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Institutional attempts to "home" the homeless
- analysis of the relationship 	
  
- – a homeless – the institution
- from the perspective of the surveyed subjects
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University of Lodz, Lodz, Poland

ABSTRACT
The article presents the complexity of the interactions between the world
of the homeless and the institutionalized world. These interactions take the form
of wandering, “groping” during which a homeless lacks a guide, which appears to only
increase his or her confusion.
The institutionalized world is internally differentiated by the criterion of functions
of institutions in the lives of the homeless, pointing to the institutional forms of “survival”
(charity, help from “the chick from MOPS” [MOPS - City Center of Social Assistance]
and the action of providing the homeless with information), and institutional attempts
to involve the homeless in social roles (a homeless - inhabitant, employee, or user of social
services).
I have conducted a participatory research in the world of homeless men living on the streets
outside the system of social assistance, which revealed on the one hand serious difficulties
in moving around the “institutionalized” world, and on the other hand the mobilization
of a homeless to conduct almost perfect arrangement of his or her life, thus ensuring his
or her survival.
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Instytucjonalne próby "udomowienia" bezdomnego
- analiza relacji bezdomny – instytucja
z perspektywy podmiotów badanych
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STRESZCZENIE
Artykuł prezentuje złożoność interakcji zachodzących między światem bezdomnych
mężczyzn a światem zinstytucjonalizowanym. Interakcje te przybierają formę wędrówki
„po omacku”, podczas której bezdomnemu brak jest przewodnika, co okazuje się jedynie
potęgować jeszcze wyraźniej jego zagubienie.
Świat zinstytucjonalizowany wewnętrznie różnicuje kryterium funkcji instytucji w życiu
bezdomnego, wskazując na instytucjonalne formy „przetrwania” (dobroczynność, pomoc
od „laluni z MOPS-u” oraz działania doinformowujące bezdomnych) oraz instytucjonalne
próby włączania bezdomnych w role społeczne (bezdomnego – mieszkańca, pracownika,
bądź użytkownika usług społecznych).
Przeprowadzone przeze mnie badanie partycypacyjne w świecie bezdomnych mężczyzn
przebywających na ulicach miasta poza systemem pomocy społecznej, z jednej strony
ujawniły poważne trudności w poruszaniu się po świecie "instytucjonalności", z drugiej zaś
mobilizację bezdomnego do niekiedy perfekcyjnego wręcz uporządkowania swojego życia,
zapewniając sobie tym samym przetrwanie.
Słowa kluczowe: bezdomność, instytucja, rola społeczna, włączanie społeczne.
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