Sprawozdanie z drugiego Seminarium Lokalnego Partnerstw Lokalnych
23 maj 2013r.
w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”
zadanie 4 – w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu
„Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i
integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji
społecznej).
Caritas Diecezji Kieleckiej jako jeden z Partnerów pozarządowych odpowiedzialnych
za merytoryczną stronę realizacji projektu zorganizowała drugie Seminarium Lokalne
Partnerstw Lokalnych realizujących pilotażowe wdrażanie modelu „Gminny Standard
Wychodzenia z Bezdomności”
Seminarium odbyło się 23 maja 2013r. w Kielcach, w którym uczestniczyli
Przedstawiciele Partnerstw Lokalnych z Krakowa, Częstochowy, Jarosławia, Kielce oraz
reprezentanci organizacji pozarządowych i administracji publicznych, studenci z
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach a także inni zainteresowani.
Seminarium tj. prezentacje składały się z zapoznaniem przez zaproszonych prelegentów
p. Małgorzata Duda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
p. Edyta Naszydłowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
p. Piotr Olech ( Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności)
z następującymi zagadnieniami:
- Wartość domu w życiu człowieka w perspektywie zjawiska bezdomności
- Wpływ warunków zamieszkania na kondycje zdrowotną osób bezdomnych
- Metoda Housing First (najpierw mieszkanie) – efektywność i skuteczność tej metody
Następnie odbyła się prezentacja poszczególnych Partnerstw Lokalnych objętych wsparciem
Caritas Diecezji Kieleckiej:
PL Jarosław (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana
Pawła II „Wzrastanie”),
PL Kraków (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, Polski
Komitet Pomocy Społecznej, Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio, Fundacja Dzieło Pomocy Św.
Ojca Pio),
PL Częstochowa (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy
„Agape”, Fundacja Chrześcijańska „Adullam”)
PL Kielce ( Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Fundacja „Pomost”, Koło Kieleckie
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta)
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Przedstawiciele PL zaznajomili wszystkich zebranych z tym, co udało się zrobić w
poszczególnych Partnerstwach, co oceniono pozytywnie oraz jakie napotkano trudności.
Każdy z Partnerów zapoznał pozostałych uczestników z działaniami jak również sposobami
wdrażania wybranych standardów modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z
Bezdomności. Prezentacie PL pokazały punkt wyjścia w relacji do przyszłości, po fazie
pilotażu jak również widok na przyszłość dla osób bezdomnych.
Na zakończenie ks. Stanisław Słowik opowiedział o wsparciu w tworzeniu mieszkań dla osób
bezdomnych i zagrożonych bezdomnością z funduszy krajowych i zagranicznych.
Wystąpiła wspólna wymiana wiedzy i własnych przemyśleń od i do osób od lat pracujących z
osobami bezdomnymi jak i zagrożonymi bezdomnością.
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