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Naprawcza sprawiedliwość a bezdomność
Anna Simon Serra
Istotną częścią procesu wychodzenia z bezdomności jest ponowne nawiązanie kontaktu ze
społecznością oraz przywrócenie poczucia przynależności i godności. Niezwykle ważne jest, aby
poszczególne osoby łączyły się z usługami, które mogą zapewnić im pomoc, tak aby mogły
polepszyc swoje samopoczucie i odpowiednio zaradzić trudnościom, z jakimi się borykają.
Naprawczą Sprawiedliwość służy pomocą we wzmocnianiu empatii i zrozumienia, przywróceniu
zerwanych relacji i budowaniu silnych społeczności jako formy zapobiegania konfliktom, oraz
samy dąży do kreowania wspólnot, których głównymi wartościami są spójność i proaktywność.

„Praktyki naprawcze to nowa nauka społeczna, która bada, jak wzmacniać relacje
między jednostkami, a także powiązania społeczne w społecznościach”.
„Dla ludzi potrzeba przynależności jest niemal tak silną motywacją, jak
potrzeba jedzenia i schronienia. Pozbawienie znaczących relacji jest
równie bolesne jak głód czy narażenie na żywioły”

(Baile, 2019).
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Praktyki naprawcze, takie jak mediacja, koła uzdrawiające, konferencje grupowe lub komisje
naprawcze społeczności, dają osobom bezdomnym możliwość spotkania się z

zainteresowanymi stronami i innymi członkami społeczności w celu omówienia konkretnego
incydentu. Takie podejście koncentruje się na nawiązaniu dobrej komunikacji, zwiększeniu
zrozumienia i naprawieniu wyrządzonej szkody. Niektóre z pozytywnych skutków tych
praktyk polegają na tym, że osoby bezdomne uzyskują głos i są słyszane przez członków
społeczności. Ponadto są upoważnione do sprawowania samodzielności w sprawach, które
ich dotyczą, co przyczynia się do przywrócenia ich poczucia godności, szacunku i
przynależności.

2

Co więcej, kładzenie nacisku przez Naprawczą Sprawiedliwość na naprawianie szkód może
być również korzystne dla procesu zdrowienia osób bezdomnych. Ich sytuacje życiowe
bywają bardzo złożone i trudne, co zwykle pozostawia ich w poczuciu beznadzieji. Możliwość
przywrócenia i naprawienia konkretnego zdarzenia może dać im poczucie sprawczości i
nadzieję, zachęcając ich do pójścia naprzód w ich własnej drodze do powrotu do zdrowia.
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1

Praktyki sprawiedliwości naprawczej mogą być
stosowane w kontekście bezdomności na wiele
sposobów. Ogólnie rzecz biorąc, są one stosowane
w schroniskach i mieszkaniach wspomaganych jako
metoda rozwiązywania konfliktów. Ze względu na
liczne niedogodności, jakich doświadczają osoby
bezdomne, w schroniskach, w których mieszka
wiele osób, często dochodzi do konfliktów.
Tradycyjnie konflikty wynikające z zażywania
narkotyków lub zachowań konfliktowych były
rozwiązywane za pomocą jakiejś formy
4 kary, na
przykład wydalenia z ośrodka. Metody te nie
uwzględniają jednak potrzeb jednostki i nie
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rozwiązują problemów, które mogą być przyczyną
takiego zachowania.

Zamiast tego praktyki naprawcze, takie jak mediacje czy konferencje grupowe, dają
wszystkim stronom konfliktu możliwość przedyskutowania tego, jak czuły się w związku z tym
zdarzeniem i jakie są ich potrzeby w zakresie uzdrowienia. Zadając pytania, takie jak: "O czym
wtedy myślałeś?", "Kogo to dotknęło i w jaki sposób?", "Co było dla ciebie najtrudniejsze?"
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oraz "Co musi się wydarzyć, aby wszystko naprawić?" W ten sposób tworzy się przestrzeń, w
której uwzględnia się potrzeby poszczególnych osób, a także wspiera współczucie i
zrozumienie. Ponadto strony zawierają kompromisy, aby naprawić wyrządzone krzywdy i
zapobiec powstawaniu konfliktów w przyszłości.

Dzięki praktykom naprawczym strony osiągają kompromis, aby naprawić
krzywdę i zapobiec powstawaniu konfliktów w przyszłości.
Przykład udanego zastosowania praktyk naprawczych został szczegółowo opisany przez
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Laurę Mirsky w raporcie dotyczącym Sztokholmskiej Misji Miejskiej (Mirsky, 2004), organizacji
prowadzącej dom dla bezdomnych Bostället, w którym praktyki naprawcze są powszechnie
stosowane w celu zaangażowania klientów w rozwiązywanie problemów związanych z ich
własnym zachowaniem, zamiast stosowania kar narzuconych przez personel. Opisany
incydent dotyczył mieszkanki schroniska, u której zdiagnozowano schizofrenię, która
uderzyła pracownika w twarz. W ośrodku nie tolerowano żadnych form przemocy, w związku
z czym kobieta musiałaby zostać wydalona. Jednak dzięki zastosowaniu alternatywnej metody
konferencji grupowej wszystkie strony mogły podjąć dyskusję na temat tego incydentu.
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Dzięki temu pracownicy mieli lepszy wgląd w wewnętrzny świat kobiety i lepiej rozumieli
jej zmagania. Dzięki temu mogli ustalić sposób postępowania, który zapewniłby jej
bardziej odpowiednie wsparcie, a także zapobiegłby podobnym zdarzeniom w przyszłości.
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Inny przykład przypadku, w którym praktyki naprawcze odniosły sukces, przedstawiła dr
Lindsey Pointer w swoim studium przypadku "How Does Restorative Justice Interact with
Homelessness and Mental Illness?" (Pointer, 2016)8. Przypadek ten dotyczył Josepha, 64letniego bezdomnego, który przypadkowo spowodował pożar prowizorycznej kuchenki,
której używał do gotowania. Sąsiedzi i cała społeczność lokalna byli poruszeni tym
zdarzeniem, ponieważ uważali, że pożar mógł spowodować zniszczenie ich domów i
zagrozić ich życiu. Jako alternatywę dla systemu sądownictwa karnego sprawę skierowano
do wymiaru sprawiedliwości naprawczej, a następnie zorganizowano konferencję
grupową z udziałem Josepha, kilku sąsiadów i przedstawicieli policji.
W ramach kontraktu reparacyjnego uzgodniono, że Joseph będzie uczęszczał do ośrodka,
w którym problemy zdrowia psychicznego są rozwiązywane poprzez twórczość i sztukę.
Miał też stworzyć plakaty z informacjami na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
zwłaszcza na temat metod gotowania powszechnie stosowanych przez osoby bezdomne.
Konferencja zakończyła się sukcesem, ponieważ Józef miał możliwość naprawienia
zerwanych relacji z sąsiadami oraz nawiązania kontaktu z odpowiednimi służbami
pomocowymi, co sprzyjało jego integracji ze społecznością.
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Karetka Serdecznej Pomocy
E. Wesołowska and A. Czarnocki
Bezdomności zazwyczaj towarzyszą krytyczne warunki fizyczne i psychiczne. Uporczywy
stres, nieprzyjazne środowisko, niedożywienie, wyczerpanie, skutki nadużywania substancji
psychoaktywnych ograniczają horyzonty życiowe do niewiele więcej niż przetrwania.
Dla osoby bezdomnej dbałość o zdrowie i potrzeby medyczne ma drugorzędne znaczenie.
Po kilku latach spędzonych na ulicy bezdomny często staje się obojętny na długotrwały ból
czy problemy zdrowotne. Bardziej naglącym problemem do rozwiązania jest to, jak przetrwać
dzień.

"Po kilku latach spędzonych na ulicy bezdomny często staje się obojętny na
długotrwały ból lub ukryte problemy zdrowotne".
W Warszawie jest około 3 tys. osób bezdomnych. Co roku kilkanaście z nich umiera z
powodu pogorszenia się stanu fizycznego i psychicznego. Dotarcie do tych ludzi nie jest
łatwe, ale od trzech lat jest to ważna misja dla zespołu Ambulansu Serdecznej Pomocy.
Początki Karetki Serdecznej Pomocy sięgają 2018 r., kiedy to kilku przyjaciół, studentów
medycyny i wolontariuszy podjęło inicjatywę wypełnienia luki w pomocy medycznej dla
bezdomnych poprzez dotarcie do najbardziej bezbronnych - osób mieszkających w
opuszczonych miejscach, takich jak ulice, dworce kolejowe, opuszczone budynki, szałasy itp.
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Niewielu z nich próbuje dotrzeć do lekarza, mało kto jest ubezpieczony, niewielu, jeśli w
ogóle, jest w stanie dostać się do przepełnionych publicznych placówek służby zdrowia.
Dlatego zespół Serdecznego Ambulansu dociera do nich. Zaopatrzeni w standardowy sprzęt
medyczny studenci medycyny, młodzi lekarze i ratownicy medyczni regularnie odwiedzają
miejsca, w których mieszkają bezdomni, reagują na wezwania przechodniów, opatrują rany,
przepisują i dostarczają leki, a czasem przewożą ludzi do szpitala lub schroniska. Po trzech
latach pracy Serdeczny Ambulans stał się ważnym elementem sieci pomocy w mieście, łącząc
odległe od siebie światy.
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Bazą operacyjną Serdecznego Ambulansu jest schronisko dla bezdomnych Caritas przy ulicy
Żytniej w Warszawie. Schronisko ze swoim zapleczem - natryskami, dezynfekcją, izolatkami stanowi zaplecze instytucjonalne, dzięki któremu zespół może umieszczać pod dachem
pacjentów w stanie ciężkim w celu regeneracji lub przygotowania do dalszego leczenia.
Ambulans Serdecznej Pomocy, który powstał jako szczytny pomysł kilku osób, ma obecnie
wsparcie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i współpracuje z różnymi zespołami
streetworkerów.
Karetka Serdecznej Pomocy i schronisko Caritas pracują nad nowym pomysłem
zorganizowania krótkoterminowych rekolekcji dla osób uzależnionych od alkoholu, które
znajdują się w delikatnej fazie początkowej odstawienia alkoholu. Właśnie w tej początkowej
fazie jest to szczególnie trudne ze względu na objawy odstawienia alkoholu. Często zdarza
się, że osoba, która chce zerwać z nałogiem, nie jest w stanie tego zrobić, będąc na ulicy.
Obecnie osobom znajdującym się w takiej sytuacji odmawia się wstępu do specjalistycznych
placówek, gdy są jeszcze w stanie upojenia alkoholowego. Sytuację tę Caritas i Ambulans
Serdecznej Pomocy chcą zmienić, zapewniając bezpieczne miejsce i podstawową pomoc
medyczną podczas tego ważnego procesu.
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Walka z bezdomnością – priorytet wśród polityk UE
W związku z ogłoszeniem w 2017 roku
Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, a
zwłaszcza jego 19. zasady "Mieszkanie i
pomoc dla bezdomnych", Komisja
Europejska uruchomiła w czerwcu 2021
roku "Europejską platformę walki z
bezdomnością". Jest to pierwsza próba
stworzenia przez UE wspólnego planu
działań na rzecz walki z bezdomnością we
wszystkich krajach UE. Uruchomienie
platformy jest początkiem procesu
mającego na celu osiągnięcie wspólnego
zrozumienia i zaangażowania oraz
zapewnienie konkretnych postępów w
walce z bezdomnością w państwach
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członkowskich.

Dzięki temu wszystkie podmioty będą mogły lepiej wymieniać się wiedzą i praktykami oraz
określać skuteczne i innowacyjne podejścia, by osiągać postępy w eliminowaniu
bezdomności.
Program roboczy platformy jest już przygotowany. Wielkie nadzieje, wielkie oczekiwania, ale
także potrzeba, aby zarówno podmioty instytucjonalne, jak i organizacje trzeciego sektora
podążały w tym samym kierunku.

Po więcej informacji
European Platform to Combat Homelessness
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=10032
United Nations Human Rights Office on Homelessness
https://europe.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=2603&LangID=E
ETHOS - European Typology on Homelessness and Housing Exclusion
https://www.feantsa.org/en/toolkit/2005/04/01/ethos-typology-on-homelessness-and-housingexclusion
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