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Z ogromną radością przyjąłem informację, że Zarządzeniem z dnia 9 lipca 2019r. 
powołał Pan Prezydent w Krakowie Radę ds. Bezdonmości, której celem działania jest 
wypracowanie praktycznycłi rozwiązań na rzecz osób w kryzysie bezdomności oraz 
koordynacja podejmowanycłi przez miasto i organizacje pozarządowe działań.

Przeciwdziałania bezdomności jest dla mnie jednym z najistotniejszycli priorytetów, 
dla realizacji którego powołałem w październiku 2015 r. Komisję Ekspertów ds. 
Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskicłi. W skład tej Komisji 
wcłiodzą przedstawiciele organizacji pozarządowycłi zajmujących się ludźmi bezdonmymi, 
naukowcy i prawnicy. Cłiciałbym, aby działania Komisji, rozłożone na cały okres mojej 
kadencji na stanowisku Rzecznika w sposób efektywny i odczuwalny przyczyniły się do 
zwalczania zjawiska bezdormiości. m.in. poprzez stworzenie systemu identyfikacji przyczyn 
bezdomności - celem dostosowania do niej działań państwa, doprowadzenie do koordynacja 
polityki rządowej w zakresie przeciwdziałania bezdonmości, podjęcie próby zainspirowania 
zmian legislacyjnycłi, które ułatwią pracę na rzecz osób bezdonmycłi organizacjom 
pozarządowym i usuną istniejące bariery w korzystaniu przez osoby w kryzysie 
bezdomności z już istniejących form pomocy.

Dlatego też uważam, że inicjatywa Pana Prezydenta, zwłaszcza w świetle ostatnich 
pomysłów zgłaszanych przez jednego z krakowskich radnych, jest bardzo ważna i warta 
wsparcia. Przede wszystkim może się ona przyczynić do zmiany negatywnego, 
stereotypowego wizerunku osoby bezdomnej, jaki w społeczeństwie mogą utrwalać właśnie 
nieprzemyślane wypowiedzi czy działania osób publicznych. W mojej ocenie bardzo
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pomocnym narzędziem do zmiany negatywnego postrzegania osoby w kryzysie 
bezdomności może być miejska karta praw osób doświadczających bezdomności. Idea 
takiej karty jest już realizowana w miastach europejskich. Jej projekt został przygotowany 
przez Housing Rights Watch i European Federation of National Organisations Working 
with the Homeless -  europejskie organizacje pozarządowe zajmujące się rozwiązywaniem 
problemu bezdomności Jest to dokument, który podpisują władze miejskie. Zawiera szereg 
zobowiązań organów władz publicznych do przestrzegania podstawowych praw osób 
dotkniętych kryzysem bezdomności. W załączeniu przekazuję Panu Prezydentowi ulotkę, 
przygotowana przez moje Biuro, zawierającą podstawowe informacje o karcie.

Chciałbym jednocześnie zadeklarować wolę współdziałania z samorządem Miasta 
Krakowa w rozwiązywaniu problemów osób doświadczających bezdomności oraz 
merytorycznego wsparcia ze strony działającej przy moim Biurze Komisji Ekspertów, 
szczególnie zaś pomoc w promowaniu idei wspomnianej wyżej karty praw.
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