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ZNACZENIE EDUKACJI DOROSŁYCH W PROCESIE REINTEGRACJI 

SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB BEZDOMNYCH 

 
 

Beata Szluz 

 
 

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. The problem of education importance in the social and professional reintegration of 

homeless has been discussed in this article. 

 

Key words: social problem, homelessness, adult education, social and professional reintegration. 

 

 
Wstęp 

ezdomność jest problemem, który stanowi wyzwanie dla współczesnego społec- 

zeństwa.  Występuje  zarówno  w  krajach  biednych,  jak  równieŜ  w    bogatych, 

uprzemysłowionych.  Na  skutek  przemian  politycznych,  społecznych,  kulturowych  

i gospodarczych bezdomność ujawniła się jako kwestia społeczna w polskiej rzeczy- 

wistości po 1989 r. (J. Koral, 1997, s. 7; A. Przymeński, 2001, s. 9-10). Jest proble- 

mem niehomogenicznym, ciągle trudnym zarówno w zakresie definiowania, diagno- 

zowania, jak i rozwiązania. 

W procesie przezwycięŜania tego problemu społecznego niezwykle waŜna jest 

edukacja. MoŜna dostrzec dwie przestrzenie, w których wydaje się ona niezbędna. 

Pierwsza z nich dotyczy edukacji społeczeństwa, uwaŜającego za bezdomną taką jed- 

nostkę, która nie bierze aktywnego udziału w Ŝyciu społecznym, tzw. „Inną”. Osobom 

bezdomnym przypisuje się m.in. następujące cechy: brak higieny, nieuczciwość, skry- 

tość w ujawnianiu uczuć i opinii, nieumiejętność współŜycia z innymi ludźmi czy peł- 

nienia ról społecznych. Wymienione wyobraŜenia budują stereotyp bezdomnego. Za- 

tem celem edukacji społeczeństwa jest z jednej strony profilaktyka bezdomności, jak 

równieŜ ukazanie rzeczywistego obrazu owego „Innego”. Przykładem działań mają- 

cych na celu przełamywanie stereotypu osoby bezdomnej moŜe być np. prowadzenie 

kampanii informacyjnej skierowanej do ogółu społeczeństwa oraz bezpośrednio do 

pracodawców (biuletyny, strony internetowe, programy telewizyjne i radiowe, semina- 
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ria, konferencje) oraz wdraŜanie projektów edukacyjnych dla młodzieŜy (projekcje 

filmowe, scenariusze lekcji, spotkania z osobami pracującymi z bezdomnymi, warszta- 

ty, dyskusje). 
Druga  przestrzeń  edukacyjna  ma  stwarzać  moŜliwości  reintegracji  społecznej 

i zawodowej osób bezdomnych. Z przeprowadzonych badań wynika bowiem, iŜ ponad 
połowa respondentów odpowiedziała, Ŝe 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 (D. Zalewska, 2005, s. 102-103). Zatem przekrój 
moŜliwych osiągnięć edukacyjnych bezdomnych obejmuje wiele poziomów, jak rów- 
nieŜ form kształcenia. Poza edukacją największe moŜliwości integracji społecznej 

stwarza praca
1
. Jest ona waŜniejszym niŜ mieszkanie aspektem w rozwiązywaniu prob- 

lemu bezdomności. W kontekście powyŜszych rozwaŜań w niniejszym artykule podję- 
to problem znaczenia edukacji w procesie reintegracji społecznej i zawodowej bezdo- 
mnych. 

 

 

1. Pojęcie procesu reintegracji społecznej i zawodowej bezdomnych 
Reintegracja społeczna jest to proces rekonstruowania i podtrzymania umie- 

jętności uczestniczenia w Ŝyciu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecz- 

nych w miejscu pracy, zamieszkania, bądź pobytu. MoŜe być realizowana poprzez 

uczestniczenie osoby w określonych zajęciach, np.: warsztatach terapeutycznych, gru- 

pach wsparcia, samopomocowych i edukacyjnych (Departament Pomocy i Integracji 

Społecznej Ministerstwa Polityki Społecznej, 2004, s. 41). Głównym celem owego 

procesu jest kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych   

i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom, które nie podlegają społecz- 

nemu wykluczeniu. Cel stanowi takŜe nauka planowania Ŝycia i zaspokajania 

potrzeb własnym  staraniem,  zwłaszcza  przez  moŜliwość  osiągania  dochodów  

z zatrudnienia lub działalności gospodarczej oraz uczenie umiejętności racjonal- 

nego gospodarowania posiadanymi środkami pienięŜnymi. 

Z kolei reintegracja zawodowa jest określana jako odbudowanie i podtrzy- 

manie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. Jest ona 

realizowana poprzez: przekwalifikowania zawodowe (kursy, szkolenia), nabywanie 

nowych kwalifikacji zawodowych, zajęcia praktyczne (warsztaty, praktyki, staŜe), 

zajęcia w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, ze szcze- 

gólnym uwzględnieniem spółdzielni socjalnych. Ma na celu: nabycie umiejętności 

zawodowych oraz przyuczenie do wykonywania określonych prac lub zadań za- 

wodowych, przekwalifikowanie lub podwyŜszanie kwalifikacji zawodowych; zdo- 

bycie wiedzy w zakresie rozpoczynania i prowadzeni samodzielnej działalności 

gospodarczej oraz na temat zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych 

(TamŜe, s. 44). 
 

1  Szerzej na temat wartości pracy piszą m. in.: J. Koral (2004, s. 11-32); M. Uberman (2008, s. 94-101). 
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2. Edukacja dorosłych w procesie reintegracji zawodowej i społecznej 

bezdomnych 
Edukacja, realizowana w postaci róŜnych form i obejmująca rozmaity zakres, daje 

moŜliwość podnoszenia poziomu wykształcenia i zdobywania kwalifikacji zawodo- 

wych osób bezdomnych. Część dorosłych bezdomnych napotyka na problemy w za- 

kresie podstawowych umiejętności, np. w zakresie czytania i pisania, rozumienia pros- 

tych tekstów, w komunikowaniu się oraz wiadomości, np. w zakresie edukacji zdro- 

wotnej. Innym brakuje z kolei przygotowania do obsługi komputera, prowadzenia po- 

jazdów róŜnych kategorii, znajomości podstaw przedsiębiorczości czy znajomości 

języków obcych. Edukacja stwarza takŜe moŜliwość uzupełnienia pewnych braków    

w zakresie socjalizacji, np. obejmujących nieporadność w załatwianiu spraw w róŜ- 

nych instytucjach (m.in. trudności w znalezieniu właściwego urzędu, w komunikowa- 

niu się z urzędnikami, w wypełnianiu określonych formularzy). Spektrum potrzeb po- 

szczególnych jednostek jest zatem bardzo zróŜnicowane. 

Nowatorskim przedsięwzięciem wprowadzonym w Polsce było stworzenie pod- 

staw prawnych umoŜliwiających zakładanie centrów integracji społecznej. Mogą je 

tworzyć wójt gminy, burmistrz, prezydent miasta oraz organizacje poŜytku publiczne- 

go. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym 

centrum jest jednostką organizacyjną, która realizuje reintegrację zawodową i społec- 

zną poprzez świadczenie następujących usług: 

 Kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie 

pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecz- 

nemu; 

 Nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifi- 

kowanie lub podwyŜszenie kwalifikacji zawodowych; 

 Naukę planowania Ŝycia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza 

przez moŜliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działal- 

ność gospodarczą; 

 Uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pie- 

nięŜnymi (DzU z 2003, nr 122, poz. 1143, art. 3). 

Zasadniczym celem działania centrum jest przygotowanie osób długotrwale bez- 

robotnych lub zagroŜonych wykluczeniem społecznym do podjęcia pracy i powrotu do 

aktywnego Ŝycia społecznego. Wśród realizowanych zadań moŜna wymienić następu- 

jące: poradnictwo zawodowe i kształcenie w zakresie metod poszukiwania pracy, po- 

szukiwanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, promocję zatrudnienia socjal- 

nego w mediach, organizację praktyk i staŜy dla uczniów, pomoc w tworzeniu spół- 

dzielni socjalnych, własnej przedsiębiorczości czy w znalezieniu zatrudnienia na wol- 

nym rynku. 

Pierwszym krokiem w procesie reintegracji społecznej i zawodowej osób bezdo- 

mnych jest praca w terenie z osobami pozostającymi poza placówkami, tzw. streetwor- 

king (B. Szluz, 2008, s. 51-62). Optymalny model polega na przejściu przez kaŜdą       

z osób  drogi  z  miejsca  niemieszkalnego  do  placówki  (ogrzewalnia,    noclegownia, 
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schronisko), a następnie do mieszkania treningowego lub wynajętego pokoju. Pier- 

wszym elementem,  rozpoczynającym  proces  reintegracji  zawodowej  i  społecznej  

w centrum integracji społecznej jest odbycie zajęć w jednym z warsztatów, np. po- 

rządkowo-remontowym, krawieckim, ślusarskim, stolarskim, mechanicznym, poligra- 

ficznym, introligatorskim. Bezdomny jest równolegle kontaktowany z pracownikiem 

socjalnym, psychologiem, doradcą zawodowym, bądź w razie potrzeby z prawnikiem. 

Osoba, które wykazuje chęć dokonania zmiany w swoim Ŝyciu jest poddawana dia- 

gnozie. Jest to etap zbierania pełnej informacji zarówno od niej samej, od pracowni- 

ków właściwego ośrodka pomocy społecznej oraz konkretnej placówki (psychologa, 

terapeuty uzaleŜnień, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego). Przy współpracy 

z ośrodkiem pomocy społecznej, osoba podpisuje przygotowany dla niej kontrakt soc- 

jalny i indywidualny program wychodzenia z bezdomności. 

W centrum opracowywany jest równieŜ indywidualny plan pracy psychologicznej 

oraz obejmujący sferę zawodową. W przypadku analizy sytuacji psychologicznej zos- 

taje odtworzona historia bezdomności i jej ocena z perspektywy jednostki. Określona 

zostaje procedura osiągania zmiany dotychczasowego Ŝycia i uściślony rodzaj potrzeb- 

nego na tym etapie zmian wsparcia. Beneficjent precyzuje wizję swojej przyszłości.   

W oparciu  o  wyniki  diagnozy  powstaje  tzw.  ścieŜka  rozwoju  interpersonalnego.   

Z kolei w zakresie sfery zawodowej ustalone zostają posiadane umiejętności, predys- 

pozycje oraz oczekiwania zawodowe. W oparciu o autodeklarację oraz wyniki testów, 

budowany jest plan rozwoju zawodowego. Wyznaczony zostaje dalszy kierunek pracy 

z doradcą zawodowym i częstotliwość odbywania konsultacji. Plan zawiera propono- 

wane kursy i szkolenia interpersonalne i zawodowe. Pierwsze z nich obejmują warszta- 

ty rozwoju osobistego oraz radzenia sobie ze stresem i reagowania w sytuacjach kryzy- 

sowych.  Przygotowują  równieŜ  do  pogłębienia  rozumienia  siebie  w  interakcjach  

z ludźmi a takŜe czerpania większej satysfakcji z kontaktów interpersonalnych. Osoby 

bezdomne i zagroŜone bezdomnością przechodzą takŜe cykl szkoleń w zakresie rozwo- 

ju osobistego i komunikacji interpersonalnej. Istnieje moŜliwość indywidualnego skie- 

rowania przez centrum integracji społecznej na szkolenie interpersonalne, realizowane 

w zewnętrznej firmie. Z kolei szkolenia w obszarze zawodowym moŜna podzielić na: 

profilowane (np. szkolenia komputerowe, językowe), specjalistyczne (np. sanitarne, 

szkolenie opieki nad osobą starszą, obsługi wózków jezdnych) oraz inkubator przed- 

siębiorczości (szkolenia umoŜliwiające zdobycie wiedzy m. in. na temat tego jak zało- 

Ŝyć i prowadzić własną działalność gospodarczą) (S. Słowik, 2006, s. 11-12). Przygo- 

towany uczestnik np.  po  odbyciu  terapii  uzaleŜnień,  jest  kierowany  na  szkolenie 

w miejscu pracy, u  zewnętrznego  pracodawcy,  za  które  otrzymuje  wynagrodzenie 

w wysokości dodatku szkoleniowego. MoŜe być ono połączone ze szkoleniem czelad- 

niczym lub przyuczeniem do zawodu. Zainteresowane osoby mają moŜliwość korzys- 

tania z pakietu szkoleń zawodowych organizowanych w zewnętrznych firmach. 

W poszczególnych etapach z kaŜdą osobą współpracuje asystent, który kontaktu- 

jąc się z osobami i instytucjami zaangaŜowanymi w proces reintegracji, monitoruje 

jednocześnie  wszystkie  zachodzące  zmiany.  Wspiera  beneficjenta  w  odzyskiwaniu 
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i utrzymywaniu samodzielności Ŝyciowej w kilku sferach: psychologicznej, socjalno- 

bytowej, zawodowej, zdrowotnej i społecznej. W pierwszej z nich pracuje nad podnie- 

sieniem samooceny, wzrostem umiejętności interpersonalnych, umiejętnością poko- 

nywania kryzysów,  minimalizowaniem  szeroko  pojmowanego  identyfikowania  się  

z bezdomnością. W sferze zawodowej wspiera osobę w odbudowaniu nawyku pracy,  

w zdobywaniu umiejętności pozwalających na uzyskanie zatrudnienia, w podnoszeniu 

kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych i wyposaŜeniu jej w narzędzia pozwalają- 

ce na aktywne i skuteczne poszukiwanie oraz utrzymanie pracy. W sferze socjalno- 

bytowej asystenci motywują podopiecznych do przejścia drogi od pobytu w placówce 

do wynajętego mieszkania, lokalu socjalnego lub do powrotu do rodziny. Wspierają    

w uregulowaniu sytuacji prawnej oraz zobowiązań finansowych. W sferze zdrowotnej 

dbają o dostęp do świadczeń zdrowotnych, kontakt z lekarzem, monitorują systema- 

tyczne diagnozowanie stanu zdrowia danej osoby oraz uczestnictwo w terapii odwy- 

kowej. Działania podejmowane przez asystentów w ostatniej sferze tzw. społecznej, 

odnoszą się do następującej tezy: integracja osób bezdomnych ze społeczeństwem 

moŜe zaistnieć jedynie poprzez dezintegrację ze środowiskiem osób bezdomnych. 

Asystenci współpracują z odbiorcami swoich usług nad odbudowaniem relacji z rodzi- 

ną, nawiązaniem lub odnowieniem kontaktów ze znajomymi spoza środowiska osób 

bezdomnych, nad wzrostem aktywności w Ŝyciu społecznym oraz rozbudowaniem 

alternatywnych form spędzania wolnego czasu (A. Dębska, 2006, s. 14-15). Metoda 

towarzyszenia polega na podmiotowym  (indywidualnym)  i  partnerskim  traktowa-  

niu bezdomnego. Owo towarzyszenie jest formą pomocy o charakterze: profilaktycz- 

nym – skierowanym do najbardziej zagroŜonych bezdomnością grup społecznych, 

zapobiegającym utrwalaniu się i poszerzaniu analizowanego zjawiska; osłonowym – 

mającym na celu przeciwdziałanie degradacji biologicznej i społecznej osób bezdo- 

mnych z zastosowaniem standardowych rodzajów i form świadczeń pomocy społecz- 

nej oraz podstawowych elementów pracy socjalnej; aktywizującym – zmierzającym do 

wyprowadzania z bezdomności jednostek i grup społecznych, które rokują perspekty- 

wy przezwycięŜenia zaistniałego problemu (J. Kot, 2008, s. 152-168; K. Wódz, 2008, 

s. 59-62). 

W sytuacji nieprzystosowania zawodowego bezdomnych nieodzowne jest eduko- 

wanie  poprzez  prowadzenie   szeregu   ćwiczeń,  jak  np.:  przybywanie   do   pracy   

w odpowiednim czasie, wykonywanie zadań według uzgodnionego planu, zognisko- 

wanie uwagi na danej czynności przez określony czas, przedyskutowanie przyczyn 

dekoncentracji z terapeutą. Innowacyjnym jest programem noszący tytuł „Pay by day”, 

polegający na wprowadzeniu systemu wynagrodzenia za jeden dzień i zwiększaniu 

stawki początkowej wraz ze wzrostem długości czasu zatrudnienia. Takie rozwiązanie 

ma motywować bezdomnego do kontynuowania zatrudnienia. Stosowane jest równieŜ 

stopniowanie długości czasu pracy, które ma na celu dopasowanie do moŜliwości psy- 

chofizycznych pracownika (S. Słowik, 2007, s. 39). 

Egzemplifikacją  działań  centrum   integracji   społecznej   jest   realizowany 

w ramach projektu „Agenda Bezdomności – Standard Aktywnego Powrotu na Rynek 
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Pracy” proces reintegracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych. Opiera się ona 

na trzech płaszczyznach: 

 Praca – zwiększenie szans osób bezdomnych i zagroŜonych bezdomnością na 

otwartym rynku pracy poprzez objęcie ich kompleksowym modelem przywraca- 

nia, nabywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Główne działania w tym 

zakresie koncentrują się na: warsztatach zawodowych, szkoleniach w miejscu 

pracy,  doradztwie  zawodowym,  pośrednictwie  pracy. 

 Edukacja – realizacja kompleksowego programu edukacyjnego, który ułatwi 

osobom bezdomnym i zagroŜonym bezdomnością powrót na rynek pracy. Prog- 

ram edukacyjny zawiera następujące elementy: edukacja interpersonalna, edu- 

kacja zawodowa, edukacja psychospołeczna. Wszystkie działania edukacyjne 

realizowane są w oparciu o indywidualne potrzeby i moŜliwości odbiorców usług, 

na podstawie tworzonych indywidualnych ścieŜek rozwoju interpersonalnego. Ce- 

lem działań jest wyposaŜenie osoby bezdomnej i zagroŜonej bezdomnością w na- 

rzędzia, które pozwolą jej na skuteczną reintegrację społeczną i zawodową. 

 śycie  – udoskonalenie  systemu pomocy instytucjonalnej  dla  osób bezdomnych   

i zagroŜonych bezdomnością poprzez: 

 standaryzację świadczonych usług: wprowadzenie nowej jakości usług świad- 

czonych przez instytucje pomocowe, a takŜe wprowadzenie nowych elementów 

do systemu pomocy bezdomnym i zagroŜonym bezdomnością tj. streetworking; 

 hierarchizację placówek: wprowadzenie tzw. systemu drabinkowego placówek, 

czyli takiego w którym kaŜda placówka będzie oferowała inny standard usług; 

wprowadzenie tzw. mieszkań treningowych – ostatniego ogniwa w systemie dra- 

binkowym oraz procesie wychodzenia z bezdomności (Agenda Bezdomności. 

Projekt Agenda Bezdomności – Standard Aktywnego Powrotu na Rynek Pracy). 

Ciekawą propozycją rozwiązań moŜe być centrum integracji    społecznej  prowa- 
dzone przez Stowarzyszenie Szkoła Barki im. H. Ch. Kofoeda (Stowarzyszenie Szkoła 

Barki im. H. Ch. Kofoeda). Twórcy nawiązali do doświadczeń duńskiej szkoły, która 

została załoŜona w czasie kryzysu gospodarczego w Kopenhadze w Danii
2
. Doświad- 

czenie jej załoŜyciela, który przez długi czas borykał się z problemem bezrobocia, 
przyczyniło się do stworzenia miejsca aktywności i edukacji dla osób, które nie miały 
środków do Ŝycia, ani moŜliwości czy perspektywy dokonania zmiany. Współcześnie 
Szkoła Kofoeda w Danii tworzy obszerny kompleks warsztatów i pracowni edukacyj- 
nych dających moŜliwości integracji  poprzez organizowanie  róŜnorodnych kursów     
i szkoleń. Na tych doświadczeniach wzorują się organizacje pozarządowe w krajach 
europejskich. Doskonałym przykładem jest wspomniana Szkoła Barki, która uzyskała 
status centrum integracji społecznej. W jego ramach prowadzone są grupy edukacyjne, 
terapeutyczne i udzielające wsparcia. Realizowane są kursy przyuczenia zawodowego 
w warsztatach: krawieckim, ślusarskim, ogólnobudowlanym, gastronomicznym, stolar- 

skim,  konserwacji powierzchni płaskich oraz w pracowniach: j. obcych,    komputero- 
 

2  Na temat koncepcji szkół duńskich i polskich, szczególnie idei uniwersytetów ludowych szerzej pisze   

m. in. J. Mierzwa (2007, s. 29-134). 
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wej, opieki nad dzieckiem, osobą starszą i niepełnosprawną itp. Warsztaty spełniają 

dwie funkcje: edukacyjne i przedsiębiorcze (wykonują działalność usługową, wytwór- 

czą i handlową na rzecz społeczności lokalnej i na rzecz szkoły). 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi gmina, ośrodek pomocy spo- 

łecznej lub organizacja pozarządowa prowadzące reintegrację zawodową i społeczną 

dla osób mogą prowadzić kluby integracji społecznej organizujące działania o charak- 

terze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym. Są to jednostki organiza- 

cyjne, których celem jest realizowanie działań umoŜliwiających udzielenie indywidu- 

alnym osobom oraz ich rodzinom pomocy: w odbudowywaniu i podtrzymywaniu 

umiejętności uczestnictwa w Ŝyciu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról 

społecznych w  miejscu  zamieszkania,  miejscu  pobytu  lub  w  miejscu  pracy  oraz  

w podniesieniu kwalifikacji zawodowych. W klubach moŜna organizować i prowadzić 

w szczególności: 

 programy zatrudnienia tymczasowego mające na celu: pomoc w znalezieniu pracy 

na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, w pełnym lub niepeł- 

nym wymiarze czasu pracy, u pracodawców, wykonywania usług na podstawie 

umów cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia; 

 poradnictwo prawne; 

 działalność  samopomocową  w  zakresie  zatrudnienia,  spraw  mieszkaniowych   

i socjalnych (DzU z 2003, nr 122, poz. 1143, art. 18). 

Wśród podstawowych form działania klubów moŜna wymienić: grupy samopo- 

mocowe, wsparcia i terapeutyczne; poradnictwo psychologiczne; szkolenia; doradztwo 

zawodowe; wolontariat, wymianę usług; spółdzielnie socjalne; roboty publiczne; prace 

interwencyjne oraz staŜe. Do głównych celów działania tego typu jednostek moŜna 

zaliczyć m.in. następujące: 

 Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego, reintegrację społeczna i zawo- 

dową wykluczonych; 

 Edukację i samokształcenie uczestników, nabywanie nowych umiejętności; 

 Kształtowanie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych; 

 Budowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości poprzez regularny 

udział w zajęciach grupy warsztatowej; 

 Propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego; 

 Kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz porus- 

zania się po rynku pracy; 

 Rozpoznawanie moŜliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, udzielanie 

informacji osobom bezrobotnym o moŜliwościach zatrudnienia, uzyskania lub 

uzupełnienia kwalifikacji; 

 Propagowanie działań wolontarystycznych, obywatelskich oraz idei spółdzielni 

socjalnych; 

 Inicjowanie grup samopomocowych, udzielanie wsparcia samoorganizującym się 

grupom osób o podobnych problemach Ŝyciowych; 

 Kształtowanie lub zwiększanie aktywności społecznej. 
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Klub integracji społecznej są tworzone po to, aby osoby mające podobne proble- 
my ze społecznym funkcjonowaniem, podobne doświadczenia i zainteresowania, mog- 
ły wspierać się wzajemnie, radzić sobie wspólnie ze swoimi problemami w ramach 
grup samopomocowych. Centra i kluby integracji społecznej powinny w praktyce peł- 
nić komplementarne funkcje w systemie reintegracji społecznej i zawodowej. Rzeczy- 
wista działalność tych jednostek jest jednak bezpośrednio związana z aktywnym i in- 

nowacyjnym działaniem samorządów i organizacji trzeciego sektora
3
. 

 

Podsumowanie 
Oddziaływania edukacyjne mogą być realizowane we współpracy ze specjalizują- 

cymi się w tych zagadnieniach instytucjami i firmami. Zdaniem P. Olecha „(…) sku- 

teczniejsze są, np. szkolenia realizowane poza placówką i przez wyspecjalizowane 

organizacje czy firmy. Powodują one większy prestiŜ i mniej uzaleŜniają od bieŜącej 

pomocy jednej organizacji. Problem tkwi w tym, Ŝe większość organizacji szkolenio- 

wych nie ma doświadczenia w edukacji osób wykluczonych (…)” (P. Olech, 2006, 

r. 26). Prowadzenie edukacji osób bezdomnych wymaga zatem precyzyjnego dostoso- 

wania procesu dydaktycznego do zasobów i ograniczeń tej grupy osób. Niski stopień 

socjalizacji oraz poziom edukacji i kwalifikacji zawodowych, a takŜe ich niedostoso- 

wanie do wymagań współczesnego rynku pracy, stanowi powaŜną przeszkodą w pro- 

cesie reintegracji osób bezdomnych. Inicjowanie i wprowadzanie nowatorskich prog- 

ramów czy rozwiązań stwarza zatem realne szanse właściwego przebiegu procesu wy- 

chodzenia z bezdomności. 
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