Czym jest

Najpierw mieszkanie?

Najpierw mieszkanie – wprowadzenie
❖ Najważniejsza innowacja w usługach kierowanych do osób
doświadczających bezdomności w ostatnich 30 latach
❖ Metoda stworzona z myślą o osobach, które bez intensywnej pomocy
nie są w stanie wyjść z kryzysu bezdomności (bezdomność chroniczna,
wysokie potrzeby wsparcia); oparta o redukcję szkód
❖ Mieszkanie jako punkt początkowy procesu wsparcia, a nie jego cel
końcowy
❖ Możliwie największy wybór i kontrola dla usługobiorcy
❖ Zaangażowanie zamiast przymusu
❖ Wysoka skuteczność, znacznie przewyższająca metody tradycyjne
(model schodkowy/drabinkowy)

Cele metody najpierw mieszkanie

Model schodkowy a najpierw mieszkanie

Model schodkowy – problemy
❖ Część usługobiorców „utyka” w usługach (uzależnienie od pomocy,
niezdolność do osiągnięcia „gotowości mieszkaniowej”, wypadanie z systemu)
❖ Inni nie chcą lub nie potrafią dostosować się do zasad panujących w usługach
❖ Zastrzeżenia do etyki pomagania – w szczególności obwiniania osób w kryzysie
za doprowadzenie do własnej bezdomności
❖ Dla niektórych osób doświadczających bezdomności usługi w modelu
schodkowym mogą stanowić nieprzyjazne środowisko
❖ Mimo podnoszenia jakości usług i nakładów finansowych, usługi w modelu
schodkowym cechuje stosunkowo niewielka skuteczność – usługobiorcy
korzystają z systemu pomocy wielokrotnie i/lub przez długi czas, a mimo tego
problem ich bezdomności pozostaje nierozwiązany

Dowody z badań
❖ Badanie skuteczności, jakości, kosztów i wierności oryginalnej metodzie
stanowi integralną część metody najpierw mieszkanie
❖ Skuteczność (zakończenie bezdomności) w granicach 80-90% dla bardzo
trudnego usługobiorcy z wysokim poziomem potrzeb
❖ Zdrowie i dobrostan – ograniczenie korzystania z substancji (redukcja
szkód), niższy poziom stresu, poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego
❖ Integracja – zadowolenie z otrzymywanego wsparcia, integracja ze
społecznością, integracja ekonomiczna (ustrukturalizowane zajęcie)
❖ Opłacalność – zależy przede wszystkim od poziomu kosztów w modelu
schodkowym, ale należy ją rozpatrywać w czasie i w ujęciu szerszym niż
wyłącznie usługi schronienia

Podstawowe zasady najpierw mieszkanie

Mieszkanie jest
prawem człowieka
❖ Prawo do mieszkania wg Międzynarodowego Paktu Praw
Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ obejmuje:
❖ Prawne zabezpieczenie najmu – ochronę praw lokatorskich
❖ Przystępność cenową – koszt mieszkania nie powinien utrudniać zakupu
żywności i dostępu do edukacji i opieki medycznej
❖ Warunki lokalowe – odpowiednie schronienie i przestrzeń życiowa
❖ Podstawowe urządzenia i media – umożliwiające dokonywanie wszystkich
czynności, które związane są z samodzielnym zamieszkiwaniem
❖ Dostępność – maksymalizacja zdolności do samodzielnego życia
❖ Lokalizację – dostęp do podstawowych usług, pracy zarobkowej, uczestnictwa
w życiu społeczności, przeciwdziałanie gettyzacji
❖ Adekwatność kulturową – umożliwiającą ludziom życie w zgodzie z ich kulturą

Wybór i kontrola
dla użytkowników usług
❖ Kluczowa zasada: osoby korzystające z usług powinny być wysłuchane,
a ich opinie uszanowane
❖ Różnorodność zachowań, cech i potrzeb – elastyczność wsparcia
❖ Unikanie „standardowych” zestawów narzędzi i określania z góry jakiej
pomocy wymaga dany uczestnik (Jakie życie chce prowadzić usługobiorca?)
❖ Poszanowanie i empatia bez protekcjonalności
❖ Aktywne zachęcanie do angażowania się w terapię i dostępne usługi
❖ Poszanowanie woli usługobiorcy na każdym etapie – od wyboru mieszkania,
przez leczenie, wybór miejsca spotkań, po integrację społeczną i ekonomiczną
❖ Brak wymagań innych niż współpraca z asystentem, przestrzeganie zasad
najmu i norm współżycia społecznego

Oddzielenie mieszkania
od leczenia
❖ Prawo do mieszkania nie może być uzależnione od zaangażowania
w leczenie i usługi
❖ Od usługobiorców nie wymaga się zmiany zachowań ani podjęcia
leczenia, jedynie przestrzegania warunków najmu i regularnych spotkań
z pracownikami programu
❖ Eksmisja możliwa jest wyłącznie z powodu naruszenia warunków najmu
(zaleganie z czynszem, nieprzestrzeganie norm, zniszczenia)
❖ Usługi wsparcia i leczenia dostępne są także kiedy usługobiorca
przeprowadzi się, zostanie eksmitowany lub porzuci mieszkanie
❖ Mieszkanie i usługi wsparcia pozostają dostępne także kiedy
usługobiorca zdecyduje się na korzystanie ze stacjonarnego wsparcia

Orientacja
na powrót do dobrostanu
❖ Dobrostan rozumiany jako zadowolenie z psychicznego i fizycznego, ale
także społecznego stanu swojego życia
❖ Redukcja szkód i leczenie zdrowia psychicznego i fizycznego (ale nie tylko
uzależnienia)
❖ Wsparcie społeczne (od rodziny, partnera, przyjaciół)
❖ Aktywny udział w życiu społecznym

❖ Proces odbudowy jest niepowtarzalny, osobisty i przede wszystkim
trudny, oparty wyłącznie o aktywne zachęcanie usługobiorcy
❖ Odbudowa własnego dobrostanu może być wstępem do włączenia
usługobiorcy do pomocy innym usługobiorcom (nurt samopomocowy)

Redukcja szkód
❖ Oparta na założeniu, że zakończenie szkodliwego używania substancji
jest złożonym procesem a usługi wymagające abstynencji są
nieskuteczne w przypadku wielu osób doświadczających chronicznej
bezdomności
❖ Zachęcanie do ograniczania spożywania zamiast przymusu abstynencji
❖ Leczenie uzależnienia jest możliwe, ale nie obowiązkowe
❖ Redukcja szkód ma kluczową rolę w metodzie najpierw mieszkanie;
wymaganie pełnej abstynencji oznaczałoby dla znacznej części
usługobiorców brak możliwości skorzystania z usług i/lub brak
możliwości utrzymania się w mieszkaniu

Aktywne zaangażowanie
bez przymusu
❖ Asertywny, ale – co najważniejsze – nieagresywny, sposób pracy
z usługobiorcami
❖ Pozytywna interakcja pozwalająca uwierzyć, że osiągalne są pozytywne
zmiany w zdrowiu, integracji społecznej i ogólnej jakości życia – powrót
do dobrostanu jest możliwy
❖ Brak wymagania określonych zachowań i sankcji skutkujących
zachwianiem stabilności mieszkaniowej
❖ Aktywne i ciągłe uświadamianie dostępności i wzbudzanie potrzeby
wsparcia i leczenia
❖ Dyskusja, doradztwo, informacja, wsparcie, motywowanie i perswazja

Planowanie zorientowane
na człowieka
❖ Skupienie na osobie i jej potrzebach – to wsparcie ma dostosować się
do usługobiorcy, a nie usługobiorca do wsparcia
❖ Odzwierciedlenie zasady wyboru i kontroli – usługobiorca w centrum
wszelkich dotyczących go decyzji
❖ Zrozumienie:
❖ Wszystkich aspektów życia, które usługobiorca chce prowadzić (nie tylko
zapewnienia mieszkania i leczenia)
❖ Potrzeb usługobiorcy dotyczących integracji społecznej (wsparcie społeczne,
udział w życiu społecznym i sąsiedzkim, ustrukturalizowana działalność – np.
zatrudnienie, ale także wolontariat czy zaangażowanie w działalność artystyczną)
❖ Zakresu potrzebnego dodatkowego wsparcia – od urządzenia mieszkania, przez
pomoc w prowadzeniu domu, po gotowanie i zarządzanie budżetem

Elastyczne wsparcie tak długo,
jak jest potrzebne
❖ Prawo do usług i mieszkania pozostaje respektowane także po eksmisji,
porzuceniu mieszkania lub długotrwałym pobycie w instytucji
❖ Rola streetworkingu – świadczenie usług w sytuacji bezdomności ulicznej
❖ Zapewnienie nowego mieszkania tak szybko jak to możliwe

❖ Intensywność wsparcia może się zmieniać w czasie – w zależności od
potrzeb usługobiorcy
❖ Czas świadczenia usług zależny jest wyłącznie od potrzeb usługobiorcy
❖ Wsparcie może się zakończyć kiedy usługobiorca uzyska pełną
samodzielność, ale może też trwać przez resztę jego życia

Wsparcie – pozostawanie w mieszkaniu
❖ Podstawowy cel metody – redukcja
szkód związanych z pozostawaniem
na ulicy
❖ Brak wsparcia oznaczałby
„magazynowanie” osób w kryzysie
bezdomności w mieszkaniach
❖ Regularny kontakt pracownika
programu (asystenta) z usługobiorcą
❖ Niski caseload (liczba usługobiorców
przypadająca na jednego pracownika)
❖ Kluczowa jest praca zespołu

Wsparcie – zdrowie i dobrostan
❖
❖
❖
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❖
❖
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Usługi ochrony zdrowia psychicznego
Usługi terapii uzależnień
Usługi medyczne
Usługi opiekuńcze
Bariery architektoniczne
Całodobowa dostępność
Porady i informacje
Zespół interdyscyplinarny
czy zewnętrzni specjaliści?

Wsparcie – integracja społeczna
❖ Najpierw mieszkanie, ale nie tylko
mieszkanie
❖ Umożliwianie normalnego życia
w warunkach mieszkaniowych
i w społeczności lokalnej
❖ Emocjonalne i praktyczne wsparcie
❖ Ważna rola wsparcia wzajemnego
(nurt samopomocowy – „ekspert
przez doświadczenie”)
❖ Przywrócenie poczucia akceptacji
i bezpieczeństwa

Najpierw mieszkanie w zintegrowanej
strategii przeciwdziałania bezdomności
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Usługi prewencyjne
Usługi streetworkingu
Usługi interwencyjne
Usługi wsparcia mieszkaniowego o mniejszej intensywności dla osób
o niższych potrzebach wsparcia (np. rapid re-housing, mieszkania
chronione dla wychowanków pieczy zastępczej)
❖ Usługi wsparcia mieszkaniowego w metodzie najpierw mieszkanie
❖ Usługi dla osób o najwyższych potrzebach wsparcia – mieszkania
zespolone z personelem wspierającym na miejscu

NAJPIERW MIESZKANIE:
Obniżenie poziomu bezdomności chronicznej
Zmniejszenie kosztów długotrwałej pomocy
oraz kosztów poza systemem pomocy społecznej

Stabilizacja życia osób, wobec których
pomoc instytucjonalna jest nieskuteczna
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