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Kraśnik, dnia 18 stycznia 2017r.

Pan
Marian Tracz
Radny Rady Miasta Kraśnik
Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 22 grudnia 2016r. wyjaśniam, co
następuje:
Treść interpelacji 1: Stwierdził, cyt. „Drugi temat zbliżają się święta Bożego Narodzenia.
Wczoraj przechodziłem, przemieszczałem się, spacerowałem po tym naszym centrum
handlowy, na tzw. skrzyżowaniu Kraśnika Fabrycznego. Proszę państwa nietrudno zauważyć
masę autobusów, koszyki wywożonego towaru, wkładane do samochodów. Ale można
zauważyć również też taki obraz człowieka bezdomnego, który szuka, rozwiązuje
reklamówkę wyjmując ze śmietnika i szuka na pewno artykułów żywnościowych. I tu mam
pytanie, wydajemy dużo pieniędzy na pomoc społeczną, na MOPS. MOPS organizuje różne
takie pomoce, myśmy tu, zorganizowaliśmy szlachetną paczkę ale czy my jako miasto,
władze miasta wiemy ilu mamy bezdomnych na mieście? Jak oni spędzą te święta Bożego
Narodzenia? Czy w ogóle, czy właśnie ta pomoc społeczna, czy Ci ludzie, którzy, te instytucje,
które uważam, że powinny się również i taki mieć na uwadze takich ludzi czy tymi sprawami
właśnie w tym okresie jakoś w szczególny sposób zwracają na to uwagę. Dziękuję.” – koniec
cytatu.
Odpowiedź: W odpowiedzi na interpelację Radnego Rady Miasta Kraśnik Pana Mariana
Tracza złożonej w dniu 22 grudnia 2016 r. na XXXIII Sesji Rady Miasta Kraśnik, Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku informuję, że art. 6 pkt 8 Ustawy o
pomocy społecznej określa definicję osoby bezdomnej. Wg w/w artykułu za osobę bezdomną
uważa się – „osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o
ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały,
w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu
mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości
zamieszkania.”
Sytuacja osób bezdomnych na terenie Miasta Kraśnik z podziałem na część Fabryczną
i „Starą” przedstawia się następująco:
Dzielnica Fabryczna:
1.
Osoby skierowane i przebywające w schronisku – 6 osób
2.
Osoby zagrożone bezdomnością (odmawiające pomocy z MOPS przebywające
w lokalu mieszkalnym, np. konkubinat, mieszkanie u znajomych) - 10 osób
3.
Osoby bezdomne ( odmawiające pomocy z MOPS, zapewniające sobie we własnym
zakresie pobyt w kontenerze lub namiocie) – 7 osób.
Dzielnica „Stara”:
1.
Osoby skierowane i przebywające w schronisku – 3 osoby
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2.
Osoby zagrożone bezdomnością (odmawiające pomocy z MOPS przebywające
w lokalu mieszkalnym, np. konkubinat, mieszkanie u znajomych) - 8 osób
3.
Osoby bezdomne ( odmawiające pomocy z MOPS, zapewniające sobie we własnym
zakresie pobyt w kontenerze lub namiocie) – 1 osoba.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku udziela wszechstronnej pomocy osobom
bezdomnym i zagrożonych bezdomnością.
Z pośród 35 wyżej wymienionych osób :
- 16 osób otrzymuje zasiłki okresowe (10 osób dz. Fabryczna, 6 osób dz.”Stara”)
- 8 osób ma opłacane schroniska (6 osób dz. Fabryczna, 2 osoby dz.”Stara”)
- 5 osób otrzymuje zasiłki stałe (2 osoby dz. Fabryczna, 3 osoby dz.”Stara”)
- 17 osób ma opłacane obiady ( 10 osób dz. Fabryczna, 7 osób dz.”Stara”)
- 15 osób objętych jest wsparciem z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 20142020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (
10 osób dz. Fabryczna, 5 osób dz.”Stara”)
Współpraca z Policją, Strażą Miejską instytucjami służby zdrowia oraz stały kontakt
pracowników socjalnych MOPS w Kraśniku z w/w osobami daje bieżącą wiedzę o osobach
bezdomnych i zagrożonymi bezdomnością.
Pracownicy socjalni MOPS w Kraśniku każdorazowo proponują pomoc i wsparcie dla osób
bezdomnych. Spotykają się często z odmową pomocy. Osoby bezdomne świadomie
rezygnują pisemnie z propozycji skierowania ich do schroniska.
Praca socjalna:
- spisanie kontraktu socjalnego, (ujęte w nim zobowiązania do bieżących kontaktów i
współpracy z ośrodkiem)
- bieżąca informacja o możliwości:
*skierowania do schroniska,
* uzyskania wsparcia z tut. MOPS w formie pieniężnej,
* uzyskania wsparcia z tut. MOPS w formie niepieniężnej między innymi otrzymywanie
odzieży, obuwia, art. żywnościowych oraz pomocy w kompletowaniu dokumentów
potrzebnych np. do ustalenia stopnia niepełnosprawności, pomoc w zrobieniu zdjęć i
wypełnieniu formularzy w celu wyrobienia dowodu osobistego, pomoc w zgromadzeniu
dokumentacji medycznej, kontakt z lekarzem , pielęgniarką ,
* praca motywacyjna z osobą bezrobotną
* uzyskania wsparcia w postaci pomocy psychologicznej
* uzyskania pomocy prawnej
* możliwości konsultacji z terapeutą d/s uzależnień
- współpraca i kontakt z rodziną w/w osób,
- bieżąca informacja o aktualnych adresach i numerach telefonów do schronisk i noclegowni.
- bieżący kontakt z jadłodajniami i schroniskami.
Wszelkie działania adresowane do osób bezdomnych można najogólniej podzielić na:
- osłonowe, czyli te które dają zabezpieczenie socjalne
- aktywizujące, czyli z zakresu poradnictwa i pracy socjalnej, prowadzące do
usamodzielnienia życiowego osób znajdujących się w potrzebie
- profilaktyczne, czyli zmierzające do tego by zapobiegać, a nie leczyć skutki bezdomnością
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- indywidualne programy wychodzenia z bezdomności polegające na wspieraniu osoby
bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych, w szczególności rodzinnych i
mieszkaniowych, oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia.
Reasumując do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej trafiają osoby dotknięte różnymi
rodzajami bezdomności - całkowitą, częściową i sytuacyjną: o bezdomności całkowitej
mówimy wówczas, gdy osoba nie ma gdzie mieszkać, o częściowej wtedy, gdy osoba tylko
tymczasowo przebywa w różnych lokalach, ale nie może tam pozostać na dłużej, a z
bezdomnością sytuacyjną spotykamy się wtedy, gdy osoba ma mieszkanie, ale z różnych
powodów nie chce lub nie może w nim przebywać.
W celu uzyskania niezbędnej pomocy osoba bezdomna powinna się zgłosić osobiście do
pracownika socjalnego.
Wyżej wymieniowe działania w okresie świątecznym wspierane są przez Burmistrza Miasta
Kraśnik. Corocznie organizowana jest Wigilia dla mieszkańców miasta.
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