
130 

 

EDUKACJA A WŁĄCZENIE SPOŁECZNE NA PRZYKŁADZIE 

OSÓB BEZDOMNYCH 

 

BEATA SZLUZ 
 

 

Streszczenie: Zakres i szybkie tempo przeprowadzania niektórych reform ekonomicznych, spowodowały 

ujawnienie się w Polsce wielu problemów. Tego typu sytuacja jest przyczyną rozszerzania się sfery ubóstwa, 

pogarszania się stanu zdrowia ludzi oraz pojawiania się zachowań patologicznych. Natomiast mała odporność 

psychiczna na trudne sytuacje życiowe jest przyczyną popadania w stan bezradności. Osoby dotknięte 

bezdomnością stają się niezdolne do samodzielnego radzenia sobie, gubią się w otaczającej ich rzeczywistości. 

Kwestia bezdomności ma zatem charakter krańcowy (jest najtragiczniejsza w skutkach), a w konsekwencji 

patologiczny. W procesie rozwiązywania tego problemu społecznego niezwykle ważna jest edukacja. Można 

dostrzec dwie przestrzenie, w których wydaje się ona niezbędna. Pierwsza z nich dotyczy edukacji 

społeczeństwa, uważającego za bezdomną taką jednostkę, która nie bierze aktywnego udziału w życiu 

społecznym. Celem edukacji jest ukazanie problemów „Innego” oraz jego integrowanie społeczne. Druga 

przestrzeń edukacyjna obejmuje profilaktykę, a także stwarza możliwości reintegracji społecznej i zawodowej 

osób bezdomnych.  

 

Słowa kluczowe: edukacja dorosłych, włączenie społeczne, problem społeczny, bezdomność. 

 

Abstract: Scope and fast pace of implementation of some economic reforms caused appearance of many 

problems in Poland. Situation of this type was the reason for widening of poverty, worsening of people’s state of 

health and appearing of pathological behaviors. Weak resistance against difficult situations in life is, in turn, the 

cause for falling into the state of helplessness. People afflicted by homelessness become unable to manage by 

themselves, they lose their way in the surrouding reality. Thus, the issue of homelessness is of the extreme 

character (is the most tragic in its effects), and in consequence – of the pathological character. Education is 

extremely important in solving process of this social problem. It is possible to perceive two spaces where it is 

essential. The first one concerns the society education, that regards the individual who does not take active part 

in social life for the homeless one. The aim of education is to show problems of  “the other one” and his/her 

social integration. The second educational space includes the prophylaxis and creates the possibility of social and 

professional reintegration of homeless people.  
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Wstęp 

 

Podejmując naukowe rozważania, które odnoszą się do zagadnienia z jednej strony wykluczenia 

społecznego, a z drugiej do włączenia społecznego, nasuwają się myśli przytoczone przez Z. Baumana, który 

napisał: „Być „zbędnym” znaczy być nadliczbowym, niepotrzebnym, bezużytecznym niezależnie od tego, jaki 

rodzaj potrzeb i pożytków określa standard użyteczności i nieodzowności. Inni cię nie potrzebują; poradzą sobie 

równie dobrze – a nawet lepiej – bez ciebie. Nie istnieje żaden oczywisty powód twojej obecności i nie ma 

podstaw, byś mógł domagać się prawa do pozostania. Uznać kogoś za „zbędnego” znaczy wyrzucić go dlatego, 

że przeznaczony jest do wyrzucenia, jak pusta i bezzwrotna plastikowa butelka albo zużyta jednorazowa 

strzykawka, nieatrakcyjny towar, na który nie ma nabywców albo bezużyteczny, wybrakowany lub uszkodzony 

produkt zdjęty z taśmy przez kontrolerów jakości. (…) bardzo często, a właściwie z reguły, problem ludzi 

<zbędnych> rozpatruje się w kategoriach czysto finansowych. Trzeba ich <utrzymywać> – a więc nakarmić, 

obuć i zapewnić dach nad głową. Sami nie potrafiliby przeżyć – brak im <środków do przetrwania> (chodzi tu o 

biologiczne przetrwanie, przeciwieństwo śmierci z niedożywienia lub zimna). Odpowiedź na wyzwanie, jakie ci 

ludzie stanowią, ma również czysto finansowy wyraz: przybiera postać dostarczanych przez państwo, 

gwarantowanych przez państwo i promowanych lub forsowanych przez państwo zapomóg, uzależnionych od 

wysokości dochodu (…). Osoby nieprzychylne temu rozwiązaniu wyrażają na ogół swój sprzeciw w podobnych 

kategoriach (pod hasłem: „Czy nas na to stać?”), wskazując na obciążenia finansowe nakładane na podatników” 

(Bauman, 2005, s. 25-26). Ta myśl odnosi się m.in. do problemu usuwania ludzi „niepasujących” z miejsca, w 

którym się znajdują. Wiąże się zatem z pojęciami: marginalizacji, marginesowości, wyłączenia, ekskluzji, 

dezintegracji, segregacji, separacji, peryferyzacji, gettyzacji, defaworyzacji, degradacji czy deklasacji (można tu 

zatem przytoczyć pojęcie underclass). Pojawia się zatem obraz społeczeństwa, które składa się z grup mniej lub 

bardziej ekskluzywnych. Te grupy zamykają się przed jednostkami, co jest związane z dążeniem do utrwalania 
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ich własnej tożsamości, a także do zachowania dostępu do dóbr uznawanych za wartościowe. Przytoczone 

stwierdzenia stanowią kanwę z jednej strony do podejmowania naukowej debaty, a z drugiej poszukiwania 

propozycji rozwiązań, ukierunkowanych m.in. aspekt edukowania społeczeństwa, mając na uwadze otwieranie 

się, przynajmniej w pewnym zakresie, wspomnianych grup.  

Wokół problemu bezdomności – wybrane aspekty 

 

W literaturze naukowej sformułowano różne definicje bezdomności i bezdomnego (Szluz, 2010, s. 16-

26). Jedną z nich przytoczył A. Przymeński (2001, s. 29), który przyjął: „bezdomność rozumiem zatem jako 

sytuację osób, które w danym czasie nie posiadają i własnym staraniem nie mogą zapewnić sobie takiego 

schronienia, które spełniałoby minimalne warunki, pozwalające uznać je za pomieszczenie mieszkalne. Za 

bezdomne uważam osoby i rodziny: 

1. korzystające ze schronienia w różnego rodzaju ośrodkach udzielających im pomocy, a także 

zaspokajające swoje potrzeby paramieszkaniowe w różnego rodzaju obiektach niemieszkalnych lub 

pozostające pod gołym niebem; 

2. mające lub nie mające zameldowania w jakimś pomieszczeniu mieszkalnym, jeżeli ich faktyczna sytuacja 

mieści się w ramach określonych w definicji bezdomności; 

3. tylko osoby z obywatelstwem polskim oraz mające zezwolenie na pobyt stały w Polsce lub status 

uchodźcy (także w czasie procedury starania się o ten status); 

4. tylko osoby dorosłe lub te dzieci, które znajdują się w sytuacji bezdomności wraz ze swoimi rodzicami 

lub prawnymi opiekunami”. 

W literaturze zaproponowano wiele ujęć klasyfikujących bezdomne jednostki (Szluz, 2010, s. 27-36). P. 

Olech (2006, s. 25) wyróżnił trzy kategorie: dobrze, średnio i słabo rokujących. Do pierwszej należą młode 

osoby lub w średnim wieku, z krótkim lub średnim stażem bezdomności, mające dobrą kondycję 

psychofizyczną, bez uzależnień. Nie zawsze posiadają kwalifikacje zawodowe. Ich sytuacja prawna jest 

uregulowana, posiadają dużą motywację do przezwyciężenia zaistniałego problemu. Do drugiej kategorii należą 

osoby w średnim wieku, ze średnim stażem pozostawania w bezdomności. Najczęściej posiadają kwalifikacje i 

doświadczenie zawodowe, lecz utraciły nawyk pracy. Mają nieuregulowaną sytuacją prawną i rodzinną, są 

uzależnione od alkoholu, ale niepijące. Zachowały sprawność fizyczną, ale mają problemy w zakresie 

psychologicznym, są w znacznym stopniu uzależnione od pomocy. Do ostatniej kategorii należą osoby 

legitymujące się niskim poziomem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, które są niedostosowane do 

potrzeb rynku pracy. Wykazują niską motywacją do podejmowania działań mających na celu wychodzenie z 

bezdomności, są uzależnione od świadczonej pomocy. Posiadają nieuregulowaną sytuację prawną. Nie 

utrzymują kontaktów z rodziną. Są to jednostki wielokrotnie karane. Posiadają liczne schorzenia lub są 

niepełnosprawne. Są to najczęściej osoby w wieku poprodukcyjnym, uzależnione od alkoholu oraz innych 

środków psychoaktywnych. Zaproponowana klasyfikacja może stanowić podstawę do różnicowania form 

pomocy kierowanych do bezdomnych osób. 

Wyobrażenia odnoszące się do osób „bez dachu nad głową” budują stereotyp bezdomnego, jednostkom 

przypisuje się bowiem pewne cechy m.in.: nieuczciwość, brak dbałości o higienę, nieumiejętność pełnienia ról 

społecznych czy skrytość w ujawnianiu uczuć i opinii. M. Oliwa-Ciesielska (2005, s. 38) podkreśliła, iż proces 

bycia izolowanym czy izolowanie się jednostki składa się z czterech faz. Separacja pierwotna związana jest ze 

stopniowym doświadczaniem braku wstępu do różnych grup społecznych, a także z wycofywaniem się z 

różnych sytuacji. Następuje zmiana sposobu życia, która związana jest z popadaniem w nieznane, obce dla danej 

jednostki położenie. Człowiek podejmuje próby definiowania nowej sytuacji, życia w niej bez możliwości 

oczekiwania społecznego wsparcia. Kolejna faza jest określana jako zawieszenie. Wiąże się ono z niemożnością 

wejścia w nową sytuację społeczną. Jednostka przystosowuje się zatem do bierności, dochodzi do separacji 

wtórnej i utwierdzenia się w konieczności życia w izolacji. Dostrzegane jest stopniowe przeformułowanie reguł 

życia.  

 Niską pozycję społeczną tych osób potwierdzają następujące procedury: proszenie, ekskluzja 

instytucjonalno-prawna, spowiedź i spektakl. Proszenie łączy się ze wstydem i „obnażeniem” proszącego, jest 

potwierdzeniem uznania własnych deficytów. Jest odczuwane jako nieprzyjemne i maskowane przez oburzenie i 

roszczenia, które można uznać za formę obrony własnej podmiotowości (Egan, 1986, s. 148-161). Ekskluzja 

instytucjonalno-prawna wiąże się z odmówieniem wsparcia jednostce, która prosi, poprzez stygmatyzację i 

wskazywanie jej wad. Łączy się z otrzymaniem przez tę osobę etykiety „lenia” czy „naciągacza”. Z kolei 

spowiedź jest związana z tłumaczeniem, iż przydzielona pomoc została spożytkowana zgodnie z założeniami 

zapisanymi w regulacjach prawnych. Taka sytuacja ma miejsce, ponieważ osoba, która ciągle prosi o pomoc jest 

podejrzewana o kłamstwo. Celem spektaklu jest identyfikowanie osoby tzw. dobroczyńcy, ponieważ adresaci nie 

są obecni, nie muszą uczestniczyć. Przykładem może być bal dobroczynnym, który jest swoistym spektaklem, 

umacniane jest przekonanie wiążące się z marginalizacją społeczną beneficjentów (Rossa, 1999, s. 165-166). 

Stygmaty mogą być uruchamiane także przez osoby wspierające w sytuacji, w której roszczenia klienta 

odbiegają od wymogów instytucji, ponieważ są one uznawane za wyraz opierania się wobec nich. Prowadzi to 
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do ich uruchamiania właśnie przez pracowników pomocy społecznej. Pierwszy jest określany jako „sztuka 

podejrzeń”, wiąże się z przypuszczeniem, iż klient instytucji pomocowej ma na celu jej wykorzystanie, jest 

„leniem i kombinatorem”. Stygmat teatru, zakłada, iż klient odgrywa swoją rolę, jak w spektaklu, co przejawia 

się tym, że np.: wygląd, zapach, stan uzębienia, wyraz twarzy, postawa podczas prowadzenia rozmowy i barwa 

jego głosu, może stanowić przyczynę do nadania negatywnej etykiety, natomiast społeczne uwarunkowania 

kryzysu nie są widoczne. Stygmat rynku, wiąże się z kolei z tym, że sztuka podejrzeń i stygmat teatru stanowią 

genetyczną oraz formalną stronę naznaczenia, a stygmat rynku nadaje jej treść i jest pochodną aktu „wymiany” 

kryzysowej sytuacji na pomoc. Kolejny jest określany jako stygmat „choroby”. Klient przed włączeniem w 

świat, który jest reprezentowany przez instytucje musi zostać uznany za kogoś, kto obarczony jest „błędem”, zaś 

„opór” skierowany przeciwko przystosowaniu się, staje się wskaźnikiem przypisywanej jednostce „choroby” 

(Rossa, 1999, s. 154-155). Wycofywanie się jednostki lub izolowanie przez innych jest związane ze swoistą 

spiralą degradacji człowieka.  

 Pomoc ma zatem służyć mobilizowaniu sił jednostki w celu budzenia i wzmocnienia zdolności do 

samodzielnego radzenia sobie z problemami. N. Herriger (2010, s.19) podkreślił, że empowerment jest 

postrzegany jako:  

1. umiejętność wyboru z wielu możliwych opcji życiowych, takich rozwiązań, które są optymalne dla 

jednostki i stworzenie warunków, aby osoba podjęła samodzielną autonomiczną decyzję w zakresie 

własnego życia;  

2. umiejętność „spotykania” własnych potrzeb, zainteresowań, życzeń, pragnień i odcięcia się od 

ograniczających oczekiwań innych osób;  

3. podmiotowe doświadczenie uwarunkowań własnego życia;  

4. gotowość i umiejętność zmierzenia się z obciążającymi problemami własnego życia;  

5. moc, zdolność krytycznego myślenia i odrzucenia paraliżującego balastu codzienności, przyzwyczajeń; 

6. przezwyciężanie samotności i gotowość do tworzenia solidarnych wspólnot;  

7. żądanie przestrzegania własnych praw do udziału i współdziałania oraz gotowość do ofensywnego 

sprzeciwiania się wobec wzorców bezprawnych zachowań; 

8. umiejętność aktywnego korzystania z informacji, usług i zasobów wsparcia, tworzenia sieci wsparcia. 

 Podczas konstruowania strategii redukowania wykluczenia społecznego można odnieść do trzech podejść. 

Pierwsze z nich „skoncentrowane na dobrach” wiąże się przede wszystkim z zapewnianiem odpowiedniego 

wsparcia materialnego. Rola pracownika socjalnego polega na dysponowaniu tymi dobrami oraz ich dystrybucji. 

Podejście określane jako „skoncentrowane na osobach” jest ukierunkowane na uczynnienie procesu 

empowerment. Z kolei to, które jest „skoncentrowane na instytucjach” wymaga rozwoju i udostępnienia usług, 

umożliwiających zaspokajanie specyficznych potrzeb klientów i uzyskanie samodzielności życiowej 

(International Institute for Labour Studies; Kaźmierczak, 2006, s. 168). Formy, metody oraz techniki pracy z 

klientem, które pozwalają na skuteczne usamodzielnienie i funkcjonowanie w trudnych sytuacjach bez pomocy 

specjalisty, są najbardziej efektywne.  

 

Edukacja a włączenie społeczne bezdomnych 

 

 Pewien kontekst funkcjonowania innowacji, jakim jest realizowanie „aktywnej polityki społecznej” 

nakreślono w „Strategii polityki społecznej na lata 2007-2013”. Jedną z podstawowych funkcji pomocy 

społecznej jest budowanie aktywnych postaw osób i rodzin znajdujących się w trudniej sytuacji. Wyznaczono 

kierunek, tzn. reformę narzędzi oraz instrumentów aktywizacji zawodowej i społecznej. Powinno to prowadzić 

do bardziej efektywnych działań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pomocy i integracji społecznej. 

Z kolei w „Strategii rozwoju kraju na lata 2007-2015” wytyczono kierunki rozwoju pomocy społecznej, 

wskazując na innowacje zorientowane na proces i określając nowatorskie metody. Wyszczególniano, że będą to 

instrumenty aktywnej integracji, kontrakty socjalne, rozwój instytucji zatrudnienia socjalnego, aktywizacja 

środowisk lokalnych. W dokumencie „Polska 2030. Wyzwania rozwoju” zwrócono uwagę na rewizję 

obowiązującego modelu polityki społecznej, w taki sposób, aby z jednej strony umożliwił on grupom czy 

kategoriom społecznym narażonym na wykluczenie – integrację społeczną, z drugiej zaś przygotował na nowe 

oblicze wykluczenia – np. wykluczenie ze względu na stan zdrowia, wykluczenie edukacyjne, cyfrowe, 

dziedziczenie ubóstwa. Zgodnie z założeniami w wymiarze kontekstu innowacyjnego dokument ten zakłada, że 

nowy model polityki społecznej powinien opierać się zarówno na dostępności do pracy, jak i na dostępności do 

instrumentów aktywnej integracji (Dębska-Cenian, s. 22-23).  

 Z badań wynika, iż ponad połowa respondentów odpowiedziała, że wśród bezdomnych istnieją 

niezaspokojone potrzeby edukacyjne. Największa liczba badanych wskazała na potrzeby edukacyjne w formie 

kursów zawodowych. Z kolei szkoły podstawowe, zawodowe i średnie osiągnęły taką samą liczbę wyborów 

(Zalewska, 2005, s.102-103). Niski poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, a także ich 

niedostosowanie do wymagań współczesnego rynku pracy, stanowi poważną przeszkodą w procesie 

integracji/reintegracji społecznej osób bezdomnych (Szluz, 2011b, s. 214-215). Edukacja umożliwia 
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podnoszenie poziomu wykształcenia, a także zdobywanie lub aktualizowanie posiadanych kwalifikacji 

zawodowych. W odniesieniu do niektórych bezdomnych jednostek, niezbędne jest przekazywanie wiadomości i 

kształtowanie umiejętności, m.in. w zakresie nauki czytania i pisania, prawidłowego komunikowania się, 

wypełniania druków i załatwiania spraw w urzędach, dbania o higienę osobistą, prowadzenia gospodarstwa 

domowego itd. Egzemplifikacją może być kompleksowy program reintegracji społecznej i zawodowej 

realizowany w Centrum Integracji Społecznej (Centrum Integracji Społecznej przy Rzeszowskim Towarzystwie 

Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie). W CIS proponowane są m.in.: warsztaty doradztwa zawodowego, 

warsztaty psychoedukacyjne, kurs języka obcego, kurs obsługi komputera, kurs zawodowy (kucharz małej 

gastronomii, cukiernik, magazynier z obsługą wózka widłowego, operator wózka widłowego, sprzedawca z 

obsługą kasy fiskalnej, fryzjer), kurs prawa jazdy kat. B, warsztaty rękodzieła artystycznego oraz szkolenie z 

zakresu udzielania pierwszej pomocy.  

 Innym przykładem jest szkoła założona w 1928 r. przez protestanckiego pastora H.Ch. Kofoeda (Kofoeds 

Skole). Koncepcja tej szkoły opiera się na tezie - jeśli ludzie mają być wspomagani społecznie, muszą także być 

wspomagani edukacyjnie. Określenia edukacja i szkoła są rozumiane w szerszym znaczeniu, które nie odnosi się 

tylko do zakresu kwalifikacji zawodowych. Pojęcie edukacji jest istotnym założeniem funkcjonowania szkoły, 

jako podstawy rozwoju zasobów ludzkich. Jednostki korzystające z usług w Szkole Kofoeda nazywani są 

studentami, ponieważ istotne jest podkreślenie pedagogicznego podejścia do problemów społecznych (szeroki 

zakres: bezdomność, bezrobocie, imigracja miejska, problemy integracji grup etnicznych, alkoholizm, 

nadużywanie narkotyków i problemy psychiatryczne). Szkoła w Danii posiada kompleks warsztatów i pracowni 

edukacyjnych umożliwiających integrację poprzez organizowanie kursów i szkoleń. Z doświadczeń tego ośrodka 

korzystają również organizacje pozarządowe w Centralnej i Wschodniej Europie. W Polsce prowadzona jest 

m.in. Szkoła Barki, która uzyskała status Centrum Integracji Społecznej (Klein, s. 10-11). W CIS prowadzone są 

np. grupy edukacyjne, terapeutyczne i grupy wsparcia, kursy przygotowania zawodowego w warsztatach: 

krawieckim, ślusarskim, ogólnobudowlanym, gastronomicznym, stolarskim, konserwacji powierzchni płaskich 

oraz w pracowniach: języków obcych, komputerowej, opieki nad dzieckiem, osobą starszą i niepełnosprawna itp. 

Warsztaty pełnią dwie funkcje: edukacyjną i przedsiębiorczą (działalność usługowa, wytwórcza i handlowa na 

rzecz społeczności lokalnej i na rzecz Szkoły). W kontekście sytuacji nieprzystosowania zawodowego 

bezdomnych niezbędne jest edukowanie poprzez prowadzenie podstawowych ćwiczeń. S. Słowik (2007, s. 39) 

wskazał na konieczność zastosowania programu „Pay by day”, który polega na wprowadzeniu systemu 

wynagrodzenia za jeden dzień i zwiększaniu stawki początkowej wraz ze wzrostem długości czasu zatrudnienia.  

 Negatywny stereotyp bezdomnej osoby potwierdziły badania E. Błażej i B. Bartosz (1995, s. 49-50). 

Autorki podkreśliły, iż w odniesieniu do bezdomnej jednostki zdecydowanie dominowały określenia, które mają 

w świadomości społecznej odbiór i wydźwięk pejoratywny, m.in.: „nieroby”, „kryminaliści”, „dewianci”, 

„złodzieje”, „cwaniacy”, „ludzie z marginesu”. Podobne odniesienia przytacza J. Śledzianowski (1995, s.279). 

Bezdomni są w społeczeństwie postrzegani jako: „degeneraci”, „lumpy” i „lepiej trzymać się od nich z daleka, 

jak od trędowatych”. B. Szluz (2011a, s. 111) podkreśliła z kolei, że bezdomne kobiety określały inne bezdomne 

jako:, „fajne”, „ciepłe”, „kochane”, „dobre”, „wyrozumiałe”, „serdeczne”, „wesołe”, „rzetelne”, „lojalne”, 

„normalne”, a także jako: „bezradne”, „zepsute”, „nielojalne”, „kłótliwe”, „znerwicowane”, „konfliktowe”, 

„zgryźliwe”, „upierdliwe”, „nieżyczliwe”, „niedobre”, „wredne”, „samolubne”, „leniwe”, „pijaczki”, 

„alkoholiczki”, „degeneratki”, „margineski”, „osoby z rodzin patologicznych”. W wypowiedziach respondentek 

pojawiły się zatem zarówno te o zabarwieniu pozytywnym, jak również negatywnym. Jednym z celów edukacji 

współczesnego społeczeństwa jest zatem z jednej strony profilaktyka bezdomności, a także przełamywanie 

stereotypu bezdomnej jednostki, której przypisuje się szereg negatywnych cech, m.in.: brak dbałości o wygląd 

zewnętrzny, brak higieny, nieuczciwość, nieumiejętność pełnienie ról społecznych czy współżycia z innymi 

ludźmi.  

 Z badań przeprowadzonych w Łodzi wynika, że społeczny obraz bezdomnego jest dość spójny i 

przeważają w nim negatywne charakterystyki. Wyniki potwierdziły nie tylko istnienie stereotypu bezdomnego, 

ale także świadomości, iż bezdomni stanowią kategorię, która jest stygmatyzowana. „W społecznym 

wyobrażeniu bezdomny to zwykle mężczyzna, osoba nisko wykształcona, brudna i dotknięta chorobą 

alkoholową. Jest outsiderem, który nie pełni ról rodzinnych i zdystansował się od roli obywatela. Jeżeli chodzi o 

cechy osobowościowe, dominuje przekonanie, że bezdomny jest osobą nieodpowiedzialną, niezaradną i leniwą. 

Winę za powstanie problemu bezdomności, w społecznej opinii, ponosi nie tylko władza, ale w równie dużym 

stopniu sami bezdomni. Co więcej, nie są oni postrzegani jako zainteresowani zmianą swojej sytuacji – nie 

czynią własnych kroków w tym kierunku, a ewentualnej pomocy, która stwarzałaby szansę wyjścia z 

bezdomności z reguły nie potrafiliby albo nie chcieli wykorzystać. Mówiąc najkrócej – w opinii społecznej 

bezdomni „nie rokują” (Grzeszkiewicz-Radulska, s. 40). W tym kontekście należy zauważyć i podkreślić m.in. 

funkcję edukacyjną mediów, które poprzez informowanie społeczeństwa z jednej strony stymulują inicjatywy na 

rzecz tej kategorii osób, z drugiej w pewnym zakresie wspomagają i uczestniczą w zapobieganiu wykluczeniu 

społecznemu. W mediach emitowane są np. programy telewizyjne i radiowe podejmujące problematykę 

bezdomności, tworzone są strony internetowe,  organizowane są seminaria, prelekcje, prezentowane są materiały 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Edukacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bezdomno%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Alkoholizm
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filmowe, prasowe czy kampanie społeczne. Istotne jest zatem ukazywanie zjawiska nie tylko w czasie zimy, ale 

w ciągu całego roku, mając na celu działania edukacyjne i profilaktykę bezdomności. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Współczesne podejście, zdaniem H. Kaszyńskiego (2007, s. 7), wymaga od praktyków podejmowania 

działań na trzech głównych poziomach: pracy klinicznej nad kształtowaniem u jednostki zdolności 

adaptacyjnych rozumianych jako umiejętność wpływania na rzeczywistość lub przewidywania dynamiki 

przyszłych zmian; dydaktyce społecznej, której celem jest wyposażanie jednostki w wiedzę na temat procesów 

społecznych leżących u podstaw dyskryminacji i wykluczania społecznego; aktywności politycznej na rzecz 

środowiska lokalnego, czyli splotu działań z zakresu pośredniej pracy socjalnej. W kontekście włączenia 

społecznego istotne jest: promowanie lepszego zrozumienia społecznego poprzez podtrzymywanie ciągłego 

dialogu oraz wymianę informacji i doświadczenia; promowanie włączenia społecznego do prowadzonych przez 

kraje lub wspólnoty polityk zatrudnienia, edukacji, szkoleń, zdrowia i mieszkaniowej; ustalenie priorytetów oraz 

działań skierowanych do poszczególnych defaworyzowanych grup czy kategorii społecznych. 
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