ZAPROSZENIE
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny
oraz

Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności
zapraszają koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
do udziału w programie

Lokalny streetworking
w ramach projektu „Akademia streetworkingu” (POWR.02.05.00-00-0212/18)
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

W związku z kontynuacją zadania 3, tj. Wypracowanie i przetestowanie procedur pracy streetworkerów
i świadczenia przez nich pomocy osobom bezdomnym, przebywającym w przestrzeni publicznej, w sytuacji
kryzysowej (w tym pandemii wirusowej) zachęcamy do udziału w programie, którego głównym celem jest
popularyzacja świadczenia pomocy osobom w kryzysie bezdomności przebywającym w przestrzeni
publicznej w postaci lokalnego streetworkingu. W ramach realizowanego zadania proponujemy
zatrudnienie na okres trzech miesięcy na umowę o pracę dwóch Państwa pracowników na stanowisku
lokalny streetworker. Wytypowane i zakwalifikowane osoby otrzymają pełne wynagrodzenie,
wyposażenie streetworkera oraz wsparcie merytoryczne. Ofertę kierujemy do kół, których pracownicy
wzięli udział w szkoleniu Streetworking osoby bezdomnej oraz zadeklarują co najmniej jednomiesięczną
kontynuację zatrudnienia wybranych pracowników w ramach własnych struktur.
Plan wsparcia obejmuje:
a. jednodniowe szkolenie przypominające najistotniejsze zagadnienia z zakresu:
− bezdomności i wykluczenia społecznego,
− systemu pomocy osobom bezdomnym,
− metodyki pracy metodą streetworkingu,
− współpracy ze służbami i innymi podmiotami,
− komunikacji w pracy streetworkera,
− postaw etyczne,
− aspekty praktyczne w pracy streetworkera,
− zachowania bezpieczne.
Szkolenie będzie przeprowadzone w trybie zdalnym na platformie internetowej w dniu roboczym
ostatniego tygodnia stycznia w godzinach 8:00 – 18:00. Termin oraz program szkolenia zostanie
przekazany na pięć dni przed szkoleniem.
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b. doposażenie uczestników w przedmioty i materiały niezbędne do wykonywania obowiązków na
stanowisku streetworker osoby bezdomnej,
c. zatrudnienie na umowę o pracę na ½ etatu w okresie od 01.02.2021 do 30.04.2021 r. (trzy
miesiące) na stanowisku streetworker osoby bezdomnej.
Warunki udziału w programie:
a. wobec uczestnika:
− jest pracownikiem Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta,
− odbył szkolenie Streetworking w środowisku osób bezdomnych i uzyskał Zaświadczenie
potwierdzające nabycie kompetencji z zakresu pracy metodą streetworkingu,
− wyrazi zgodę pracy na stanowisku streetworkera osoby bezdomnej według powyższych
warunków.
b. wobec Koła:
− wytypowanie dwóch pracowników Koła do udziału w programie,
− umożliwienie uczestnikom programu pełnienie obowiązków streetworkera,
− co najmniej miesięczną kontynuację zatrudnienia (umowa o pracę na własny koszt)
uczestników programu na stanowisku streetworker osoby bezdomnej.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc organizator dokona wyboru uczestników według następującej
punktacji:
Prowadzenie streetworkingu w kole

Deklarowane zatrudnienie po zakończonym programie

NIE

TAK

1 – 3 mies.

3 – 6 mies.

pow. 6 mies.

10 pkt.

0 pkt.

5 pkt.

10 pkt.

15 pkt.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie na adres
street@tpba.pl do dnia 29.01.2021 r.
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.bratalbert.org oraz w siedzibie Towarzystwa.
Informacji udzielają Małgorzata Sieńczyk, malgorzata.sienczyk@tpba.pl, kom. 600 496 006 oraz Iwona
Gacka, iwona.gacka@tpba.pl, kom. 733 388 847
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AKADEMIA STREETWORKINGU
Cykl szkoleń w zakresie stosowania metody streetworkingu w środowisku osób bezdomnych
przeznaczony dla pracowników organizacji pozarządowych oraz ośrodków pomocy społecznej.
Streetworking jest metodą indywidualnego i środowiskowego wsparcia na rzecz integracji społecznej
i zawodowej osób bezdomnych. Polega na dotarciu do konkretnej grupy odbiorców poprzez
bezpośrednie spotkanie w miejscach najczęściej przez nich odwiedzanych, pracy z nimi w kierunku
pozytywnych zmian, rozumianych jako chęć odmiany sposobu życia, współpracy z tą osobą,
wykorzystując jej zasoby i potencjał środowiska lokalnego. Działania streetworkerów umożliwiają
dotarcie do osób bezdomnych w miejscach ich przebywania: dworcach, altankach, śmietnikach,
działkach, pustostanach i innych.
Projekt kierowany jest do pracowników mających w swoich obowiązkach pracę w środowisku osób
bezdomnych jako streetworkerzy, a także kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji
społecznej zatrudnionych na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny,
specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej
koordynator, główny specjalista posiadający II stopień specjalizacji zawodzie pracownik socjalny.
Udział w szkoleniu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, również niepełnosprawnych, którzy
chcą poszerzyć swoją ogólną wiedzę o metodę streetworkingu.
Szkolenie składa się z 4 dni szkoleniowych poświęconych zagadnieniom streetworkingu. Łączna liczba
godzin dydaktycznych (1h dydaktyczna = 60 minut) przeznaczonych na realizację całego szkolenia
wynosi 32 godziny. Szkolenie realizowane jest w 2 zjazdach po 2 dni szkoleniowe. W 3 lub 4 dniu
szkoleniowym organizatorzy przewidują wyjście w teren, w celu wykorzystania zdobytej wiedzy.
Szkolenie prowadzą specjaliści z zakresu pracy z osobami bezdomnymi, a uczestnicy szkolenia po
pozytywnym zaliczeniu testu końcowego otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabycie kompetencji.
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