wygodne buty, kosmetyki, 
dotychczas przyjmowane leki, okulary do czytania, ze-
szyt, długopisy). Ważne, aby każdy pacjent zgłaszając się 
na oddział, posiadał swoją dotychczasową dokumentację 
medyczną.

• W  dniu zgłoszenia na oddział należy być trzeźwym 
(0,0 promila).

Czas trwania terapii jest ustalany indywidualnie, jednak maksy-
malny i optymalny okres pobytu w oddziale to 8 tygodni.

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych 
(OLAZA)

Ordynator Oddziału: lek. med. Jolanta Janku-Jakubiec

Kontakt:  Gabinet lekarski 
tel. 81 744 30 61 w.356; 
tel. 81 728 63 56; 
Dyżurka pielęgniarek 
tel. 81 744 30 61 w.357 
tel. 81 728 63 57; 
tel. 81 744 30 61 w.358;
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Zasady przyjęć i wymagania:
• Do Oddziału przyjmowani są wyłącznie pacjenci posiadają-

cy skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 
specjalistycznej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinne-
go, upoważniające do bezpłatnych świadczeń leczniczych.

• Pacjenci bezdomni, nieubezpieczeni przyjmowani są do 
oddziału na podstawie ważnego skierowania wystawione-
go przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub spe-
cjalistycznej opieki zdrowotnej.

Czas pobytu w Oddziale jest wyznaczony przez program lecze-
nia i trwa do 10 dni. W uzasadnionych względami zdrowotnymi 
pacjenta czas-okres leczenia w Oddziale może być przedłużony.

Oddział Detoksykacyjny dla Narkomanów

Ordynator Oddziału: lek. med. Andrzej Kaciuba

Kontakt:  Gabinet Ordynatora 
tel. 81 744 30 61 w.363; 
tel. 81 728 63 63; 
Dyżurka pielęgniarek 
tel. 81 744 30 61 w.362 
tel. 81 728 63 62;

Konspekt spotkania nr 4
1.  Powitanie przez koordynatora.
2.  Podzielenie się swoimi spostrzeżeniami w towarzyszeniu 

Naszym. Opowiedzenie o radościach i trudnościach w kon-
takcie z nimi. Wymiana doświadczeń. Omówienie trudnych 
spraw

3.  Panel informacyjny: opis miejsc w  pokonywaniu 
bezdomności:

• schroniska/noclegownie/ogrzewalnie 
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• Wspólnota Emaus: wspólnota z Krężnicy Jarej – zamiesz-
kanie, wyżywienie, praca, wspólnota, terapia. Członek 
światowego Ruchu Emaus - 350 grup w 37 krajach. Pro-
wadzą sklep z używanymi rzeczami, pizzerię, wyrób sto-
lików do szachów. Kieszonkowe. Mężczyźni i  kobiety 
z niepełnosprawnością.

• Dom readaptacyjny - pomoc postpenitencjarna, prowa-
dzony przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu: do 6 
miesięcy po opuszczeniu zakładu karnego, 3 miesięcy – za-
mieszkanie; kursy zawodowe; opieka kadry oraz indywidu-
alna; wolontariusz; kontrakt.

Placówki:

Kobiety 

Schronisko Bronowicka 3 Fundacja SOS 
Ziemi Lubelskiej

Całoroczne, 
15 miejsc, bez 
wyżywienia

Dom dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży

Ogrzewalnia Bronowicka 3 Fundacja SOS 
Ziemi Lubelskiej

1 X-30 IV, 
18.00-8.00

Mężczyźni 

Schronisko Dolna Panny 
Marii 32

Bractwo Mi-
łosierdzia Św. 
Brata Alberta

Całoroczne
wyżywienie
Psycholog

Schronisko Garbarska 17 Charytatywne 
Stowarzyszenie 
Niesienia Po-
mocy Osobom 
Uzależnionym 
NADZIEJA

Całoroczne, bez 
wyżywienia
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Schronisko Abramowicka 
2F

Stowarzyszenie 
„Nadzieja”

Całoroczne

Schronisko 
dla niepeł-
nospraw-
nych

Młyńska 10 Stowarzyszenie 
„Nadzieja”

Usługi opiekuńcze
Wyżywienie
Całoroczne

Noclegownia Młyńska 8 Stowarzyszenie 
„Nadzieja”

18.00-8.00
Całoroczne 

Ogrzewalnia Dolna Panny 
Marii 32

Bractwo Mi-
łosierdzia Św. 
Brata Alberta

1 XI-30 IV 
18.00-8.00

Ogrzewalnia Garbarska 17 Stowarzyszenie 
„Nadzieja”

Ogrzewalnia Abramowicka 
2 F

Stowarzyszenie 
„Nadzieja”

Hostel Abramowicka 
2 F

Stowarzyszenie 
„Nadzieja”

Wychodzący z na-
łogu po terapii

Dom wyj-
ścia z bez-
domności

LSM Stowarzysze-
nie Centrum 
Wolontariatu

• zamieszkanie 
ok. 3 miesięcy,

• minimalne 
wyżywienie,

• kontrakt, 
• grupa wspar-

cia + grupa 
terapeutyczna, 

• praca w przed-
siębiorstwie 
społecznym, 

• opiekun domu,
• spotkania, 
• indywidualny 

wolontariusz

Czechów

Snopków

• Schroniska – skierowanie z MOPR, dla mieszkańców Lubli-
na, warunek –trzeźwość.



66

• Noclegownia/Ogrzewalnie – dla mieszkańców Lublina, in-
terwencyjnie 1-2 noce spoza Lublina, warunek – trzeźwość.

• MOPR (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie), oddziały zależ-
ne od miejsca zamieszkania. Dla osób bez zamieszkania - ul 
Narutowicza 74. 

• Ubezpieczenie ( jeśli nie można przez Urząd Pracy).
• Zasiłki – po usamodzielnieniu się, np.: zapłata za stancję.

Konspekt spotkania nr 5
1.  Powitanie przez koordynatora
2.  Podzielenie się przez wolontariuszy swoimi spostrzeżenia-

mi o towarzyszeniu Naszym. Wymiana doświadczeń. Omó-
wienie trudnych spraw. 

3.  Panel informacyjny: zmiany w życiu.

Zmiana w życiu – każda zmiana przynosi koszty (psychicz-
ne, fizyczne). Według teorii zachowania Hobfolla osoba, 
która nie posiada zasobów, jeszcze je traci. Osoba która 
posiada zasoby, pomnaża je. 

Osoba bezdomna nie posiada zasobów, aby zmiana w jej 
życiu mogła nastąpić, musi dokonać ogromnej ilości zmian. 
Często ta osoba nie ma świadomości kosztów, które trzeba 
ponieść. 

4.  Podziękowanie za wspólny czas, podzielenie się swoim 
doświadczeniem

Konspekt spotkania nr 6
1.  Powitanie przez koordynatora
2.  Podzielenie się swoimi spostrzeżeniami w towarzyszeniu 

Naszym. Opowiedzenie o radościach i trudnościach w kon-
takcie z nimi. Wymiana doświadczeń. Omówienie trudnych 
spraw

3.  Panel informacyjny: rola wolontariusza w towarzyszeniu 
osobie wychodzącej z bezdomności.
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Przemyślenia do dyskusji:
• Ważne jest, aby towarzysząc komuś nie brać tej osoby na 

swoje barki, bo nikt nie da rady tak funkcjonować. Można 
kogoś w trudnej sytuacji ponieść kawałek, a całe życie się 
nie da. Nie pomoże to nikomu, a nas zniszczy. Działajmy 
tak, aby pokazywać kierunek, jakby przyświecając latarką.

• Wolontariusz nie jest w stanie uszczęśliwić wszystkich.
• Ważne jest zaspakajanie rzeczywistych potrzeb tu i teraz 

(zupa dla głodnego, kurtka na zimę).
• Każdy człowiek jest odrębną jednostką, nasi podopieczni to 

osoby dorosłe i ta relacja musi być jak dorosły z dorosłym, 
bez protekcjonalizmu i wyręczania. Do mnie należy poin-
formowanie go o kosztach zmiany (nie będzie pił alkoho-
lu, nie będzie miał znajomych, potrwa dłuższy czas, zanim 
znajdzie nowych znajomych).

• Po drugiej stronie jest człowiek, który może przyjąć moją 
ofertę lub nie, może przyjąć ją wybiórczo. 

• Asertywność – stawiam granice, dbam o siebie.

Konspekt spotkania nr 7
1.  Powitanie
2.  Podzielenie się swoimi spostrzeżeniami w towarzyszeniu 

Naszym. Opowiedzenie o radościach i trudnościach w kon-
takcie z nimi. Wymiana doświadczeń. Omówienie trudnych 
spraw

3.  Panel informacyjny – rola wolontariusza w towarzyszeniu 
osobie wychodzącej z bezdomności.

Wspierający wolontariusz nie jest coachem, kimś kto wie le-
piej i zna wszystkie odpowiedzi, jak należy się zachowywać, aby 
wyjść z bezdomności. Osoba taka pełni rolę towarzysza na wzór 
Dobrego Samarytanina, który wzruszył się i podjął działanie, 
towarzyszył. 
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Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie 
(Ewangelia według św. Łukasza, Łk 10, 25-37)

Oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na pró-
bę, zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie 
wieczne?»

Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w  Prawie? Jak 
czytasz?

On rzekł: «Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim 
sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i  całym swoim 
umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego».

Jezus rzekł do niego: «Dobrześ odpowiedział. To czyń, a bę-
dziesz żył».

Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest 
moim bliźnim?»

Jezus nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził 
z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go 
obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umar-
łego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; 
zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce 
i zobaczył go, minął.

Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził rów-
nież obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł 
do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem 
wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go.

Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi 
i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam 
tobie, gdy będę wracał.

Któryż z tych trzech okazał się według twego zdania, bliźnim 
tego, który wpadł w ręce zbójców?»

On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie».
Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie».
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Konspekt spotkania nr 8
1.  Powitanie przez koordynatora.
2.  Podzielenie się swoimi spostrzeżeniami w towarzyszeniu 

Naszym. Opowiedzenie o radościach i trudnościach w kon-
takcie z nimi. Wymiana doświadczeń. Omówienie trud-
nych spraw. Dobrze że spotykamy ludzi, którzy mogą nas 
wspomóc.

3.  Panel informacyjny: kryzys w życiu i co pomaga przetrwać 
nam ten czas. 

Szukamy różnych form wspierania. Nie chcemy dzielić na My 
(wolontariusze) i  Wy (podopieczni). Każdy z  nas przechodzi 
w swoim życiu mniejsze i większe kryzysy, każdy ma doświad-
czenia. Pytanie: które rzeczy w twoim życiu pomogły ci przejść 
ten trudny czas? Wymień 2-3. Odpowiedzi często były wspólne 
dla kilku osób. 

• rodzina,
• wiara, modlitwa,
• ktoś bliski, niekoniecznie rodzina, 
• przyjaciele, znajomi,
• wolontariat,
• wsparcie psychologiczne,
• kontakt z przyrodą.

Pomocne w trakcie spotkania jest świadectwo osób, które wy-
chodzą z bezdomności w kontekście wsparcia wolontariusza 
w tym procesie. 
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XIII. Rola wolontariusza
Rola wolontariusza w programie resocjalizacji jest niezastąpiona. 
Brak zysku materialnego odróżnia jego rolę od innych, funkcjo-
nariuszy mundurowych czy osób pomagających z racji wyuczo-
nego zawodu jak np. psycholog, z którymi podopieczny miał 
dotychczas styczność. Często wolontariusz wzbudza w byłym 
osadzonym egzystencjalne pytania: dlaczego on/ona to robi, 
co z tego ma, dlaczego chce się ze mną spotykać? Wychodzący 
z zakładu karnego w osobie wolontariusza zyskuje już na starcie 
przyjaciela, który go będzie szanował, empatycznie przeżywał 
trudną sytuację, będzie pozytywnie i sympatycznie nastawiony. 
Wolontariusz, jako przedstawiciel społeczeństwa, może więc być 
doskonałym ogniwem, które łączy bezdomnego lub byłego osa-
dzonego ze społeczeństwem.

Etapy wsparcia ze strony wolontariusza
(mogą to być kolejne spotkania, a mogą to być etapy każdego spo-
tkania, jako motywu wiodącego).

• Nawiązanie więzi i zdobycie zaufania, poznanie się - od 
najmniejszych rzeczy: jaka jest ulubiona piosenka, co lubisz 
robić, jakie filmy oglądałeś najchętniej, co lubisz/nie lubisz 
u innych ludzi, czym ci inni imponują. Zaprzyjaźnienie się.

• Zapewnienie o dostępności i poświęceniu czasu. Często 
osoba bezdomna nie ma z kim porozmawiać, do kogo się 
zwrócić o radę, pomoc, nie ma z kim podzielić się rado-
ściami i troskami dnia.

• Poznanie najbliższych planów/planów długoterminowych: 
skali wartości podopiecznego, czym się kieruje dokonując 
wyborów.

• Ukazanie nowych perspektyw, sposobów zachowania, 
a przy tym gaszenie dotychczasowych, antyspołecznych 
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reakcji na bodźce (kompetencje społeczne i umiejętności 
miękkie, przede wszystkim: asertywność głównie w przy-
padku występowania problemu alkoholowego, rozwią-
zywanie konfliktów bez używania agresji, nawiązywa-
nie relacji interpersonalnych, odporność na presję czasu 
i związany z tym stres, optymistyczne patrzenie w przy-
szłość itp.).
Świadectwo: przekazanie konkretnych przykładów in-

nych podopiecznych, którzy rozpoczęli nowe życie.
• Poznanie mocnych stron, aby zniwelować niską samo-

ocenę podopiecznego – wzmocnienie – samoakceptacja 
(bez względu na długość kary i numer paragrafu, za któ-
ry odbywał karę, każdy osadzony ma niską samoocenę, 
gdyż nie wierzy, iż może być i robić coś innego, brak mu 
wiary w swoje możliwości, podobnie w przypadku osoby 
bezdomnej).

• Konkretne sposoby radzenia sobie w życiu: gdzie kupić ta-
nio/ jak szukać pracy/ jak się przedstawić/ jak ubrać/ jak 
kasować bilet w autobusie. Są to sprawy, które w ostatnim 
czasie zmieniają się bardzo szybko, a osadzony czy bez-
domny długotrwale, wykluczony przez pewien czas z życia 
społecznego, z trudnością się odnajduje.

• Zmiana sposobu postrzegania/akceptacji pomocy, która 
nie jest oznaką bezradności/słabości, ale odwagi, by wyjść 
ze  swojej orbity. Wbrew pozorom, uznanie zależności 
i przyjęcie pomocy od innych to oznaka mądrości, gdyż jest 
to naturalna, logiczna kolej rzeczy. Tylko ten, kto nie myśli 
logicznie i nie ocenia realnie rzeczywistości może pomy-
śleć, że sam może wyznaczyć swoje ścieżki życia, sam dać 
sobie radę i nigdy nie potrzebować pomocy czy rady.

• Temat społeczeństwa, a w nim zależności, jest kluczowy 
do tego by resocjalizować. Jest wielka potrzeba ukazania, 
czym jest społeczeństwo oraz wykazania absurdalności 
stwierdzenia: nie będę żyć w i dla społeczeństwa, bo mi się 
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nie podoba, sam zorganizuję sobie społeczeństwo, prze-
strzeń, które jest na moją miarę.

• Sytuacja rodzinna: odbudowa relacji i w miarę możliwości 
ewentualnych korzyści: pomocy, wsparcia, relacji czy mo-
ralnego wzmocnienia. Pokazanie dobrych stron pojedna-
nia, ale również ukazanie, że rodzina, jeżeli tak zdecyduje, 
ma prawo do swojego życia.

• Udział rodziny, najbliższych, partnera/partnerki, którzy 
powinni uczestniczyć w programie – potrzebne są wspól-
ne wyznaczniki i  cel do zdobycia, wspólna wędrówka 
w programie.
Środowisko: rodzinne oraz to z najbliższego otocze-

nia, jest ważną kwestią. W wielu przypadkach okazuje się, 
że rodzina, już podczas pobytu w więzieniu czy w czasie 
bezdomności opuszcza skazanego: brak widzeń, listów, 
kontaktu, często rozwód. Osoby nie mają gdzie i do kogo 
wracać lub jedynym miejscem gotowym je przyjąć jest śro-
dowisko patologiczne. Trudno się dziwić, że recydywista 
powracający do popełniania przestępstwa, ma mały lub 
w ogóle nie ma kredytu zaufania. Często jest odbierany 
jako ten, który sparzył się, odbył karę, ale niczego się nie 
nauczył. Nie potrafi podejmować dobrych decyzji. Obie-
cuje i nie dotrzymuje słowa. Trzeba być herosem wiary 
i zaufania, aby po raz kolejny przyjąć taką osobę pod swój 
dach i do swojego życia. Zdarzają się takie rodziny, któ-
re przebaczają już enty raz, za każdym razem ufając, że to 
już ten dobry czas, kiedy zamknięcie za kratkami wywo-
łało zmianę. Ale jest też dużo rozczarowań, u niektórych 
zaraz po uzyskaniu zgody na przyjęcie z powrotem do 
domu. Recydywista, który teoretycznie wyraża chęć po-
wrotu, nie pojawia się. U innych dobre nastawienie trwa 
dzień, tydzień. Niektórzy opuszczający zakład karny mogą 
wytrzymać nawet kilka miesięcy. Wydaje się wówczas, że 
wszystko gra, że wszystko jest pod kontrolą, kiedy w naj-
mniej spodziewanym momencie, przy kimś przypadkowym 
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znów popełniają błędy. Dla recydywisty wytrwałość w do-
brym postanowieniu jest trudna. Karany już na starcie ma 
znamię, które go nie opuści, chyba, że zmieni się diame-
tralnie. Jest to możliwe dla tego, kto nie będzie myślał, aby 
wytrzymać do końca życia, tylko dzisiaj: w tej konkretnej 
minucie, godzinie. W życiu bowiem nie ma definitywnych 
happy Endów. Każdy dzień może być szansą na lepsze, ale 
może też być fatalnym początkiem kłopotów, jeżeli czło-
wiek przestanie czuwać.

• Propozycja grup przynależności (w zależności od tego, ja-
kie istnieją w środowisku lokalnym, są także wskazane gru-
py modlitewne).

• Wypracowanie postawy wdzięczności w opozycji do po-
stawy roszczeniowości. Nauka dostrzegania ludzkiego do-
bra, darów, którymi jesteśmy obdarowywani, a których nie 
zauważamy: mogę chodzić, widzę, mam dach nad głową...

• Wyróżnienie: wysunięcie głównego motywu - motywów 
ograniczenia wolności (dlaczego ktoś znalazł się w więzie-
niu/areszcie). Celowo nie podaję tego punktu na początku, 
gdyż mówienie o wykroczeniu i ilości spędzonych w wię-
zieniu lat może zablokować rozmówcę. Ale jest to koniecz-
ne, aby zrozumieć kontekst pozbawienia wolności: dlacze-
go podopieczny trafił do zakładu karnego, gdzie tkwił błąd. 
Wielu byłych osadzonych myśli tylko w kategoriach: chcę 
poznać gdzie tkwił błąd, ale nie dlatego by już nie przekra-
czać prawa, ale aby nie dać się już złapać.

• Wspólne świętowanie: pokazanie, że można dobrze się ba-
wić bez awantur, alkoholu, narkotyków. Wydaje się, iż jest 
to zbędne, ale tylko pozornie. Każdy człowiek potrzebuje 
radości i miejsc oraz sposobów, aby żyć szczęśliwie. Więk-
szość z osób bezdomnych z reguły imprezowała i przez to 
opuszczała podstawowe obowiązki. Teraz dobrze jest po-
kazać, iż można dobrze się bawić, a to nie przeszkadza, aby 
podjąć pracę, założyć rodzinę, poświęcić się dla kogoś.
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XIV. Wytyczne dla 
wolontariuszy i instytucji 
pomocowych
Nie można myśleć i postępować zgodnie ze schematami, każ-
dy podopieczny powinien być traktowany indywidualnie. Nie 
ma dwóch identycznych historii życia. Człowiek, którego mam 
przed sobą, to biała kartka, mam pomóc zapisać ją jak najlepszą 
czcionką.

Konieczna jest zmiana stereotypów w najbliższym otoczeniu. 
Nie jest łatwo bezdomnemu czy byłemu osadzonemu powró-
cić do społeczeństwa, które w dużej mierze żyje stereotypami, 
w którym pijany, żebrzący, bezdomny słyszy ciągle w odpowie-
dzi: zarób na siebie. Warto zadać pytanie: jak? Czy ty, będąc 
pracodawcą, zatrudnisz cuchnącego, a jeżeli to ci przeszkadza, 
czy dasz mu dostęp do łazienki, czyste ubrania? Może odeślesz 
do instytucji pomocowej, ale jeśli wróci czysty i w nowym ubra-
niu, czy dasz mu zatrudnienie, wiedząc, że jest uwikłany w nałóg, 
z którego bardzo ciężko jest wyjść. Podpowiesz mu: trzeba było 
nie dopuszczać do takiej sytuacji. Tak, ale ona już jest, czasu się 
nie cofnie, co więc proponujesz?

Podopiecznemu trzeba pomóc w wypracowaniu nawyku kon-
sultacji z drugą osobą, np. z wolontariuszem, przy podejmowa-
niu małych i dużych wyborów. Podopieczny, skoro znalazł się za 
kratkami, dokonywał błędnych wyborów, niekiedy przez wiele 
lat. Nauczył się błędnie wybierać, decydować niekorzystnie dla 
siebie i społeczeństwa, choć pozornie dobrze. Trzeba mu uka-
zać, że w podejmowaniu ważnych decyzji niezbędna jest refleksja, 
a konsultacja jest bardzo ważnym aspektem w resocjalizacji.

Częstym doświadczeniem wolontariusza jest, iż człowiek bę-
dący za kratkami ocenia okres trzech miesięcy pomocy, oferowa-
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ny przez Centrum Wolontariatu, jako zbyt krótki, aby odbudować 
swoje życie. Jednak po przekroczeniu murów więziennych, uzna-
je ten czas za zbyt długi. Czuje, że jest „uzależniony i kontrolowa-
ny” przez kadrę Centrum, lub że ten czas jest mu niepotrzebny. 
Za kratkami osoby nie mają wyjścia i dla zdobycia lepszej opinii 
zgłaszają się do programu, tymczasem po drugiej stronie muru 
mają wiele sposobów na przetrwanie znanych z wcześniejszego 
postępowania. Niewielu decyduje się całkowicie zerwać dawne 
kontakty i zaufać, że można znaleźć nowych przyjaciół i zbudo-
wać nowe relacje, korzystniejsze z punktu widzenia budowania 
przyszłości zgodnie z wyznacznikami norm społecznych i mo-
ralnych. Celowo mówię o punkcie widzenia, gdyż niekoniecznie 
pokrywa się on z planowanym celem: patrzymy w tym samym 
kierunku, na to samo, ale widzimy co innego.

Zadaniem prowadzącego jest odnaleźć, wraz z podopiecznym, 
taki sposób na życie, aby już nie powrócić do więzienia. Często 
punkt celowy podopiecznego jest ten sam: nie wrócić do więzie-
nia, ale niekoniecznie drogą norm i wyznaczników społecznych. 
Być może normy, zależność, brak swobody jest kojarzony z wię-
ziennym zamknięciem, a więc po wyjściu unika się tego, co nawet 
w minimalny sposób, ogranicza indywidualny wybór.

Ważne w procesie zespołowej pracy dla dobra podopiecznego:
• kontakt między kadrą programu, informowanie się wza-

jemne o ważnych sprawach,
• działanie w trosce o dobro podopiecznego,
• dążenie do uzyskania przez podopiecznego samodzielno-

ści i niezależności,
• wspieranie podopiecznego w osiąganiu określonych przez 

niego celów zgodnych z nadrzędnym celem osiągnięcia 
niezależności,

• współpraca z innymi organizacjami, instytucjami oferują-
cymi wsparcie,

• współpraca w  obrębie organizacji pomocowej: jednoli-
te podejście do podopiecznego, jasne zasady współpracy 
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opierające się na wzajemnym szacunku, wymiana informa-
cji (za zgodą podopiecznego),

• zachowanie granicy między życiem zawodowym i prywat-
nym, by zapobiec wypaleniu zawodowemu i być w stanie 
oferować zdrowe wsparcie,

• możliwość korzystania z pomocy współpracowników czy 
wolontariuszy - superwizje, spotkania, na których można 
swobodnie poruszać ważne kwestie dotyczące zarówno 
metod wsparcia podopiecznych, jak i podejścia wolonta-
riuszy czy koordynatorów inicjatyw pomocowych.

Jako wolontariusz w programie:

Czego oczekuję od rozmówcy:
• Przede wszystkim, aby przychodził na wyznaczone spo-

tkania. Sam fakt regularności i wierności uczestnictwa 
w programie wiele znaczy.

Czego oczekuję podczas spotkań:
• zaufania,
• szczerości,
• otwartości,
• uprzedzania o zmianie planowanego spotkania.

Wyznaczniki każdego spotkania to:

Przed spotkaniem:
• mieć pozytywne nastawienie,
• nie mieć uprzedzeń,
• przyjąć człowieka jako nie jako słabego zawodnika, bez 

doświadczenia, ale jako tego, który szykuje się do startu 
w nowe życie,

• docenić odwagę osoby przychodzącej na spotkanie.
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Podczas spotkania:
• prowadzić spotkanie w duchu partnerstwa,
• wprowadzać atmosferę bezpieczeństwa i zachowania dla 

siebie poufnych informacji,
• zapytać czy wie po co są te spotkania i  czego od nich 

oczekuje,
• chętniej słuchać niż mówić,
• unikać ciągłej oceny/uwag/poprawiania/doradzania,
• szanować każdą wypowiedź, nie bagatelizować żadnego 

problemu/sprawy/przeżyć,
• szukać w rozmówcy pozytywnych cech i o nich mówić

Na zakończenie spotkania:
• podsumować najważniejsze wątki,
• zmieniać znaczenie słów/nawyków, np. odmówić alkoholu 

to nie bycie mięczakiem, ale to akt odwagi, że masz swój 
kręgosłup. Zamiast przedstawiać się: „Jestem byłym więź-
niem”, może lepiej: „trochę pobłądziłem” (nikt nie ma wypi-
sane na czole, że był w zakładzie karnym).

• wyznaczyć podopiecznemu plan na przyszły tydzień: 2-3 
punkty, na które ma zwrócić uwagę w codzienności,

• wyznaczyć termin kolejnego spotkania,
• przypominać o konieczności poinformowania w przypadku 

przeszkód uniemożliwiających przyszłe spotkanie.

Każde spotkanie to odrębna historia i nie zdarzyło się, aby prze-
biegało w identyczny sposób. Niemniej podstawa jest niezmien-
na: godność człowieka, którego mam przed sobą.
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XV. Appendiks 1.
Etos Wolontariusza (szkic)

Wolontariat to bezpłatne, bezinteresowne działanie na rzecz in-
nych ludzi, wykraczające poza kręgi rodzinne i przyjacielskie.

Wolontariusze najczęściej pomagają: osobom niepełnospraw-
nym, wykluczonym, w tym długotrwale bezdomnym, w trudnej 
sytuacji życiowej, mniejszościom narodowym, cudzoziemcom, 
dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji - dzieciom ulicy, ofiarom 
katastrof, klęsk żywiołowych.

Etos Wolontariusza

• Każdy człowiek jest dla mnie siostrą i bratem (Braterstwo).
• Widzę i reaguję na każde zło i krzywdę (Wrażliwość).
• Jestem z  tymi, którzy są odepchnięci i  wykluczeni 

(Solidarność).
• Niektórzy wolontariuszami bywają, ja JESTEM wolontariu-

szem (Stałość).
• Mój uśmiech jest bronią zdolną pokonać strach i bezrad-

ność (Radość).
• Nawet jeśli nie mogę pomóc, to jestem z tymi, którzy mają 

problem (Empatia).
• Kiepski wolontariusz mówi i mówi i mówi... I często nie 

mówi o czym mówi. Dlatego chętnie słucham (Zdolność 
słuchania).

• Spóźnianie jest dobre dla leniuchów i  ślamazar 
(Punktualność).

• Czego nie mogę zrobić sam, zrobimy to we  dwoje lub 
w trójkę (Zespołowość).
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• Dla ludzi ograniczonych świat kończy się na ich miejsco-
wości. Mój świat to cały świat (Współczucie)

• Pieniądze przynoszą największą radość, gdy są dawane 
tym, którzy mają ich mniej ode mnie (Hojność).

• Błędy na szczęście można poprawić (Praca nad sobą).
• Nie opuszczam, tych którzy idą ze  mną drogami życia 

(Wierność).
• Kocham Cię. To znaczy chcę żyć tak, abyś ty był szczęśliwy. 

A jeśli ty jesteś szczęśliwy, to i ja jestem szczęśliwy, ponie-
waż ty jesteś szczęśliwy (Miłość).
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XVI. Appendiks 2. 
Przydatny słowniczek

Abramówek – potoczna nazwa szpitala przy ul. Abramowickiej.

Badejki – slipy, majtki.
Ban – kara wykluczenia z korzystania wsparcia w lokalu na 

Maja (rzadko i mało skutecznie stosowana przez wolonta-
riuszy); ktoś dostał bana.

Baniasty – ktoś pod wpływem alkoholu, „na bani”.
Biała dama – bezbarwny denaturat, rzadziej w Lublinie okre-

ślenie na narkotyki, dopalacze. 

Coś na wjazd – alkohol lub papierosy w formie zapłaty za wej-
ście na melinę na nocleg.

Cotua - Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu 
na Abramowicach (COTUA), terapia po OLAZIE, detoksie.

Dołek – izba wytrzeźwień na ul. Północnej; koszt 1 doby – po-
nad 300 zł.

Dykta – denaturat fioletowy.
Dym – rozróba, bójka.

F-16 – spirytus techniczny z Ukrainy, dostępny za cenę 8-10 
zł za pół litra.

Jedynka, dwójka, trójka – skrótowe nazwy komisariatów nr 
1,2, 3 itd. Np. „Przyjechali z trójki”, czyli wizyta policjantów 
z komisariatu nr 3.

Karłowicza – Ośrodek Leczenia Uzależnień (narkotyki, alko-
hol, dopalacze) przy ul. Karłowicza w Lublinie.
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Kopsnąć – dać komuś papierosa (kopsnij szluga).

Maja – popularne określenie lokalu CW na ul. 1 Maja 20.
Miasto – śródmieście Lublina, teren poza okolicami Dworca.

Narobić gnoju – zrobić coś, co zaszkodzi innym bezdomnym, 
popsuć coś.

Niebiescy – policjanci.

Olaza – Oddział Leczenia Alkoholowego Zespołu Abstynenc-
kiego na Abramowicach (OLAZA), detoks, odtrucie.

Panda – metoda zdobywania pieniędzy, „Pan da złotówkę … 
Pan da 5 złotych”.

Papuga - karta telefoniczna do dzwonienia z więzienia (naj-
niższa taryfa – 10 zł).

Płynąć – wpaść w ciąg alkoholowy.
Południowa – areszt i  zakład karny na ul. Południowej 

w Lublinie.
Północna – izba zatrzymań oraz izba wytrzeźwień na ul. 

Północnej.
Psy– policjanci.
Pudło – areszt; zwykle chodzi o ul. Południową.
Pyk – spirytus salicylowy lub woda utleniona; dolewane do 

innych trunków.

Rozruch – pierwsze picie rano, głównie tanie piwo.

Szlugi – papierosy.

Wczasy – pobyt w areszcie lub więzieniu.
Wolontariat - popularne określenie lokalu CW na ul. 1 Maja 

20.
Wolska – umowna nazwa meliny na rogu ulic Wolskiej i Ku-

nickiego, tam kupuje się F-16 i tanie papierosy z przemytu.
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Wotuwa – Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Al-
koholu i Współuzależnienia na ul. Abramowickiej (WOTU); 
terapia po OLAZIE.

Wystawić kogoś – wydać kogoś policji.
Wytrzeźwiałka – izba wytrzeźwień.

Zaparkować – udać się na miejsce noclegu.
Zawieszka, odwieszka – kara więzienia w zawieszeniu; odwie-

szona kara więzienia. 
Zawinąć – zawinąć kogoś, czyli osoba, która została zatrzyma-

na bądź aresztowana.

Źródełko – nocne sklepy alkoholowe, rzadziej w ogóle sklepy 
z alkoholem.
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Epilog
W uzupełnieniu opracowania modelu „Powrót” realizowanego 
przez Centrum Wolontariatu w Lublinie dodajmy jeszcze kilka 
działań, które wspomagają nasze cele. Oprócz codziennej pracy 
z osobami wykluczonymi proponujemy także wydarzenia okazjo-
nalne i świąteczne. Dwukrotnie w ciągu roku zapraszamy osoby 
wykluczone do wspólnego posiłku, zarówno Wigilię jak i Wiel-
kanoc przeżywamy razem, dokładnie w dniach przypadających 
świąt. Kilkaset osób przychodzi także na obiad w restauracjach 
podczas Dnia Ubogich w końcu października. Zorganizowaliśmy 
kilkanaście wycieczek i wyjazdów, m.in. do Kowna na spotkanie 
z papieżem Franciszkiem, do Częstochowy, Wąwolnicy i Cheł-
ma. Ciekawym doświadczeniem był bal karnawałowy, z udziałem 
„naszych” i wolontariuszy, dużym wzięciem cieszyły się rów-
nież weekendowe wyjazdy integracyjne, połączone z grillem lub 
ogniskiem.

Wspomniane spotkania pozwalają na prawdziwe przeżywanie 
wspólnoty, bliższe poznawanie się i rozumienie oraz lepsze przyj-
mowanie propozycji wejścia na drogę powrotu do społeczeństwa. 
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