
Komu chcemy pomóc?
Z roku na rok rośnie liczba bezdomnych w Polsce, najczęściej szukają oni miejsca w większych
miastach, gdzie mają szansę na łatwiejsze znalezienie pomocy. Województwo śląskie zajmuje
drugie miejsce w kraju z największą liczbą bezdomnych - w 2019r. było ich 4255. W Rybniku
przebywa co dziesiąty bezdomny z woj. śląskiego. Miasto objęło wsparciem 449 osób. Bezdomni
znajdują schronienie w dwóch schroniskach w mieście (w 2021 r. skierowano do nich 271 osób) oraz
w sąsiedniej gminie (88 osób). W Rybniku działa też ogrzewalnia na 20 miejsc, w 2021 r. skorzystało
z niej 271 osób. W dwóch mieszkaniach chronionych przebywało 9 osób. Bezdomni (116 osób)
przebywali również w 155 miejscach w przestrzeni publicznej.

Liczba osób w kryzysie bezdomności w Rybniku od kilku lat rośnie - w 2020 było ich 432, 
w 2019 r. – 393. Ma to związek z dynamicznym rozwojem miasta. Zauważyliśmy niepokojący trend
wzrostu ubóstwa mieszkańców, którzy znajdują się na pograniczu bezdomności. W 2021r. 
Miasto objęło wsparciem 12 osób zagrożonych bezdomnością. Na koniec 2021r. Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej odnotował 283 wyroki eksmisyjne do wykonania, z czego 150 to wyroki bez prawa 
do lokalu socjalnego. Spodziewamy się zatem dalszego wzrostu liczby osób doświadczających
bezdomności. Musimy znaleźć nowe sposoby pracy z nimi, aby możliwa była ich pełna i trwała
reintegracja. 
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Pomoc osobom w kryzysie 
bezdomności od kuchni
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Wyzwanie:
Jak możemy zapewnić optymalne wsparcie 
osobom w kryzysie bezdomności w samodzielnym 
przygotowaniu posiłków, z zaangażowaniem  
jednostek organizacyjnych Miasta Rybnik oraz 
innych organizacji i instytucji, przy współudziale 
społeczności lokalnej, tak, aby usamodzielniać 
i aktywizować osoby bezdomne?

Kategoria konkursowa:
Miasto odporne na kryzysy

Czego dotyczy wyzwanie?
Wyzwanie dotyczy wyznaczenia nowatorskiego podejścia do wsparcia osób w kryzysie 
bezdomności w zakresie samodzielnego przygotowania przez nich posiłków. 
Wyzwanie wpisuje się w obszar tematyczny – miasto odporne na kryzysy. Rozwiązanie powinno 
zakładać współpracę między jednostkami samorządu terytorialnego, sektorem prywatnym 
i organizacjami pozarządowymi oraz udział społeczności lokalnej – wolontariuszy.



W czym i dlaczego chcemy pomóc?
Osoby w kryzysie bezdomności i zagrożone bezdomnością zmagają się z wieloma problemami, 
jednym z nich jest brak możliwości samodzielnego przygotowania posiłków. 
Polski Czerwony Krzyż wspiera osoby w kryzysie bezdomności i zagrożone bezdomnością,
przekazując im produkty żywnościowe, które trzeba poddać obróbce (np. makaron, ryż). 
Problemem jest brak miejsca lub mechanizmu przygotowania ciepłego posiłku przez osoby 
bezdomne, a także przez osoby z wyrokiem eksmisji, którym odcięto media. 
Do Urzędu Miasta zgłaszają się restauratorzy, którzy są gotowi oddawać na rzecz osób
bezdomnych niezjedzone do końca dnia posiłki i produkty. Brakuje mechanizmu odbioru tych 
posiłków/produktów oraz ich ewentualnego podgrzania/ugotowania, a także miejsca ich 
spożywania przez osoby w kryzysie bezdomności. 
Stworzenie takiej możliwości, z zaangażowaniem społeczności lokalnej przyczyniłoby się 
do usamodzielniania i aktywizacji osób w kryzysie bezdomności oraz ich upodmiotowienie. 

Jakich zmian oczekujemy?
Oczekujemy wyznaczenia nowatorskiego kierunku pracy wszystkich podmiotów zaangażowanych 
w rozwiązanie kryzysu bezdomności w obszarze przygotowywania posiłków przez osoby 
bezdomne. Potrzebna jest współpraca Zespołu ds. Bezdomności Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rybniku oraz organizacji pozarządowych, ruchów społecznych i mieszkańców działających 
na rzecz osób w kryzysie bezdomności. Naszą ambicją jest jednak nie tylko nakarmienie osób 
w kryzysie bezdomności, ale także nauczenie ich przygotowania posiłku, odpowiedzialności 
za powierzone produkty spożywcze i – przy okazji – współpracy. 

Oczekujemy, iż rocznie co najmniej 100 osób w kryzysie bezdomności lub zagrożonych 
bezdomnością skorzysta z zaproponowanego rozwiązania dotyczącego samodzielnego 
przygotowywania posiłku (większość z nich – wielokrotnie). Wartością dodaną będzie dalsze 
usamodzielnianie się tych osób i wzrost liczby bezdomnych podejmujących decyzję 
o skorzystaniu ze schroniska. Zmiana, której oczekujemy, będzie stanowić istotny element 
zintegrowanej polityki miejskiej. 

Jakie wsparcie oferujemy przy wdrożeniu?
Nieodpłatne użyczenie pomieszczeń (oraz pokrycie kosztów mediów) będących w zasobach 
Miasta do wdrożenia rozwiązania, jeśli będzie ono ich wymagało oraz do utrzymania trwałości 
rozwiązania po jego wdrożeniu – przez okres co najmniej 2 lat. 
Zapewnienie wsparcia uczestnikom konkursu przez pracowników Miasta w postaci minimum 
24 godzin zegarowych.
Dalsze zaangażowanie i opiekę właściwego pracownika/pracowników miejskich 
(odpowiedniej jednostki, np. Ośrodka Pomocy Społecznej – Zespołu ds. bezdomności, Urzędu 
Miasta - Wydziału Rozwoju, Wydziału Spraw Mieszkaniowych lub Wydziału Polityki Społecznej) 
– po zakończeniu projektu - w zależności od charakteru wdrożonego rozwiązania, przez okres 
co najmniej 2 lat. 
Dodatkowe środki finansowe na rozwój wprowadzonego rozwiązania (25 tys zł)*.

*Kwota ta nie wlicza się w zakładany budżet prac wdrożeniowych. Dodatkowe wsparcie finansowe jest przewidziane na 
rozwój projektu po okresie wdrożenia. Uczestnicy konkursu mogą zaproponować działania rozwojowe w ramach 
dodatkowego budżetu, które będą przeprowadzane przez Miasto po okresie wdrożenia.


