
Pomagaj biednemu, 
a nie żebrzącemu! 



Żebranie to proszenie 
o dobrowolne materialne wsparcie 

• Czy wiemy, że żebractwo świadomy wybór, sposób na łatwy zarobek a nawet - styl życia. 
 
 

• Czy wiesz na co idą Twoje pieniądze? Nałóg, wzbogacenie się 
 
 

• Wyróżniamy kilka form żebractwa: okazjonalne i trwałe, stacjonarne i domokrążne, indywidualne, 
rodzinne, a także oparte na powiązaniach typowych dla gangów. 
 
 

• Jest wiele sposobów wyłudzania datków. Wyciąganie ręki, proszenie czy epatowanie nieszczęściem. 
Wyłudzać pieniądze można tradycyjnie: na chore dziecko, na psa, na zakup leków czy bułki, albo w 
mniej oczywisty sposób: na „wolontariusza” zbierającego na operację dla osoby trzeciej albo „na 
bułkę". 
 
 

• Ważne jest miejsce żebrania. Najlepiej, jeżeli jest to teren ruchliwy i z dużym przepływem osób, np. 
dworzec PKP lub centralne ulice miasta. 



Żebractwo w Przemyślu 

Ma charakter nierównomierny i sezonowy. 

Nasila się w okresie letnim. 

Często są to cudzoziemskie kobiety z 
dziećmi. 



Diagnoza 

• diagnozowanie zagrożenia żebractwem, ze szczególnym uwzględnieniem 
wykorzystywania do tego celu dzieci 

• dokonywanie wspólnie z Policją oraz Strażą Miejską  systematycznych kontroli miejsc,  
     w których nasilony jest proceder żebractwa 

Interwencja 

• zwiększenie dostępu do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia przez osoby 
trudniące się żebractwem 

• obejmowanie wparciem osoby trudniące się żebractwem, które mają trudności 
materialne 

• zwiększanie dostępu do istniejących aktywizacji społeczno-zawodowej w celu poprawy 
funkcjonowania społecznego osób żebrzących 

Współpraca 

• inicjowanie spotkań z przedstawicielami instytucji państwowych, samorządowych i organizacji 
pozarządowych w celu wymiany doświadczeń 

• podejmowania  i  realizacja  wspólnych  przedsięwzięć  w  zakresie  rozwiązywania problemu 
żebractwa 

Zadania służb 
MOPS, Policja, Straż Miejska 



Szacuje   się,   że   w   Polsce   zajmuje   się 
żebractwem  ok. 300 tys. osób. Najwięcej 
żebrzących  jest  w  Warszawie,  Krakowie, 
Wrocławiu   i   Poznaniu   (od   ponad   100 

osób do 200 - 270 osób w sezonie). 

Statystyczny  żebrzacy  to  mężczyzna  powyżej 
trzydziestki, posiadający podstawowe 

wykształcenie i mieszkający poza miejscem 
żebrania. Nie jest bezdomny, chociaż wygląda 
na bezdomnego. Podejmuje się żebractwa jako 

sposobu na zarabianie pieniędzy. 

W opinii społecznej żebractwo nadal uważane     
jest za efekt dysfunkcji społecznej lub trudnej  

sytuacji  życiowej  i niezaradności. Jednak 
większość żebrzących nie chce pomocy,  
ponieważ nie chce poddać się weryfikacji. 
Zazwyczaj okazuje  się,  że mają środki na 

utrzymanie. 

Żebrzący-obcokrajowcy najczęściej pracują w 
zorganizowanych grupach (rodziny lub gangi). 

Krajowi zawodowi żebracy wolą pracować 
pojedynczo. Najczęstsze formy żebractwa to 

zaczepianie przechodniów i  prośby o pieniądze 
np. przez wystawienie kartek z prośbą o 

wsparcie w związku z chorobą i kosztownym 
leczeniem. Podstawowym atrybutem żebractwa 

jest dziecko. 

Żebractwo w Polsce 



Wspólny problem:  
żebracy-obcokrajowcy 

• W przypadku zgłoszeń dotyczących żebrzących dzieci albo matek z dziećmi - obywateli Unii Europejskiej – 
funkcjonariusze służb mundurowych po przybyciu na miejsce sprawdzają, jaki jest  stan osób żebrzących. W 
sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia wzywają pogotowie ratunkowe oraz informują o sytuacji MOPS. 

• Jeśli   w   pobliżu   dziecka   nie   ma   opiekunów i nie widać objawów zagrożenia zdrowia i życia, funkcjonariusze 
powiadamiają MOPS i odwożą dziecko do placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

• W  przypadku innych żebrzących cudzoziemców funkcjonariusze współpracują ściśle ze Strażą Graniczną. 

Procedura 
postępowania 

• W przypadku żebrzących nieletnich zwykle ujawniają się opiekunowie dziecka w momencie przybycia 
funkcjonariuszy na miejsce. Funkcjonariusze nie mają narzędzi prawnych, aby zabrać dziecko, które jest 
pod opieką dorosłych i nie ma zagrożenia jego zdrowia czy życia. Dzieci te bowiem są ciepło ubrane lub 
owinięte w ciepły koc. 

Niedostatki 
w procedurze 

• Działania, zwłaszcza interwencyjne utrudnia bariera językowa i brak dokumentów, które są wcześniej często 
specjalnie zniszczone. Każdej rozmowie towarzyszyć musi  tłumacz. Dane trzeba brać na wiarę, można potem 
wysłać  do ambasady, żeby sprawdzili w ewidencji. 

Komunikacja 



Jednym ze sposobów na ograniczenie zjawiska żebractwa są działania informacyjno- 
edukacyjne społeczeństwa. 

 

Bardzo ważne jest ciągłe przypominanie społeczeństwu, że dawanie pieniędzy 
żebrzącym to tylko najprostszy sposób na utwierdzenie ich w tym, co robią. 

 

Konsekwentna odmowa takiego wsparcia pozwoli przekonać tych ludzi, 
by poszukali innego sposobu na życie. Dopóki będziemy żebrzącym dawać jałmużnę, 

dopóty instytucje i organizacje do tego powołane nie będą miały 
możliwości im pomóc. 

 

A jeśli sami chcemy wesprzeć żebrzących, to wpłaćmy po prostu pieniądze na konto 
wybranej organizacji.  A żebrzącym podpowiadajmy, że mogą otrzymać odpowiednie 

wsparcie, niech tylko zechcą z tej pomocy skorzystać. 

 

Tylko wtedy nasza pomoc przyniesie właściwy skutek, a z ulic naszego miasta znikną 
żebrzący. 

Podsumowanie 



Nie dawajmy pieniędzy żebrzącym! 
Szczególnie, jeśli o datek wyciąga rękę dziecko. 

 
Żadne dziecko nie powinno być wykorzystywane 

w ten sposób! 
Im częściej będziemy dawać dzieciom pieniądze, 

tym częściej będą one zmuszane do żebrania. 

 
Pamiętajmy: 

dając pieniądze żebrzącym dzieciom odbieramy im 
dzieciństwo! 

Nasz apel! 



TELEFON ALARMOWY  
112 

 
POLICJA  

997 
 

STRAŻ MIEJSKA  
986 

Widzisz?  
Zadzwoń! 


