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PIERWSZE CHWILE WOLNOŚCI 

Po czasie spędzonym w placówce resocjalizacyjnej (schronisko dla nieletnich, zakład 

poprawczy, młodzieżowy ośrodek wychowawczy) przychodzi długo oczekiwana wolność. Zwykle 

okazuje się, że wcale nie jest taka kolorowa i prosta jak wtedy, gdy się o niej tylko myślało i marzyło. 

Na wolności bywa różnie. Często jest po prostu trudno.  

 

 

 

Dużym problemem okazuje się przejście 

przez sytuacje dnia codziennego 

– pójście do sklepu, wykonanie telefonu do

szkoły, wyrobienie dowodu osobistego. Do tego 

dochodzi (niepotrzebnie) częste wrażenie, że 

pobyt w placówce resocjalizacyjnej jest wypisany na twarzy. Niektóre byłe wychowanki 

i wychowankowie boją się nawiązywania nowych relacji, unikają miejsc, w których mieliby się 

zetknąć z „normalnym” społeczeństwem, wybierają stare rewiry i pracę w środowisku, które ma 

podobne doświadczenia jak oni. Przełamanie tego schematu wymaga czasu i pracy, ale nie jest 

niemożliwe.  

W tej książce przewodnikami po wolności są byłe wychowanki i wychowankowie, którzy 

dzielą się swoim doświadczeniem i jednocześnie wskazują na sprawy, które po wyjściu z placówki 

są ważne. Zebrane w książce informacje dotyczą tych zagadnień, w których potrzebowali pomocy, 

po których niełatwo się im było poruszać.  

Niniejsza publikacja jest skierowana do młodych ludzi – kobiet i mężczyzn wchodzących 

w proces usamodzielnienia po upuszczeniu placówki resocjalizacyjnej.  

Czułam się gorsza, inna, taka wyobcowana. Trudno mi było nawiązywać jakieś kontakty 
z ludźmi. Przez to, że miałam bardzo niską samoocenę z góry zakładałam, że ludzie mnie 
źle traktują...  

MARIOLA, 24 lata Jak się jest już po drugiej stronie to zaczyna do 
ciebie dochodzić, że wcale nie jest tak łatwo jak 
sobie to wyobrażałeś w placówce. Choć 
wcześniej człowiek myślał, że wie co go czeka, 
że ma plan, nagle wszystko wygląda zupełnie 
inaczej i okazuje się, że plan trzeba pisać od 
nowa. 

PIOTR, 22 lata 

Jak jechałam autobusem bałam się, że ktoś na mnie patrzy, że wie o mojej przeszłości. 

OLIWIA, 20 lat Dla mnie najtrudniejsze było samo przystosowanie się do życia na 
wolności. Do innych zasad niż te, jakie obowiązywały w zakładzie. 
Kontakt z nowymi ludźmi też sprawiał mi duży problem. A najgorsze? 
Brak wsparcia i pomocy ze strony rodziny i przyjaciół i brak 
zrozumienia dlaczego tak ciężko przystosować się do nowego 
środowiska.   

KAMILA, 23 lata 
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PO WYJŚCIU Z PLACÓWKI RESOCJALIZACYJNEJ… 
 

 Jesteś normalnym nastolatkiem lub normalnym młodym człowiekiem. Może masz jakieś 

cechy fizyczne, które Ci nie odpowiadają – czujesz się za wysoki, zbyt niska, albo wolałbyś być 

chudszy czy mieć inny kolor włosów. Ale poza tym Twój wygląd wcale nie odróżnia Cię od Twoich 

rówieśników. Nie masz wypisane na czole, że byłeś w takiej czy innej placówce, że jesteś byłą 

wychowanką, że musisz mierzyć się z różnymi problemami w domu. Nie musisz nikomu o tym 

mówić – w nowej szkole, czy nowej pracy. To Twoja prywatna sprawa.  

 Na Twoim świadectwie szkolnym nie ma pieczątki zakładu poprawczego, nie ma znaczka 

młodzieżowego ośrodka wychowawczego. One Cię nie zdradzą.  

 Nie jesteś też osobą karaną (chyba, że poza tym, że byłeś w placówce popełniłeś 

przestępstwo i stawałeś przed sądem karnym, który Cię skazał). Jednak sam pobyt w placówce 

resocjalizacyjnej dla nieletnich, nie jest związany z wpisaniem do rejestru skazanych. W placówce 

dla nieletnich umieszczał Ciebie sąd rodzinny, nie sąd karny. Masz czystą kartę i możesz starać się  

o każdą pracę, bez ograniczeń. 

 Masz tatuaże? Boisz się, że mogą zdradzać Twoją przeszłość? Nie panikuj! Coraz więcej 

młodych (i już niemłodych) ludzi ma tatuaże. Są to osoby działające w różnych branżach i tatuaże 

wcale ich nie wykluczają z poważnej gry.  

 Masz pocięte ręce? Uda? To sprawy, które możesz przykryć zakładając bluzkę z długim 

rękawem lub długie spodnie, a jeśli kiedyś uda Ci się (a czemu miałoby się nie udać!?) zdobyć 

pieniądze na usuwanie blizn, może będziesz mógł się ich pozbyć.  

Wchodzisz w dorosłe życie. To przede wszystkim od Ciebie będzie zależało jak ono będzie 

wyglądać. To od Ciebie będzie zależało na czym postanowisz skupić swoją aktywność – czy 

będziesz szukał przeszkód, czy raczej będziesz się starał je omijać. 
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DOBRY POCZĄTEK 

Większość Twoich koleżanek i kolegów, którzy opuścili placówkę mówi o tym, że ich 

pierwsze kroki po wyjściu nie były łatwe. Czuli się zestresowani, mieli wrażenie, że wszyscy ich 

obserwują, że bardzo różnią się od otoczenia.  

Ci, którzy zdecydowali się pokierować dobrze swoim życiem – poszli do szkoły, zdobyli 

zawód, znaleźli legalną pracę, założyli rodziny, wynajęli mieszkanie albo dostali lokal komunalny 

czy socjalny – po pewnym czasie przestawali się czuć jak „dzieciak z placówki”. Zaczęli zwyczajne 

życie, nie wchodzili w konflikty z prawem, przestali być „podejrzani”.  

Piętno placówki przylgnęło do tych, którzy wybrali inną drogę. Wrócili do starych zwyczajów 

i starego środowiska.  

Jaką drogę Ty chcesz wybrać dla siebie 

 

? 
Żeby dobrze zacząć warto przemyśleć sobie kilka spraw i odpowiednio je poukładać. 

Zacznij od oceny własnej sytuacji i postaraj się spojrzeć na nią realistycznie. Nie upiększaj, nie 

idealizuj. Patrz krytycznie. Nie oszukuj siebie.  
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W ocenie pomoże Ci poniższa tabelka. 

PYTANIA TAK PÓŁ NA PÓŁ NIE 

1) Czy miejsce, w którym zamieszkam/mieszkam jest dla mnie

bezpieczne?

2) Czy mogę liczyć na pomoc mojej rodziny?

3) Czy mogę liczyć na pomoc innej osoby dorosłej?

4) Czy wiem skąd będę mieć pieniądze na życie?

5) Czy wiem jaką pracę mogę podjąć?

6) Czy wiem gdzie mogę otrzymać pomoc?

7) Czy mam jakieś zainteresowania, które mogę rozwijać?

8) Czy potrafię hamować się w czasie imprezy zakrapianej

alkoholem?

9) Czy umiem odmawiać zażywania narkotyków?

10) Czy wiem jakie relacje towarzyskie mogą mi zaszkodzić?

Jeśli większość Twoich odpowiedzi to NIE oznacza to, że na Twojej drodze jest wiele spraw, 

z którymi musisz sobie poradzić, żeby sensownie zacząć dorosłe życie. Ważne, żebyś zdawał sobie 

sprawę z tego nad czym trzeba popracować i co warto zmienić. W tej książce znajdziesz wiele 

podpowiedzi.  

Jeśli większość Twoich odpowiedzi to TAK, to znaczy, że  niektóre problemy po prostu Ciebie nie 

dotyczą. Pomyśl jednak co zrobić, by poradzić sobie z tymi, które masz.  
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 Każda osoba znajdująca się w trudnej sytuacji MA PRAWO zwracać się o pomoc i MA 

PRAWO do jej otrzymywania. Ważne jest, by zwrócić się do odpowiedniej instytucji, która zajmuje 

się rozwiązywaniem konkretnych problemów. Oczywiście nie zawsze wiadomo, która będzie 

właściwa.  

 

 Dla byłej wychowanki i wychowanka do najważniejszych instytucji mogących udzielić 

wsparcia i pokierować dalej należą: 

• ośrodek pomocy społecznej,  

• powiatowe centrum pomocy rodzinie, 

• miejski/gminny ośrodek pomocy społecznej (czasem pełni również funkcję powiatowego 

centrum pomocy rodzinie). 

 

JAK TO ZROBIĆ?  

 

 Bez względu na to jakie są Twoje trudności (brak środków do życia, brak pracy, przemoc  

w rodzinie, brak bezpiecznego, stałego miejsca zamieszkania) udaj się do najbliższego Twojemu 

miejscu pobytu ośrodka pomocy społecznej lub spotkaj się z pracownikiem socjalnym 

prowadzącym Twój program usamodzielnienia.  

 

 Nie bój się mówić o kłopotach jakie przeżywasz! Postaraj się być otwarty i poproś o pomoc. 

Te jednostki i ich pracownicy MAJĄ OBOWIĄZEK udzielenia jej, poinformowania Ciebie o tym jaką 

pomoc możesz uzyskać i gdzie się po nią zwrócić.  

 

 Urzędnicy powinni być pomocni, powinni być zainteresowani rozwiązaniem Twoich 

problemów. Staraj się z nimi rozmawiać spokojnie i grzecznie, ale nie stawiaj siebie na pozycji 

osoby przegranej czy osoby gorszej kategorii. Jesteś takim samym człowiekiem jak oni, tylko 

potrzebujesz wsparcia, pokierowania. Twoja współpraca z pracownikiem socjalnym ma służyć 

Twojemu rozwojowi, sprzyjać rozwiązaniu problemów, z którymi się mierzysz.  
 

  

Spałem niejednokrotnie w parku na ławce czy nawet w krzakach, aby policja mnie nie znalazła 
i nigdy do ośrodka pomocy nie poszedłem, ale to chyba z dumy wolałem marznąć i umierać 
z głodu niż poprosić o pomoc... 

MATEUSZ, 24 lata  
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NIE MOŻESZ POROZUMIEĆ SIĘ Z URZĘDNIKIEM? 

Obowiązkiem urzędnika jest udzielenie wyczerpującej informacji, która pomoże 

w znalezieniu rozwiązania. Zdarza się jednak, że  pojawi się problem w komunikacji między Wami, 

urzędnik przecież też czasem może mieć gorszy dzień.  

Jeśli czujesz, że nie możesz się porozumieć z urzędnikiem, postaraj się przede wszystkim 

zachować spokój. To jest trudne, gdy sprawa dotyczy życiowych kwestii, ale da się panować nad 

sobą i Ty to potrafisz! Nie rób awantury, poproś o przełożenie spotkania na kolejny dzień, może 

lepiej Wam pójdzie przy drugim podejściu.  

Jeśli sytuacja się powtórzy, zwróć się do przełożonego tego urzędnika. Postaraj się na 

spokojnie poinformować go o trudnej współpracy i spytaj czy nie może jakoś pomóc lub po prostu 

skierować Cię do innej osoby.  

Gdyby to rozwiązanie okazało się nietrafione, zwróć się z prośbą o wsparcie do innej osoby 

dorosłej, która znajduje się w Twoim otoczeniu lub którą znasz (może to być ktoś z Twojej rodziny, 

ale również były wychowawca czy kurator). 

Taki sposób rozwiązywania trudnych sytuacji nazywamy konstruktywnym. Konstruować 

coś to inaczej budować. Konstruktywne rozwiązywanie trudnych sytuacji pozwala na przejście 

przez nie we właściwy sposób, umożliwia zmianę i warto do tego dążyć.  

Pani z PCPR patrzyła na mnie jak na jakiegoś wyrzutka, dawała papiery do 
podpisania i albo kręciła głową, albo mówiła, że jestem roszczeniowy. W ogóle 
nie rozumiałem co się dokładnie dzieje. Chciałem, żeby ktoś mi powiedział co mi 
się należy i jaką mogę dostać pomoc.  

Kuba, 24 lata 
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PROBLEMY I TRUDNOŚCI SĄ PO TO BY JE POKONAĆ! 

 
 Nie jesteś jedynym człowiekiem na świecie, który ma do przezwyciężenia różne trudności. 

Nie jesteś jedynym, który musi włożyć sporo wysiłku, by zapracować na dobre życie. To dotyczy 

każdego z nas. Problemy mogą mieć różny kaliber, ale te własne, zawsze wydają się nam 

wyjątkowe, jakbyśmy stawali do ciężkiej walki. Gdy jednak przechodzimy na drugą stronę, gdy 

odważymy się stoczyć bitwę o nasze życie, jesteśmy z siebie dumni, czujemy się dobrze. Jesteśmy 

bezpieczni. Jesteśmy wolni.  

 

 W dalszej części książki znajdziesz różne podpowiedzi dotyczące form wsparcia, z których 

możesz korzystać po opuszczeniu placówki oraz w innych, życiowych sytuacjach. Wybraliśmy te 

zagadnienia, na które zwracają uwagę byłe wychowanki i wychowankowie, które dla nich miały 

kluczowe znaczenie.  
 
 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Najgorzej	jest	jak	się	nie	wie	dokładnie	jak	to	wszystko	załatwić	i	ciągle	trzeba	prosić	i	dopytywać.	Ja	kiedyś	
poszłam	do	urzędu	pracy	i	jak	zobaczyłam	te	wszystkie	bileciki	i	przyciski,	to	po	prostu	wyszłam	do	domu	i	nie	
załatwiłam	nic.	Dopiero	po	dwóch	miesiącach	poszłam	tam	z	koleżanką	i	pomogła	mi	się	zarejestrować.	To	
było	ważne,	bo	nie	miałam	ubezpieczenia.	

KLAUDIA,	21	lat 
W	placówce	 coś	 tam	 wychowawcy	mówili	 o	 tym	 gdzie	
można	 się	 zgłaszać	 po	 pomoc,	 ale	 wtedy	 to	 się	 nie	
wydawało	takie	ważne.	Jak	wyszłam,	sama	musiałam	się	
wszystkiego	nauczyć.		Myliło	mi	się	wszystko	i	wydawało	
mi	się,	że	nic	innego	nie	robię	tylko	biegam	po	urzędach.			

KAROLINA, 23 lata 
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POMOC NA USAMODZIELNIE 
 

 

 

 

 

 

 

 Aby korzystać z pomocy na usamodzielnienie musisz spełnić trzy ważne warunki: 

▪ mieć za sobą co najmniej 12 miesięczny okres pobytu w placówce 

▪ opuścić placówkę po 18 roku życia 

▪ mieć zatwierdzony przez właściwy PCPR indywidualny program usamodzielnienia 

 

UWAGA! 

 Jeśli spędzisz  Twoje 18 urodziny  na ucieczce z placówki pomoc na usamodzielnienie nie 

będzie Ci się należała, a jest to jedno z najważniejszych narzędzi wsparcia, które może pomóc Ci 

w rozpoczynaniu dorosłego życia.  

 Jeśli spełniasz wskazane wyżej trzy warunki, zapewne wiesz też kto jest Twoim opiekunem 

usamodzielnienia. Jeśli nie masz jednak pewności dowiesz się o tym w Twoim PCPR lub  

w placówce, która przygotowała Twój program usamodzielnienia.  

 Zastanów się czy osoba, którą wskazałeś rzeczywiście powinna pełnić tę funkcję. Żeby 

podjąć właściwą decyzję weź pod uwagę poniższy opis.  

 

KIM JEST OPIEKUN USAMODZIELNIENIA: 

 

▪ Opiekun ma Ciebie wspierać i pełnić rolę doradcy, pomocnika. Dlatego powinien być osobą 

godną zaufania. 

▪ Opiekun powinien również znać Twoją drogę życiową, współpracować z Twoją rodziną, 

szkołą.  

▪ Z punktu widzenia formalnego – jest stroną w programie usamodzielniania i wraz z Tobą  

opracowuje, modyfikuje i dokonuje oceny końcowej. Opiniuje Twoje wnioski dotyczące 

ubiegania się w PCPR o różne formy pomocy. Ważne, żeby była to osoba, która poradzi 

sobie w urzędzie i wie jak napisać pismo.  

▪ Opiekunem może być, po wyrażeniu Twojej zgody, pracownik socjalny powiatowego 

centrum pomocy rodzinie, wychowawca, psycholog, pedagog, pracownik socjalny placówki 

lub inna osoba przez Ciebie wskazana.  

Jak na to patrzę z perspektywy czasu, to myślę, że ta cała pomoc dookoła nie jest najważniejsza. 
Jasne, że warto z niej skorzystać , a jak człowiek nie ma obok siebie sensownego dorosłego, to 
taka pani z PCPR może być naprawdę bardzo ważna, ale generalnie chodzi o to, żeby chcieć 
coś naprawdę zrobić ze swoim życiem. Nastawić się na jakiś cel. Uwierzyć, że wszystko jest 
możliwe i po prostu zacząć walczyć o swoje marzenia.  Ta pomoc dookoła to jakiś środek, 
który może się przydać, ale sama w sobie nie jest w stanie wyprostować człowieka.   

Mariola, 24 lata 
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JAKĄ POMOC MOŻESZ OTRZYMAĆ? 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 Pomoc finansowa będzie Ci przysługiwała jeśli postanowisz, że będziesz się uczyć  

–  otrzymasz wówczas co miesiąc środki finansowe w wysokości około 500 zł. Możesz także 

uzyskać pomoc finansową na usamodzielnienie, która zwykle jest wypłacana po zakończeniu nauki. 

(W uzasadnionych przypadkach możesz ją uzyskać wcześniej).  

 Pomoc finansowa na usamodzielnienie może być przeznaczona na: polepszenie warunków 

mieszkaniowych, stworzenie warunków do działalności zarobkowej (np. zakup sprzętu 

niezbędnego do pracy), w tym podniesienie kwalifikacji zawodowych (np. kurs zawodowy, prawo 

jazdy), pokrycie wydatków związanych z nauką innych niż na kontynuację nauki (np. zakup 

komputera).  

 Pomoc na zagospodarowanie możesz przeznaczyć na: materiały niezbędne do 

przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania, niezbędne urządzenia domowe (pralka, 

lodówka), pomoce naukowe, sprzęt pozwalający na podjęcie zatrudnienia, sprzęt rehabilitacyjny. 

Dla mnie dobre było to, że dostawałam 
pieniądze na naukę. Po wyjściu z placówki 
 to była jedyna kasa jaką miałam. Dość szybko 
jednak zobaczyłam, że to za mało pieniędzy, 
by wszystko poukładać jak należy, więc 
poszukałam pracy.  

Mariola, 24 lata 

Moim opiekunem była ciocia, ale pojęcia o tym 
nie miała, więc straciłem różne możliwości. Nie 
wiedziała jak napisać pismo, gdzie mnie z tym 
skierować. Myślałem wtedy, że to 
usamodzielnienie to ściema, bo ciągle nic nie 
dostawałem. Wreszcie kumpel podpowiedział 
mi, żebym poszedł do PCPR i tam mi wszystko 
wyjaśnili. Zmieniłem opiekuna na pracownika 
socjalnego i sprawy wyprostował. 

Piotr, 22 lata 

1) pieniężną na usamodzielnienie 
2) pieniężną na kontynuowanie 
nauki 
 

5) na zagospodarowanie  
– w formie rzeczowej. 

3) w uzyskaniu odpowiednich warunków 
mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu 
chronionym 
4) w uzyskaniu zatrudnienia 
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 PCPR, który prowadzi Twój proces usamodzielnienia powinien pomóc Ci również  

w staraniach o lokal socjalny/komunalny czy mieszkanie chronione oraz w aktywizacji zawodowej 

(znalezieniu pracy, podniesieniu kwalifikacji). 

 

 
 
 
 

 Przed udzieleniem pomocy pracownik PCPR przeprowadzi wywiad w Twoim miejscu 

pobytu. Jest to typowa procedura i ma na celu pomóc Tobie i lepiej poznać Twoje potrzeby. Nie 

unikaj spotkania z pracownikiem socjalnym, bo w ten sposób niepotrzebnie przedłużysz Twój czas 

oczekiwania na pomoc.  
 

JEŚLI KORZYSTASZ Z POMOCY W RAMACH USAMODZIELNIENIA 

MUSISZ PAMIĘTAĆ, ŻE… 

 

1. Jeśli nie uczęszczasz do szkoły, a pobierasz pieniądze, będzie trzeba je zwrócić. 

2. Nie możesz więcej niż dwa razy uczyć się na tym samym poziomie edukacji – inaczej mówiąc – 

nie możesz dwa razy nie zdać, bo pomoc na naukę przepadnie. 

3. Wszystkie wydatki na usamodzielnienie i zagospodarowanie będzie trzeba udokumentować,  

a jeśli okaże się, że pieniądze zostały wydane niezgodnie z planem i przeznaczeniem będzie 

trzeba je zwrócić. W takiej sytuacji możesz także utracić prawo do pomocy. 

4. Osobie skazanej prawomocnym wyrokiem sądu, pomoc z tytułu usamodzielnienia nie 

przysługuje. 
 

 

 

 

 

  

Więcej o mieszkaniach i pracy 
w kolejnych rozdziałach 
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SZKOŁA 
 

Są różne powody wskazywane przez byłe wychowanki i wychowankowie placówek, które sprawiły, 

że zdecydowali się na kontynuowanie nauki. Oto kilka z nich: 

− żeby się rozwijać i zdobyć wiedzę; 

− żeby podnieść swoje kwalifikacje i mieć lepszą pracę; 

− głupio mieć nieskończone gimnazjum lub tylko skończone gimnazjum; 

− żeby dostawać stałe wsparcie finansowe. 

 

Każdy z tych powodów wydaje się ważny, ale jeśli jedyną motywacją by chodzić do szkoły są środki 

finansowe jakie możesz uzyskać, może się okazać, że to za mało. Szkoła (również ta dla dorosłych) 

wymagać będzie od Ciebie obecności, określonej wiedzy, także odrabiania prac domowych. 

Zatem, by nie stracić pomocy finansowej, do szkoły trzeba chodzić i się uczyć.  

 

Takie myślenie, że każdy musi skończyć szkołę średnią i że głupio jest zatrzymać się w edukacji na 

poziomie gimnazjum czy nawet podstawówki, również może okazać się pułapką. Każdy z nas 

odnajduje się w innych rzeczach. Są osoby, które są świetne z chemii czy geografii, ale są też takie, 

które najlepiej sprawdzą się w pracy fryzjerki czy kucharza. Nie w każdej pracy potrzebna jest 

matura. Liczą się także konkretne umiejętności zawodowe.  

 

Zanim zdecydujesz o zapisaniu się do szkoły zastanów się czy rzeczywiście zależy Ci na nauce  

i dlaczego. Pomyśl w czym najlepiej się sprawdzasz. Czy chcesz robić maturę, czy może wolisz 

podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i nauczyć się czegoś, co szybko przełoży się na możliwość 

zarabiania pieniędzy i da Tobie niezależność.  

 

Jeśli decydujesz się kontynuować naukę pamiętaj, że możesz wybrać dowolną szkołę o dowolnym 

profilu, ale musisz się liczyć z tym, że będzie to raczej szkoła dla dorosłych tzw. centrum kształcenia 

ustawicznego.  

Wyjątek stanowić będą te osoby, które są w trakcie nauki ponadgimnazjalnej – np. uczą się w szkole 

zawodowej czy technikum. Wówczas mogą zapisać się jeszcze do dziennej szkoły.  
 

Kiedy byłam w placówce to wymyśliłam sobie, że jak wyjdę pójdę do technikum hodowli koni. 
Wpisałam to nawet w mój program usamodzielnienia. Dopiero, gdy powiedziałam o tym pani z PCPR 
już po wyjściu, okazało się, że ten plan nie wypali. Miałam już 18 lat i mogłam uczyć się tylko w szkole 
dla dorosłych. Czułam się bardzo rozczarowana.  

KAROLINA, 23 lata 
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JAK WYGLĄDA NAUKA W SZKOLE DLA DOROSŁYCH? 
 
Do wyboru są dwa modele nauki: 

 

Tryb stacjonarny – zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu, np. poniedziałek, środa i piątek, jest 

to zdecydowanie lepszy system dla osób, które nie potrafią uczyć się samodzielnie, potrzebują 

systematyczności i kontaktu z nauczycielem, by opanować materiał. 

 

Tryb zaoczny – zajęcia trwają dwa dni w weekendy (sobota i niedziela) i odbywają się co dwa 

tygodnie, jest to system, w którym najlepiej poradzą sobie osoby potrafiące narzucić sobie pewną 

dyscyplinę i potrafią samodzielnie zdobywać wiadomości i uczyć się.  

Są różne typy szkół dla dorosłych.  

W ofercie jest szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum.  

Dodatkowo istnieje bogata oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które umożliwiają 

zdobycie kwalifikacji w danym zawodzie. Jest to dobra oferta dla tych osób, które są nastawione 

na zdobycie konkretnego zawodu i pracy w tym zawodzie. Uczęszczanie na kursy zawodowe jest 

jednoznaczne z kontynuowaniem nauki i nie wyklucza pobierania środków z PCPR. 

 

Żeby zapisać się do szkoły potrzebne będą: 

▪ zdjęcie do legitymacji szkolnej  

▪ ostatnie świadectwo szkolne 

▪ podanie  

W podaniu należy napisać:  

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do szkoły (nazwa szkoły) do klasy (I, II…).  

 

UWAGA! 

Może się okazać, że za naukę będzie trzeba zapłacić. Zwykle nie są to wysokie kwoty, ale zanim 

dokonasz wyboru dowiedz się czy w Twojej okolicy nie ma bezpłatnej oferty. Sprawdź również, czy 

urząd pracy (jeśli jesteś zarejestrowany jako bezrobotny) nie może pokryć kosztów Twojej nauki.  
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PRACA  

 
 
 
 
 

 

 

 

  

Podjęcie pracy dla każdego jest dużym wyzwaniem. Wiąże się często z wczesnym wstawaniem 

rano, albo późnymi powrotami do domu. Praca wymaga wytrwałości i pokory, ale jest też najlepszą 

drogą do samodzielności i niezależności. Pieniądze, które można uzyskać z usamodzielnienia, 

wszelkiego rodzaju zasiłki z pomocy społecznej, to nie są środki, które gwarantują godne życie. Nie 

ma się zatem co zastanawiać i trzeba wziąć się do roboty. 

 

 

OD CZEGO ZACZĄĆ?  

 

 Żeby znaleźć pracę będziesz potrzebował CV. Powinieneś w nim napisać o wszystkim, co 

może mieć znaczenie dla Twojego przyszłego pracodawcy, zatem: 

 

▪ imię i nazwisko; 

▪ kontakt mailowy i telefoniczny; 

▪ ukończone etapy edukacji szkolnej;   

▪ ukończone kursy zawodowe; 

▪ jeśli wcześniej pracowałeś – napisz w jakim czasie, gdzie i czym się zajmowałeś; 

▪ jeśli uczestniczyłeś w wolontariacie – opisz to w Twoim CV (np. 2014 r. – praca wolontariusza 

w przedszkolu);  

▪ jeśli zdobyłeś jakieś nagrody w konkursach sportowych, plastycznych również możesz o tym 

wspomnieć; 

▪ jeśli uczyłeś się języka obcego – wpisz to (oczywiście pod warunkiem, że potrafisz się w nim 

porozumieć). 

Najgorsze jest to, że trudno jest znaleźć dobrze płatną pracę. 
Pracodawcy potrafią wykorzystać to, że nie mamy kwalifikacji, 
że jesteśmy młodzi i mało płacą. No, ale ja wiedziałam, że nie 
mam wyjścia i muszę od czegoś zacząć. 

Kamila, 23 lata  Ja to cały czas mam taki problem, że nie radzę sobie  
z emocjami. Strasznie mi to przeszkadza w pracy, bo każdą 
uwagę odbieram jakby mnie atakowali. Po prostu wkurza 
mnie to i zawsze się zaczynam kłócić. Kończy się tym, że 
wybiegam, trzaskam drzwiami, rzucam towarem na 
podłogę.  

Karolina, 23 lata 
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Na koniec  zamieść następującą klauzulę: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)". 

 

 Do CV możesz również wkleić swoje zdjęcie. Najlepiej jeśli będzie to zwyczajne zdjęcie, jak 

do legitymacji szkolnej czy dowodu osobistego. Dobrze, jeśli będzie aktualne.  

 

 Nie przejmuj się, że nie możesz zbyt wiele wpisać do swojego CV! Jesteś jeszcze bardzo 

młody i dopiero zaczynasz swoją przygodę zawodową. Z czasem na pewno, jeśli tylko będziesz 

chciał, Twoje CV będzie wyglądać coraz lepiej i coraz więcej będziesz mógł w nie wpisać.  
 

 

 

GDZIE SZUKAĆ PRACY? 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 Skorzystanie z pomocy urzędu pracy może okazać się bardzo dobrym rozwiązaniem dla 

kogoś, kto pierwszy raz będzie podejmował zatrudnienie i dla kogoś, kto nie ma jeszcze kwalifikacji 

zawodowych. Przede wszystkim w urzędzie otrzymasz pomoc doradcy zawodowego, który 

wspólnie z Tobą zastanowi się nad wybraniem właściwej drogi zawodowej. Będzie mógł 

zaproponować Tobie kilka możliwych ścieżek: 

▪ bezpłatne kursy zawodowe (często urzędy pracy nie tylko finansują kurs, ale również 

wypłacają stypendium dla korzystających z nauki zawodu); 

URZĄD PRACY 
tzw. pośredniak  

PRASA 
Większość gazet posiada dodatki  
z ogłoszeniami dla poszukujących 
pracy, przejrzyj gazety, które 
wydawane są na Twoim terenie. INTERNET  

Wpisz w wyszukiwarkę: ogłoszenia 
praca i od razu uzyskasz dostęp do 
portali internetowych z informacją 
na temat możliwości zatrudnienia. 
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▪ płatne staże (dają możliwość przyuczania się do zawodu, pieniądze nie są duże, bo ok. 800 

zł, ale jest to szansa na połączenie nauki i jakiś zarobek, a w przyszłości może nawet na stałe 

zatrudnienie); 

▪ oferty pracy. 

 

 Współpraca z urzędem pracy jest dla Ciebie korzystna, ponieważ z jednej strony pozwala 

na rozwijanie konkretnych umiejętności i zdobywanie kwalifikacji zawodowych, a z drugiej będzie 

Cię chronić przed nieuczciwymi pracodawcami. Masz gwarancję legalnego zatrudnienia i umowy. 

Możesz również liczyć na pomoc urzędników w przypadku, gdyby coś poszło nie tak jak zakładałeś.  

 

Korzystając z oferty urzędu pracy musisz pamiętać, że: 

▪ zostaniesz zarejestrowany jako osoba bezrobotna; 

▪ żeby nie stracić rejestracji będziesz musiał raz w miesiącu przychodzić do urzędu i zdawać 

relację z podjętych działań związanych z poszukiwaniem pracy czy podnoszeniem 

kwalifikacji; 

▪ w przypadku podjęcia pracy musisz zgłosić to do urzędu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepszy i najbezpieczniejszy sposób zatrudnienia to legalna praca, czyli taka w ramach której 

podpisujesz umowę (umowę o pracę, umowę zlecenie itp.). Dlaczego? 

 

1. Pracując legalnie jesteś chroniony przez prawo i gdyby Twój pracodawca postępował  

z Tobą w sposób niewłaściwy, był nieuczciwy, nie chciał wypłacić pensji masz podstawy do 

tego, by wystąpić na drogę sądową i otrzymać to, co Ci się należy. 

2. Legalne zatrudnienie wiąże się z korzystaniem z ubezpieczenia zdrowotnego (również  

w przypadku umowy zlecenie, o czym za chwilę), a to niezwykle ważne gdybyś potrzebował 

pomocy lekarza. 

3. Legalne zatrudnienie wiąże się z odprowadzeniem składki do ZUS (Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych) i pozwoli Tobie na uzyskanie praw do urlopu macierzyńskiego czy 

tacierzyńskiego, renty i emerytury.  

Na początku z pracą ogólnie jest ciężko, bo trzeba się umieć jakoś ogarnąć. Złapać rytm i mieć 
normalnego szefa. Ja często podłapywałem różne fuchy na czarno i miałem z tego powodu 
sporo kłopotów. Czasem pracodawcy wypłacali mniej, niż obiecywali, bo nagle kręcili nosem, 
że niby wcale tak dobrze nie pracowałem. Jeden w ogóle nie chciał zapłacić, bo po dwóch 
dniach zrezygnowałem, ale przecież za te dwa dni mi się należało, nie?  

Piotr, 22 lata 
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4. Jeśli posiadasz umowę z pracodawcą i w czasie wykonywania obowiązków ulegniesz 

wypadkowi, będziesz miał prawo do odszkodowania. Gdybyś był zatrudniony na czarno 

trudniej będzie Ci wykazać, że do wypadku doszło w ramach wykonywania obowiązków 

służbowych. 

 

To tylko niektóre ważne korzyści, ale warto o nich pamiętać i rozważyć, czy faktycznie niewiele 

wyższe wynagrodzenie, które możesz otrzymać pracując na czarno będzie wystarczające wobec 

strat i ryzyka, na które się narażasz. 

 

Pracodawca może zaproponować Ci różne formy zatrudnienia. Warto je poznać, by od razu 

wiedzieć na czym dokładnie polega jego propozycja.  

 

UMOWY 
dzielą się na dwa rodzaje 

 

Umowa o pracę Umowy cywilno-prawne 

Daje pełnię praw wynikających z Kodeksu 

Pracy. Gwarantuje prawo do: 

• urlopów (wypoczynkowego, 

macierzyńskiego, zdrowotnego); 

• sformalizowanych form wypowiedzenia 

umowy o pracę (stabilność zatrudnienia) 

• pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji; 

• renty i emerytury  

• zasiłku dla bezrobotnych 

• pracownik nie jest włączany do załogi 

zakładu pracy co daje dużą niezależność 

• nie ma wyznaczonego miejsca i czasu 

pracy  

• nie ma wyznaczonej normy czasu trwania 

pracy lub norm wydajności 

• nie ma przymusu osobistego spełnienia 

świadczenia – praca może zostać 

wykonana przez osobę trzecią 

 
 
 
 

 

 

 Umowa o pracę jest zawierana między pracodawcą i pracobiorcą (czyli Tobą). 

Zobowiązujesz się w niej do realizowania określonych zadań (Twojej pracy) w czasie i miejscu 

dookreślonym przez pracodawcę. Z kolei pracodawca zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia.  
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UMOWA O PRACĘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UMOWA CYWILNO-PRAWNA 
 
 
 
 
 
 
 
 

umowa na czas określony 
pracodawca ustala czas trwania tej 
umowy, może to być kilka miesięcy, 
ale również kilka lat 
pracodawca nie ma obowiązku 
przedłużenia tej umowy po jej 
wygaśnięciu 

umowa na okres próbny 
w czasie jej trwania 
pracodawca oceni czy jesteś 
właściwą osobą na właściwym 
miejscu i czy chce byś 
pozostał w firmie na dłużej 

umowa na czas nieokreślony 
jest to najbezpieczniejsza forma zatrudnienia dla 
pracownika, umowa nie posiada daty granicznej  
i może być rozwiązana jedynie kiedy? Nie wiem czy 
jest najbezpieczniejsza - pamiętaj, ze ta zawarta na 
czas określony co do zasady kończy się z datą 
oznaczoną w umowie, a na czas określony można 
wypowiedzieć w każdej chwili.  

umowa o zastępstwo 
to rodzaj umowy na czas określony, w ramach 
której zastępujesz innego pracownika (zwykle 
z powodu urlopu macierzyńskiego czy 
przedłużającej się choroby) 

umowa zlecenie 
pracownik (zleceniobiorca) zobowiązuje się w niej do 
wykonania określone czynności, na podstawie 
umowy są odprowadzane składki na ubezpieczenie 
społeczne (ZUS) i na ubezpieczenie zdrowotne 

umowa o dzieło 
pracownik (autor) przyjmuje do wykonania dzieło 
(utwór), za który otrzyma wynagrodzenie po jego 
opracowaniu, od umowy odprowadzane są 
składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

umowa agencyjna 
zawierana jest przez agenta, który jest łącznikiem między pracownikiem a pracodawcą, agent pobierać 
może prowizję od stron umowy 
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MOJE WŁASNE MIESZKANIE 
 

 Osobom opuszczającym placówkę znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, nie 

posiadającym właściwych warunków mieszkaniowych będzie przysługiwać prawo do lokalu 

socjalnego lub komunalnego. 

 

LOKAL SOCJALNY – jest ostatnią deską ratunku dla osób znajdujących się w kryzysie, 

posiadających bardzo niskie dochody (w przypadku zwiększenia dochodów, mieszkanie może 

zostać odebrane). Lokal socjalny  jest przyznawany jako forma pomocy na pewien czas. Zwykle 

jest to mieszkanie o niskim standardzie. 

 

LOKAL KOMUNALNY – jest przyznawany na całe życie osobom będącym w trudnej sytuacji 

życiowej, musi być jednak rzeczywiście przez Ciebie zamieszkiwany, bo jeśli zdecydujesz się na 

jego wynajmowanie, możesz mieć kłopoty i stracić do niego prawo. 

 

 By uzyskać prawo do lokalu socjalnego i komunalnego musisz napisać specjalny wniosek. 

Powinien Ci w tym pomóc pracownik socjalny z PCPR lub ośrodka pomocy społecznej. Do wniosku 

warto załączyć różne zaświadczenia i opinie, które udokumentują Twoją sytuację (opinię z placówki, 

opinię od kuratora czy z organizacji pozarządowej, z którą współpracujesz). Dołącz również własny 

opis Twojej sytuacji życiowej. Nie bój się pisać szczerze i wskazywać na trudne sprawy. Pisz 

prawdę.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
WYNAJEM MIESZKANIA/POKOJU 

 

 Wynajmując mieszkanie czy pokój najlepiej (i jest to wymagane w przepisach prawa) zrobić 

to na podstawie umowy, którą zawierasz z osobą wynajmującą. Umowa określi zasady wynajmu 

oraz wysokość i sposób płatności za mieszkanie. 

 

Znam takie osoby, które dostały od miasta 
mieszkanie, ale zamiast się ogarnąć wolały 
je przerobić na melinę. Nie płaciły, narobiły 
długów i z tego wszystkiego zamiast 
ratunku, miały jeszcze więcej kłopotów. 

Mariola, 24 lata 

Mi powiedzieli, że nie należy mi się lokal socjalny, 
bo mogę sobie nadal mieszkać w domu. Z jednej 
strony rozumiem, bo niektórzy mają gorszą 
sytuację, ale bardzo ciężko mi wyjść na swoje. 
Chciałabym coś wynająć, ale wiem, że to drogo 
kosztuje. 

Klaudia, 21 lat 
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HOTELE PRACOWNICZE  

 

 Są to specjalne hotele przeznaczone dla osób, które na przykład pracują w innym mieście  

i nie mogłyby codziennie dojeżdżać do pracy. Są stosunkowo tanie, ale jednocześnie nie są to 

miejsca o wysokim standardzie. Często w pokoju hotelowym mieszka kilka osób. Trzeba z nimi 

dzielić łazienkę i kuchnię.  

 

 Posiadanie bezpiecznego miejsca zamieszkania, w którym czujesz się dobrze, w którym 

możesz realizować swoje plany jest bardzo ważnym punktem wyjścia. Jeśli tego nie masz, jeśli  

z różnych powodów nie możesz czuć się dobrze w rodzinnym domu, jeśli większość życia spędziłeś 

w placówkach i nie masz dokąd wyjść, zajrzyj do rozdziału dotyczącego bezdomności.  
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ZDROWIE 
 

 Żebyś mógł korzystać z usług państwowej służby zdrowia musisz być ubezpieczony. 

Wspominaliśmy o tym, że prawo do opieki zdrowotnej uzyskasz mając legalną umowę  

z pracodawcą, ale zanim tak się stanie, zanim zaczniesz pracować również musisz sam o to 

zadbać.  

 

Aby uzyskać prawo do świadczeń zdrowotnych przed podjęciem pracy powinieneś: 

 

• zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna; 

• zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej. 

 

W obydwu przypadkach zostaniesz objęty ubezpieczeniem.   

 
 
 
 
DLACZEGO UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE JEST TAKIE WAŻNE?  

 

 Myślisz sobie może – „młody jestem, zdrowy” – i nie muszę się od razu ubezpieczać. „Jak 

znajdę pracę to wszystko będzie uregulowane”. Takie podejście jest typowe dla wielu młodych 

ludzi, którym często wydaje się, że niektóre problemy ich nie dotyczą. Bądź jednak rozważny.  

W każdej chwili (oby nie!) może okazać się, że będziesz potrzebował pomocy lekarza – zwichnięta 

noga, ból zęba, angina – to sprawy, które dotyczą większości z nas. Jeśli nie będziesz ubezpieczony 

za wszelką pomoc medyczną będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni, dlatego najlepiej zadbać 

o to na samym początku. 
 

 

 
 
 
  

Jak zgłosiłam się na odwyk okazało się, że bez ubezpieczenia jest lipa i nie mogą mnie przyjąć. 
Musiałam jechać do ośrodka pomocy społecznej i pozałatwiać to. Chciałam, naprawdę, ale… nie 
dałam rady, bo jak człowiek jest w takim ciągu to po prostu trudno się zebrać. Znów minęło trochę 
czasu zanim zrobiłam kolejne podejście. Trafiłam na ten odwyk dzięki kuratorce, bo sama w życiu 
bym tego nie pozałatwiała. 

Oliwia, 20 lat 
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UŻYWKI 
 
 Dla wielu osób używki (alkohol, narkotyki, dopalacze) są ważną częścią przeróżnych świąt 

lub również (niestety) częścią codzienności. Wielu młodych ludzi nie wyobraża sobie bez nich 

urodzin, Bożego Narodzenia, przepustek, czy zwykłego dnia na wolności. Kłopot pojawia się, gdy 

zaczynają mieć znaczący wpływ na Twoje życie. Nie tylko, wtedy gdy jesteś uzależniony, ale 

również także wtedy, gdy alkohol czy narkotyki zaczynają wpływać na  Twoje relacje, na to jak 

radzisz sobie z przykrymi emocjami lub powodują Twoje kłopoty z prawem czy pogorszenie stanu 

zdrowia.  

 

 Uzależnienia i szkodliwe używanie to problem, z którym zmierzenie się wymaga odwagi. 

Ważna jest szczerość w stosunku do samego siebie i przyznanie się przed sobą, że taki problem 

istnieje. Pamiętaj, że nie jest to koniec świata i przy odpowiednim wsparciu i pracy nad sobą można 

sobie z nim poradzić. Niestety zwykle samo postanowienie, że chcesz z tym skończyć, że będziesz 

się kontrolować nie wystarczy. W większości przypadków bardzo przyda się pomoc ludzi, którzy 

rozumieją, z czym zmaga się osoba próbująca odstawić używki i wraz z Tobą poszuka najlepszych 

dróg działania. Takich ludzi znajdziesz w poradniach leczenia uzależnień, które znajdują się  

w każdym mieście i w każdej gminie w Polsce (informacje o nich znajdziesz w internecie lub  

w ośrodku pomocy społecznej).  

 

Sprawdź, czy jesteś uzależniony 

 

 Poniższy test jest tylko dla Ciebie i jego wynik możesz zachować w tajemnicy. Jeżeli chcesz, 

możesz podzielić się nim z innymi osobami, ale to nie jest konieczne. Odpowiedz najszczerzej jak 

potrafisz na poniższe pytania. 

 

 Zastanów się nad swoimi zachowaniami, nad tym czy jest coś do "czego masz słabość",  

o czym często myślisz i z czym chciałbyś mieć częsty kontakt, a co ogólnie przez wiele osób 

uważane jest za szkodliwe - może być to alkohol, narkotyki, hazard, internet, pornografia itp.  

Która z tych rzeczy jest teraz dla Ciebie najważniejsza?  
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Odpowiadając na pytania testu zamieszczonego poniżej spróbuj zastanowić się nad Twoimi 

zachowaniami związanymi z używaniem wybranej przez Ciebie substancji.  Zaznacz każdą 

odpowiedź "tak" lub "nie".  

TAK NIE 

Czy kiedykolwiek osoby z bliskiego otoczenia mówiły, że zbyt często: pijesz, bierzesz, 

grasz, siedzisz na komputerze itp. Jeżeli powiedziała tak chociaż jedna osoba, której nie 

oceniasz jako swojego wroga - postaw plus przy "TAK" 

Czy kiedykolwiek były w Twoim życiu takie okresy, kiedy rozważałeś potrzebę ograniczenia 

swojego picia, brania, grania, używania komputera? 
Jeżeli tak - to przypomnij sobie co poprzedziło te rozważania. 

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek, że odczuwałaś/eś wyrzuty sumienia, poczucie winy albo 

wstyd z powodu tego zachowania, jego następstw i sposobu, w jaki zachowywałaś się po 

lub w trakcie picia, brania, grania, używania komputera? 
Jeżeli tak - to przypomnij sobie wydarzania, które poprzedziły te odczucia. 

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek, że odczuwałaś/eś wyrzuty sumienia, poczucie winy albo 

wstyd z powodu tego zachowania, jego następstw czy swoich zachowań po? 
Jeżeli tak - to przypomnij sobie wydarzania, które poprzedziły te odczucia 

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek, że rano po przebudzeniu, jedną z pierwszych czynności 

było picie, branie, używanie komputera dla "uspokojenia nerwów" albo w celu 

zlikwidowania "kaca"? 

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek pić, brać, używać komputera itp. po kryjomu 

Przelicz wszystkie odpowiedzi "tak". Jeżeli jest tylko jedno, prawdopodobnie nie masz 

jeszcze powodów do niepokoju. Jeżeli więcej, może to oznaczać, że Twoje zachowania mogą być 

problemem. Zastanów się czy chcesz i czy decydujesz się na to, by tych kłopotów było więcej.  

Jeśli zaniepokoiły Cię wyniki testu, najlepiej będzie gdy porozmawiasz o nich i o swojej 

sytuacji ze specjalistą (psychologiem, terapeutą uzależnień). Przede wszystkim postara się 

zdiagnozować Twoją sytuację i pomoże Ci ją dokładnie określić. Dowiesz się czy już jesteś 

uzależniony, czy może jesteś na dobrej drodze do tego, by nim się stać. Podpowie Ci co możesz 

zrobić, żeby zmienić sytuację.  
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TWÓJ CZAS 
 

Jesteś już po drugiej stronie muru. Zniknęły ograniczenia, regulaminy, zakazy i nakazy. Jesteś 

wolny. Jesteś pełnoletni i dorosły. Teraz Ty odpowiadasz za to jak będzie wyglądał Twój dzień. Jak 

go zaplanujesz? 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zapytaj sobie kilka pytań:  

▪ co jest dla Ciebie ważne; 

▪ jaki masz cel i co chcesz osiągnąć w życiu;  

▪ co musisz zrobić, żeby się udało; 

▪ co może Ci przeszkodzić w osiągnięciu celu; 

▪ z czego powinieneś zrezygnować. 

 

 Zaplanuj swój czas i umów się sam ze sobą na pozałatwianie swoich spraw. Nie planuj od 

razu co zrobisz za miesiąc czy dwa. Zrób plan na tydzień.  

Pamiętaj, że jeśli musisz pozałatwiać sprawy urzędowe powinieneś rozpocząć swój dzień wcześnie 

rano – urzędy działają zwykle od 8:00 do 16:00. Staraj się nie odkładać ważnych spraw na potem  

i trzymaj się ustaleń, które robisz sam ze sobą.  

 

 Planując swój czas weź pod uwagę nie tylko obowiązki, ale również przyjemności. Myśląc 

o nich warto jednak rozważyć czy nie przeszkodzą Ci w realizacji obowiązków. Zastanów się jak 

Jak wyszłam z ośrodka to przede wszystkim chciałam 
się zabawić. Znów zaczęłam żyć po swojemu i non 
stop balowałam. Całe noce łaziłam z różnym 
towarzystwem, potem spałam do południa i znów 
łaziłam. Najbardziej byłam zainteresowana ćpaniem. 
Przez prawie dwa lata nic sensownego nie zrobiłam.  

Oliwia, 20 lat 
Na początku myślisz tylko o tym, że jesteś już wolny. Chcesz 
korzystać z życia. Przychodzą koledzy, z którymi wcześniej 
robiło się różne głupie rzeczy. Trzeba być naprawdę 
twardym, żeby odmówić. Ja bardzo chciałem być 
samodzielny, niezależny. Chciałem mieć swoją kasę i znaleźć 
sensowną pracę, ale nie umiałem im powiedzieć nie, bo 
wzięliby mnie za frajera. Zrobiłem kilka głupot, ale na 
szczęście po pewnym czasie udało mi się wymiksować. 
Znalazłem fajną dziewczynę i ona trzymała mnie na krótkiej 
smyczy. Zależało mi na niej, więc się odciąłem. Nie wiem czy 
bez niej też by mi się udało. 

Kuba, 24 lata    
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wiele czasu chcesz poświęcić na działania, które pozwalają Ci w osiągnięciu celu, a jak wiele na to, 

co jest dla Ciebie fajne. A może są takie przyjemności, które będą wspierać Twój rozwój?  

 

CO JA LUBIĘ?  

 

 Gdy będziesz się zastanawiać co warto robić w czasie wolnym weź pod uwagę sprawy, 

które sprawiają Ci przyjemność, ale jednocześnie nie są dla Ciebie szkodliwe.  

Na pewno masz własne pasje czy zainteresowania. Może lubisz sport, chcesz chodzić na siłownię, 

piszesz teksty, tańczysz…  Nie ograniczaj się w swoich planach. Nie pomijaj w nich rzeczy, które 

są dla Ciebie dobre. 

 Planując swój czas zajrzyj na strony internetowe swojej miejscowości, może dzieje się tam 

coś ciekawego? W wielu miejscowościach w Polsce znajdziesz nieodpłatną ofertę wydarzeń 

artystycznych, które mogłyby Cię zainteresować. Znajdziesz kluby sportowe, domy kultury,  

w których można się rozwijać.  

 Nie zakładaj z góry, że oferta, która kierowana jest do mieszkańców Ciebie nie dotyczy, bo 

jesteś z placówki, bo możesz gdzieś nie pasować. Nie jesteś mieszkańcem drugiej kategorii. Po 

prostu jesteś mieszkańcem, młodym człowiekiem na starcie. Nie bój się sięgać po nowe 

rozwiązania i szukać nowych dróg dla siebie. Nie ograniczaj się do znanych sobie ulic i podwórek, 

idź dalej! 

 

 Żeby zaplanować swój czas możesz wykorzystać poniższy plan. Narysuj go sobie na kartce 

i postaraj się trzymać tego, co sobie zaplanowałeś. 
 

Co mam do zrobienia? Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela  

pobudka  

 

 

 

 

 

      

obowiązki 

przyjemności 

czas na odpoczynek /sen        
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BEZDOMNOŚĆ 

 
 

 
 

 Osoba w kryzysie bezdomności to ktoś kto nie ma stałego, bezpiecznego miejsca 

zamieszkania.  

 

Przykład:  

 Jeśli pomieszkujesz kątem u znajomych, którzy w każdej chwili mogą Ci powiedzieć „do 

widzenia” (nawet jeśli w ciągu kilku godzin jesteś w stanie przenieść się do kolejnych znajomych) 

oznacza to, że jesteś osobą bezdomną.  

 

Inny przykład: 

 Jeśli z powodu konfliktu czy przemocy nie możesz mieszkać w domu rodzinnym, choć 

formalnie jesteś tam zameldowany, również ze społecznego punktu widzenia jesteś osobą 

bezdomną.  

 

 Brak stałego i bezpiecznego schronienia powoduje poważne konsekwencje dla całego 

funkcjonowania – uniemożliwia często podjęcie pracy czy edukacji, zachęca do niewłaściwego 

stylu życia (alkohol, narkotyki), zbliża do podejmowania działań niezgodnych z prawem (kradzieże, 

rozboje).  
 

 

 

 

 

 

  

Kiedy wyszedłem z placówki moja rodzina była już po eksmisji, więc za bardzo nie 
miałem co ze sobą zrobić. Przez dwa lata pomieszkiwałem u różnych znajomych, 
a potem było już tylko gorzej…  

MARCIN, 30 lat 

Każdy chce mieć swoje życie, więc nie mogłem wiecznie nocować  
u znajomych. Wtedy zaczęło się spanie po squat'ach, na klatkach 
schodowych. Staczałem się przez to coraz bardziej. Czasem przez 
tydzień nie miałem się jak umyć. W nocy nie mogłem spokojnie 
zasnąć, bo albo zimno, albo trzeba było obserwować czy nie 
dorwie nas straż miejska. W takich warunkach nie da się znaleźć 
pracy. Coraz więcej ćpałem i piłem. 

MARCIN, 30 lat 

Jak skończyłam 18 lat i wyszłam z MOW to mogłam teoretycznie wrócić do matki, 
ale tam jest straszna melina i bałam się, że jak do niej pójdę to skończę tak samo 
jak ona. Zamieszkałam z koleżanką i jej chłopakiem, bo mieli swoje wynajęte 
mieszkanie, ale nie mogłam się za bardzo ogarnąć z pracą i ciągle nie miałam kasy, 
żeby się dorzucić. Zaczęliśmy się kłócić i kazali mi się wynosić. Wtedy okazało się, 
że jestem w ciąży i trafiłam do domu samotnej matki. 

ROKSANA, 25 lat 
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JEŚLI JESTEŚ W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI… 
 
Nie czekaj, nie myśl, że samo się ułoży, że nagle stanie się cud i wszystko się zmieni! Działaj! 

 

Zwróć się do: 

▪ ośrodka pomocy społecznej, który znajduje się w Twojej okolicy (Jeśli nie przebywasz  

w swojej miejscowości – nie szkodzi! Udaj się do pierwszego, najbliższego ośrodka na 

terenie na jakim przebywasz); 

▪ powiatowego centrum pomocy rodzinie znajdującego się w okolicy Twojego aktualnego 

pobytu. 

 

 Na terenie całej Polski działają również specjalistyczne placówki i organizacje pomagające 

osobom bezdomnym.  Oto najważniejsze organizacje niosące pomoc: 

 

Organizacja kieruje pomoc do osób znajdujących się w kryzysie bezdomności, 
osób uzależnionych, chorych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Posiada kilkadziesiąt różnorodnych placówek na terenie całej Polski, w tym 
również specjalistyczne ośrodki dla młodzieży.  

Siedziba Stowarzyszenia MONAR   

ul. Nowolipki 9B  www.monar.org 

00-151 Warszawa    

(22) 635 95 09    

(22) 635 13 26    

(22) 635 94 37    
 
 

Oddziały Caritasu działają w wielu miejscach w Polsce, informacje o nich na 
pewno można uzyskać w parafiach. Organizacja specjalizuje się m.in.  
w pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w kryzysie, prowadzi 
noclegownie, ośrodki, jadłodajnie. Prowadzi również punkty zajmujące się 
przekazywaniem darów rzeczowych (ubrania, żywność) oraz punkty 
interwencyjne. 

 

Siedziba główna    

ul. Okopowa 55   www.caritas.pl 

01-043 Warszawa    

(22) 334 85 00    

(22) 224 85 85    
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Pomaga bezdomnym mężczyznom, kobietom, samotnym matkom, ofiarom 
przemocy, dzieciom z rodzin ubogich, osobom starszym oraz więźniom. 
Organizacja prowadzi domy całodobowego pobytu, w tym placówki dla matek 
z dziećmi, ogrzewalnie, jadłodajnie. Udziela również pomocy prawnej, 
psychologicznej, edukacyjnej. Prowadzi ponadto działalność resocjalizacyjną  
i profilaktyczną. Pomaga bezdomnym mężczyznom, kobietom, samotnym 
matkom, ofiarom przemocy, dzieciom z rodzin ubogich, osobom starszym oraz 
więźniom. Organizacja prowadzi domy całodobowego pobytu, w tym placówki 
dla matek z dziećmi, ogrzewalnie, jadłodajnie. Udziela również pomocy 
prawnej, psychologicznej, edukacyjnej. Prowadzi ponadto działalność 
resocjalizacyjną i profilaktyczną. 

       

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny  

ul. Kołłątaja 26a   www.bratalbert.org 

50-007 Wrocław    

(71) 344 37 35 wew. 21    

 
 

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej prowadzi wiele stacjonarnych placówek 
pomocy społecznej i opieki medycznej, które świadczą różne usługi dla osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym dla dzieci. Organizacja 
prowadzi 10 noclegowni dla osób bezdomnych. Wspiera osoby znajdujące się 
w potrzebie pomocą rzeczową. 

           

Biuro Rady Naczelnej w Warszawie   

ul. Wiejska 18 lokal 20    

00-490 Warszawa    

(22) 621 58 77    

(22) 629 37 43    

 
 

Organizacja realizuje projekty i programy skierowane bezpośrednio do osób 
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem, w szczególności skazanych  
i opuszczających zakłady poprawcze dla nieletnich. W ramach oferty fundacji 
można uzyskać pomoc prawną, psychologiczną i socjalną. Najbardziej 
potrzebujący uzyskają pomoc rzeczową i żywność.      

Biuro organizacji    

ul. gen. Władysława Andersa 13                                          www.fundacjaslawek.org 

00-159 Warszawa   

(22) 258 19 97   
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Organizacja kieruje swoje działania do osób ubogich i bezdomnych.  
W Warszawie prowadzi pensjonat dla bezdomnych mężczyzn oraz mieszkania 
treningowe. Zajmuje się również streetworkingiem (czyli pracą z osobami 
przebywającymi na ulicy). 

        

Pensjonat Socjalny „Święty Łazarz”   

ul. Traktorzystów 26   www.misja.com.pl 

02-495 Warszawa    

(22) 478 30 22    

 
 
 

 

Fundacja po DRUGIE swoją ofertę pomocową kieruje w szczególności do 
młodzieży opuszczającej placówki resocjalizacyjne. Prowadzi w Warszawie 
sieć mieszkań treningowych (oferta skierowana jest do bezdomnej młodzieży 
z terenu stolicy) oraz kieruje do byłych wychowanków pomoc socjalną, 
pedagogiczną, prawną i psychologiczną. Prowadzi również doradztwo 
zawodowe. Swoją uwagę organizacja skupia również na sytuacji nieletnich  
i młodych matek. Tworzy ośrodek, którego oferta zostanie skierowana właśnie 
do nich.  

 

Biuro Fundacji po DRUGIE   

ul. Smulikowskiego 4a lok. 1  www.podrugie.pl 

00-386 Warszawa    

693 904 044    

601 405 598    

    

 
 
  

 

 

 

 

 

  

Trafiłem wreszcie do ośrodka dla bezdomnych. Szału nie było. Pojawiły 
się ograniczenia, że na przykład nie można spożywać alkoholu, 
pracować na rzecz placówki, uczestniczyć w społeczności. Ale… była 
zima, a ja od dawna nie miałem się gdzie podziać. Dużo mi to dało, bo 
pomogli mi ogarnąć wiele spraw – przede wszystkim złożyli wniosek  
o lokal socjalny i znaleźli mi pracę. To był jakiś początek. Pojawiła się 
nadzieja, że jakoś poukładam to życie.  

MATEUSZ, lat 24 
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SŁOWNIK POJĘĆ PRZYDATNYCH W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI 
 
 Poniżej zamieściliśmy informacje o podstawowych formach pomocy dla osób bezdomnych. 

Przedstawione definicje umożliwią Ci łatwiejsze dobranie oferty do Twoich potrzeb. Jednocześnie 

dowiesz się z jak różnorodnych form wsparcia możesz skorzystać. 

 

H 
HOSTEL – inne określenie słowa schronisko, zwykle jest to placówka oferująca możliwość 

całodobowego zakwaterowania.  

 

I 
INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI – program tworzony jest przez 

pracownika socjalnego z ośrodka pomocy społecznej lub pracownika organizacji pozarządowej 

prowadzącej schronisko dla bezdomnych. Jak sama nazwa wskazuje jest programem 

ukierunkowanym na rozwiązanie problemu bezdomności. W programie zapisuje się szczegółowy 

rodzaj działań jakie musi podjąć osoba bezdomna, które mają prowadzić do poprawy jej sytuacji. 

Program wskazuje również formy pomocy jakie zostaną skierowane do osoby bezdomnej.  

 

J 
JADŁODAJNIA – miejsce, w którym wydawane są posiłki dla osób ubogich i bezdomnych, zwykle 

są wydawane codziennie o tej samej porze. 

 

K 
KONTRAKT SOCJALNY – forma umowy, którą zawiera się z pracownikiem socjalnym lub 

przedstawicielem organizacji pomocowej. Wskazane są w nim cele jakie ma do osiągnięcia osoba 

korzystająca z pomocy, czas osiągnięcia tych celów i sposoby działania oraz formy wsparcia.   

 

Ł 
ŁAŹNIA – miejsce, w którym osoby bezdomne mogą wziąć kąpiel, otrzymać środki higieny, pomoc 

rzeczową.  
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N 
NOCLEGOWNIA – jest to miejsce, w którym można przebywać jedynie w godzinach nocnych, 

pozwala osobie bezdomnej bezpiecznie i w cieple przespać noc, noclegownie zwykle oferują 

również pomoc rzeczową.  

 

M 
MIESZKANIE CHRONIONE – forma pomocy społecznej przygotowująca osoby tam przebywające, 

pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce 

zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego 

funkcjonowania w środowisku.  
MIESZKANIE TRENINGOWE – forma pomocy przygotowująca do samodzielnego funkcjonowania, 

zwykle objęta jest większą opieką i kontrolą niż mieszkanie chronione.  

 

O 
OGRZEWALNIA – miejsce, w którym jak sama nazwa wskazuje można się ogrzać, często otrzymać 

ciepły posiłek lub herbatę, ogrzewalnie działają o różnych porach – czasem tylko w ciągu dnia.  

 

S 
SCHRONISKO – miejsce skierowane do osób bezdomnych oferujące możliwość całodobowego 

pobytu, schroniska zwykle dzielą się na te przeznaczone dla kobiet i te przeznaczone dla mężczyzn, 

w zależności od możliwości organizacji prowadzącej oferują różny zakres wsparcia – od 

podstawowego obejmującego zakwaterowanie i wyżywienie poprzez bardziej specjalistyczne np. 

skierowane do osób uzależnionych posiadające własną ofertę terapeutyczną.  

 

Ś 
ŚWIETLICA – miejsce umożliwiające pobyt w ciągu dnia, często można znaleźć w niej pomoc 

socjalną i informację o możliwych, stałych miejscach pobytu.  
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O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ 

 

Placówki pomagające osobom bezdomnym zwykle: 

 

• nie przyjmują osób znajdujących się pod wpływem środków odurzających (alkohol, 

narkotyki) 

• od osób posiadających dochody oczekują opłat za korzystanie z zakwaterowania; 

• posiadają wewnętrzny regulamin, którego złamanie jest jednoznaczne z koniecznością 

opuszczenia placówki; 

• przez pierwszy okres pobytu nie zezwalają na opuszczanie ośrodka (poza ważnymi, 

życiowymi sytuacjami); 

• nie wymagają od podopiecznych dokumentów (dowodu osobistego, paszportu) – choć jeśli 

ich w ogóle nie posiada mogą pomóc w ich wyrobieniu; 

• nie wymagają ubezpieczenia – pomagają w jego uzyskaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jak człowiek jest mocno uzależniony tak jak ja to nie ma sensu szukać 
miejsca w schronisku, bo i tak za chwilę znów wyląduje na ulicy. Tam zawsze 
znajdzie się ktoś podobny do ciebie i za chwilę już jesteście razem  
i ogarniacie towar. Lepiej od razu iść na leczenie. A jak nie… to na dno.  

OLIWIA, 20 lat 

Poszłam do mieszkań treningowych, bo pomyślałam, że 
tu mi pomogą w zorganizowaniu wszystkiego. No i już 
drugiego dnia pobytu musiałam latać i wszystko 
załatwiać, ale przynajmniej podali adres i powiedzieli jak 
dojechać. Po pewnym czasie przestaje to być nawet takie 
trudne.  

KAROLINA, 23 lata 
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NA KONIEC 
 
 Zapewne nie udało się nam zmieścić w tej książce odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania, 

ale mamy nadzieję, że zwróciliśmy uwagę na niektóre pojawiające się na drodze do samodzielności 

wątpliwości i kłopoty. Mamy nadzieję, że zawarte w niej wskazówki i rozwiązania pomogą Ci  

w pierwszych chwilach dorosłego życia i dzięki nim, będzie Ci łatwiej podejmować decyzje  

i poruszać się po Twojej drodze. 

 

 Gdybyś potrzebował dodatkowych wyjaśnień, wsparcia, pomocy w rozwiązaniu problemu, 

z którym nie możesz sobie poradzić zawsze możesz skontaktować się naszą organizacją.  

 

 Fundacja po DRUGIE (pisaliśmy o niej wcześniej w rozdziale dotyczącym bezdomności) 

swoje działania kieruje przede wszystkim do młodzieży po placówkach resocjalizacyjnych. 

Znajdziesz u nas pomoc prawną, psychologiczną, wsparcie socjalne. Znajdziesz odpowiedzi na 

ważne dla Ciebie pytania i dorosłych, którzy będą Ci towarzyszyć. 

 

Napisz do nas: fundacja@podrugie.pl 

Zadzwoń: 601 40 55 98 

Zajrzyj: www.podrugie.pl  
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Publikacja powstała w ramach projektu realizowanego przez Fundację po DRUGIE w 2016 roku pt. 

"Zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług  reintegracji społecznej  

i zawodowej"  współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 

w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności. 




