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KG: Czy cel istnienia PKPS to
pomoc wyłącznie osobom
bezdomnym czy też takim, które
mają gdzie mieszkać, ale nie mają
za co żyć?
EK: Udzielamy pomocy zarówno
jednym jak i drugim, ponieważ
wymagają naszej pomocy. Są to
głównie osoby starsze. Dłużej
żyjemy, później umieramy.

KG: Ilu jest bezdomnych w
Polsce? 1 00 tysięcy? Czy to się da
w ogóle policzyć?
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EK: Podane przez Pana szacunki są
bardzo oszczędne. Liczymy i ciągle
fot. www.polskieradio.pl nie możemy policzyć. Ale takie nasze
delikatne szacunki to jest ok. 300
O wychodzeniu z bezdomności mówiła Ewa
tysięcy. PKPS w ciągu roku pomaga
Kuruliszwili, sekretarz generalna PKPS, w
8 tys. potrzebującym w 11 stałych i
rozmowie z red. Krzysztofem Grzesiowskim w
1 0 tymczasowych placówkach.

Sygnałch Dnia Polskiego Radia

Krzysztof Grzesiowski: Jak od 1 958 roku
zmienił się PKPS?

KG: Jak wiele osób wychodzi z
bezdomności? Ilu osobom udaje
się pomóc?

EK: Pierwszą fundamentalną zaporą
jest brak mieszkań - samorządy nie
mają takich możliwości. Drugą bezdomni bardzo szybko
przyzwyczająją się do bezdomności,
czyli braku obowiązków, życia z dnia
KG: Blisko rok temu na naszej antenie mówiła
na dzień. Bardzo trudno jest ich tego
Pani, że schroniska są przepełnione, ale nikt
oduczyć, ale mimo to udaje się w
kto potrzebuje pomocy nie zostanie odesłany.
ciągu roku 4-5 bezdomnych
A jak dziś wygląda sytuacja?
przenieść do normalnego życia. To
EK: Pomimo tego, że zima jest łagodna w tym roku jest bardzo ciężka praca. Często jest
to i tak wszystkie schroniska są pełne. Kiedyś w
tak, że ktoś wychodzi z
okresie letnim lub wiosennym ok. 50 proc. miejsc
bezdomności, a później do niej
mieliśmy wolne, a w tej chwili przez cały rok mamy wraca. Osobie, która była bezdomna
1 00 proc. wykorzystania. I to jest ogromny problem, przez kilka, kilkanaście lat bardzo
ponieważ są środki na to, aby dać jeść i miejsce do trudno jest się przyzwyczaić do
spania, ale jest zbyt mało środków na to, żeby w
nowych warunków, do nowego życia,
ciągu całego roku pracować w kierunku
że musi coś robić. Bezdomny w
wyprowadzenia z bezdomności.
zasadzie nie ma żadnych
KG: A gdzie powinno być takie źródło
obowiązków i bardzo często ta
finansowania?
bezdomność jest ucieczką od
EK: W samorządach, które w swoich statutach
codziennych zobowiązań, jakie się
mają obowiązek zabezpieczenia wszystkim
ma w normalnych życiu.
potrzebującym wyżywienia i dachu nad głową.
cały wywiad do odsłuchania na
Niestety różnie to bywa....
www.polskieradio.pl/jedynka
Ewa Kuruliszwili: Dziś to już zupełnie inna
organizacja niż 57 lat temu. Zmiany które zachodzą
w Polsce niewątpliwie miały na to wpływ. To już są
inni ludzie, ale cały czas ten sam cel - pomaganie
potrzebującym.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020
Od 1 grudnia 201 4 r. Polski
Komitet Pomocy Społecznej
realizuje Podprogram 201 4 w
ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 201 4 2020 współfinansowany z
Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej
Potrzebującym.
W Podprogramie 201 4 osoby
najbardziej potrzebujące
otrzymują paczki żywnościowe
składające się z: 2 kg cukru, 2 l
mleka, 3 paczek makaronu, 1 l
oleju i 2 puszek mielonki

wieprzowej.
Od maja 201 5 roku rozpocznie
się realizacja Podprogramu
201 5, w którym oprócz
wymienionych wyżej artykułów
spożywczych dystrybuowanych
będzie 8 innych produktów: ryż,
kasza jęczmienna, płatki
kukurydziane, ser
podpuszczkowy, klopsiki w sosie
własnym, dżem truskawkowy,
groszek z marchewką i
koncentrat pomidorowy.
Zainteresowane osoby,
organizacje i instytucje prosimy

o kontakt z najbliższym
terenowo regionalnym zarządem
PKPS lub bezpośrednio z
biurem Rady Naczelnej PKPS w
Warszawie

tel. (22) 622 64 36
e-mail: rn.pkps@pkps.org.pl

Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności
Kolejna edycja "Programu" służy
wspieraniu projektów z zakresu
pomocy społecznej skierowanej do
osób bezdomnych i zagrożonych
bezdomnością. W tym roku na jego
realizację minister pracy
przeznaczył 5 mln. Organizacje
mogą liczyć na dotację w wysokości
od 50 do 300 tys. zł.
Oferty konkursowe można
przesyłać do Wydziału Polityki
Społecznej właściwego Urzędu
Wojewódzkiego do 23 lutego 2015 .
Choć wszędzie uzyskane środki

można przeznaczyć na poprawę
standardów w noclegowniach czy
na usamodzielnienie osób
bezdomnych, to ogranizatorzy
określili dodatkowe cele regionalne,
np. w woj. dolnośląskim zaleca się
utworzenie systemu świadczenia
kompleksowych usług osobom
bezdomnym poza placówami
pomocowymi. W woj.
świętokrzyskim premiowane będzie
utworzenie punktów dla osób
będących pod wpływem alkoholu i
innych środków psychoaktywnych,

zaś w woj. zachodniopomorskim prowadzenie akcji informacyjnych o
możliwości uzyskania pomocy.
źródło: www.mpips.gov.pl

GUS: jak zmienia się liczba mieszkańców w województwach?

W ubiegłym roku liczba mieszkaców
Polski zmniejszyła się o ok. 1 2
tysięcy. W czterech województwach
(mazowieckie, wielkopolskie,
pomorskie i małopolskie) ludności
jednak przybyło.
Główny Urząd Statystyczny w
raporcie "Główne informacje o
rozwoju demograficznym Polski"
podał, że liczba ludności maleje
najszybciej w województwach:
świętokrzyskim, lubelskim, opolskim
i łódzkim.
Szacuje się, że pod koniec 201 4 r.
ludność Polski liczyła ok. 38 mln
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484 tys. osób tj. o 12 tys. mniej

niż na koniec 201 3 r. Spodkowa
tendencja utrzymuje się już trzeci
rok z rzędu.

Badanie spójności
społecznej, 2.02-20.04.2015

W dniach 2 lutego-20 kwietnia na
terenie całego kraju ankieterzy GUS
będą realizować Badanie spójnoci
społecznej.
Informacje zebrane podczas
anonimowych wywiadów pozwolą
na dokonanie wszechstronnej
oceny poziomu życia Polaków i
będą mieć wpływ na rozwiązywania
najpilniejszych problemów
społecznych, zarówno na szczeblu
krajowym, jak i regionalnym.
źródło: www.stat.gov.pl
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Służbowe dane na prywatnym komputerze? Uważaj!
Coraz częściej pracownicy
instytucji publicznych czy firm
wykorzystują do pracy prywatne
komputery, pendrive'y i
smartfony. Europejski inspektor
ochrony danych apeluje więc o
rozważne obchodzenie się z
zapisanymi na nich informacjami
i danymi.
- Czasem zapominamy, że nasz
smartfon, którego używamy po
części do życia prywatnego, a
po części służbowego, zaczyna
przechowywać coraz więcej
danych o tym, co robimy w
pracy. Mogą to być zarówno
dane dotyczące samej instytucji,
jak i osób, z którymi się
kontaktujemy lub których sprawy
przetwarzamy - powiedział

zastępca europejskiego
inspektora ochrony danych
Wojciech Wiewiórowski.
W przypadku urzędników
największym problemem jest
nierozwaga. - Jeśli zapominamy,
że np. na pendrive'ie, którego
używamy w pracy, mamy bardzo
intymne dane dotyczące np.
osób, które ubiegają się o
pomoc społeczną, i nie dbamy o
to, gdzie ten sprzęt się znajdzie,
bo przecież zawsze można
zawsze kupić nowy,
zachowujemy się nie tylko
nierozważnie, ale wręcz
przestępczo - powiedział
Wiewórowski.

Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych kontroluje
zgodność przetwarzania danych
z przepisami ustawy, wydaje
decyzje administracyjne i
rozpatruje skargi w sprawach
wykonania przepisów o ochronie
danych osobowych, prowadzi
rejestr zbiorów danych i opiniuje
akty prawne dotyczące ochrony
danych osobowych.

***

Wspomnienie o Justynie Hofman-Wiśniewskiej
Idealistka z założenia, w życiu
realista twardo stąpająca po ziemi,
niepotrafiąca jednakoż przejść
obojętnie obok krzywdy innych.
Taka była inicjatorka i redaktor
naczelna Biuletynu PKPS Justyna
Hofman-Wiśniewska.
Gdy 21 września 201 4 roku dotarła
do nas wiadomość o Jej śmierci,
trudno było w nią uwierzyć. Kobieta,
która zarażała innych dziesiątkami
pomysłów, artystka i humanistka,
pisząca ciekawym językiem nie
tylko o teatrze, którym się
pasjonowała, ale także o nauce,
medycynie czy jakże nam bliskiej
tematyce społecznej...
Justyna Hoffman- Wiśniewska
pochodziła z rodziny artystycznej.
Pasjonowały ją teatr, sztuki
plastyczne, medycyna i sprawy
społeczne. Niezależna w
poglądach, potrafiąca nazywać
rzeczy po imieniu.
Teatrowi oddała całą swoją duszę.
Postawiła na młodych. Była
sekretarzem Klubu Krytyki
Issue 1

Teatralnej polskiej sekcji AICT/IATC,
opiekunką Koła Młodych KKT,
współtworzyła kwartalnik „Yorick”.
Młodych adeptów sztuki potrafiła
skutecznie zachęcić do pracy, nie
szczędziła też warsztatowych uwag,
podpowiadała tematy, mobilizowała
do działania.

Równie mocno jak sztuka
pasjonowały Ją nauki medyczne.
Jej zmarły mąż był pionierem badań
prenatalnych i metody in vitro.
Napisała setki artykułów o nowych
metodach leczenia, o służbie

zdrowia, o walce z chorobami
społecznymi.
I właśnie tematyka społeczna
zbliżyła Panią Justynę do nas - do
PKPS. Od pierwszego numeru z
wielkim oddaniem i
zaangażowaniem tworzyła
internetowy Biuletyn PKPS,
dokumentując nie tylko
najważniejsze wydarzenia z życia
naszej organizacji, opisywała też
tematy społecznie wrażliwe nie
zapominając o recenzji ciekawej
książki, filmu czy wystawy...
Ostatni biuletyn napisała w sierpniu.
Przysłała go nam mailem
przepraszając za „małe
opóźnienie”. Nie wiedzieliśmy
jeszcze wówczas jak bardzo była
chora i jak wiele ją to kosztowało…
Nie wiedzieliśmy też, że
następnego, wrześniowego
biuletynu już nie napisze...
Pani Justyno, będzie nam Pani
bardzo brakowało...
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Wg ONZ kryzysy finansowe, katastrofy
naturalne i nieudolne rządy wpływają na
wzrost ubóstwa na świecie...

Polski Komitet Pomocy
Społecznej
Biuro Rady Naczelnej w
Warszawie
ul. Wiejska 1 8/20
00-490 Warszawa
tel.: (22) 621 58 77
tel.: (22) 629 37 43
tel.: (22) 629 63 26
fax.: (22) 628 20 25
e-mail: rn@pkps.org.pl
www.pkps.org.pl

Problem ubótwa dotyka ponad 2,2
mld ludzi, czyli blisko jedną trzecią
światowej populacji, a 1 2 proc.
ludności - czyli 842 mln , cierpi z
powodu chronicznego głodu.
Problem dotyczy m.in. Indii,
Republiki Środkowoafrykańskiej
czy Nigru. W tych państwach
ubóstwo jest po prostu widoczne.
To bieda skrajna, ale nie wszędzie
oznaką ubóstwa musi być
niedożywienie. W USA może nią
być - paradoksalnie - otyłość.
Międzynarodowe kryterium
skrajnego ubóstwa jest oparte na
wskaźniku dochodowym konieczności przeżycia za mniej niż
1 ,25 dolara dziennie. Według
danych Programu Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju
(UNDP) za tak małą kwotę
utrzymuje się obecnie 1 ,2 mld osób
(około 17–1 8 proc. ludności świata),
głównie w Demokratycznej
Republice Konga, Liberi, Burundii,
Madagaskarze, Zambii, Nigerii,
Tanzanii, Rwandzie, Malawi i

Mozambiku. Innym czynnikiem
związanym z postrzeganiem biedy
jest regionalizacja. Generalnie
bogatsze są duże miasta, a
biedniejsza prowincja.
Z danych UNDP wynika, że prawie
1 ,5 mld ludzi w 91 krajach
rozwijających się żyje w ubóstwie z
powodu niewystarczającej opieki
zdrowotnej i edukacji oraz zbyt
niskich standardów życia. I choć
ogólna liczba ludzi żyjących w
ubóstwie spada, prawie 800 mln
jest zagrożonych powrotem do
życia w biedzie.
Na margines społeczeństwa trafiają
np. tzw. bez-y, czyli długotrwale
bezrobotni, bezdomni, osoby
bezradne. Zdają sobie sprawę, że
nie żyją w standardzie dostępnym
dla większości obywateli, ale
jednocześnie nie są w stanie lub
nie umieją podjąć inicjatywy, by to
zmienić.
źródło: ONZ, Raport o Rozwoju
Społecznym

POLSKI KOMITET POMOCY
SPOŁECZNEJ powstał 1 5
października 1 958 roku.
Jesteśmy organizacją
pozarządową. PKPS jest
zarejestrowany jako
stowarzyszenie charytatywne
(nr KRS 0000041 349). Działamy
na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, a siedzibą naszych
władz naczelnych jest
Warszawa.
JESTEŚMY
STOWARZYSZENIEM
kształtującym postawy
społeczne, sprzyjające
bezpośredniemu uczestnictwu
w działaniach na rzecz osób
potrzebujących pomocy.
NASZĄ MISJĄ jest niesienie
fachowej pomocy, udzielanie
materialnego i organizacyjnego
wsparcia oraz przywracanie
nadziei i poczucia
bezpieczeństwa ludziom
znajdującym się w trudnych
sytuacjach życiowych, w
szczególności biednym,
bezdomnym, samotnym i
opuszczonym.

