Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w nocy 7 na 8 lutego 2013 r.
Technika badawcza: ankieta
Narzędzie badawcze: kwestionariusz ankiety
Przedmiot badany: osoby bezdomne w Ostródzie
Podmioty biorące udział w badaniu:
Areszt Śledczy w Ostródzie
Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Rejonowy w Ostródzie
Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie SA, NZOZ Centrum Zdrowia Medica
Straż Miejska w Ostródzie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie
Koordynator badania: Kazimierz Wosiek, Dyrektor MOPS w Ostródzie
Łącznie przeprowadzono 60 ankiet
W podziale na podmioty :
•
•
•
•
•

Areszt Śledczy w Ostródzie - 2
Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Rejonowy w Ostródzie - 33
Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie SA, NZOZ Centrum Zdrowia Medica - 2
Straż Miejska w Ostródzie - 13
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie - 10

Wyniki badań:
Miejsce przeprowadzenia badania: Ostróda
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ogrzewalnia/noclegownia - 33
Schronisko, dom dla osób bezdomnych, hostel - 0
Mieszkania wspierane, chronione, treningowe, wynajmowane - 2
Szpitale, hospicja, Zol-e, inne placówki zdrowia - 2
Zakłady karne, areszty śledcze - 2
Izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne - 0
Miejsca niemieszkalne - 0
Pustostany, domki, altany działkowe - 12
Inne…9
- u znajomego
- u matki
- w piwnicy
- na dworcu

Metryczka:
Podział na płeć:

Bezdomni
wg płci
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kobiety
męzczyźni
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Rozkład procentowy badanych wg płci, to: 8% stanowią kobiety, 92% mężczyźni. Kobiety bezdomne
to: 2 osadzone w Areszcie Śledczym, 2 podopieczne MOPS-u i 1, z którą przeprowadził ankietę
strażnik miejski.
Podział na wiek:
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Najliczniejszy udział procentowy wśród badanych bezdomnych stanowią osoby z przedziału
wiekowego 46-55 i 56-65 odpowiednio po 28%, najmniej bezdomnych jest w przedziale 18-25 lat.
Skrajne granice wiekowe w przeprowadzonym badaniu to 22 lata i 73 lata.

Okres bezdomności:
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32% badanych pozostaje w bezdomności od 1-3 lat, drugą równie liczną grupę stanowią osoby
bezdomne od 4-7 lat 28%, 3 osoby badane są bezdomne krócej niż rok. Korelując wiek i pozostawanie
w bezdomności zauważyć można, że im starsza osoba tym krócej pozostaje w bezdomności.
Przyczyna bezdomności:

Przyczyna bezdomności
9; 8% 1; 1%
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eksmisja/wymeldowanie
35; 29%

konflikt rodzinny
uzależnienie
przemoc w rodzinie

36; 29%

opuszczenie zakładu karnego
bezrobocie, brak pracy
32; 27%

zadłużenie

W pytaniu o przyczynę bezdomności można było podać maksymalnie trzy powody. Jako najczęściej
podawaną przyczynę zaznaczano uzależnienie 30%, następnie 29% eksmisję i 27% konflikty rodzinne.
W zdecydowanej większości uzależnienie współwystępowało z innymi przyczynami. Tylko jedna
osoba wskazała jako powód bezdomności zadłużenie. Powody, takie jak: utrata noclegów w miejscu
byłej pracy, zły stan zdrowia i niepełnosprawność a także opuszczenie placówki opiekuńczowychowawczej np. domu dziecka, nie zostały zaznaczane.

Źródło dochodu:

Żródło dochodu
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W pytaniu dotyczącym źródła dochodu można było zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi.
Najczęściej, bo aż 29% odpowiedzi dotyczyła zasiłku z pomocy społecznej i 16% zbieractwa, najmniej
liczna grupa utrzymuje się z pracy na czarno 5%. Nie zaznaczono odpowiedzi: alimenty.
Ostatnie stałe zameldowanie: 46/60 osób bezdomnych jako ostatnie zameldowanie podało Ostródę,
pozostałe miejsca to: Warszawa, Iława, Gorzów Wielkopolski, Kętrzyn, Mikołajki, Jawory.
Wykształcenie:
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wyższe

45% badanych bezdomnych to osoby z wykształceniem zawodowym, 37% z podstawowym, dwie
osoby to bezdomni z wyższym wykształceniem i pozostający w bezdomności 2-3 lata i jako główną
przyczynę podający zadłużenie i konflikt rodzinny.

Rodzaj wsparcia:
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Osoby bezdomne korzystają głównie ze wsparcia w postaci posiłku 33%, schronienia 30%, odzieży
22%. 5% nie korzysta z żadnych form pomocy.
Stopień niepełnosprawności:

Stopień niepełnosprawności
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67% badanych nie posiada ustalonego stopnia niepełnosprawności.
Ubezpieczenie zdrowotne:

Ubezpieczenie zdrowotne
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Ubezpieczenie zdrowotne posiada 15 osób pośród wszystkich badanych, co odpowiada 25%.
Wnioski:
Jako główną przyczynę bezdomności można upatrywać w uzależnieniu, które jest często powodem
konfliktów rodzinnych i eksmisji. Osoby bezdomne utrzymują się przede wszystkim ze świadczeń z
pomocy społecznej. Bezdomni to osoby w wieku produkcyjnym z wykształceniem zawodowym
pozostający w bezdomności do 4 lat, nie posiadający ubezpieczenia zdrowotnego i ustalonego
stopnia niepełnosprawności.

