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STUDIUM PRZYPADKU 

 

 

Chciałabym przytoczyć kilka historii, które przydarzyły się podczas pracy w terenie. 

Każda z nich jest prawdziwa, opisana w karcie interwencji.  

 

„SIEĆ PAJĘCZA – WSPÓŁPRACA ZE SŁUŻBAMI” 

 

Na początek opiszę sytuację Pana Władysława, czterdziestoośmioletniego 

tczewianina, który przebywał w Gdańsku. Pan Władysław spotkany został w swoim stałym 

(na ówczesną chwilę) miejscu zamieszkania, czyli w zrujnowanej altance, w pobliżu bardzo 

ruchliwej dzielnicy Gdańska. Warunki mieszkaniowe były fatalne, jednak Pan nie zgadzał się 

na przeniesienie do placówki. Nie posiadał on ogrzewania, o wodzie czy elektryczności nie 

wspominając. Początkowo przebieg kontaktu był spokojny, rozmowa toczyła się wokół 

przeszłości, jednak po chwili nasz32 rozmówca zaczął gubić wątek, przestał odpowiadać 

logicznie, przewracać oczami i po chwili stracił przytomność, przewracając się na ziemię. 

Omdlenie po kilku sekundach okazało się napadem padaczki, który miał na szczęście łagodny 

przebieg. Szybki podział ról do wykonania – ja informuję pogotowie ratunkowe, moja 

partnerka zajmuje się Panem Władysławem, monitorując, czy stan się nie pogarsza. 

Pogotowie z racji ogromnych korków ulicznych nie może dojechać do miejsca zdarzenia, 

choć już jest w polu naszego słyszenia. Ja wychodzę naprzeciw ratownikom medycznym, aby 

wskazać odpowiedni zjazd na pobocze, a moja partnerka zostaje cały czas z Panem 

Władysławem (zostałyśmy jednak w polu swojego widzenia, co daje poczucie 

bezpieczeństwa). Pogotowie tym razem niestety zawiodło, bowiem stwierdziło, że ich 

interwencja nie była konieczna, tłumacząc to faktem, że jak przyjechali na miejsce, Panu 

przeszedł już atak i nie ma możliwości jego powrotu. Panu Władysławowi nie została 

                                                 
32 Używanie zaimków liczby mnogiej świadczy o fakcie, że streetworkerzy w Gdańsku pracują w parach.  



udzielona żadna pomoc medyczna, na wyraźną prośbę streetworkerów zostało jedynie 

wydane zaświadczenie, że może zostać przetransportowany do placówki dla osób 

bezdomnych. Pozostanie Pana Władysława w altance było wykluczone, więc przystąpiłyśmy 

do realizacji kolejnego planu – ja dzwonię na Straż Miejską w celu umówienia transportu do 

placówki, a moja partnerka umawia się z Referatem do spraw Osób Bezdomnych, gdzie 

dokładnie Pan Władysław ma zapewnione miejsce schroniskowe. Kolejną służbą, która 

przybyła na miejsce zdarzenia była Straż Miejska. Od początku naszej współpracy nigdy nie 

zawodziła, tak też było tym razem. Dokumencik od lekarza karetki umożliwił transport do 

placówki wcześniej uzgodnionej z pracownikami socjalnymi (okazało się, że Pan Władysław 

jest znany w Referacie ds. Osób Bezdomnych). Transport do placówki trwał sporo czasu, 

gdyż w mieście były korki, a miejsce przeznaczenia w przeciwległym krańcu miasta. Sprawa 

wydawała się być załatwiona „na piątkę”, droga była umilona muzyką z głośnika, więc nic 

nie zapowiadało dalszych niezapowiedzianych zdarzeń. Pan Władysław w momencie 

przyjazdu pod placówkę dostał kolejnego ataku padaczki. Strażnicy miejscy w sytuacji 

zagrożenia życia też działają „zadaniowo” i mają podział pracy, bowiem jeden strażnik 

wyciągnął Pana Władysława z samochodu, a drugi informował pogotowie ratunkowe. 

Przestraszony opiekun schroniska (wszystko działo się przed wejściem do placówki) zdążył 

jedynie poinformować, że Pana w takim stanie nie przyjmie, w momencie gdy usłyszeliśmy 

dźwięki karetki. Lekarz w pełni profesjonalny, poza wszelkimi stereotypami zabrał Pana 

Władysława do karetki, informując, gdzie będzie leżał, a od nas (na swoją prośbę) dodatkowo 

otrzymał informację, gdzie należy dzwonić w celu umówienia miejsca w placówce dla osób 

bezdomnych.  

Pan Władysław przebywał w szpitalu, po czym otrzymał skierowanie do placówki dla 

osób bezdomnych. Po jakimś czasie wyszedł z niej i na krótki moment słuch o nim zaginął, 

do czasu, aż pojawił się w ogrzewalni.  

Przytoczona historia Pana Władysława może być przykładem dobrych rozwiązań – po 

pierwsze, współpraca w zespole streetworkerów, (jeżeli pracują w parach) – jedna osoba nie 

byłaby w stanie przeprowadzić sprawnie akcji w momencie stresu. Po drugie, współpraca ze 

służbami mundurowymi – nigdy nie wiesz, kiedy będziesz ich potrzebować, więc warto żyć 

w zgodzie.  

Wyżej przytoczona sytuacja może być też przykładem złych rozwiązań – pierwsze 

wezwane pogotowie nie udzieliło pomocy medycznej, lekarz jedynie dokonał oględzin, nic 

nie stwierdzając. Sytuacja powtórnego ataku nie musiała się powtórzyć, gdyby Pan 

Władysław  został zabrany od razu do szpitala.  



„CENTRUM REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ” 

 

Kolejną ciekawą historią, która przydarzyła się w trakcie pracy, jest przypadek Pana 

Jana, spotkanego na dworcu głównym w Gdańsku. Bezdomny od kilku tygodni, 

trzydziestotrzyletni mieszkaniec Trąbek Wielkich znalazł się na dworcu z powodu kłótni 

rodzinnych. Kontakt z Panem Janem od początku był przyjemny, a rozmowa otwarta i 

szczera, nawet w warunkach „dworcowych”. Początkowo Pan Jan przebywał w grupie osób 

stale przebywających na dworcu, później jednak zaczął być widziany z osobami nowymi. 

Aby „przełamać lody” i zdobyć zaufanie Pana Jana, przeprowadzony został z nim wywiad, 

realizowany w tamtym okresie czasu: Socjodemograficzny obraz osób bezdomnych. Okazało 

się to dobrym sposobem do otrzymania mnóstwa informacji o stanie psychofizycznym, 

o możliwościach, a przede wszystkim o motywacji do zmiany swojej sytuacji. Pan Jan okazał 

się osobą cichą, spokojną, mało konfliktową, przy czym odczuć można było, iż chciałby 

zmienić swoją sytuację życiową, jednak nie wiedział jak, a co więcej, nie miał możliwości, 

aby tego dokonać. Poinformowany o sporych możliwościach Centrum Reintegracji 

Społecznej i Zawodowej Pan Jan został przedstawiony asystentowi osoby bezdomnej, która 

przybliżyła mu wszystkie elementy projektu. Pan Jan bardzo pozytywnie nastawiony zaczął 

regularnie uczęszczać na warsztaty, po miesiącu otrzymał pozytywną rekomendację do 

podjęcia pracy w zewnętrznej firmie. W międzyczasie wyrobiony został komplet 

dokumentów, zrobione podstawowe badania (okazało się, że Pan Jan wymaga szkieł 

korekcyjnych), skontaktowano się z gminą poprzedniego miejsca zamieszkania, za co 

wszystko odpowiedzialny jest pracownik socjalny i asystent osoby bezdomnej. Dokumenty 

jednak nie są najważniejsze, podczas pobytu w centrum Pan Jan miał możliwość nie tylko 

rozmowy z psychologiem, ale także ze streetworkerem spotkanym na samym początku swojej 

drogi ku zmianie stylu życia. Dość regularne rozmowy motywacyjne ugruntowały Pana Jana 

w postanowieniu zmiany swojego życia. Bardzo ważnym jest fakt, że Pan Jan zmienił miejsce 

przebywania z dworca na noclegownię, posiada pracę i własne plany na przyszłość. Mogło się 

tak zdarzyć przede wszystkim dzięki „przedłużeniu” streetworkingu o asystentów osoby 

bezdomnej. Jeżeli streetworkerowi uda się namówić osobę bezdomną do zmiany stylu życia, 

niezbędny jest asystent do towarzyszenia w trakcie wprowadzanych zmian – tak też stało się 

w przypadku Pana Jana.  

Odpowiednia współpraca nie tylko ze służbami zewnętrznymi (straż miejska czy 

pogotowie), ale też ze współpracownikami jest bardzo ważna.  



Historia Pana Jana jest jedną z niewielu, która przebiegła tak bardzo pozytywnie. 

Dosłownie w kilka dni – poznany 22.08 – już w dwa dni później odwiedzał Centrum 

Reintegracji Społecznej i Zawodowej samodzielnie, aktywnie uczestnicząc w zajęciach. 

Jednym z powodów tak szybko przeprowadzonej pracy może być brak problemu 

alkoholowego, zapewne bardzo silna chęć zmiany własnej sytuacji życiowej, ale także bardzo 

młody wiek Pana Jana.  

 

 

„BŁ ĘDNE KOŁO UZALE ŻNIENIA” 

 

W tym podrozdziale omówię historie dwóch panów, którzy borykają się z podobnymi 

problemami. Pierwszy z nich Pan Roman, poznany na początku pracy streetworkerów, 

wydawał się być samotną wyspą, przez nikogo nieznaną – bez dowodu, bez rodziny, bez 

kontaktu z jakakolwiek pomocą, bez pieniędzy. Po krótkiej rozmowie okazało się, że Pan 

Roman jest z Bydgoszczy, oczywiście nie chce tam wracać, nie ma odpowiednich ciuchów na 

zimę i jest wygłodzony, ma 54 lata. Praca zaczęła się od podstaw – informacja 

o jadłodajniach, gdzie można uzyskać zimowe ciuchy, no i oczywiście ogrzewalnia, jako 

miejsce bezpieczniejsze niż poczekalnia dworca PKS. W miesiąc później Pan Roman był 

stałym mieszkańcem ogrzewalni, a streetworkerzy powoli zdobywali jego zaufanie. Dzięki 

licznym rozmowom uzyskano informację o poprzednim zatrudnieniu Pana Romana, 

o rodzinie, o planach i o obecnej pracy. Uwagę kierownika ogrzewalni zwrócił fakt, że Pan 

Roman jest „złotą rączką”, nie straszny mu żaden remont ani ciężka praca. Swoim 

zdyscyplinowaniem, pracowitością i solidnością zyskał nie tylko pracę w jednej z placówek, 

ale także nocleg. Wykonywał wszystko od drobnych robót majsterkowych aż po remonty 

łazienek. Wszystko szło zgodnie z planem, Pan Roman miał przenieść się z Gdańska do 

Gdyni, gdyż w kolejnej placówce też miał zająć się remontem. Do momentu pojawienia się 

poważnych problemów. Owe problemy to tytułowy problem alkoholowy. Błędne koło 

uzależnienia początkowo postępowało niezauważone, aż pewnego dnia dało o sobie jawnie 

znać. Pan Roman nie wrócił na kilka dni na noc, jeżeli się pojawiał, był w stanie 

nietrzeźwym, na pewno nieodpowiednim do podjęcia jakiejkolwiek pracy. Pomimo ostrzeżeń 

opiekunów placówki nie zaprzestał spożywać alkoholu, nie podjął leczenia, więc jako 

konsekwencja nieprzestrzegania regulaminu został usunięty z placówki.  



Pan Roman w placówce przebywał ponad pół roku, liczne rozmowy motywacyjne 

jednak nie skłoniły Pana Romana do udania się po profesjonalną pomoc w leczeniu 

uzależnienia. Obecnie Pan Roman często jest widywany na dworcu głównym w Gdańsku, 

twierdzi, że nie może przestać spożywać alkoholu, ale leczyć się też nie chce. Sporadycznie 

nocuje w ogrzewalni, jednak narzeka na to miejsce, że trzeba spać na podłodze, a nie na 

łóżku. 

Drugi Pan o podobnych problemach nazywa się Konrad. Poznany był również na 

samym początku pracy streetworkerów, jednak pracownicy jego zaufanie zdobyli w rok 

później, kiedy się okazało, że Pan Konrad ma również problem alkoholowy. 42-letni, 

bezdomny mężczyzna, były wojskowy, zdecydował się na leczenie detoksykacyjne. Dalsze 

plany chwilowo nie były poruszane, gdyż najważniejsze było dostanie się na oddział. W 

starania o zmotywowanie do zdobycia skierowania włączeni byli nie tylko streetworkerzy, ale 

także asystent osoby bezdomnej (pomimo że Pan Konrad oficjalnie nie uczestniczył w 

projekcie) oraz najbliższy przyjaciel Pana Konrada. Życie Pana Konrada od kilku lat 

przedstawiało się niczym sinusoida – raz na górze, raz na dole. Więc w chwilach „dobrych” – 

tymczasowe zaprzestanie spożywania alkoholu – Pan Konrad zapominał o zawartych 

kontraktach ze streetworkerami, tym samym nie udając się na leczenie odwykowe. 

Zapominając, że głód alkoholowy na pewno wróci, myśląc magicznie, że już sobie z 

problemem poradził. W chwilach złych, czyli podczas trzeźwienia, miał znowu plany 

odnośnie do leczenia nie tylko farmakologicznego, ale także stacjonarnego w placówce dla 

osób uzależnionych od alkoholu. Praca z Panem Konradem przynosi małe efekty między 

innymi ze względu na poważny problem alkoholowy oraz jego lęki związane z życiem bez 

alkoholu. Obecnie Pan Konrad przebywa w ogrzewalni, a wszelkie próby pomocy ze strony 

streetworkera (eskorta do lekarza, do szpitala) są niestety odrzucane z tłumaczeniem, że 

jeszcze nie jestem gotowy. No cóż, to, że osoba odmawia współpracy, nie zwalnia nas z 

obowiązku proponowania jej tego kilkakrotnie.  

W przypadkach obu Panów opisanych powyżej ścierają się dwa największe problemy, 

z jakimi borykają się osoby bezdomne – choroba alkoholowa i stan bezdomności.  

 

 



„INTERWENCJE RATUJ ĄCE… NOGI”  

 

Podczas mojej pracy stykać się można z rozlicznymi problemami. Według mnie 

bardzo istotnym jednak jest mróz. Podczas zimy osoby bezdomne bardzo ciężko pracują, aby 

zdobyć pieniądze na utrzymanie, płacąc za to bardzo dużą cenę. Poniższe historie Panów 

przedstawiają, że przeprowadzone interwencje nie tylko uratowały ich nogi, ale także życie. 

Pana Stanisława poznałyśmy podczas eskorty z noclegowni do urzędu pracy w celu 

rejestracji, wtedy już miał on amputowane palce u nóg z powodu przemrożenia po zimie. Co 

za tym idzie, Pan Stanisław miał problemy z poruszaniem się. Wydawałoby się, że skoro Pan 

Stanisław ma problemy z chodzeniem, to będzie przebywał w placówce, jednak te 

przypuszczenia były mylne i po kilku miesiącach odnaleziono Pana Stanisława ponownie w 

miejscu niemieszkalnym. Tym razem stan jego był zdecydowanie gorszy, problem z nogami 

wydawał się być coraz większy, a stwierdzić to można było po nieprzyjemnym zapachu. 

Pomimo złego stanu zdrowia Pan Stanisław nie zdecydował się na pomoc oferowaną przez 

streetworkerów w formie eskorty do lekarza i placówki. Przez kolejne pół roku 

streetworkerzy regularnie odwiedzali Pana Stanisława w tym samym miejscu przebywania, 

jednak nie udało się go namówić na skorzystanie z jakiejkolwiek pomocy. Pod koniec 

listopada zeszłego roku stan Pana Stanisława był bardzo niepokojący – nie tylko fizyczny, ale 

również psychiczny. Pomimo faktu, iż Pan Stanisław nie chciał otrzymać pomocy w 

jakiejkolwiek formie, wezwana została Straż Miejska, która odeskortowała go do szpitala. Od 

pracowników socjalnych Referatu ds. Osób Bezdomnych uzyskano informację, że nogi Pana 

Stanisława nie dało się uratować, ale na szczęście wraca powoli do zdrowia. Do chwili 

obecnej przebywa w placówce dla osób bezdomnych.  

Pan Józef z kolei, mieszkaniec Sopotu, przebywający w miejscach niemieszkalnych, 

ma podobną sytuację. Streetworkerom znany od ponad roku, regularnie korzysta z pomocy 

społecznej, posiada dowód, zasiłek stały, a co za tym idzie i ubezpieczenie zdrowotne, 

posiada też duży problem w postaci choroby alkoholowej. Wszelkie rozmowy motywacyjne 

podczas dyżurów kończyły się jedynie obietnicami składanymi pracownikom socjalnym, 

streetworkerom lub strażnikom miejskim. Ostatniej zimy przypadki Pana Józefa potoczyły się 

inaczej. Podczas rozmów początkowo nieśmiało, potem już częściej zaczął narzekać na ból 

palców u nóg, później na lekki niedowład części stopy. Rozbudzanie motywacji u Pana Józefa 

zaczęło się na początku roku, a trwało do końca wiosny, kiedy w końcu po licznych 

staraniach trafił do szpitala, a potem do placówki stacjonarnej dla osób uzależnionych od 



alkoholu. W pracę nad Panem Józefem włączeni byli pracownicy Towarzystwa Pomocy im. 

Św. Brata Alberta jak i pracownicy socjalni z MOPS Sopot. Dużo pracy jednak przyniosło 

duże efekty – Pan Józef trafił do szpitala, gdzie udało się uratować nogi (został amputowany 

jeden palec i martwa tkanka), a do chwili obecnej przebywa w ośrodku terapii uzależnień.  

 

Za pomocą wyżej przedstawionych przypadków chciałam przedstawić nie tylko 

szeroki wachlarz możliwości pracy streetworkera, ale również rozwiązania w każdym z nich. 

Po przeanalizowaniu należy stwierdzić, że streetworking wymaga współpracy z instytucjami 

powiązanymi w pomoc nie tylko osobom bezdomnym, ale także uzależnionym czy chorym.  


