Realizacja zadania publicznego „ WYGRAĆ PRZYSZŁOŚĆ”
współfinansowanego przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu „Pokonać Bezdomność”

„Wygrać przyszłość”

Nowy projekt Rady Naczelnej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej o nazwie „Wygrać przyszłość”
skierowany jest do osób w sytuacji bezdomności. Projekt jest realizowany w ramach Programu
Ministra Rodziny, Pracy Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność”.
Nadrzędnym celem zadania publicznego jest rozwiązywanie problemu bezdomności poprzez
prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.
Tak sformułowany cel zadania będzie zrealizowany poprzez cele szczegółowe:
1. Zwiększenie dostępności do wsparcia punktów pomocy doraźnej (posiłku, odzieży,
żywności).
2. Zwiększenie dostępności do pomocy specjalistycznej: prawnej, psychologicznej oraz w
zakresie terapii uzależnień.
3. Aktywizacja społeczna osób w sytuacji bezdomności ukierunkowana na ich powrót do
pełnienia ról społecznych, rodzinnych i zawodowych m.in. poprzez pracę socjalną, warsztaty
aktywności społecznej, bibliotekę dla osób bezdomnych, edukacyjne spotkania filmowe.
4. Aktywacja zawodowa osób bezdomnych poprzez indywidualne doradztwo zawodowe oraz
warsztaty aktywizacji zawodowej.
5. Wzmocnienie współpracy międzysektorowej
w zakresie rozwiązywania problemu
bezdomności.

Do osiągnięcia wyznaczonych celów zadania publicznego zostanie wykorzystanych szereg
instrumentów w

zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej, pomocy specjalistycznej, a także

doraźnego wsparcia materialnego w postaci gorących posiłków, odzieży, żywności.
Odbiorcy zadania będą mieli także dostęp do biblioteki oraz stanowiska komputerowego z
Internetem.
Do realizacji zadania wykorzystamy doświadczenia zdobytych w trakcie realizacji podobnych zadań w
latach poprzednich.
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Adresatami zadania publicznego będą osoby bezdomne bez względu na gminę ostatniego
zameldowania, które znajdą się w Warszawie, w tym osoby bezdomne korzystające z Noclegowni
SIEKIERKI PKPS przy ul. Polskiej 33. Ze względu na różnorodność planowanych działań zadanie
adresujemy zarówno do mężczyzn, jak i kobiet.
Do udziału w projekcie będą zakwalifikowane, w szczególności osoby pozostające w sytuacji
bezdomności przez dłuższy czas. Każda osoba bezdomna, która wyrazi zainteresowanie udziałem w
projekcie weźmie udział w rekrutacji uczestników.
Do rekrutacji odbiorców zadania publicznego zostaną wykorzystane narzędzia autodiagnozy i
profilowania (narzędzia zostały wypracowane w ramach projektu „Wyższa jakość interwencji PKPS „
w 2015r. współfinansowanego przez ówczesne MPiPS), a także wywiad środowiskowy.
Zakładamy, że spośród odbiorców zadania publicznego powstanie:
1. grupa osób korzystających z pomocy doraźnej utworzona spośród osób bezdomnych, które będą
zainteresowane wsparciem materialnym – posiłkiem, odzieżą, żywnością - ok. 50 osób;
2. grupa reintegracji społecznej – utworzona spośród osób gotowych do podjęcia współpracy w
zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej w ramach projektu – ok. 100 osób.
Ze względu na specyfikę odbiorców zadania planujemy utworzenie listy rezerwowej. Osoby
znajdujące się na liście rezerwowej będą kwalifikowane do udziału w projekcie na miejsce
uczestników, którzy zrezygnują z uczestnictwa.
Założyliśmy, że rekrutacja do udziału w projekcie w zakresie pomocy doraźnej i specjalistycznej trwać
będzie końca realizacji projektu tj. do 31.12.2018 r., natomiast rekrutacja do działań w zakresie
aktywizacji zawodowej i społecznej trwać będzie do 30.11.2018 r.

Zadanie publiczne będzie realizowanie w obiekcie Centrum Pomocy RN PKPS w Warszawie
przy ul. Polskiej 33.
Centrum Pomocy jest miejscem dobrze identyfikowanym przez środowisko osób bezdomnych i
przyjaznym tym osobom. Placówka jest usytuowana z dala od zgiełku aglomeracji miejskiej, na
malowniczym terenie zielonym. Sprzyja aktywnemu uczestnictwu w działaniach objętych projektem.
Do placówki jest dogodny dojazd komunikacją miejską.
Zapraszamy osoby bezdomne – zarówno kobiety, jak i mężczyzn do udziału w projekcie.
Prosimy o kontakt – osobisty w Centrum Pomocy RN PKPS w Warszawie przy ul. Polskiej 33,
(biuro projektu) tel. 22/6510571, emaliowy: centrum.pomocy.rnpkps@interia.pl

Apelujemy także do Państwa o pomoc w zwiększeniu dostępności do książek w utworzonej w ramach
projektu bibliotece poprzez przekazywanie książek do Centrum Pomocy RN PKPS w Warszawie
przy ul. Polskiej 33, budynek A (7 dni w tygodniu do godz. 22:00), w przypadku przekazania większej
liczby książek możliwy odbiór osobisty przez pracownika Centrum Pomocy RN PKPS.
Będziemy również wdzięczni, za przekazywanie czystej odzieży do Punktu pomocy doraźnej
(budynek. B w godz. 7:00 – 16:00) tel. 22/6510571

Uczestnicy projektu podobnie, jak większość z nas wychodzą naprzeciw przyszłości, jedni – odważnie,
inni z większą pokorą i niepokojem. Każdy z nich chciałby „Wygrać przyszłość”, co szczególnie w
sytuacji przegranej przeszłości nabiera szczególnego znaczenia.
Pomóżmy Im w osiągnięciu wyznaczonego celu, poprzez wsparcie i pomoc za co z góry dziękują
realizatorzy.
Działania zaplanowane do realizacji w ramach zadania publicznego są ukierunkowane na
przezwyciężanie bezdomności poprzez aktywizację zawodową i społeczną wspieraną pomocą
specjalistyczną. Stanowią odpowiedź na wyzwania społeczne determinowane przez problem
bezdomności. Osiągnięcie założonych rezultatów zadania pozwoli „wygrać przyszłość” jego
odbiorcom.

