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Sz. P. Elżbieta Bojanowska
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Szanowna Pani Minister,
W imieniu członków Federacji, zwracam się do Pani z prośbą o podjęcie działań zmierzających do
zwiększenia puli środków przeznaczonych na konkursy ogłaszane w ramach Programu „Pokonać
bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” w roku 2019 i w kolejnych latach. Rok 2019 jest
przedostatnim, w którym organizacje prowadzące schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych
mają szansę na dostosowanie istniejących placówek do standardów wynikających z przepisów
wykonawczych do art. 48a ustawy o pomocy społecznej. Tymczasem, z informacji zebranych od
urzędów wojewódzkich podczas konferencji regionalnych w ramach realizowanego przez nas
projektu „Pokonać bezdomność” wynika, iż znaczna część organizacji prowadzących placówki wciąż
ma problemy z zabezpieczeniem finansowania na pełne dostosowanie się do standardów.
Jednocześnie, w konkursie w roku 2018, organizacje pozarządowe zgłosiły zapotrzebowanie niemal
trzykrotnie przewyższające dostępne środki – łączna kwota złożonych wniosków wyniosła ok. 16,5
mln zł, podczas gdy na realizację złożonych wniosków dostępne było zaledwie 6 mln zł. Samych
wniosków w Module 3 „Dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do
obowiązujących standardów” złożono na łączną kwotę ok. 11,7 mln zł! Pokazuje to skalę potrzeb
i zagrożenia niewywiązaniem się przez organizacje z obowiązku dostosowania się do standardów w
terminie, co może mieć poważne reperkusje dla całości systemu pomocy osobom bezdomnym w
Polsce.
W związku z powyższym, prosimy o zwiększenie puli środków na rok 2019 i kolejne lata do co
najmniej 15 mln zł rocznie. Będziemy bardzo zobowiązani za podjęcie działań w powyższej sprawie.
Jednocześnie, przypominamy o naszej prośbie wyrażonej skierowanym do Pani pismem z dn. 12
lutego br. dotyczącym umożliwienia konsultacji publicznych programu „Pokonać bezdomność.
Program pomocy osobom bezdomnym”, na które niestety nie doczekaliśmy się odpowiedzi.
Z wyrazami szacunku,

Jakub Wilczek
Prezes Federacji
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