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TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA 
ALBERTA jest niezależną katolicką or-
ganizacją dobroczynną. Celem To-
warzystwa jest niesienie pomocy oso-
bom bezdomnym i ubogim w duchu 
Patrona św.Brata Alberta. Towarzy-
stwo działa od 1981 roku. Zakładamy 
i prowadzimy schroniska, domy, noc-
legownie, jadłodajnie i inne placów-
ki. Pomagamy głównie bezdomnym 
mężczyznom, ale także bezdomnym 
kobietom, samotnym matkom, ofi a-
rom przemocy, dzieciom z rodzin ubo-
gich, osobom starszym i schorowa-
nym, więźniom. Staramy się im pomóc
w odnalezieniu swego miejsca w spo-
łeczeństwie poprzez pracę socjalną, 
pomoc prawną, opiekę duszpasterską.

POMORSKIE FORUM NA RZECZ WYCHODZE-
NIA Z BEZDOMNOŚCI, to międzysektorowe 
partnerstwo podmiotów zajmujących 
się problematyką bezdomności usta-
nowione w celu ich integracji, wymiany 
myśli, idei i doświadczeń oraz kreowa-
nia, wspierania systemu polityki spo-
łecznej, aby skutecznie rozwiązywać 
problem bezdomności oraz łagodzić jej 
skutki. Od 1997 roku jesteśmy platformą 
współpracy organizacji sektora obywa-
telskiego i instytucji sektora publiczne-
go w obszarze bezdomności - zrzesza-
my ponad 40 podmiotów. Od 2001 roku 
cyklicznie co dwa lata przygotowujemy 
i realizujemy badanie socjodemogra-
fi czne wśród osób bezdomnych na te-
renie woj. pomorskiego. 

Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

ZARZĄD GŁÓWNY
    ul. Kołłątaja 26a ▪ 50-007 Wrocław

tel/fax 71 344 37 35

biuro@tpba.pl  ▪  www.bratalbert.org

     KRS 0000069581 ▪ NIP 8961001631

REGON 001221128

ZARZĄD GŁÓWNY
    ul. Ks. Józefa Zator-Przytockiego 4 ▪ 80-245 Gdańsk

tel. 58 341 17 20 ▪ 500 165 355
biuropfwb@gmail.com ▪ www.pfwb.org.pl

     KRS 0000273179 ▪ NIP 9570959922

REGON 220365033

„Akademia streetworkingu” ▪ Projekt wdrożeniowy fi nansowany w ramach 
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Metody Outreach
Metoda „outreach” (wyjście - sięganie - poza - do), czyli praca 
poza instytucjami, w środowisku przebywania klienta.

Historia
1.  1912, Janusz Korczak, Dom Sierot

2.  Lata 20-te XX wieku, Kazimierz Lisiecki, Klub Gazeciarzy

3.  Lata powojenne, MONAR terapeuci uliczni

4.  1995, TADA Szczecin, oferta z zakresu profilaktyki HIV/AIDS 
do kobiet prostytuujących się

5.  1995, BARKA Poznań, po raz pierwszy pracę na ulicy zaczęli 
streetworkerzy Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka

6.  1996, MONAR Kraków, program uliczny oparty na idei
redukcji szkód i profilaktyki HIV i HCV 

7.  2005, TPBA Gdańsk, praca dwóch dwuosobowych zespołów 
streetworkerów pracujących wśród osób bezdomnych

Defi nicja streetworkingu
Streetworking w środowisku osób bezdomnych, to metoda pracy 
prowadzona przez odpowiednio przygotowanych i przeszkolo-
nych pracowników z osobą bezdomną pozostającą poza syste-
mem pomocy instytucjonalnej i/lub przebywającą w miejscach 
niemieszkalnych odbywającą się w jej środowisku, na akcepto-
walnych obustronnie zasadach, w jej tempie i w oparciu o wspól-
nie wypracowany plan.
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Cel główny
Wzmocnienie i poprawa skuteczności systemu wsparcia oraz 
zmniejszenie wykluczenia społecznego, dalszej marginalizacji 
i izolacji osób przebywających w miejscach niemieszkalnych.

Cele systemowe
Cele realizacji streetworkingu wśród osób bezdomnych z per-
spektywy organizatora/zleceniodawcy usługi, to cele zapew-
niające pośrednie oddziaływanie na osoby bezdomne, a bezpo-
średnie na system polityki społecznej.

▸  Zmniejszenie skali bezdomności ulicznej (liczby osób bez-
domnych przebywających na ulicy i w innych miejscach nie-
mieszkalnych).

▸  Wzmocnienie i uzupełnienie systemu wsparcia osób bezdom-
nych oraz zmniejszenie kosztów społecznych.

▸  Zwiększenie poziomu monitorowania i zmniejszenie zagrożeń 
występujących w środowisku osób bezdomnych.

Cele jednostkowe
Cele realizacji streetworkingu wśród osób bezdomnych z per-
spektywy realizatora/wykonawcy usługi, to cele odnoszące się 
indywidualnie, bezpośrednio skierowane do osób bezdomnych 
przebywających w miejscach niemieszkalnych.

▸  Zredukowanie zagrożenia utraty zdrowia i życia osób bez-
domnych przebywających w miejscach niemieszkalnych.

▸  Poprawa jakości życia oraz wzbudzenie motywacji do zmiany 
sposobu życia osób bezdomnych przebywających w miej-
scach niemieszkalnych.

▸  Zredukowanie zachowań ryzykowanych i zminimalizowanie 
szkód oraz zwiększenie świadomości w zakresie profilaktyki 
innych zjawisk współwystępujących z bezdomnością.

Zakres usługi - podmiotowy
Streetworking w środowisku osób bezdomnych swym oddziały-
waniem obejmuje osoby pozostające poza systemem pomocy 
instytucjonalnej i/ lub przebywające w miejscach niespełnia-
jących kryteriów lokalu mieszkalnego.

Zakres usługi - przedmiotowy
Streetworking w bezpośrednim tłumaczeniu oznacza pracę na 
ulicy, pracę uliczną. Określenie to stosuje się do nazywania spe-
cyficznej metody pracy polegającej na docieraniu do środowi-
ska przebywania klienta/odbiorcy i pracy w nim przez odpo-
wiednio wyszkolone osoby, tzw. streetworkerów, i bezpośrednim 
kontakcie z klientem w jego środowisku.

Zakres usługi - przestrzenny
Streetworking w środowisku osób bezdomnych obejmuje swoim 
zainteresowaniem osoby pozostające poza systemem pomocy 
instytucjonalnej i/lub przebywające w miejscach nie spełniają-
cych kryteriów lokalu mieszkalnego:
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▸  bez dachu nad głową: kanały, dworce, parki, zsypy, śmietniki, 
klatki schodowe i inne miejsca niemieszkalne (Pol-ETHOS 1.1);

▸  zamieszkujące w nietrwałych, niekonwencjonalnych konstruk-
cjach: altanki, mobilne domy, baraki, kontenery (Pol-ETHOS 
11.1, 11.2, 11.3);

▸ niezabezpieczone, niepewne mieszkanie: squoty, meliny itp. 
(Pol-ETHOS 8.1).

Miejsca przebywania
Działki, altanki działkowe, których głównym przeznaczeniem 
nie jest mieszkanie i przebywanie, są one z reguły umiejscowio-
ne w kompleksie Ogrodów Działkowych, Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych, Pracowniczych Ogrodów Działkowych itp.

Dworce kolejowe, dworce autobusowe, hala dworcowa, 
bocznice kolejowe, stacje metra, lotniska: najczęstsze miejsce 
przebywania osób bezdomnych, zarówno latem jak i zimą, ma to 
związek z zarobkiem, ogrzaniem się oraz spotkaniami towarzyski-
mi, na bocznice kolejowe należy zawsze wchodzić we wspólnym 
patrolu Straży Ochrony Kolei lub Policji, w tych miejscach należy 
zachować szczególną ostrożność.

Altanki śmietnikowe, wiaty śmietnikowe: bardzo popularne 
miejsca przebywania osób bezdomnych zarówno w celach że-
braczych, sypialnych jak i towarzyskich, miejsca te wymagają do-
brego określenia, gdzie dokładnie się znajdują.

Pustostany: opuszczone lub zamknięte budynki, bardzo często 
nadające się jedynie do rozbiórki, są usytuowane w centralnych 
dzielnicach miast, ale także na obrzeżach miast, zwykle są to pu-
stostany po niefunkcjonujących zakładach, starych domach do 
rozbiórki itp., przy tym miejscu ważne jest, aby dokładnie wska-
zać, jakie zagrożenia mogą spotkać streetworkera.

Piwnice, strychy, klatki schodowe, szyby wind, zsypy na śmie-
ci (wieżowce): bardzo popularne miejsca, do których streetwor-
ker może mieć utrudniony dostęp ze względu na domofony, pło-
ty, osiedla strzeżone, monitorowane, miejsca są bardzo rotacyjne, 
rzadko zdarza się, że osoba bezdomna wybierze to samo miejsce 
dwukrotnie, spowodowanie jest to faktem, że mieszkańcy klatek 
schodowych natychmiastowo alarmują służby mundurowe. 

Bunkry, schrony: bunkry są bardzo często trudne do odnale-
zienia, a osoby w nich przebywające zwykle wchodzą w głębsze 
rejony bunkra.

Parki, skwery, plaże, sady, tereny leśne: często umiejscowione 
w centrach miast, w pobliżu ciągów turystycznych, miejsca zwy-
kle odpoczynku, ale też zarobku, rzadziej regularnego przebywa-
nia, gdyż są to miejsca „widoczne” dla mieszkańców i turystów, 
oblegane raczej w porze letniej niż zimowej, w miesiącach tury-
stycznych a nie poza sezonem, co ma związek z zarobkowaniem
i spotkaniami towarzyskimi.
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Węzły ciepłownicze PEC: miejsce lubiane przez osoby bezdom-
ne ze względu na wysoką odpowiednią temperaturę, w węzłach 
zawsze jest ciepło i zwykle wejście jest utrudnione dla osób trze-
cich (trzeba odchylić żeliwne wieko i zejść po schodach do środka 
węzła).

Centra handlowe, parkingi, skupy złomu:  częste miejsce prze-
bywania osób bezdomnych, zarówno latem jak i zimą, ma to 
związek z zarobkiem, ogrzaniem się oraz spotkaniami towarzy-
skimi, higieną osobistą, zaspokojeniem podstawowych potrzeb.

BADANIE
ŚRODOWISKA

OBECNOŚĆ,
MONITORING

NAWIĄZANIE
KONTAKTU

BUDOWANIE
I UTRZYMANIE RELACJI

REALIZACJA PLANU
I ZAKOŃCZENIE RELACJI

INTERWENCJA

REDUKCJA SZKÓD

Obszary pracy
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OBSZARY PRACY 
STREETWORKERA

DZIAŁANIA
METODY

I TECHNIKI
NARZĘDZIA

I DOKUMENTY

Badanie środo-
wiska, w tym po-
szukiwanie i do-
cieranie do osób 
bezdomnych.

 ▸  rozpoznanie 
specyfiki każdego 
z rejonów 

▸  ustanowienie
hierarchii
ważności dzielnic

▸  zebranie (jeżeli 
takowe istnieją) 
map miejsc
niemieszkalnych

▸  opracowanie
i ustalenie jedno-
litych wytycznych 
do zbierania 
danych
i tworzenia mapy

 ▸  analiza
dokumentów

 ▸  burza mózgów 

 ▸  spotkania
zespołu

 ▸  spotkania
z koalicjantami

 ▸  wywiady

 ▸  rozmowy

 ▸  narzędzia
techniczne
(narzędzia
i materiały
biurowe, telefon, 
Internet)

 ▸  mapa miasta

 ▸  mapa miejsc
niemieszkalnych

OBSZARY PRACY 
STREETWORKERA

DZIAŁANIA
METODY

I TECHNIKI
NARZĘDZIA

I DOKUMENTY

Obecność,
monitoring, 
czyli samodzielne 
wejście w środowisko 
przebywania osób 
bezdomnych,
z wykorzystaniem 
wiedzy i umiejętności 
wcześniej zdobytych.

 ▸  regularny,
systematycz-
ny i cykliczny 
monitoring miejsc 
niemieszkalnych

▸   lokalizowanie
i nanoszenie
na mapę nowych 
miejsc 

▸   uzupełnianie 
bieżącej
dokumentacji

▸   realizacja posta-
nowień partner-
stwa/koalicji (spo-
tkania ze służbami 
lub instytucjami, 
wspólne patrole)

▸   włączanie
społeczności 
lokalnej

 ▸  praca w terenie

 ▸  wspólne patrole 
ze służbami 
miejskimi

 ▸  kampanie
informacyjne

 ▸  spotkania ze 
społecznością 
lokalną

 ▸  odpowiednia do 
pory roku odzież

 ▸ telefon
komórkowy

 ▸ apteczka (w tym 
rękawiczki 
jednorazowe)

 ▸ plecak

 ▸ materiały biurowe

 ▸ karta kontaktu

 ▸ ulotki

 ▸ informatory

 ▸ mapa miejsc
niemieszkalnych

 ▸ plakaty
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OBSZARY PRACY
STREETWORKERA

DZIAŁANIA
METODY

I TECHNIKI
NARZĘDZIA

I DOKUMENTY

Nawiązanie
kontaktu,
czyli pierwszy kontakt 
z osobą bezdomną 
i próba nawiązania 
relacji.

▸   przedstawienie się 
i próba nawiązania 
rozmowy z osobą 
bezdomną

 ▸ towarzyszenie 
osobie bezdom-
nej w drodze do 
placówki

▸  spotkania ze
służbami lub
instytucjami, 
wspólne patrole

▸  praca w terenie

▸   rozmowa
motywacyjna

▸   rozmowa
informacyjna

▸   towarzyszenie 
osobie bezdomnej

▸  redukcja szkód 

▸ odpowiednia do 
pory roku odzież

▸   telefon
komórkowy

▸   apteczka (w tym 
rękawiczki jedno-
razowe)

▸   materiały biurowe

▸   karta kontaktu

▸   ulotki

▸   informatory

▸   plecak

▸   sieć koalicjantów

▸   mapa miejsc 
niemieszkalnych

OBSZARY PRACY
STREETWORKERA

DZIAŁANIA
METODY

I TECHNIKI
NARZĘDZIA

I DOKUMENTY

Budowanie
i utrzymywanie 
relacji,
w tym tworzenie 
planu zmian,

czyli poznawania
potrzeb i deficytów 
osób bezdomnych.

▸   cykliczne odwie-
dzanie osoby
bezdomnej
w miejscu jej 
przebywania

▸ motywowanie do 
zmiany stylu życia

▸ udzielanie
wsparcia 

▸ towarzyszenie 
osobom
bezdomnym 

▸ udzielanie
informacji 

▸ edukacja w zakre-
sie bezpieczniej-
szego funkcjono-
wania
w miejscach
niemieszkalnych 

▸  konstruowanie 
planu pomocy 

▸   praca w terenie

▸   rozmowa
motywacyjna

▸   rozmowa
informacyjna

▸ rozmowa
wspierająca

▸   towarzyszenie 
osobie bezdomnej

▸   redukcja szkód

▸  odpowiednia do 
pory roku odzież

▸  telefon
komórkowy

▸  apteczka (w tym 
rękawiczki
jednorazowe)

▸  materiały biurowe

▸  karta kontaktu

▸  ulotki

▸  informatory

▸  plecak

▸  sieć koalicjantów

▸  mapa miejsc
niemieszkalnych

Realizacja planu
i zakończenie
relacji,

czyli praca z osobą 
w kierunku zmiany 
stylu życia wygasze-
nie kontaktu z osobą 
bezdomną.

▸ udzielanie
wsparcia

▸ udzielanie
informacji

▸ towarzyszenie
osobie do placó-
wek lub innych 
instytucji
adekwatnych
w sytuacji danej 
osoby bezdomnej

▸ przekazanie infor-
macji o pracy
z osobą bez-
domną innym 
pracownikom 
kontynuującym 
z nim pracę 

▸ wspieranie samo-
dzielności życio-
wej, niezależności 
od pomocy

▸   praca w terenie

▸   rozmowa
motywacyjna

▸   rozmowa
informacyjna

▸   rozmowa
wspierająca

▸   towarzyszenie 
osobie bezdomnej

▸   spotkania/rozmo-
wy z innymi
podmiotami 
udzielającymi 
wsparcia

▸   odpowiednia do 
pory roku odzież

▸  telefon
komórkowy

▸  apteczka (w tym 
rękawiczki
jednorazowe)

▸  materiały biurowe

▸ karta kontaktu

▸  ulotki

▸  plecak

▸  sieć koalicjantów

▸  mapa miejsc
niemieszkalnych
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OBSZARY PRACY
STREETWORKERA

DZIAŁANIA METODY I TECHNIKI NARZĘDZI
 I DOKUMENTY

Interwencja, 

czyli działania w celu 
ochrony zdrowia
i życia osób bezdom-
nych.

▸ interwencja w przy-
padku zagrożenia 
życia lub zdrowia 
spotkanej osoby

▸ praca w terenie

▸ udzielenie pierw-
szej pomocy

▸ wezwanie pomocy 
adekwatnej do sy-
tuacji danej osoby 
bezdomnej

▸ apteczka (w tym 
rękawiczki
jednorazowe)

▸ telefon komórkowy

▸ notatka służbowa

OBSZARY PRACY
STREETWORKERA DZIAŁANIA METODY I TECHNIKI NARZĘDZI

 I DOKUMENTY

Redukcje szkód,

czyli minimalizacja 
skutków zachowań
ryzykownych zwią-
zanych z bezdom-
nością.

▸   rozpoznanie 
zachowań wyma-
gających działań 
redukujących

▸   edukacja i infor-
macja w zakresie 
konsekwencji za-
chowań ryzykow-
nych i możliwości 
ich zapobiegania

▸  motywowanie do 
zmiany stylu życia

▸   tworzenie planów 
działań z zakresu 
redukcji szkód

▸   dostarczanie na-
rzędzi material-
nych zawartych 
w „pakiecie”

▸   praca w terenie

▸   wywiad

▸   spotkania
zespołu

▸   rozmowa
informacyjna

▸   rozmowa
edukacyjna

▸   rozmowa
wspierająca

▸   telefon
komórkowy

▸   apteczka (w tym 
rękawiczki
jednorazowe)

▸   karta kontaktu

▸   ulotki

▸   plecak

▸   baza koalicjantów

▸   mapa miejsc
niemieszkalnych

▸   pakiet

Dokumentacja usługi
● karty pracy

● plan pracy

● rejonizacja pracy

● mapa miejsc niemieszkalnych

● karta kontaktu

● rejestr klientów

● notatki służbowe

Dokumentacja
DOKUMENTY

Wymagane Rekomendowane

▸ karta kontaktu

▸ mapa miejsc niemieszkalnych

▸ plan pracy

▸ sprawozdanie z realizacji dyżurów

▸ rejestr klientów

▸ rejonizacja pracy

▸ notatki służbowe

PLAN PRACY

Harmonogram pracy Rejonizacja pracy streetworkera Czynności, działania

Karta pracy:

▸  imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę pracy,

▸  stanowisko pracy (streetworker),

▸  miesiąc, który jest opisywany w danej karcie pracy,

▸  dzień miesiąca,

▸  godziny pracy,

▸  miejsce pracy,

▸  opis podejmowanych działań. 

Indywidualna karta kontaktu z osobą bezdomną powinna
zawierać podstawowe dane osoby bezdomnej:

▸  dane osoby bezdomnej – imię i nazwisko, adres ostatniego 
miejsca zameldowania, data urodzenia, 
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▸ płeć,

▸ adres obecnego miejsca przebywania,

▸ przebieg kontaktu – należy krótko napisać, jakie informacje zo-
stały przekazane osobie bezdomnej, jak przebiegał kontakt 
oraz wszelkie informacje, które streetworker uzna za ważne 
zapisania.

Mapa miejsc niemieszkalnych

L.P. Adres Numer Opis
miejsca

Kategoria 
miejsca

Dzielnica 
miasta

Referat Stra-
ży Miejskiej

Komisariat 
Policji

Filia Ośrodka 
Pomocy 

Społecznej
Uwagi

Celem tworzenia dokumentacji pracy streetworkera jest:

▸ monitorowanie pracy streetworkera,

▸ monitorowanie sytuacji klienta,

▸ utrzymanie ciągłości i systematyki pracy,

▸ umożliwienie przygotowania odpowiednich sprawozdań.

Warunki realizacji usługi

Czas pracy streetworkera

●  Praca w wymiarze 1/1 etatu (średnio 40 godzin tygodniowo) 
nie więcej niż 8 godzin dziennie, dostosowany do specyfiki 
i potrzeb osób bezdomnych, jak również miejsca pracy oraz 
możliwości pracodawcy (wcześniejsza diagnoza).

●  Pracodawca rozważyć powinien jeden z trzech wariantów
systemu czasu pracy:

M
etodyka pracy m

etodą sreetw
orkin

gu
 w

 środow
isku

 osób bezdom
n

ych

Mapa miejsc niemieszkalnych
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▸  podstawowy,

▸  równoważny,

▸ zadaniowy.

Czas pracy

●  Praca w ciągu dnia, możliwa do realizacji w czasie: 

▸  od godzin wczesno rannych do popołudniowych,

▸  od południa do godzin wieczornych.

●  Praca w godzinach nocnych.

Okres pracy

▸  Całorocznie

▸  Sezonowo

▸  Akcyjnie

Zasoby personalne
Streetworkerzy pracujący z osobami bezdomnymi mogą być za-
trudniani przez różnorodne organizacje/instytucje działające na 
polu polityki społecznej.

Zespół osób realizujących usługę:

▸  koordynator, często lider zespołu, może nim być też jeden ze 
streetworkerów,

▸  streetworkerzy (samodzielni pracownicy) zawsze pracujący
w parach. 

Nurty streetworkingu
1. Zawodowy

2. Samopomocowy

3. Mieszany

Kompetenje specjalistyzne
WYMAGANE REKOMENDOWANE

Wykształcenie Brak wymagań
(nurt samopomocowy)
Pomaturalne
(nurt zawodowy)

Średnie (nurt 
samopomocowy)
Wyższe w zakresie nauk
społecznych
(nurt zawodowy)

Doświadczenie 

zawodowe

Praktyka w terenie

▸  praca w terenie z osobami 
bezdomnymi pod okiem 
doświadczonego pracow-
nika minimum 30 godzin

Doświadczenie w pracy 
metodą streetworkingu 
wśród osób bezdomnych 
potwierdzone referencjami, 
świadectwami pracy, praca 
w sektorze pomocowym

▸  bezpośredni kontakt 
z człowiekiem

WYMAGANE REKOMENDOWANE
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Kursy,

szkolenia

Obowiązkowe szkolenie dla 
kandydatów zgodnie z ra-
mowym programem naucza-
nia kursu dla kandydatów na 
streetworkerów pracujących 
z osobami bezdomnymi, 
jednak nie mniej niż 40 
godzin szkoleniowych, kurs 
pierwszej pomocy, szkolenie 
BHP

Kursy doskonalące warsztat 
pracy streetworkera, np. kurs 
komunikacji interpersonal-
nej, warsztaty asertywności, 
kurs profilaktyki uzależnień

Obsługa 

komputera 

(programy, 

poziom)

Tak, poziom podstawowy Umiejętność wykorzystania 
programów komputerowych 
umożliwiających opracowa-
nie dokumentacji, sprawoz-
dawczości, prezentacji

Prawo jazdy Nie Tak

W przypadku osób mających własne doświadczenia z uzależnieniem wymogiem 

koniecznym powinien być ukończony program własnej terapii. W przypadku 

osób, które w przeszłości doświadczyły bezdomności wymogiem koniecznym, 

jest ukończony proces reintegracji społecznej, rozumiany jako osiągnięcie sa-

modzielności życiowej. Wskazane jest, by osoba taka przed podjęciem pracy na 

stanowisku streetworkera po osiągnięciu samodzielności przez minimum 2 lata 

pracowała w zawodzie niezwiązanym z pomocą społeczną.

Kompetenje psychospołeczne
UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE

Umiejętność nawiązywania kontaktu i budowania relacji

Umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania racjonalnych decyzji 

Umiejętność motywowania 

Umiejętność planowania i organizacji pracy

Umiejętność współpracy

CECHY OSOBOWOŚCIOWE I POSTAWA OSOBISTA

Otwartość na innych

Odporność na stres i wytrzymałość

Dojrzałość emocjonalna

Sumienność i samodzielność w działaniu

Zaangażowanie i inicjatywa

Zasoby niematerialne
Narzędzia niematerialne:

▸ superwizja

▸ sieć koalicjantów

▸ wsparcie merytoryczne

▸ monitorowanie i nadzór

▸ szkolenia
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Zasoby materialne
NARZĘDZIA PRACY STREETWOREKRA

WYMAGANE REKOMENDOWANE

▸     zapewnienie możliwości przemiesz-

czania się po danym terenie

▸     odpowiednia do pory roku odzież

i obuwie

▸    plecak

▸    latarka

▸    apteczka

(w tym rękawiczki jednorazowe)

▸    telefon komórkowy

▸    ulotki, plakaty i informatory

▸    materiały biurowe (notes, długopis)

▸    identyfikatory

▸    termos

▸    koce lub folia ratunkowa

▸    ciepły napój

▸    inne przedmioty i rzeczy służące 

redukcji szkód („pakiet”)

▸    wielofunkcyjny scyzoryk

▸    odstraszacz psów / gaz pieprzowy

Potencjalni współpracownicy

SŁUŻBY 
MUNDUROWE

POLSKI ZWIĄZEK
DZIAŁKOWCÓW

MEDIA
INSTYTUCJE

RYNKU PRACY

OPS
INNE

URZĘDY

KURATORZY
SĄDOWI

STREETWORKER

SŁUŻBY
ZDROWIA

NGO
PRYWATNE

FIRMY

Zasoby instytucjonalne
Partnerzy kluczowi:

▸  Służby mundurowe (Policja, Straż Miejska, Straż Graniczna, 
Straż Ochrony Kolei itp);

▸  Jednostki pomocy społecznej (Ośrodki Pomocy Społecznej, 
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie);

▸  Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje,
kościelne jednostki prawne);

▸  Służba zdrowia (przychodnie, szpitale, szpitalne oddziały 
ratunkowe, pogotowie ratunkowe, oddziały detoksykacyjne, 
poradnie i ośrodki terapii uzależnień, hospicja, zakłady
opiekuńczo-lecznicze).

Inni potencjalni partnerzy:

▸  Instytucje rynku pracy i instytucje szkoleniowe (Urzędy Pracy, 
Agencje Pracy, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji 
Społecznej, organizatorzy zatrudnienia socjalnego oraz szko-
leniowego i kursów, spółdzielnie pracy socjalnej);
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▸  Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości (kuratorzy);

▸  Media (radio, telewizja, prasa);

▸  Dodatkowo: administracje osiedli mieszkaniowych, admini-
stracje ogródków działkowych, osoby prywatne, Centra Za-
rządzania Kryzysowego, przedsiębiorstwa dystrybucji energii 
cieplnej, izby wytrzeźwień i inne podmioty realizujące jej za-
dania, skupy surowców wtórnych, firmy prywatne, członkowie 
lokalnej społeczności. 

Współpraca
ZALETY WSPÓŁPRACY WADY WSPÓŁPRACY

▸ Wymiana zasobów

▸ Bardziej efektywna praca

▸ Możliwość realizacji wspólnych 

projektów

▸ Zwiększenie bezpieczeństwa

streetworkerów w terenie

▸ Rozszerzenie kompetencji

▸ Integracja podmiotów

▸ Poprawa wizerunku miasta

▸ „Efekt munduru”

▸ Nierówne zaangażowanie współ-

pracowników

▸ Niezrozumienie ról

Zasoby fi nansowe
Kategorie kosztów bezpośrednich:

▸  wynagrodzenie członków zespołu realizującego streetworking 
(koordynator, streetworkerzy),

▸  wynagrodzenie osób wspierających zespół realizujący stre-
etworkerking (np. wynagrodzenie superwizora czy pielęgniar-
ki, psychologa, którzy mogą brać udział w patrolach razem ze 
streetworkerami),

▸  koszty wyposażenia stanowisk pracy wyżej wymienionych 
osób (ww. personelu) m.in. meble, komputer wraz z oprogra-
mowaniem itp.,

▸  koszty narzędzi pracy,

▸  koszty działań informacyjno-promocyjnych związanych z re-
alizacją usługi (np. zakup materiałów promocyjnych i informa-
cyjnych, zakup ogłoszeń prasowych),

▸  koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji usługi,

▸  koszt szkolenia i podnoszenia kwalifikacji realizatora usługi, 

▸  koszty rekrutacji i selekcji, 

▸  koszty materiałów biurowych wykorzystywanych przez
streetworkerów, 

▸  koszty monitoringu, ewaluacji,

▸  inne – o ile są bezpośrednio związane z realizacją usługi.

Koszty pośrednie, tj. koszty związane z bieżącym funkcjonowa-
niem jednostki nadzorującej realizację usługi:

▸  wynagrodzenie personelu obsługowego, tj. obsługa kadrowa, 
finansowa, prawna, sekretariat, kancelaria itp.,

▸  wynagrodzenie obsługi księgowej, w tym koszty biura rachun-
kowego,

▸  koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, 
opłaty administracyjne) związanych z obsługą administracyj-
ną, opłaty za energię elektryczną, cieplną i gazową, za wodę, 
opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków w zakre-
sie związanym z obsługą administracyjną,
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▸  koszty usług pocztowych, telefonicznych, telegraficznych, te-
lefaksowych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą 
administracyjną,

▸  koszty usług  powielania dokumentów związanych z obsługą 
administracyjną,

▸  koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych 
związanych z obsługą administracyjną,

▸  koszty ubezpieczeń cywilnych i majątkowych,

▸  koszty sprzątania pomieszczeń (w tym środki do utrzymania 
czystości oraz dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację itp.),

▸  koszty archiwizacji dokumentacji,

▸  koszt amortyzacji sprzętu i wartości niematerialnych.

Dobre praktyki
▸  MOPS Kraków

▸  MOPS Wrocław

▸  Barka UK

▸  Studenckie Punkty Interwencyjne Suwałki

▸  Teen Challenge Wrocław

▸  Zimowe Pogotowie MONAR

▸  Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Świdnicy

▸  TPBA Gdańsk


