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Wstęp 

Streetworking jest metodą wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej 

i społecznej osób bezdomnych. Głównymi narzędziami streetworkingu są diagnoza i monitoring za-

równo badanych, jaki i miejsc, w których przebywają. Polega na bezpośrednim dotarciu do osób bez-

domnych i budowaniu relacji na ich terytorium. Streetworkerzy rozpoczynają pracę w kierunku zmiany 

trybu życia, wykorzystując zasoby, jakimi dysponuje osoba bezdomna oraz potencjał lokalnego środo-

wiska. Działają w miejscach przebywania osób bezdomnych, czyli na dworcach, altankach, śmietni-

kach, działkach, pustostanach i innych. Docierają do osób, których system pomocy społecznej nie 

wspiera, dając im możliwość korzystania z różnych form wspomożenia. Cykliczność kontaktów stree-

tworkera z osobą bezdomną oraz monitorowanie i wzmacnianie postępów klienta przyczynia się do 

wzbudzania zaufania i motywacji do wyjścia z kryzysu bezdomności.  

Założenia 

Głównym celem projektu było wzbogacenie warsztatu pracy osób działających w obszarze rozwiązy-

wania problemów bezdomności, zarówno w instytucjach pomocy społecznej, jak i organizacjach poza-

rządowych. Realizacja zadania polegała na wyposażeniu kluczowych pracowników pomocy społecznej 

w umiejętność stosowania streetworkingu w kontaktach z osobami w kryzysie bezdomności przeby-

wających w przestrzeni publicznej. 

Streetworking stanowi pierwszy element kompleksowego systemu pomocy osobom bezdomnym 

i daje lepsze szanse na ich integrację społeczną i zawodową. Wykorzystanie przez kluczowych pracow-

ników instytucji pomocy i integracji społecznej metody streetworkingu w pracy z osobami bezdom-

nymi zwiększa efektywności działań pomocowych, dlatego iż docierają do osób wcześniej nie objętych 

wsparciem. Streetworking jest formą pracy socjalnej, więc powinien być prowadzony przez odpowied-

nio przygotowanych i przeszkolonych pracowników. 

Zatem przyuczenie z zakresu streetworkingu kluczowych pracowników instytucji pomocowych, nie 

tylko rozszerzy zakres wsparcia na osoby pozostające poza systemem pomocy społecznej, ale również 

wzmocni potencjał organizacji działających na rzecz wykluczenia społecznego. 

Czynności w ramach projektu skierowano do kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji 

społecznej, zatrudnionych zarówno w jednostkach samorządowych, jaki i organizacjach pozarządo-

wych. Główna uwagę skupiono na pracownikach socjalnych, niemniej jednak do programu rekruto-

wano również dyrektorów, kierowników, opiekunów, streetworkerów oraz pozostałych pracowników, 

którzy w swoich obowiązkach mają uwzględnioną pracę w środowisku osób bezdomnych jako stree-

tworker. Założono, że działania obejmą 500 osób, w tym 360 kobiet i 140 mężczyzn. Ponadto ustalono, 

że 40% osób będzie z organizacji pozarządowych (Tabela 1).  

 

 

 

 

 



 

3 

Tabela 1. Założenia projektowe 

Pracownicy JST Pracownicy NGO 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

240 60 300 120 80 200 

 

Powyższy podział pracowników opracowano na podstawie badań, przeprowadzonych przez Instytut 

Spraw Publicznych (Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, 

pod red. Marka Rymszy, ISP Warszawa 2012). W raporcie wskazano, iż liczba pracowników socjalnych 

stale rośnie. W 1997 roku liczba ta wynosiła 13 345, a w 2009 roku było to już 17 882 osoby. Obecnie 

szacuje się że, w Polsce jest zatrudnionych około 30 tys. pracowników socjalnych w ośrodkach pomocy 

społecznej. Ponadto z danych ISP wynika, że jest to zawód zdominowany przez kobiety. Wśród czyn-

nych zawodowo pracowników socjalnych 94,2% to kobiety, a jedynie 5,8% - mężczyźni (Rymsza 2012, 

s. 568).  

Drugą grupą, do której skierowano wsparcie to pracownicy organizacji pozarządowych. Tutaj działania 

na rzecz osób bezdomnych wykonują nie tylko pracownicy socjalni, ale również dyrektorzy, kierow-

nicy, opiekunowie, streetworkerzy. Ich liczba zależy przede wszystkim od możliwości finansowych or-

ganizacji i konieczności, wynikających ze szczególnej pracy wykonywanej na rzecz podopiecznych. 

W strukturach Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta pracuje 50 pracowników socjalnych i około 

300 osób zatrudnionych na innych stanowiskach, jednak w bezpośrednim kontakcie z osobami w kry-

zysie bezdomności. Ponadto spostrzeżono, że proporcja kobiet do mężczyzn jest mniejsza w porów-

naniu z jednostkami samorządu terytorialnego, tzn. 60% pracowników to kobiety, a 40% - mężczyźni. 

Można założyć, iż w pozostałych organizacjach non-profit, niosących pomoc osobom bezdomnym, sto-

sunek pracowników socjalnych od wszystkich pozostałych wynosi około 17%. Ze względu na brak ba-

dań w tym zakresie, nie było możliwości lepszego oszacowania wskaźników. 

Problem bezdomności ulicznej występuje głównie na terenie dużych miast. Ponadto badania ISP po-

kazują, że blisko 60% wszystkich pracowników socjalnych zamieszkuje miasta powyżej 10 tys. osób, 

z czego 23,5% mieszka w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców (Rymsza, 2012). W związku z powyż-

szym szkolenia postanowiono przeprowadzić w miastach, w których liczba mieszkańców przekracza 

100 tys. osób. Wybrano następujące miejscowości: Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Go-

rzów Wlkp, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa i Wrocław (Mapa 

1). Realizacja projektu w różnych miastach Polski miała zapewnić zarówno łatwy dojazd uczestni-

kom i jednocześnie podniesienie kompetencji zawodowych pracowników na terenie całego kraju. 
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Mapa 1. Rozmieszczenie miejscowości, w których zaplanowano szkolenia 

 

 

W przywoływanym badaniu wskazano również przekonanie samych pracowników socjalnych, iż ich 

praca powinna przede wszystkim polegać na bezpośrednim kontakcie celem poprawy funkcjonowania 

osób i rodzin w ich środowisku społecznym, a nie - na weryfikowaniu danych celem przyznawania za-

siłków (ponad 54% badanych). Sugeruje to konieczność dokształcania pracowników socjalnych z alter-

natywnych form pracy z klientem. Biorąc pod uwagę fakt, iż blisko 30% osób bezdomnych przebywa 

na stałe poza placówkami pomocowymi oraz skuteczność metody pracy outreach, czyli w środowisku 

klienta, zrozumiano, że przeszkolenie pracowników socjalnych w zakresie streetworkingu w środowi-

sku osób bezdomnych jest kluczowe, aby wzmocnić system pomocy społecznej. Ponadto coraz więcej 

ośrodków opieki społecznej wyznacza grupy pracowników terenowych do wsparcia osób pozostają-

cych w przestrzeni publicznej. 

Realizacja 

Projekt rozpoczął się 1-go lipca 2018 roku i trwał do 30-go czerwca 2021 roku, czyli 36 miesięcy. W tym 

okresie przeszedł kilka transformacji, zwiększających lub zmniejszających zakres działania. Niemniej 

jednak postawiony cel został osiągnięty.  

Pierwsze tygodnie poświęcono na przygotowanie dokumentów, takich jak regulaminy rekrutacji 

i zwrotu kosztów podróży, umowy szkoleniowej i pozostałe, potwierdzające realizowane działania. 

Opracowano materiały dydaktyczne. Uczestnicy otrzymali m. in.  broszury szkoleniowe, notatnik, dłu-
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gopis oraz Podręcznik streetworkera bezdomności - na podstawie którego opracowano program szko-

lenia (Zdjęcie 1). Zespół projektowy prowadził regularne spotkania, podczas których omawiano plan 

działania i harmonogram szkoleń, metody rekrutacji czy prowadzenia zajęć. Przygotowywano bazę or-

ganizacji samorządowych i pozarządowych, zajmujących się pomocą osobom w kryzysie bezdomności, 

celem pozyskiwania spośród pracowników uczestników projektu.    

Zdjęcie 1: Materiały dydaktyczne 

 

1. Rekrutacja 

Rekrutację powierzono partnerowi projektu, tj. Pomorskiemu Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdom-

ności, który prowadził aktywne działania w jednostkach samorządowych i organizacjach pozarządo-

wych. Celem pozyskania odpowiednich kandydatów do projektu, zatrudniono specjalistę procesu re-

krutacji, który wykorzystując komunikację internetową i telefoniczną nawiązywał bezpośrednie kon-

takty z pracownikami instytucji, zajmującymi się organizacją i pomocą osobom potrzebującym. Przed-

stawiciel partnera odbył kilka podróży, aby osobiście spotkać się z osobami decyzyjnymi, które dele-

gowały pracowników na szkolenia oraz przeprowadzić prelekcje, informujące o projekcie, dla zainte-

resowanych podmiotów. Rekrutację realizowano systematycznie przez cały okres trwania projektu. 

W tym czasie specjalista procesu rekrutacji nawiązał około 20 tys. kontaktów. Podział na rodzaje ko-

munikacji wraz z liczbą kontaktów zawiera Tabela 2. W drugiej kolumnie przedstawiono średnią mie-

sięczną liczbę kontaktów, zaś w ostatniej - szacunkową liczbę kontaktów, nawiązanych w okresie 

36 miesięcy. 
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Tabela 2. Rodzaje i liczba nawiązanych kontaktów podczas rekrutacji 

 Ilość kontaktów 

Rodzaj komunikacji średnia miesięczna średnia całkowita 

Wiadomość internetowa (e-mail) 500 18 000 

Rozmowa telefoniczna 50 1 800 

Spotkanie z osobą decyzyjną 5 180 

Prelekcja informacyjna 2 odczyty dla ok. 200 osób 

 

Do projektu wybierano osoby, które spełniały poniższe warunki: 

● były zatrudnione w instytucji samorządowej lub organizacji trzeciego sektora; 

● obejmowały stanowisko m. in. pracownik socjalny, kierownik, opiekun, streetworker lub inne, 

jednak jednym z obowiązków służbowych był bezpośredni kontakt z osobami bezdomnymi, 

przebywającymi w przestrzeni publicznej; 

● wyraziły zgodę na udział w projekcie i zaakceptowały warunki i obowiązki uczestnictwa. 

W pierwszych miesiącach realizacji projektu wsparcie skierowano do kluczowych pracowników insty-

tucji pomocy i integracji społecznej, zatrudnionych na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny, 

starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy spe-

cjalista pracy socjalnej, koordynator, główny specjalista posiadający II stopień specjalizacji w zawodzie 

pracownik socjalny. Jednakże okazało się, że wyżej wymienione stanowiska funkcjonują zwłaszcza 

w jednostkach samorządowych. Zatem na początku większość uczestników szkoleń stanowili pracow-

nicy sektora publicznego. Natomiast w organizacjach pozarządowych pracownicy, zajmujący się bez-

pośrednio osobami bezdomnymi, są zaangażowani na różnych etatach, np. kierownik, opiekun, stree-

tworker itp. – co literalnie nie odpowiadało założeniom konkursowym, chociaż obowiązki zawodowe 

obu grup są zbieżne. W ostateczności analogiczność ta pozwoliła na rozszerzenie grupy docelowej, 

czego efektem było większe zainteresowanie osób z sektora trzeciego.    

Oczywiście niezależnie od miejsca zatrudnienia każdy kandydat zobowiązany był do: 

● złożenia deklaracji uczestnictwa, 

● dokumentu potwierdzającego zatrudnienie; 

● wypełnieniu formularza danych osobowych; 

● złożeniu oświadczenia związanego z przetwarzaniem danych osobowych, 

● podpisaniu umowy szkoleniowej. 
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Gdy kandydat spełniał wymienione kryteria, wówczas o kolejności kwalifikowania decydowała data 

zgłoszenia, natomiast gdy liczba chętnych przekraczała możliwą liczbę uczestników, sporządzano listę 

rezerwową. Osobom z listy dodatkowej proponowano inny termin i/lub miejsce szkolenia.  

Nabór uczestników w zakresie płci prowadzono zgodnie z założeniami projektu (patrz: Tabela 1), które 

odzwierciedlały rzeczywisty stosunek liczby kobiet i mężczyzn zatrudnionych w instytucjach działają-

cych na rzecz wykluczenia społecznego (ponad 90% pracowników stanowią kobiety). Ponieważ aktyw-

ność mężczyzn w udzielaniu pomocy osobom potrzebującym jest niska (można mówić o wysokiej fe-

minizacji zawodu pracownika socjalnego), więc w projekcie proporcje zostały lekko zmienione, celem 

rozszerzenia grupy mężczyzn. 

Ponadto projekt był otwarty dla każdej zainteresowanej osoby, nawet niepełnosprawnej. Weryfikacja 

stopnia niepełnosprawności na poziomie rekrutacji, pozwalała przygotować i zastosować mechanizmy 

ułatwiające dostęp do szkolenia, np. organizacja w budynku bez barier architektonicznych, dopasowa-

nie koloru i czcionki prezentacji oraz materiałów dydaktycznych, dostrojenie tempa pracy, odpowied-

nia aranżacja pomieszczenia, a także dostosowanie usługi wyżywienia - zależnie od potrzeb uczestni-

ków. 

W celu zagwarantowania optymalnego standardu merytorycznego, prowadzenie zajęć powierzono 

ekspertom, którzy spełniali kryteria zawarte w Podręczniku streetworkera bezdomności, m. in.: 

● specyficzną wiedzę merytoryczną, 

● co najmniej 3 letni staż pracy w obszarze pomocy osobom bezdomnym,  

● zatrudnienie w organizacji lub instytucji pomocy społecznej, 

● tytuł magistra pedagogiki, psychologii, socjologii,  

● minimum 2 letnie doświadczenie trenerskie lub certyfikat trenera, wykładowcy, edukatora itp. 

Dodatkowe kryterium zastosowano w doborze trenera do zajęć praktycznych. W tym przypadku sta-

wiano głównie na miejscową kadrę trenerów, ze względu na znajomość lokalnego systemu pomocy 

społecznej, miejsc niemieszkalnych oraz społeczność osób bezdomnych. Wiedza i doświadczenie re-

gionalnego trenera gwarantowała uczestnikom szkolenia bezpieczeństwo i wsparcie podczas wykony-

wania zadań w terenie. 

2. Szkolenia 

Zawartość merytoryczną szkolenia opracowano na podstawie Modelu Gminny Standard Wychodzenia 

z Bezdomności oraz Podręcznika Streetworkera Bezdomności (Zdjęcie 2). Zachowano również strukturę 

ramowego programu opisaną w publikacji. Problematykę streetworkingu w środowisku osób bezdom-

nych podzielono na osiem części: 

a. Bezdomność i wykluczenie społeczne - 6 h 

b. System pomocy osobom bezdomnym - 2 h 

c. Metodyka pracy metodą streetworkingu - 6 h 

d. Współpraca ze służbami i innymi podmiotami - 2 h 

e. Komunikacja w pracy streetworkera - 6 h 
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f. Podstawy etyczne - 2h 

g. Praktyczne aspekty pracy metodą streetworkingu (zajęcia w terenie) - 5 

h. Zachowania bezpieczne (zajęcia w terenie) - 3 h 

 

Zdjęcie 2: Podręcznik streetworkera bezdomności 

 

 

Liczbę godzin w poszczególnych wątkach dostosowano do specyfiki grupy odbiorców, czyli osób pra-

cujących i obeznanych z tematyką bezdomności, więc niektóre zagadnienia, np. Bezdomność i wyklu-

czenie społeczne oraz System pomocy osobom bezdomnym zostały skrócone w stosunku do propozycji 

z podręcznika (pracownicy socjalni z racji swojego wykształcenia dysponują odpowiednią wiedzą, którą 

wystarczyło pogłębić i utrwalić).  Dwa ostatnie tematy obejmowały zajęcia praktyczne i były realizo-

wane w terenie. Niemniej jednak wszystkie prelekcje realizowano przy wykorzystaniu dynamicznych 

metod prowadzenia zajęć i aktywizacyjnych ćwiczeń. 

Na realizację niezbędnego materiału zarezerwowano 32 godziny zegarowe, które rozłożono na cztery 

dni. Każdego dnia zajęcia rozpoczynały się o godzinie 9-tej i trwały do godziny 18-tej. W harmonogra-

mie dnia uwzględniono dwie 15-minutowe przerwy i jedną 30-minutową. Przykładowy rozkład dnia 

przedstawiono w Tabeli 3. W trakcie zajęć uczestnicy mieli nieograniczony dostęp do bufetu, zawiera-

jącego herbatę, kawę, wodę oraz drobne przekąski. Natomiast podczas dłuższej przerwy zapewniono 

obiad.   
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Zadęcie 3: Uczestnicy podczas zajęć stacjonarnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3: Harmonogram dnia szkoleniowego 

DZIEŃ PIERWSZY / MODUŁ I 

9.00 – 11.00 Bezdomność i wykluczenie społeczne 

11.00 – 11.15 Przerwa 

11.15 – 13.15 Bezdomność i wykluczenie społeczne 

13.15 – 13.45 Obiad 

13.45 – 15.45 Bezdomność i wykluczenie społeczne 

15.45 – 16.00 Przerwa 

16.00 – 18.00 System pomocy osobom bezdomnym 

DZIEŃ DRUGI / MODUŁ II 

9.00 – 11.00 Metodyka pracy metodą streetworkingu 

11.00 – 11.15 Przerwa 

11.15 – 13.15 Metodyka pracy metodą streetworkingu 
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13.15 – 13.45 Obiad 

13.45 – 15.45 Metodyka pracy metodą streetworkingu 

15.45 – 16.00 Przerwa 

16.00 – 18.00 Współpraca ze służbami i innymi podmiotami 

DZIEŃ TRZECI / MODUŁ III 

9.00 – 11.00 Komunikacja w pracy streetworkera 

11.00 – 11.15 Przerwa 

11.15 – 13.15 Komunikacja w pracy streetworkera 

13.15 – 13.45 Obiad 

13.45 – 15.45 Komunikacja w pracy streetworkera 

15.45 – 16.00 Przerwa 

16.00 – 18.00 Podstawy etyczne 

DZIEŃ CZWARTY / MODUŁ IV 

9.00 – 11.00 Praktyczne aspekty pracy metodą streetworkingu 

11.00 – 11.15 Przerwa 

11.15 – 13.15 Praktyczne aspekty pracy metodą streetworkingu 

13.15 – 13.45 Obiad 

13.45 – 14.45 Praktyczne aspekty pracy metodą streetworkingu 

14.45 – 15.45 Zachowania bezpieczne 

15.45 – 16.00 Przerwa 

16.00 – 18.00 Zachowania bezpieczne 
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Udzielenie wsparcie 500 osobom w okresie 36 miesięcy wymagało odpowiedniego rozplanowania 

i rozłożenia usługi, zarówno w czasie, jaki i położeniu. Zaplanowano 36 szkoleń.  

Projekt swoim zasięgiem obejmował cały obszar kraju, jednak szczególny nacisk położono na większe 

miasta - powyżej 100 tys. mieszkańców, ponieważ problem bezdomność ulicznej występuje głównie 

w dużych aglomeracjach, więc zapotrzebowanie na pracowników terenowych - streetworkerów jest 

większe. Wybrano 14 miejscowości, które według organizatorów umożliwiały przystąpienie do pro-

jektu wszystkim zainteresowanym, niezależnie od miejsca zamieszkania. Ponadto osobom, których 

udział w szkoleniu był związany z dojazdem (tj. ponad 50 km), zapewniano refundację podróży oraz 

nocleg ze śniadaniem i kolacją. Tabela 4 zawiera wykaz wybranych miast, termin realizacji oraz imiona 

i nazwiska trenerów przeprowadzonych zajęcia.   

 

Tabela 4: Wykaz przeprowadzonych szkoleń  

Miejsce realizacji szkolenia Data szkolenia Imię i nazwisko trenera 

Pogotowie Socjalne dla Osób Nie-
trzeźwych, ul. Srebrniki 9, 80-282 
Gdańsk 

09-10 i 23-24 października 2018 

Piotr Olech,  

Anna Adamczyk, Ma-
riusz Wojtowicz, Pau-
lina Pacyga 

Zakład Aktywizacji Zawodowej, ul. 
Litomska 10, 53-641 Wrocław 

06-07 i 20-21 listopada 2018 

Piotr Olech,  

Anna Adamczyk, Ma-
riusz Wojtowicz, An-
drzej Ptak 

Hotel Campanile, ul. Piłsudskiego 
27, 90-307 Łódź 

08-09 i 29-30 stycznia 2019 

Piotr Olech,  

Anna Adamczyk, Ma-
riusz Wojtowicz, Paweł 
Ciołkowski 

Hotel Royal, ul. św. Marcina 74, 61-
808 Poznań 

05-06 i 19-20 lutego 2019 

Piotr Olech,  

Anna Adamczyk, Ma-
riusz Wojtowicz, An-
toni Naglik 

Hotel Silesian, ul. Szybowcowa 1a, 
40-502 Katowice (moduły I i II);  

Hotel Diament Bella Note, ul. Pade-
rewskiego 35, 41-500 Chorzów 
(moduły III i IV) 

05-06 i 26-27 marca 2019 

Piotr Olech,  

Anna Adamczyk, Ma-
riusz Wojtowicz, Mar-
cin Włodek 
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Hotel "ROKO", ul. Mikołajska 2, 02-
455 Warszawa (moduły I i II); Hotel 
"ROKO", ul. Techników 30, 02-455 
Warszawa (moduły III i IV) 

02-03 i 09-10 kwietnia 2019 

Piotr Olech, 

 Anna Adamczyk, Ma-
riusz Wojtowicz, Paweł 
Ciołkowski 

Hotel Fryderyk, ul. Fryderyka Szo-
pena 33, 35-060 Rzeszów 

07-08 i 21-22 maja 2019 

Piotr Olech,  

Anna Adamczyk, Ma-
riusz Wojtowicz, An-
toni Naglik 

Willa Pascal, ul. Łamana 5, 80-510 
Gdańsk 

05-06 i 11-12 czerwca 2019 

Piotr Olech,  

Anna Adamczyk, Ma-
riusz Wojtowicz, Pau-
lina Pacyga 

Hotel Rycerski, ul. Potulicka 1a, 70-
231 Szczecin 

10-11 i 24-25 września 2019 

Piotr Olech,  

Anna Adamczyk, Ma-
riusz Wojtowicz, Paweł 
Ciołkowski 

Hotel Fokus, Al. Kraśnicka 80, 20-
718 Lublin 

08-09 i 22-23 października 2019 

Piotr Olech,  

Anna Adamczyk, Ma-
riusz Wojtowicz, An-
toni Naglik 

Wrocławskie Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych Sektor 
3, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław 
(moduły I i II);  

Wrocławski Zakład Aktywności Za-
wodowej, ul. Litomska 10, 53-461 
Wrocław (moduły III i IV) 

05-06 i 19-20 listopada 2019 

Piotr Olech,  

Anna Adamczyk, Ma-
riusz Wojtowicz, An-
drzej Ptak 

Hotel Roko, ul. Mikołajska 2, 02-455 
Warszawa 

16-17 i 28-29 stycznia 2020 

Piotr Olech,  

Dominik Kwiatkowski, 
Mariusz Wojtowicz, 
Marcin Włodek 

Hotel Gorzów, ul. Walczaka 22, 66-
400 Gorzów Wlkp 

11-12 i 25-26 lutego 2020 

Piotr Olech,  

Dominik Kwiatkowski, 
Mariusz Wojtowicz, 
Marcin Włodek 



 

13 

Archidiecezjalny Ośrodek Duszpa-
sterstwa Rodzin "NAZARET", ul. 
Krakowska 15/17, 42-200 Często-
chowa 

03-04 marca i 23-24 czerwca 2020 

Piotr Olech,  

Dominik Kwiatkowski, 
Mariusz Wojtowicz, 
Marcin Włodek 

Hotel Ikar, ul. Szubińska 32, 85-312 
Bydgoszcz 

10-11 marca i 25-26 sierpnia 2020 

Piotr Olech,  

Dominik Kwiatkowski, 
Mariusz Wojtowicz, 
Marcin Włodek 

Centrum Promocji i Rozwoju Inicja-
tyw Obywatelskich OPUS, ul. Naru-
towicza 8/10, 90-135 Łódź i Regio-
nalne Centrum Terapii Bezdomno-
ści, ul. Trębacka 3, 93-367 Łódź 

16-17 czerwca i 30 czerwca - 1 
lipca 2020 

Piotr Olech,  

Dominik Kwiatkowski, 
Mariusz Wojtowicz, 
Paweł Ciołkowski 

SCSK Optima, ul. Malborska 65, 30-
646 Kraków 

04-05 i 18-19 sierpnia 2020 

Piotr Olech,  

Dominik Kwiatkowski, 
Mariusz Wojtowicz, 
Marcin Włodek 

Hotel Leśny, al. Jana Pawła II 77, 15-
70 Białystok 

08-09 i 22-23 września 2020 

Piotr Olech,  

Dominik Kwiatkowski, 
Mariusz Wojtowicz, 
Marcin Włodek 

szkolenie zdalne 9-10 i 16-17 lutego 2021 

Piotr Olech,  

Dominik Kwiatkowski, 
Mariusz Wojtowicz, 
Antoni Naglik 

szkolenie zdalne 2-3 i 9-10 marca 2021 

Piotr Olech,  

Dominik Kwiatkowski, 
Mariusz Wojtowicz, 
Antoni Naglik 

szkolenie zdalne 16-17 i 23-24 marca 2021 

Piotr Olech,  

Dominik Kwiatkowski, 
Mariusz Wojtowicz, 
Paweł Ciołkowski 

szkolenie zdalne 13-14 i 20-21 kwietnia 2021 
Piotr Olech,  

Dominik Kwiatkowski, 
Mariusz Wojtowicz, 
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Paweł Ciołkowski 

szkolenie zdalne 11-12 i 18-19 maja 2021 

Piotr Olech, 

Dominik Kwiatkowski, 
Mariusz Wojtowicz, 
Antoni Naglik 

 

Zwrot akcji 

Rok 2020 przyniósł dramatyczne i nieoczekiwane zmiany. Epidemia koronawirusa, która wybuchła 

i rozprzestrzeniła się na całym globie, docierając do Polski na przełomie marca i kwietnia, wymusiła na 

władzach kraju wprowadzenie rygorystycznych obostrzeń, dotyczących zarówno funkcjonowania pań-

stwa, jak i jego instytucji oraz obywateli. Granice kraju zostały zamknięte, część organizacji zawiesiła 

działalność, niektóre aktywności społeczne zostały chwilowo zakazane. Obywatele musieli podporząd-

kować się nowym rygorom sanitarnym, które mocno ograniczały swobodę przemieszczania, narzucały 

stosowanie środków ochrony osobistej, a także nakazywały pozostawanie w domach.  

Ówczesna sytuacja sprawiła, że realizacja projektu w dotychczasowej formie była niemożliwa. Zatem, 

aby kontynuować i zakończyć projekt Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta podjęło szereg dzia-

łań, które nie tylko zmodyfikowały program wsparcia, ale wręcz rozszerzyły go o dodatkowe kompo-

nenty.  

1. Nowy program szkoleń 

Zakaz przemieszczania się, spotykania, a przede wszystkim zamknięcie hoteli i restauracji, ogłoszone 

w połowie marca 2020 roku, spowodowały, że rozpoczęte szkolenia w Częstochowie i Bydgoszczy zo-

stały zawieszone. Wstrzymano również realizację pozostałych. Utrzymujący się stan zagrożenia oraz 

niepewność przebiegu sytuacji epidemiologicznej wywołała obawy o możliwości kontynuacji odwoła-

nych i zaplanowanych szkoleń, a tym samym terminowego zakończenia i rozliczenia projektu. 

W związku z powyższym wprowadzono procedury zaradcze, m. in.:.  

a. wydłużono okres projektu do końca czerwca 2021 r., aby jesienią i wiosną realizować prze-

rwane i zawieszone szkolenia, 

b. opracowano nowy harmonogram wsparcia, 

c. dla uczestników i trenerów przygotowano wytyczne bezpiecznego zachowania podczas zajęć, 

zgodne z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, 

d. zakupiono niezbędne środki ochronne, tj. maseczki, płyny do dezynfekcji rąk, celem zminima-

lizowania ryzyka zakażeniem, 

e. szkolenia organizowano w ośrodkach, które dostosowały swoje usług do tymczasowych norm. 
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Mimo ograniczonych możliwości dokończono szkolenia w Częstochowie i Bydgoszczy oraz przepro-
wadzono kolejne w Łodzi, Krakowie i Białymstoku. Tabela 5 pokazuje przesunięcia czasowe między 
planowanymi a zrealizowanymi szkoleniami w 2020 roku. 

Tabela 5: Porównanie szkoleń planowanych i zrealizowanych 

Miejsce szkolenia Termin planowany 
Ilość szkoleń 
planowana 

Termin zrealizowany 
Ilość szkoleń 

zrealizowana 

Warszawa 16-17 i 28-29 stycznia 2 16-17 i 28-29 stycznia 2 

Gorzów Wlkp. 11-12 i 25-26 lutego 1 11-12 i 25-26 lutego 1 

Częstochowa 3-4 i 17-18 marca 1 
3-4 marca i 23-24 
czerwca 

1 

Bydgoszcz 10-11 i 24-25 marca 2 
10-11 marca i 25-26 
sierpnia 

1 

Białystok 7-8 i 21-22 kwietnia 2 8-9 i 22-23 września 1 

Kraków 5-6 i 19-20 maja 2 4-5 i 18-19 sierpnia 1 

Łódź 2-3 i 16-17 czerwca 2 
16-17 czerwca i 30 
czerwca - 1 lipca 

2 

Jednakże jesienią wzrosła liczba zakażeń i zachorowań, wywołanych wirusem COVID-19. Ponadto pro-

gnozy na najbliższe miesiące wskazywały, że sytuacja nie ulegnie zmianie i celem zabezpieczenia przed 

rozprzestrzenianiem się wirusa, Rząd PR wprowadził nowe obostrzenia dotyczące organizacji spotkań, 

w tym szkoleń. W takiej sytuacji zdecydowano o zmianie formy prowadzenia szkoleń ze stacjonarnej 

na zdalną. Program merytoryczny pozostał taki sam. Nadal pierwszego dnia omawiano zagadnienia 

dotyczące bezdomności i systemu pomocy, drugiego - metodykę pracy i współpracę ze służbami, trzeci 

wyznaczono na komunikację, a czwartego prowadzono zajęcia praktyczne. Zajęcia trwały od 9:00 do 

18:00, aczkolwiek wprowadzono częste przerwy.  

Zajęcia odbywały się za pośrednictwem komunikatora Zoom. Ponieważ brak umiejętności związanych 

z obsługą komputera i korzystania z Internetu, odbierała chęć pracownikom socjalnym, zwłaszcza 

z jednostek samorządowych, do udziału w projekcie, więc już podczas rekrutacji przekazywano nie-

zbędne wskazówki i informacje. Dodatkowo opracowano dokument, w którym przedstawiono mini-

malne wymagania techniczne (sprzęt, oprogramowanie, parametry łącza sieciowego), jakie musi speł-

niać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji, aby korzystać z aplikacji Zoom. 

Przygotowano instrukcję, zawierającą opis pobrania i instalacji na komputerze komunikatora Zoom 

oraz wskazówki dotyczące poruszania się w aplikacji. Wszystkie informacje zostały wysłane do uczest-

ników przed szkoleniem. Ponadto udostępniono uczestnikom bezpośredni kontakt (telefoniczny i e-
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mailowy) do pomocy technicznej, a przed szkoleniem zaprezentowano uczestnikom narzędzia pro-

gramu Zoom. Powyższe działania zaradcze sprawiły, że szkolenia odbyły się zgodnie z planem, a fre-

kwencja dopisała (patrz: Tabela 4). 

 

Zdjęcie 4: Szkolenie zdalne 

 

2. Zadania pilotażowe 

Głównym celem projektu Akademia streetworkingu było przygotowanie pracowników socjalnych do 

pracy w terenie w formie streetworkingu, aby proces wychodzenia z kryzysu bezdomności z osobą 

bezdomną rozpocząć w jej codziennym środowisku (tj. miejscach niemieszkalnych). Niemniej jednak 

wybuch epidemii COVID-19 spowodował znaczne pogorszenie sytuacji osób żyjących na ulicy. Dotych-

czas osoby bezdomne swobodnie poruszały się po mieście, odwiedzały galerie handlowe, centra tury-

styczne i inne miejsca publiczne w poszukiwaniu jedzenia lub możliwości żebrania. W nowej sytuacji, 

wchodzącą w ciągłe interakcje z otoczeniem, byli bardziej narażeni na zakażenie, które zagrażało ich 

zdrowiu i życiu oraz czyniło z nich przypuszczalnych nosicieli. Ponadto zamknięcie galerii handlowych, 

restauracji, brak turystów sprawiły, że ludzie bezdomni stracili podstawowe źródło zdobywania pie-

niędzy i pożywienia. Znaleźli się w sytuacji bez wyjścia. 

Równie trudna sytuacja była w schroniskach i noclegowniach. Wydawało się, iż osoby przebywające 

w ośrodkach dla bezdomnych były bezpieczne, mając zapewniony dach nad głową. Jednak w rzeczy-

wistości obiekty zbiorowego zakwaterowania z wieloosobowymi salami i wspólnymi węzłami sanitar-

nymi stały się potencjalnym miejscem szybkiego rozprzestrzeniania wirusa i mogły przeistoczyć się 

w ogniska zarazy. 

Stojąc w obliczu nowego wyzwania, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta postanowiło w ramach 

projekt „Akademia streetworkingu” opracować model pracy z osobami pozostającymi w miejscach 

niemieszkalnych, potrzebny nie tylko w czasach epidemii, ale również innych kryzysowych sytuacjach. 

System testowano w okresie pierwszych 6 miesięcy zagrożenia epidemiologicznego. Wszystkie powyż-

sze zabiegi zostały umieszczone w zadaniu 3 zatytułowanym: Wypracowanie i przetestowanie proce-

dur pracy streetworkerów i świadczenia przez nich pomocy osobom bezdomnym, przebywającym 

w przestrzeni publicznej, w sytuacji kryzysowej (w tym pandemii wirusowej).  
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Model testowy podzielono na 2 ścieżki: 

a. ścieżkę podstawową, czyli wyposażenie zarówno pracowników, wolontariuszy, jak i podo-

piecznych w niezbędne środki ochrony osobistej, takie jak maseczki, rękawiczki, gogle, płyny 

do dezynfekcji itp.; wsparcie uzyskały 54 koła Towarzystwa; 

b. ścieżkę specjalną, czyli wdrożenie procedur, opartych na specjalistycznych placówkach oraz 

usługach, stworzonych z myślą o przeciwdziałaniu pandemii; z racji wysokich kosztów program 

realizowano w  5 gminach: Gdańsk, Warszawa, Wrocław, Gliwice i Jelenia Góra. 

W ramach ścieżki specjalnej prowadzono równolegle dwa zadania. Pierwsze polegało na uszczelnieniu 

systemu pomocy, a zwłaszcza ośrodków, w których przebywali ludzie bezdomni. Zamysł osiągnięto 

przez wprowadzenie zmian organizacyjnych, tj. noclegownie (czynne dotąd tylko w nocy) przekształ-

cono w ośrodki całodobowe, mieszkańców zachęcano do pozostania na miejscu, placówki zaopatrzono 

w żywność, środki higieniczne, zapewniono gry i animację czasu wolnego, zawieszono wizyty i odwie-

dziny osób postronnych, wydłużono dyżury pracowników itp. Innymi słowy, noclegownie, schroniska, 

domy pomocy itd. przeprofilowano w szczelnie zamknięte, odizolowane od reszty miasta ośrodki. Za-

mieszkanie w takiej jednostce, możliwe było po przejściu kwarantanny. W tym celu uruchomiono tzw. 

placówki buforowe. To kompleks specjalistycznych kontenerów, posiadających osobne węzły sani-

tarne, w pełni wyposażonych, aby zapewnić godziwe warunki bytowe oraz zabezpieczyć otoczenie 

przed rozprzestrzenianiem się wirusa. W komórce buforowej każda nowa osoba bezdomna spędzała 

14 dni, zanim została przeniesiona do odpowiedniego ośrodka. Podczas pobytu prowadzono regularne 

pomiary temperatury, testy wirusowe, dezynfekcję pomieszczeń. Tymczasowi mieszkańcy mieli za-

pewnioną pomoc medyczną, psychologiczną, a także wsparcie pracownika socjalnego. Dla osób zaka-

żonych wirusem COVID-19 przygotowano izolatki, gdzie świadczono leczenie. Oczywiście całą kadrę 

i podopiecznych wyposażono w środki ochrony indywidualnej, takie jak maseczki i rękawiczki, żele de-

zynfekujące, w razie potrzeby fartuchy i skafandry. 

Zdjęcie 5: Placówki buforowe 

 

 

Drugim zadaniem było zabezpieczenie osób bezdomnych w miejscach niemieszkalnych, przebywają-

cych poza ośrodkami i nie korzystających z instytucjonalnego systemu wsparcia. Osiągnięto to przez 

streetworking. W każdym z miast każdego dnia w teren wyruszały ekipy streetworkerów, którzy wy-

konywali swoją pracę w oparciu o klasyczne zasady zawarte w oficjalnym standardzie streetworkingu, 
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ale wzbogacone o dodatkowe zadania, wynikające z pandemii. Rozdawali spotykanym osobom ma-

seczki, rękawiczki i inne środki indywidualnego zabezpieczenia, informowali o bieżącej sytuacji epide-

miologicznej i możliwościach uzyskania pomocy, osobom z problemami w poruszaniu rozdawali pod-

stawowe racje żywnościowe, mierzyli temperaturę, a jeśli sytuacja wymagała, wzywali pogotowie. Jed-

nak przede wszystkim zachęcali do pozostania w swoich miejscach i nieporuszania się po mieście. 

Zdjęcie 6: Streetworkerzy podczas patrolu 

 

Dodatkowo w 3 największych metropoliach biorących udział w pilotażu, tj. w Gdańsku, Warszawie i we 

Wrocławiu, uruchomiono specjalne autobusy, które przemierzając ulice, lokalnie wspierały osoby po-

trzebujące. Pracownicy dostarczali ciepłe posiłki oraz artykuły żywnościowe, wodę, opatrunki, środki 

higieny osobistej i ochrony przed COVID-19. Osoby bezdomne i potrzebujące pozostające w prze-

strzeni publicznej mogły skorzystać z pomocy specjalistycznej – każdy autobus obsługiwał zespół skła-

dający się z wolontariuszy, opiekunów, a także pracowników socjalnych i ratowników medycznych. 

Zdjęcie 7: Punkty pomocy mobilnej 
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Tabela 6 zawiera wykaz udzielonego wsparcia, w tym miejsce i czas jego realizacji. 

Tabela 6: Rodzaj, okres i miejsce realizacji działań pilotażowych 

Lp. Rodzaj wsparcia/ 
działania 

Okres udzielania 
wsparcia / działania 

Godziny udzielania 
wsparcia / działania 

Adres realizacji wsparcia 
/ działania 

1 Działania pilota-
żowe w Gdańsku: 
ogrzewalnia nisko-
progowa 

01.05.2020 - 
31.07.2020 

20:00 - 08:00 ul. Mostowa 1A, 80-778 
Gdańsk 

2 Działania pilota-
żowe  w Gdańsku:  
placówka buforowa 

24.04.2020 - 
15.09.2020 

całodobowo ul. Zielonogórska 4, 80-
877 Gdańsk 

3 Działania pilota-
żowe  w Gdańsku:  
streetbus 

24.04.2020 - 
30.06.2020 

20:00 - 24:00 Trasa: Starowiślna - 
Gdańsk Przymorze - 
Gdańsk Wrzeszcz - 
Gdańsk Główny - Staro-
wiślna 

4 Działania pilota-
żowe  we Wrocła-
wiu: placówka bufo-
rowa 

24-04-2020 - 
31.08.2020 

całodobowo ul. Parkowa 14, 51-616 
Wrocław 

5 Działania pilota-
żowe we Wrocła-
wiu: streetbus 

24-04-2020 - 
31.08.2020 

20:00 - 24:00 Trasa: Sieradzka - 
Bzowa/Centrum zajezd-
nia - Plac Grunwaldzki - 
Katedra - Sucha 

6 Działania pilota-
żowe we Wrocła-
wiu: izolatorium ni-
skoprogowe 

24-04-2020 - 
30.09.2020 

całodobowo ul. Gajowicka 62, 53-422 
Wrocław 



 

20 

7 Działania pilota-
żowe w Warszawie: 
placówka buforowa 

06.06.2020 - 
30.09.2020 

całodobowo ul. Wóycickiego 15, 01-
938 Warszawa 

8 Działania pilota-
żowe w Warszawie: 
streetworking 

01.05.2020 - 
31.08.2020 

8:00 - 15:00 Trasa: Dworzec 
Wschodni - Metro Sta-
dion Narodowy - Plac 
Zawiszy - Jana Olbrachta 
- Nowolipki - CH Arkadia 
- Park Traugutta - Na-
mysłowska  

9 Działania pilota-
żowe w Warszawie: 
Mobilny Punkt Po-
radnictwa 

01.05.2020 - 
31.08.2020 

8:00 - 15:00 Trasa: Dworzec 
Wschodni - Metro Sta-
dion Narodowy - Plac 
Zawiszy - Jana Olbrachta 
- Nowolipki - CH Arkadia 
- Park Traugutta - Na-
mysłowska  

10 Działania pilota-
żowe w Jeleniej Gó-
rze: placówka bufo-
rowa 

01.05.2020 - 
15.09.2020 

całodobowo ul. Grunwaldzka 51, 58-
500 Jelenia Góra 

11 Działania pilota-
żowe w Jeleniej Gó-
rze: streetworking 

24.04.2020 - 
31.08.2020 

4 godz./dzien. ulice miasta i okolice Je-
leniej Góry 

12 Działania pilota-
żowe w Jeleniej Gó-
rze: wydawanie 
żywności 

24.04.2020 - 
31.08.2020 

4 godz./dzien. ulice miasta i okolice Je-
leniej Góry, ul. Grun-
waldzka 51, 58-500 Jele-
nia Góra 

13 
Działania pilota-
żowe w Gliwicach: 
placówka buforowa 

01.05.2020 - 
30.09.2020 

całodobowo ul. św. Brata Alberta 63, 
44-141 Gliwice 
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14 Działania pilota-
żowe w Gliwicach: 
streetworking 

01.05.2020 - 
30.09.2020 

4 godz./dzien. ulice miasta Gliwic 

15 Działania pilota-
żowe w Gliwicach: 
wydawanie posił-
ków 

01.05.2020 - 
30.09.2020 

4 godz./dzien. ulice miasta Gliwic 

16 Wydawanie mase-
czek osobom bez-
domnym przebywa-
jącym w przestrzeni 
publicznej  

25.05.2020 - 
31.08.2020 

  ulice 54 miast Polski 

3. Lokalny streetworking 

W związku ze zmianą formy organizowania szkoleń ze stacjonarnej na zdalną w budżecie projektu po-

została niewykorzystana kwota, obejmująca m. in. posiłki, noclegi i refundację dojazdu dla uczestni-

ków i trenerów. Zaoszczędzoną sumę postanowiono wykorzystać na kolejną akcję, tzn. popularyzację 

świadczenia pomocy osobom w kryzysie bezdomności przebywającym w przestrzeni publicznej w po-

staci lokalnego streetworkingu. W ramach niniejszego zadania zatrudniono 18 osób z kilku kół Towa-

rzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta na stanowisku streetworker osoby bezdomnej. Wytypowane 

i zakwalifikowane osoby otrzymały pełne wynagrodzenie, wyposażenie streetworkera oraz wsparcie 

merytoryczne. Uczestnikami programu byli bezpośredni beneficjenci projektu Akademia streetwor-

kingu.  

Zdjęcie 8: Szkolenie lokalnych streetworkerów 

 

 

Plan wsparcia obejmował: 

a. jednodniowe szkolenie, przypominające najistotniejsze zagadnienia z zakresu: 

- bezdomności i wykluczenia społecznego, 
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- systemu pomocy osobom bezdomnym, 

- metodyki pracy metodą streetworkingu, 

- współpracy ze służbami i innymi podmiotami, 

- komunikacji w pracy streetworkera, 

- postaw etyczne, 

- aspektów praktycznych w pracy streetworkera, 

- zachowania bezpieczne. 

b. doposażenie uczestników w przedmioty i materiały niezbędne do wykonywania obowiązków 

na stanowisku streetworker osoby bezdomnej (zgodne z wykazem w Podręczniku Streetwor-

kera Bezdomności), tj.: 

- apteczka, 

- odpowiednia/adekwatna do pory roku odzież oraz buty, 

- plecak, 

- ulotki/narzędzia biurowe, 

- telefon komórkowy, 

- gaz pieprzowy, 

- latarka, 

- scyzoryk, 

- bilety miesięczne. 

c. trzymiesięczne zatrudnienie na umowę o pracę na 1/2 etatu na stanowisku streetworker 

osoby bezdomnej w okresie od lutego do czerwca. 

Jednakże postawiono pewne warunki: 

a. wobec uczestnika: 

- jest pracownikiem Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, 

- odbył szkolenie Streetworking w środowisku osób bezdomnych i uzyskał Zaświadcze-

nie potwierdzające nabycie kompetencji z zakresu pracy metodą streetworkingu, 

- wyraził zgodę pracy na stanowisku streetworkera osoby bezdomnej według powyż-

szych warunków; 

b. wobec Koła: 

- wytypowanie dwóch pracowników do udziału w programie, 

- umożliwienie uczestnikom programu pełnienie obowiązków streetworkera, 
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- co najmniej miesięczną kontynuację zatrudnienia (umowa o pracę / umowa zlecenia 

na własny koszt) uczestników programu na stanowisku streetworker osoby bezdom-

nej. 

W tabeli 7 ujęto rodzaj, czas trwania oraz miejsce realizacji wsparcia udzielonego w ramach programu 

lokalny streetworking. 

Tabela 7: Rodzaj, okres i miejsce realizacji lokalnego streetworkingu 

Lp. Rodzaj wsparcia / działania Okres udzielania 
wsparcia / działania 

Godziny udziela-
nia wsparcia / 
działania 

Adres realizacji 
wsparcia / działania 

1 Szkolenie przypominające 
z zakresu Streetworkingu 
w środowisku osób bez-
domnych 

19.02.2021 9:00 - 18:00 szkolenie zdalne 

2 Zatrudnienie 2 osób na 1/2 
etatu umowy o pracę na 
stanowisku streetworker 
osoby bezdomnej 

01.02 - 30.04.2021 8:00 - 16:00 Koło Dębica, ul. Św. 
Brata Alberta 2, 39-
200 Dębica 

3 Zatrudnienie 2 osób na 1/2 
etatu umowy o pracę na 
stanowisku streetworker 
osoby bezdomnej 

01.02 - 30.04.2021 8:00 - 16:00 Koło Gorzowskie, 
ul. Strażacka 66, 66-
400 Gorzów Wlkp. 

4 Zatrudnienie 2 osób na 1/2 
etatu umowy o pracę na 
stanowisku streetworker 
osoby bezdomnej 

01.02 - 30.04.2021 8:00 - 16:00 Koło Jeleniogórskie, 
ul. Grunwaldzka 51, 
58-500 Jelenia Góra 

5 Zatrudnienie 2 osób na 1/2 
etatu umowy o pracę na 
stanowisku streetworker 
osoby bezdomnej 

01.02 - 30.04.2021 8:00 - 16:00 Koło Puławskie, ul. 
Rybacka 6, 24-100 
Puławy 
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6 Zatrudnienie 2 osób na 1/2 
etatu umowy o pracę na 
stanowisku streetworker 
osoby bezdomnej 

01.02 - 30.04.2021 8:00 - 16:00 Koło Kieleckie, 

ul. Żeromskiego 
36a, 25-370 Kielce 

7 Zatrudnienie 2 osób na 1/2 
etatu umowy o pracę na 
stanowisku streetworker 
osoby bezdomnej 

15.03 - 15.06.2021  8:00 - 16:00 Koło Gorzowskie, 

ul. Strażacka 66, 66-
400 Gorzów Wlkp. 

8 
Zatrudnienie 2 osób na 1/2 
etatu umowy o pracę na 
stanowisku streetworker 
osoby bezdomnej 

15.03 - 15.06.2021  8:00 - 16:00 Koło Gdańskie,  

ul. Władysława IV 
12, 80-547 Gdańsk 

9 Zatrudnienie 2 osób na 1/2 
etatu umowy o pracę na 
stanowisku streetworker 
osoby bezdomnej 

15.03 - 15.06.2021  8:00 - 16:00 Koło Jeleniogórskie, 
ul. Grunwaldzka 51, 
58-500 Jelenia Góra 

10 Zatrudnienie 2 osób na 1/2 
etatu umowy o pracę na 
stanowisku streetworker 
osoby bezdomnej 

15.03 - 15.06.2021  8:00 - 16:00 Koło Inowrocław-
skie, 

ul. Jacewska 118, 
88-100 Inowrocław 
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Wykres 1: Motyw udziału w programie 

 

 

Czynniki, które zachęciły pracowników Towarzystwa do udziału w programie, to przede wszystkim na-

wiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń oraz osiągnięcie wprawy na stanowisku streetworkera 

i oczywiście pomoc osobom bezdomnym (Wykres 7). Aby zapewnić pierwsze oczekiwanie co dwa ty-

godnie odbywały się spotkania za pośrednictwem komunikatora Zoom. Była to okazja m. in. do infor-

mowania o osiągnięciach, napotkanych problemach, dzielenia się rozwiązaniami, a przede wszystkim 

poznania się i rozmowy osób, zajmujących się zagadnieniem streetworkingu.  

Zdjęcie 9: Spotkanie robocze lokalnych streetworkerów 

 

Na spotkania robocze lokalnych streetworkerów przygotowano cztery tematyczne prelekcje. Wykłady 

z otwartą dyskusją poprowadzili specjaliści z różnych branż, a poruszono następujące zagadnienia: 

- metody nawiązywania i utrzymania relacji z osobą bezdomną, 

- praca z osobami bezdomnymi z niepełnosprawnością umysłową, 

- udzielanie pierwszej pomocy osobom bezdomnym, 

- zasady bezpiecznego streetworkingu.      
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Wszystkie powyższe tematy odnosiły się do osób w kryzysie bezdomności przebywających w prze-

strzeni publicznej. Dodatkowe odczyty pogłębiły, uzupełniły i utrwaliły wiedzę oraz umiejętności 

uczestników programu. 

Rezultaty 

Wyniki przeprowadzonych szkoleń 

W szkoleniach Streetworking w środowisku osób bezdomnych uczestniczyło 512 osób (Tabela 8). Jed-

nostki samorządu terytorialnego oddelegowały 300 pracowników, w tym 239 kobiet i 61 mężczyzn, 

zaś z organizacji pozarządowych zgłosiło się 212 osób (124 kobiety i 88 mężczyzn). Średnio na jedno 

szkolenie przypadało około 14 uczestników. Najliczniejsza grupa zebrała się w Bydgoszczy w 2020 roku 

- 20 osób, chociaż w 2019 roku do Wrocławia przyjechało aż 38 zainteresowanych, których podzielono 

na dwie grupy szkoleniowe. Natomiast najmniejsza grupa liczyła tylko 8 osób podczas drugiego mar-

cowego szkolenia zdalnego. Grupa 17 (szkolenie w Szczecinie w 2019 roku) składała się tylko z pracow-

ników z sektora publicznego, natomiast uczestnikami grupy 33 (szkolenie zdalne, przeprowadzone 

w lutym 2021 roku) byli przedstawiciele organizacji trzeciego sektora. Podział uczestników na poszcze-

gólne szkolenia zawiera Tabela 9. 

Tabela 8: Całkowita ilość uczestników szkoleń  

Pracownicy JST Pracownicy NGO 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

239 61 300 124 88 212 

 

Tabela 9: Liczba uczestników ze względu na miejsce szkolenia  

LP 

  

  

MIEJSCO-
WOŚĆ 

  

  

DATA SZKO-
LENIA 

 

ILOŚĆ 
SZKO-

LEŃ 

  

  

NU-
MER 

SZKO-
LENIA 

  

  

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW 

 OGÓŁEM NGO 

ko-
biet

y 

męż-
czyźni 

ra-
ze
m 

ko-
biet

y 

męż-
czyźni 

ra-
ze
m 

ROK 2018 
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1 Gdańsk 9-10 i 23-24 
października 

2 1, 2 24 12 36 4 0 4 

2 Wrocław 6-7 i 20-21 
listopada 

2 3, 4 21 4 25 1 0 1 

ROK 2019 

3 Łódź 8-9 i 29-30 
stycznia 

2 5, 6 19 6 25 0 1 1 

4 Poznań 5-6 i 19-20 
lutego 

2 7, 8 22 5 27 7 0 7 

5 Katowice 5-6 i 26-27 
marca 

2 9, 10 14 6 20 2 1 3 

6 Warszawa 2-3 i 9-10 
kwietnia 

2 11, 12 32 3 35 9 1 10 

7 Rzeszów 7-8 i 21-22 
maja 

2 13, 14 25 8 33 5 2 7 

8 Gdańsk 5-6 i 11-12 
czerwca 

2 15, 16 22 3 25 1 0 1 

9 Szczecin 10-11 i 24-
25 września 

1 17 14 2 16 0 0 0 

10 Lublin 8-9 i 22-23 
października 

2 18, 19 30 2 32 6 0 6 

11 Wrocław 5-6 i 19-20 
listopada 

2 20, 21 24 14 38 5 11 16 

ROK 2020 
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ROK 2020 

1 Warszawa 16-17 i 28-29 stycznia 2 22 i 23 15 10 25 10 7 17 

2 Gorzów 
Wlkp. 

11-12 i 25-26 lutego 1 24 8 11 19 6 1
0 

16 

3 Często-
chowa 

03-04 marca i 23-24 
czerwca 

1 25 8 7 15 3 7 10 

4 Bydgoszcz 10-11 marca i 25-26 
sierpnia 

1 26 11 9 20 7 6 13 

5 Łódź 16-17, 30 czerwca i 1 
lipca 

2 27 i 28 10 15 25 10 1
4 

24 

6 Kraków 04-05 i 18-19 sierpnia 1 29 9 5 14 7 4 11 

7 Białystok 08-09 i 22-23 września 2 30 i 31 17 2 19 12 2 14 

Rok 2021 

1 zdalne 9-10 i 16-17 lutego 1 32 9 10 19 9 8 17 

2 zdalne 2-3 i 9-10 marca 1 33 7 6 13 7 6 13 

3 zdalne 16-17 i 23-24 marca 1 34 7 1 8 5 1 6 

4 zdalne 13-14 i 20-21 kwietnia 1 35  6 4  10 5  4 9 

5 zdalne 11-12 i 18-19 maja 1 36  9  4 13  3 3 6 
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        36   363 14
9 

51
2 

12
4 

8
8 

21
2 

 

Najmłodszymi uczestnikami projektu były dwie kobiety w wieku 21 lat. Jedna pochodziła z wojewódz-

twa lubelskiego, natomiast druga - podlaskiego. Obie miały wykształcenie średnie. Natomiast najstar-

sza uczestniczka liczyła 69 lat, zamieszkuje województwo podkarpackie i deklaruje policealne wykształ-

cenie. Niemniej jednak uczestnikami projektu były przeważnie osoby w wieku 30 - 49 lat. Podział 

uczestników ze względu na wiek prezentuje Wykres 1. 

Wykres 2: Liczba uczestników w podziale na wiek 

 

Analizując dane uczestników projektu pod względem wieku i miejsca pracy zauważono, że w trzech 

pierwszych przedziałach wiekowych było więcej pracowników jednostek samorządowych. W prze-

dziale 50-59 lat proporcje nieznacznie uległy zmianie, zaś w wieku 60-69 zdecydowanie więcej uczest-

ników było z organizacji pozarządowych (Wykres 3). 
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Wykres 3: Proporcja pracowników NGO i JST w podziale na wiek 

 

Przeważająca liczba uczestników wskazywała wyższy poziom wykształcenia (396 osób, w tym 300 ko-

biet i 96 mężczyzn). Wykształcenie średnie deklarowało 111 osób (61 kobiet i 50 mężczyzn). Dwie 

osoby ukończyły szkołę gimnazjalną i mieszkają na Dolnym Śląsku, kolejne dwie - podstawową (męż-

czyzna z województwa dolnośląskiego i kobieta z województwa wielkopolskiego). Tylko jeden uczest-

nik nie osiągnął nawet wykształcenia podstawowego.  

Wykres 4: Podział uczestników ze względu na poziom wykształcenia 

 

Wśród osób, które wskazywały wyższe wykształcenie, ponad połowa pracuje w instytucjach budżeto-

wych, zaś z wykształceniem średnim więcej osób było z trzeciego sektora (Wykres 4). 
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Wykres 5: Proporcja przedstawicieli NGO i JST ze względu na poziom wykształcenia 

 

Najwięcej uczestników pochodziło z województwa dolnośląskiego (72 osoby), następnie z mazowiec-

kiego i pomorskiego. Średnio po 42 osoby przybyły z województw wielkopolskiego, kujawsko-pomor-

skiego i podkarpackiego. Z województw łódzkiego, śląskiego, świętokrzyskiego i zachodniopomor-

skiego zgłosiło się łącznie około 120 pracowników (średnio po 30 osób) . Natomiast z pozostałych wo-

jewództw liczba uczestników nie przekraczała 20 osób. 

Wykres 6. Podział uczestników ze względu na miejsce zamieszkania 

 

Można również zauważyć, że więcej uczestników należących do organizacji non-profit mieszka w wo-

jewództwach kujawsko-pomorskim, śląskim, lubelskim i podlaskim. W pozostałych rejonach pracow-

nicy JST przeważali nad NGO.  
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Wykres 7: Wartość procentowa uczestników z NGO i JST ze względu na miejsce zamieszkania 

 

Wykres 8 przedstawia motywy, które skłoniły pracowników socjalnych do udziału w projekcie. Ponad 

połowa uczestników (62,50%) przystąpiła w związku z podniesieniem kompetencji, 17,50% - ze 

względu na tematykę szkolenia, a 13,80 % z powodu zainteresowania metodą streetworkingu. 32 

osoby wzięły udział w projekcie, aby nawiązać kontakty lub ze względu na miejsce szkolenia oraz brak 

opłat.   

Wykres 8: Co skłoniło Panią/Pana do udziału w projekcie? 

 

Warto zaznaczyć, że szkolenie spełniło oczekiwania uczestników. Zdecydowana większość potwier-

dziła zadowolenie ze szkolenia (Wykres 9). 
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Wykres 9: Czy szkolenie spełniło Pani/Pana oczekiwania? 

 

W trakcie realizacji projektu wiedza uczestników podlegała weryfikacji, tzn. przed rozpoczęciem i po 

zakończeniu szkolenia każda osoba była zobowiązana wypełnić test. Sprawdzian wiedzy zawierał 45 

pytań, które dotyczyły zagadnień omawianych na zajęciach.  Pytania były zamknięte, a za poprawną 

odpowiedź przydzielano jeden punkt. Test uznawano za zaliczony, jeżeli uczestnik udzielił co najmniej 

50 % poprawnych odpowiedzi. W Tabeli 10 podano zastosowaną skalę oceniania. 

Tabela 10: Skala punktowa testów wiedzy 

Wartość % poprawnych odpo-
wiedzi 

Przedział punktowy Ocena 

poniżej 50 % poniżej 22 pkt. niezaliczony 

50 - 59 % 22 - 26 pkt. dostateczny 

60 - 69 % 27 - 31 pkt. dostateczny plus 

70 - 79 % 32 - 35 pkt. dobry 

80 - 89 % 36 - 40 pkt. dobry plus 

90 - 100% 41 - 45 pkt. bardzo dobry 

Celem przeprowadzenie pre-testu było sprawdzenie obecnego stanu znajomości streetworkingu, na-

tomiast post-test badał efektywność nauczania. Na wykresie 10 przedstawiono wyniki wszystkich 

uczestników projektu z obu sprawdzianów. Średnia wartość punktów z testu przed szkoleniem wynio-

sła 23 (wartość minimalna - 5 pkt, a maksymalna - 37), zaś wyniki post-testu sięgały: wartość średnia - 
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38 pkt, minimalna - 7 pkt, a maksymalna - 45 pkt. Rezultaty z obu testów pokazują, że poziom wiedzy 

i umiejętności z problematyki streetworkingu wzrósł średnio o 15 punktów, czyli 34 %.  

Wykres 10: Wyniki testów wiedzy  

 

Kolejny wykres (Wykres 11) pokazuje skalę zmian przygotowania merytorycznego uczestników. Słupki 

wykresu odzwierciedlają liczbę osób z wynikiem z ustalonego zakresu punktowego (Tabela 10). Z dia-

gramu wynika, że przed przystąpieniem do projektu wiedza pracowników socjalnych na temat stree-

tworkingu była znikoma (wskazuje to niska wartość punktowa), natomiast po odbyciu czterodniowego 

szkolenia sytuacja odwróciła się, tzn. poziom kompetencji uczestników wzrósł do co najmniej 70 %.    

Wykres 11: Dynamika wiedzy uczestników projektu 

 

Wyniki działań pilotażowych 

Doniosłym osiągnięciem, idealnie podsumowującym 6 miesięczny okres testowania nowych rozwią-

zań, był fakt, iż w trakcie prowadzonych działań pośród wszystkich uczestników objętych wsparciem 
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nie odnotowano ani jednego zakażenia koronawirusem. Mimo tego, że w całym kraju dochodziło do 

tysięcy zakażeń, które nie ominęły również populacji osób bezdomnych – żaden z tych przypadków nie 

miał miejsca w instytucjach wdrażających eksperymentalny model.  

Zdjęcie 10. Plakat informacyjny oraz zebranie pracowników w placówce buforowej 

Warto zaznaczyć, że w niemal wszystkich uczestniczących gminach Towarzystwo Pomocy im. św. Brata 

Alberta obsługiwało większą część systemu pomocy osobom bezdomnym, zatem wsparciem objęto 

prawie całą lokalną populację osób bez dachu nad głową. Jedynie w Warszawie, z racji wielkości aglo-

meracji, wsparcie otrzymała zaledwie część społeczności. I właśnie w tej gminie liczba osób bezdom-

nych zakażonych koronawirusem (przebywających w instytucjach niewdrażających modelu Towarzy-

stwa) była zdecydowanie największa. 

1. Zaopatrzenie w środki ochrony indywidualnej 

W ramach wdrażania ścieżki podstawowej Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta wyposażyła 

pracowników, wolontariuszy i podopiecznych kół w podstawowe środki ochrony osobistej, takie jak 

maseczki, rękawiczki, gogle, przyłbice, etc. Ze wsparcia skorzystały 54 oddziały, otrzymując 32 000 ma-

seczek, 60 kartonów rękawiczek (razem 6 000 sztuk), 104 termometry oraz 298 zestawów ochrony 

indywidualnej, składających się z: 2 par gogli, 2 maseczek FFP3, 2 przyłbic, 2 kombinezonów, 3 fartu-

chów i 2 opakowań rękawiczek jednorazowych. Środki trafiły do około 20 000 osób bezdomnych oraz 

pracowników sektora pomocy społecznej, skutecznie zabezpieczając ich przed wirusem i uniemożli-

wiając rozprzestrzenianie się go pośród populacji osób wykluczonych. 
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Zdjęcie 11: Środki ochrony indywidualnej przekazane kołom 

 

2. Placówki buforowe 

Placówki buforowe były zasadniczym narzędziem, na którym oparto lokowanie osób bezdomnych do 

odpowiednich ośrodków. Komórki przejściowe uszczelniały system pomocy instytucjonalnej oraz za-

bezpieczyły zdrowie jego mieszkańców i pracowników. W okresie testowania przez kompleks buforów 

przetoczyło się 1 162 osób bezdomnych, z czego 1 128 stanowili mężczyźni, a 34 kobiety. Wykonano 

kilkadziesiąt testów na obecność koronawirusa (wszystkie z wynikiem negatywnym), kilkaset razy 

udzielono pierwszej pomocy, 45 krotnie wzywano karetkę. Personel pracował 24 godziny na dobę, 

a wymiana kadry następowała po 7 dniowym cyklu pracy. 

Większość podopiecznych trafiała do placówek buforowych prosto z ulicy, część przenoszono z innych 

ośrodków dla bezdomnych. Dużą grupę stanowiły osoby przetransportowane ze szpitali bądź innych 

placówek służby zdrowia (113 osób), co doskonale potwierdza, iż placówki buforowe były kluczowe 

nie tylko dla systemu pomocy społecznej, lecz także stanowiły doskonałe odciążenie służby zdrowia, 

która mogła szybciej zwalniać łóżka w szpitalach i przeznaczać je dla kolejnych pacjentów. 
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Zdjęcie 12: Wnętrze placówek buforowych 

3. Noclegownie 

Placówki noclegowe, przed pandemią funkcjonujące w systemie wieczorowo-nocnym, w ramach pro-

jektu przekształcono w jednostki całodobowe, stając się dodatkową komórką, do której trafiały osoby 

bezdomne, zakończywszy kwarantannę. Podopieczni mogli korzystać z pomocy terapeuty, pracownika 

socjalnego, a także ratownika medycznego i lekarza, pełniącego dyżur telefoniczny. Dostarczano 3 po-

siłki dziennie, odzież, środki ochrony i higieny osobistej. Głównie były to instytucje przewidziane dla 

mężczyzn. 

Dodatkowo w dwóch miejscowościach, tj. w Gdańsku i we Wrocławiu, utworzono tzw. noclegownie 

niskoprogowe. Placówki przyjmowały osoby, których stan fizyczny i psychiczny, np. z powodu działania 

alkoholu lub narkotyków, udaremniał poddanie się izolacji w placówce buforowej. Podopiecznym za-

pewniono wyżywienie, kąpieli, wymianę odzieży, regularnie monitorowano ich stan zdrowia. Podjęte 

czynności zapewniły osobom bezdomnym bezpieczne miejsce do spędzenia nocy w czasie epidemii. 

Z komórek niskoprogowych skorzystało 372 osoby. 
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Zdjęcie 13: Noclegownia 

4. Streetworking 

Patrole streetworkerskie, wspierające uliczną populację osób bezdomnych, były jednym z głównych 

filarów projektu. Streetworkerzy dotarli do 595 osób bezdomnych, w tym 583 mężczyzn i 12 kobiet. 

Warto dodać, że dynamika kontaktów w pracy metodą streetworkingu jest różnorodna. Z niektórymi 

klientami kontakt był jednorazowy, z innymi - systematyczny. W trakcie całego okresu, streetworkerzy 

odbyli 14 885 spotkań, co stanowiło średnio 11 relacji z każdą osobą, przy czym w Warszawie kontak-

tów było dwa razy mniej. Dysproporcja wynika z faktu, iż stolica ze względu na swoją wielkość, posiada 

największą populację ludzi bezdomnych. W gminach małomiejskich, takich jak Jelenia Góra czy Gli-

wice, bezdomność uliczna występuje w mniejszej skali, a teren po jakim poruszają się streetworkerzy 

jest bardziej skoncentrowany. Zatem prawdopodobieństwo ponownego spotkania tej samej osoby 

bezdomnej w małych miastach jest większe niż w mieście stołecznym. 

5. Wsparcie Mobilne 

Ostatnim testowanym filarem projektu było wsparcie mobilne, wdrożone na terenie 3 gmin: Gdańska, 

Warszawy i Wrocławia. Załogi autobusów, niosących pomoc medyczną, sanitarną, odzieżową i żywno-

ściową, docierały w newralgiczne zakątki, zabezpieczając podstawowe potrzeby osób bezdomnych, 

które mimo pandemii decydowały się (bądź były zmuszone) do pozostania i przebywania w miejscach 

niemieszkalnych. Przez cały okres testowania rozwiązania, mobilne punkty wydały 90 268 posiłków 

oraz 8 729 sztuk odzieży dla 75 571 osób (średnio 259 osób dziennie). Natomiast ratownicy medyczni, 
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pracujący na pokładach autobusów, kilkanaście razy dziennie udzielali pierwszej pomocy przedme-

dycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 14: Wsparcie mobilne 

Wyniki programu lokalny streetworker 

Działanie pn. Lokalny streetworking skierowano do pracowników Towarzystwa Pomocy im. św. Brata 

Alberta z myślą o osobach, które ukończyły szkolenie, ale nie miały okazji pracować jako streetworke-

rzy osoby bezdomnej. Do programu zgłosiło się 18 osób. Pierwszą 10-osobową grupę lokalnych stree-

tworkerów zaangażowano od 1-go lutego do 30-go kwietnia, natomiast drugą (8 osób) na okres 15.03 

- 15.06.2021 r. Uczestnicy programu reprezentowali 7 kół (Tabela 11), przy czym w kołach Jeleniogór-

skim i Gorzowskim utworzono po dwie grupy streetworkerów. Przeważnie grupy streetworkerów two-

rzyły pary mieszane. Jedynie w Kole Dębica były dwie kobiety, a w Kole Jeleniogórskim drugą parę 

stanowiło dwóch mężczyzn. 

Tabela 11: Uczestnicy programu lokalny streetworking 

Nazwa Koła Ilość uczestników 

 01.02 - 30.04.2021 15.03 - 15.06.2021 

Koło Dębica 2 (2 kobiety)  

Koło Gdańskie  2 (para mieszana) 

Koło Gorzowskie 2 (para mieszana) 2 (para mieszana) 

Koło Inowrocławskie  2 (para mieszana) 

Koło Jeleniogórskie 2 (para mieszana) 2 (dwóch mężczyzn) 
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Koło Kieleckie 2 (para mieszana)  

Koło Puławskie 2 (para mieszana)  

 

Praca na stanowisku streetworkera wymaga posiadania niezbędnych narzędzi pracy. W związku z tym 

każdy uczestnik otrzymał pulę pieniędzy na uzupełnienie wyposażenia. Streetworkerzy przeważnie na-

bywali odzież wierzchnią, tj. obuwie (12 osób), kurtki (10 osób), ale również wewnętrzną, np. bluzy, 

spodnie. Siedem osób uzupełniło ekwipunek o plecak lub torbę, po cztery - kupiło przedmioty ochrony 

osobistej oraz latarki, a sześć nabyło artykuły biurowe. W wyposażeniu lokalnych streetworkerów zna-

lazły się bilety miesięczne i apteczka (Wykres 12). 

Wykres 12: Wyposażenie lokalnych streetworkerów 

  

Miejsca, które patrolowali lokalni streetworkerzy można podzielić na 3 grupy: 

a. bez dachu nad głową: dworce, kanały, parki, skwery, plaże, zsypy, śmietniki, klatki schodowe, 

skupy złomu, centra handlowe itp. 

b. nietrwałe, niekonwencjonalne konstrukcje: altany, mobilne domki, baraki, kontenery,  

c. niezabezpieczone, niepewne obiekty: meliny, pustostany, bunkry itp.  
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Zdjęcie 15: Miejsce przebywania osób w ulicznej bezdomności 

Streetworkerom w obchodach często towarzyszyła Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei, zarządcy ogród-

ków działkowych czy właściciele lub ochrona terenów prywatnych. Ponadto utrzymywali stały kontakt 

z Policją, Pogotowiem Ratunkowym i pracownikami pomocy społecznej.  

Wsparcie, jakie mogły otrzymać osoby pozostające poza systemem pomocy społecznej i przebywające 

w przestrzeni publicznej, obejmowało głównie: 

a. rozmowę motywacyjno-wspierającą, 

b. udzielenie informacji o formach wsparcia instytucjonalnego, 

c. towarzyszenie do poradni odwykowej, łaźni, jadłodajni, ośrodka pomocy społecznej, 

d. pomoc w rejestracji do lekarza lub załatwieniu spraw urzędowych, 

e. przekazanie kocy, środków higienicznych, odzieży, suchego prowiantu (chleb, konserwy), 

f. udzielenie pierwszej pomocy medycznej, 

g. wezwanie pogotowia. 
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W miejscu, które wyglądało na zasiedlone a nie zastano osoby bezdomnej, streetworkerzy zostawiali 

ulotki informacyjne, a następnie wracali po dwóch - trzech dniach.  

W pięciomiesięcznym okresie lokalni streetworkerzy dotarli do 462 osobom, w tym 42 kobiet. Liczbę 

kontaktów, tymczasowych i utrzymywanych przez poszczególne grupy streetworkerów, podano w Ta-

beli 12. Ze zgromadzonych danych wynika, że populacja ludzi bezdomnych jest bardzo dynamiczna. 

Wśród wszystkich napotkanych kobiet bezdomnych z 12 streetworkerzy rozmawiali tylko raz, nato-

miast w grupie mężczyzn stały kontakt utrzymywali z 271 osobami (Wykres 13). Według opinii stree-

tworkerów przyczyną niższej liczby stałych kontaktów jest przemieszczanie się osób bezdomnych w 

poszukiwaniu miejsca schronienia, a także unikanie spotkań i niechęć do rozmów.          

Tabela 12: Wyniki lokalnych streetworkerów 

Nazwa Koła Liczba przejściowych kontaktów Liczba stałych kontaktów 

Koło Dębica 3 kobiety 

13 mężczyzn 

3 kobiety 

12 mężczyzn 

Koło  Gdańskie 8 kobiet 

51 mężczyzn 

4 kobiety 

24 mężczyzn 

Koło Gorzowskie I 6 kobiet 

47 mężczyzn 

2 kobiety 

36 mężczyzn 

Koło Gorzowskie II 8 kobiet 

69 mężczyzn 

6 kobiet 

53 mężczyzn 

Koło Inowrocławskie 1 kobieta 

17 mężczyzn 

9 mężczyzn 

Koło Jeleniogórskie I 17 mężczyzn 17 mężczyzn 

Koło Jeleniogórskie II 8 kobiet 

82 mężczyzn 

7 kobiet 

58 mężczyzn 

Koło  Kieleckie 59 27 

Koło Puławskie 8 kobiet 

65 mężczyzn 

8 kobiet 

35 mężczyzn 
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Wykres 13: Liczba kontaktów (przejściowych i stałych)   

 

 

Fundamentalnym dokumentem tworzonym przez streetworkerów była indywidualna karta kontaktu 

z osobą bezdomną. Pracownicy wypełniali ją bezpośrednio podczas pierwszego kontaktu, ale były sy-

tuacje, że uzupełniali ją w biurze. Karta kontaktu zawiera przede wszystkim podstawowe dane oso-

bowe, adresowe, historię bezdomności oraz przebieg kontaktu. Tabela 13 zawiera zbiorczą analizę 

danych zgromadzonych w kartach kontaktu przez lokalnych streetworkerów podczas pracy w środo-

wisku osób doświadczających bezdomności ulicznej. Druga kolumna opisuje sytuację, w jakiej znajdo-

wał się badany oraz jego postawę, natomiast druga zawiera liczbę osób, które wykazywały analogiczne 

zachowanie.    

Tabela 13: Zbiorcza analiza danych zgromadzonych na kartach kontaktu 

l.p. Rodzaj zachowania 
Liczba 
osób 

1. 

Przebywa w różnych miejscach, nie chce stałej pomocy instytucjonalnej, jednak 
czasem z niej korzysta, np. w celu wytrzeźwienia, ogrzania się, zjedzenia posiłku; 

Uważa, że jego sytuacja jest dobra; nie wykazuje zainteresowania ofertą pomo-
cową streetworkerów 

57 

2. Deklaruje podjęcie działań zmierzających do poprawy jakości życia; interesuje się 
proponowanymi formami pomocy 

42 

3. 
Osoba nie chce pomocy, pozostaje w sytuacji, w której zastali go streetworkerzy, 
przebywa w miejscach niemieszkalnych, bierny zawodowo, dominuje tu spożywa-
nie alkoholu, narkotyków 

34 

4. Bierny w kwestii zmiany sytuacji życiowej; nie potrzebuje zmiany 24 

5. Nieznany rozwój sytuacji (osoba widziana z daleka, brak kontaktu ze streetworke-
rami lub brak informacji na ten temat) 

22 
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6. Przebywa w placówce, ma stały dochód: zasiłek lub pracę 15 

7. 

Przebywa w różnych miejscach, nie chce stałej pomocy instytucjonalnej, jednak 
czasem z niej korzysta, np. w celu wytrzeźwienia, ogrzania się, zjedzenia posiłku;  

Jest aktywny w kwestii zarobkowej, ale nie ma stałego zatrudnienia, słucha propo-
zycji streetworkerów; czasem wykazuje zainteresowanie wsparciem 

9 

8. Deklaruje pozostanie w miejscu, które stworzył jako swój dom, nie przyjmuje po-
mocy dotyczącej zamieszkania w placówce 

7 

9. Mieszka u znajomych 5 

10. Osoba spoza rejonu miasta; propozycja wsparcia jest ograniczona 3 

11. Usamodzielnił się 3 

12. Usuwany z palcówek/mieszkań chronionego z powodu niestosowania się do regu-
laminu 

3 

13. Mieszka w lokalu socjalnym 2 

14. Ma własne mieszkanie, ale z jakiegoś powodu przebywa na ulicy 2 

15. Przebywa w placówce, jest bierny zarobkowo 2 

16. Przebywa w placówce, jest aktywny w kwestii zarobkowej, nie ma stałego zatrud-
nienia 

1 

17. Trudno stwierdzić w jakiej sytuacji jest osoba bezdomna; deklaruje, że ma się do-
brze 

1 

18. Wrócił do rodziny 1 

 

Z eksploracji lokalnych streetworkerów wynika, że większość napotkanych osób bezdomnych uważa 

swoją sytuację za właściwą, nie potrzebują zmian, jednak czasami korzystają z pomocy instytucjonal-

nej, celem wytrzeźwienia, ogrzania się lub zjedzenia posiłku. Niektórzy wykazywali zainteresowanie 

pomocą, niemniej jednak żadna z napotkanych osób w okresie realizacji działania nie przeszła do pla-

cówki stałego pobytu. Dodatkowo przebywanie w miejscach niemieszkalnych implikuje problemy z po-

zyskaniem i utrzymaniem stałej pracy zarobkowej, chociaż osoby bezdomne wyjawiały aktywność za-

wodową.  

Lokalni streetworkerzy spotkali kilkanaście osób, które wychodziły z kryzysu bezdomności, tj. przeby-

wały w placówkach, usamodzielniły się i podjęły prace zawodową.           

W celu monitorowania pracy streetworkerów co dwa tygodnie odbywały się zdalne zebrania robocze, 

podczas których pracownicy zdawali relację z powierzonych im obowiązków, omawiano trudności, 

dzielono się spostrzeżeniami, a także chwalono osiągnięciami. Uczestnicy bardzo cenili niniejsze spo-

tkania - niejednokrotnie podkreślali, że utrzymywanie kontaktu z innymi streetworkerami nie tylko 

dodaje sił w codziennej pracy, ale także buduje poczucie własnej wartości i wspólności.  
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Jak każde zajęcie, również streetworking ma mocne i słabe strony. Lokalni streetworkerzy m. in. na-

rzekali na żmudne wypełnianie dokumentacji, niesprzyjające warunki atmosferyczne, pokonywanie 

dużych dystansów, brak współpracy z służbami miejskimi. Wspominali o niebezpieczeństwach i zagro-

żeniach, chociaż najwięcej trudności sprawiało im nawiązanie kontaktu i zdobycie zaufania osoby bez-

domnej. Jednak najwięcej zmartwień przynosiło im brak szybkich efektów oraz odmowa pomocy. 

Mimo wspomnianych przeszkód osoby pracujące na stanowisku streetworkera dostrzegali wiele po-

zytywów niniejszej metody, a mianowicie: 

- uśmiech na twarzy osób, do których przychodzili, 

- kontakt z ludźmi oraz budowanie zaufania, 

- ufność, że uda się kogoś przekonać, aby skorzystał z pomocy instytucjonalnej,    

- radość osób bezdomnych z odwiedzin i udzielanego wsparcia, 

- możliwość poznania wartościowych ludzi, 

- satysfakcja z niesienia pomocy. 

Podsumowanie 

Wnioski z przeprowadzonych szkoleń 

Jedną z wartościowszych metod oceny zrealizowanego zadania jest zebranie informacji bezpośrednio 

od uczestników. Zatem poproszono beneficjentów projektu, aby w kilku słowach  wyrazili swoje zdanie 

na temat szkoleń, tj. ocenili zakres tematyczny, pracę trenerów, organizację, a także wskazali wady 

i zalety realizowanego projektu. Zdecydowana większość wypowiedziała się pozytywnie, np.: 

Umiejętne przekazywanie wiedzy. Pokazanie jak w praktyce wygląda praca streetworkera, przedsta-

wienie szans i zagrożeń wynikających z pracy z osobami bezdomnymi. Cenne wskazówki i doświadcze-

nia. Atrakcyjne miejsce szkolenia. 

Projekt prowadzony przez ludzi z dużą wiedzą, i co najważniejsze, potrafiących tę wiedzę przekazać. 

Jak dla mnie moduły były odpowiednio dobrane pod względem kolejności prowadzenia, pokazane było 

jak poszczególne kwestie mają na siebie wpływ i korelacje pomiędzy nimi. Co ważne, każdy z prowa-

dzących potrafił zrozumieć że ktoś może, ze względu na dotychczasowe doświadczenia może inaczej 

postrzegać, pewne kwestie inaczej. Wszyscy otwarci na dyskusję. 

Szkolenie przechodziłam dwa miesiące po podjęciu pracy w streetworkingu. Bardzo jestem wdzięczna 

za taki rodzaj szkolenia, ponieważ dużo się dowiedziałam, wymieniłam doświadczeniami i poznałam 

osoby, z którymi aktualnie nie utrzymuję kontaktu, ale w każdej chwili kontakt będę mogła odnowić. 

Szkolenie uwrażliwiło mnie jeszcze bardziej. Wiedza i książki które dostałam są i będą mi bardzo po-

mocne w pracy. 

Poznałam ciekawych ludzi, którzy zainspirowali mnie podejściem i wykonywaną pracą. Dobrze spotkać 

się, wymienić doświadczenie, kontakty, posłuchać innych, wzmocnić się w przekonaniu, że warto i wielu 

ludzi tak żyje i działa. 
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Dzięki temu że dobór uczestników projektu był tak różny (osoby z różnym doświadczeniem, w różnym 

wieku, pracujące w różnych miejscach) zebrane doświadczenia były jeszcze bardziej cenne i ciekawe. 

Poza tym forma szkolenia, która dzieliła się na formy praktyczne i teoretyczne, kilku prowadzących, 

sprawiała, że zajęcia były jeszcze ciekawsze. 

Zajęcia ciekawe, zakres tematyczny przydatny, spostrzeżenia i porady innych uczestników oraz wykła-

dowców z różnej części Polski bardzo cenne. 

Szkolenie było przygotowane na wysokim poziomie. 

Ankietowani dobrze ocenili pracę trenerów: 

- Właściwi ludzie na właściwym miejscu, 

- Znają temat i pracę, dysponują dużą wiedzą i umieją się nią podzielić, 

- Wysoki poziom prowadzonych zajęć, 

- Pan Olech jest bardzo dobrze przygotowany merytorycznie oraz posiada szerokie doświadcze-

nie, perfekcyjnie potrafi prowadzić szkolenie, ma umiejętności mówcy, 

- Wszyscy są kompetentni i potrafili zachęcić i przekazać wiedzę, 

- Przygotowanie osób prowadzących szkolenie odpowiadało mi. Osoby te były "praktykami" po-

siadali nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również stosowali ją w praktyce.  

- Prowadzący szkolenie dzięki swoim praktycznym doświadczeniom zdecydowanie rozwinęli 

u mnie moje patrzenie na cały problem jakim jest bezdomność. 

- Ważne, że wykładowcy opierali się na własnych doświadczeniach pracy z osobami bezdom-

nymi.  

Również pod względem merytorycznym szkolenie spełniło oczekiwania uczestników: 

- Tematy były dobrze dobrane i pogłębiały tematykę bezdomności oraz sposoby wsparcia osób 

bezdomnych. 

- Nabyłam wiedzę, której nie znałam, a którą wykorzystuje w pracy 

- Szkolenie i materiały szkoleniowe były bardzo dobrze opracowane, ciekawe. Wzbudziły we 

mnie zainteresowanie i utwierdziły mnie w przekonaniu do innowacyjnych metod pracy. 

- Materiały oraz informacje uzyskane podczas szkoleń są bardzo przydatne, innowacyjne i mo-

tywujące do dalszych działań.  

- Warte ćwiczeń i warsztatów dla osób pracujących z osobami w kryzysie bezdomności. Warto 

tworzyć programy i projekty z zaangażowaniem streetworkingu. 
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Wykres 14: Czy zagadnienia omawiane na szkoleniu były innowacyjne? 

 

 

Ponadto podkreślali, że wiedza praktyczna, wymiana doświadczeń, dyskusje dotyczące zachowań oraz 

zajęcia praktyczne były najbardziej interesującymi aspektami szkolenia: 

- Była to niepowtarzalna okazja do wymiany doświadczeń i pogłębienia wiedzy na temat stree-

tworkingu. Miałem również okazję, aby poznać wiele ciekawych osób. Uzyskane umiejętności 

wdrażam do codziennej pracy. 

- Dzięki temu, że dobór uczestników projektu był tak różny (osoby z różnym doświadczeniem, 

w różnym wieku, pracujące w różnych miejscach) zebrane doświadczenia były jeszcze bardziej 

cenne i ciekawe. 

- Szkolenie bardzo mi pomogło łączyć praktykę z teorią i lepiej rozumieć pewne przyczyny i skutki 

oraz pomogło mi uzupełnić swoją wiedzę praktyczną o cenne informacje teoretyczne. 

- Przykłady praktycznego zastosowania metod pracy streetworkera zrobiły na mnie największe 

wrażenie. 

- Wiedza i doświadczenie poparte konkretnymi przykładami i działaniami. Szkolenie warto-

ściowe z uwagi na prowadzenie przez praktyków. 

- Szkolenie dostarczyło nowych pomysłów oraz umożliwiło kontakt z innymi osobami zajmują-

cymi się tą tematyką, Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem - bezcenne. 

Aczkolwiek niektórzy wprowadziliby więcej zajęć praktycznych, szczególnie dotyczących komunikacji 

oraz pracy w terenie:  

- Dużą wartość mają dla mnie ćwiczenia praktyczne, np. scenki, których mogłoby być więcej. 

- Więcej wiedzy praktycznej niż teorii oraz wspólne szkolenia w terenie. 

- Ogólnie szkolenie merytorycznie spełnia oczekiwania, ale jest za krótkie, bo cała wiedza jest 

"w pigułce", szczególnie dział komunikacja w pracy streetworkera. Jeden dzień to za mało, aby 
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przećwiczyć różne warianty rozmowy, dialogu z osobami bezdomnymi. Ponieważ jest to praca 

bardzo dynamiczna, a lepsze przećwiczenie daje lepsze poczucie bezpieczeństwa pracowni-

kowi, bo ma większy warsztat i wie, jak zachować się w skrajnych sytuacjach.  

- Może spotkanie z oficerem służb mundurowych z doświadczeniem w pracy z osobami bez-
domnymi byłoby ciekawym elementem. 

Natomiast w przypadku szkoleń zdalnych zdecydowana większość (88,9%) wolałaby zmienić formę 

prowadzenia zajęć na stacjonarną: 

- Szkolenie bogate w nowe dla mnie treści. Bardzo dobrze przekazane przez prowadzących. Je-

dyna wada to za długi czas szkolenia przed komputerem w jednym dniu, co utrudniało przy-

swajanie nowych zagadnień. 

- Bardzo fajne szkolenie, jednak niestety z uwagi na epidemię covid-19 nie były możliwe zajęcia 

praktyczne, co znacznie pomogłoby w pracy z osobami zagrożonymi bezdomnością. 

Za metodą pracy na miejscu również opowiadają się trenerzy, ze względu na większe zaangażowanie 

uczestników w zajęcia, możliwość prowadzenia ćwiczeń, warsztatów, bardziej interaktywnych form 

edukacyjnych, bezpośredni kontakt z ludźmi i nawiązywanie bliższych relacji. Ponadto podczas zajęć 

stacjonarnych uczestnicy skupiali się wyłącznie na zdobywaniu wiedzy i umiejętności, zaś przy formie 

zdalnej zdarzało się, że byli uwikłani w inne zadania, np. dotyczące obowiązków służbowych czy ro-

dzinnych.     

Interesujący jest fakt, że u niektórych uczestników po przejściu czterodniowego szkolenia przeobraziło 

się postrzeganie osób bezdomnych i praca z nimi: 

- Udział w projekcie pozwolił mi na bardziej empatyczne podejście do osób bezdomnych. 

- Uczestnictwo w projekcie dało mi nowe spojrzenie na pracę z bezdomnymi, w tym ze schroni-

ska dla bezdomnych mężczyzn.  

- Udział w Projekcie znacznie przybliżył mi pracę z osobami bezdomnymi metodą "streetwor-

kingu". Uzyskane wiadomości poszerzyły mój zakres wiadomości oraz ułatwiają pracę w śro-

dowisku. 

- Poszerzyłam horyzonty, utwierdziłam się w moim postępowaniu z osobami bezdomnymi i na-

byłam równocześnie nową wiedzę i kompetencje. Poznałam sposoby pracy innych ośrodków 

pomocowych, szkolenie spełniło moje oczekiwania. 

- Podczas oraz po zakończeniu cyklu szkoleń zdałam sobie sprawę, iż streetworking nie jest je-

dynie pracą, jest pewnego rodzaju misją, w której należy zachować balans, tak by nie wypalić 

się zawodowo, a jednocześnie być zaangażowanym w pracę. 

- Uczestnictwo w projekcie podniosło moje kompetencje, wiedzę oraz umiejętności w skutecz-

nym pomaganiu osobom w kryzysie bezdomności. 

Ankietowani deklarowali wykorzystywanie zdobytej wiedzy w pracy zawodowej (Wykres 15): 

- Na pewno szkolenie dało mi możliwość korzystania z metod, jakie były opisywane w trakcie 

szkolenia, w pracy zawodowej.  
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- Udział w projekcie "Akademia streetworkingu" przygotował mnie teoretycznie do pracy jako 

streetworker. Zaraz po ukończeniu szkolenia podjąłem pracę jako streetworker w Ośrodku Po-

mocy Społecznej. Patrząc teraz z perspektywy czasu, po dwóch latach praktyki, muszę przy-

znać, że nabyta wiedza bardzo dużo mi pomogła w tym początkowym okresie pracy. 

- Obecnie pracuję z grupą osób bezdomnych jako organizator społeczności lokalnej, ale w swo-
ich działaniach wykorzystuję metodę streetworkingu. 

- Wiedza zdobyta na zajęciach obecnie jest bardzo przydatna dla mnie w mojej pracy zawodo-
wej. 

- Nabyta wiedza pomogła mi na zwiększenie skuteczności wykonywanej pracy (pracownik so-
cjalny/ opiekun w noclegowni). 

- Wiedza uzyskana w trakcie projektu bardzo przydała mi się w pracy. Niektóre metody pró-
buję wykorzystać.  

Wykres 15: Czy wykorzystujesz wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie projektu? 

 

 

Oczywiście pojawiły się negatywne opinie: 

- Moduł III dotyczący komunikacji, jak dla mnie, był prowadzony zbyt chaotycznie.   

- Niczego się nie dowiedziałem poza osobistymi "wycieczkami" prowadzących. 

- Nie jestem zwolennikiem warsztatów w pomieszczeniach, raczej więcej czasu wolałabym po-

święcić na wiedzę merytoryczną. 

- Osobiście liczyłam na bardziej praktyczne informacje niż zobaczenie książki "Podręcznik stree-

tworkera bezdomności" w formie prezentacji. Osoby zainteresowane tematem przeczytają 

książkę i skorzystają z jej rad, w związku z tym liczyłam na bardziej warsztatowe podejście niż 

"sucha" wiedza. 

Niemniej jednak szkolenie zostało ocenione wysoko, zwłaszcza że większość uczestników rekomen-

duje udział w niniejszym projekcie. 
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Wykres 16: Czy rekomendujesz udział w projekcie innym osobom zainteresowanym metodą stree-
tworkingu? 

 

Podsumowując powyższe opinie należy uznać, iż szkolenie zostało właściwie przygotowanie i przepro-

wadzone. Zakres merytoryczny, materiały dydaktyczne oraz formy prowadzenia zajęć odpowiadały 

przyswajaniu wiedzy i umiejętności z zakresu streetworkingu. Przygotowanie dydaktyczne i doświad-

czenie zawodowe trenerów wspomogły proces kształcenia. Z pewnością warto wprowadzić więcej za-

jęć praktycznych, np.: scenki, symulacje, warsztaty, szczególne w zakresie komunikacji oraz ćwiczeń 

terenowych w środowisku osób bezdomnych. Program szkolenia dobrze wzbogacić o zagadnienia spe-

cjalistyczne, np. zdrowie psychiczne czy bezpośrednią pracę ze służbami publicznymi, tj. Policja, Straż 

Miejska czy Pogotowie Ratunkowe, ze względu na wzajemne kontakty streetworkerów i pracowników 

niniejszych instytucji. Aby zachować trwałość przekazanej wiedzy i umiejętności u przeszkolonych 

osób, należałoby wprowadzić konsultacje indywidualne i grupowe.        

Wnioski z działań pilotażowych 

Populacja osób bezdomnych w trakcie pandemii wirusowej jest wyjątkowo narażona na niebezpie-

czeństwo zakażenia. Po pierwsze należą do grup podwyższonego ryzyka z racji swojego wieku, stanu 

zdrowia i braku możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb. Po drugie nie posiadają fundamen-

talnych zasobów, potrzebnych do wypełnienia wszystkich zaleceń i obowiązków, narzucanych w trak-

cie pandemii przez państwo oraz służby sanitarno-epidemiologiczne. Toteż społeczność osób bezdom-

nych pozostawiona bez wsparcia, w krótkim czasie może przekształcić się w skupiska zakażeń i nowe 

ogniska rozprzestrzeniania się wirusów.  

Zatem w trakcie pandemii wirusowej jest niezbędna reorganizacja pomocy osobom bezdomnym w za-

kresie placówkowym, jaki i ulicznym. Pierwszy obszar powinien objąć działania zabezpieczające osoby 

bezdomne w klasycznych ośrodkach, takie jak: 

● ograniczenie wyjść podopiecznych z placówek, 
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● zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców, 

● ograniczenie transferu osób między placówkami, w tym przyjmowanie nowych podopiecz-

nych, 

● ograniczenie ilości zmian kadry, 

● ograniczenie kontaktów z osobami spoza placówek oraz między mieszkańcami, 

● zabezpieczenie mieszkańców i pracowników w środki ochrony osobistej, 

● ograniczenie przyjmowania nowych podopiecznych, 

● stworzenie placówki buforowej. 

Natomiast wsparcie na poziomie ulicznym będzie skuteczne, jeżeli zawęzi się ruchliwość osób bez-

domnych pozostających na ulicy, przez działania tj.: 

● informowanie i edukowanie o zagrożeniach pandemicznych, 

● zachęcanie do korzystania z ośrodków dla osób bezdomnych, 

● wyposażenie w środki podstawowej ochrony osobistej, 

● zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, 

● zapewnienie regularnych patroli streetworkerów, 

● uruchomienie wsparcia mobilnego, 

● wprowadzenie rozwiązań niskoprogowych, 

● zawieszenie rejonizacji świadczonej pomocy 

Wszystkie opisywane zmiany i działania należy wprowadzać systemowo i holistycznie, na terenie całej 

gminy, bądź obszaru administracyjnego. Dokładny opis proponowanych rozwiązań zawarto w raporcie 

dr Pawła Jaskulskiego pt. Wypracowanie i przetestowanie procedur pracy streetworkerów i świadcze-

nia przez nich pomocy osobom bezdomnym przebywającym w przestrzeni publicznej w sytuacji kryzy-

sowej, w tym pandemii wirusowej COVID-19, wykonanego na zlecenie Zarządu Głównego Towarzystwa 

Pomocy im. św. Brata Alberta. 

Wnioski z programu lokalny streetworking 

Realizując szkolenie z zakresu pracy metodą streetworkingu niezbędne jest wprowadzenie praktyki 

zawodowej. Zatrudnienie uczestników pomaga ugruntować wiedzę zdobytą podczas zajęć oraz wyćwi-

czyć potrzebne umiejętności. Warto zadbać, aby formą zaangażowania była umowa o pracę, gdyż gwa-

rantuje to stabilność oraz poczucie, że dla jednostki streetworking jest jednym z kluczowych elemen-

tów wychodzenia z kryzysu bezdomności, a nie tymczasowym lub dodatkowym wsparciem, jak w przy-

padku umów zlecenia czy o wolontariat. Ponadto praca “dorywcza” często zniechęca do podjęcia się 

streetworkingu. 
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Ponieważ streetworkerzy pracują w przestrzeni publicznej z człowiekiem, który podlega ciągłym zmia-

nom, zatem jest potrzebne stałe uzupełnianie wiedzy i wzmacnianie sprawności. Najlepszym rozwią-

zaniem są szkolenia czy prelekcje połączone z żywą dyskusją. Na seminariach winno poruszać zagad-

nienia dotyczące, m. in. komunikacji, aspektów psychologiczno-społecznych, tematów związanych 

z ochroną zdrowia, życia, bezpieczeństwem itp. Ponadto wspólne spotkania podnoszą poczucie war-

tości, sprawczości oraz celowości podejmowanych działań na rzecz osób bezdomnych. Niniejsze za-

biegi z jednej strony wzmacniają pracowników, a z drugiej zmniejszają ryzyko wypalania zawodowego.   

Streetworker wychodząc do pracy zabiera podstawowe wyposażenie. Zgodnie ze standardem ekwipu-

nek zawiera m. in. odzież dopasowaną do pory roku, apteczkę, telefon komórkowy, gaz pieprzowy, 

latarka, scyzoryk, bilety komunikacji miejskiej, informator, notatnik. Jednakże postęp techniczny wpro-

wadza nowe systemy, które usprawniają pracę streetworkerów. Przykładem takiego rozwiązania jest 

aplikacja Arrels, która umożliwia szybsze i skuteczniejsze odnajdywanie osób bezdomnych przebywa-

jących w przestrzeni publicznej, a następnie udzielanie im wsparcia. Obecnie narzędzie funkcjonuje na 

terenie Gdańska, jednak winno zostać wdrożone na pozostałych obszarach Polski.  

Zakończenie 

W trakcie realizacji projektu pojawiło się wiele pytań, w tym jedno najważniejsze: Co osoba bezdomna 

będzie miała z tych działań?  

Streetworking jest ważnym narzędziem pracy z osobami bezdomnymi przebywającymi w przestrzeni 

publicznej, ponieważ kieruje uwagę bezpośrednio na osobę bezdomną. Streetworker zbliża się do niej, 

poznaje jej potrzeby i rozpoczyna z nią pracę ku wyjściu z bezdomności w jej środowisku. To jest trudna 

praca i wymaga wielu umiejętności, odpowiedniej wiedzy oraz ciągłego doskonalenia. Najlepszą formą 

osiągnięcia wysokiego poziomu sprawczości są szkolenia, ćwiczenia i praktyka. Należyte przygotowa-

nie zapewnia skuteczną i adekwatną pomoc w wychodzeniu z bezdomności. Osoba bezdomna styka 

się ze specjalistą, który zaopatrzony w odpowiednie narzędzia świadczy właściwe wsparcie.  
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Wykres 17: Czy metoda streetworkingu jest skutecznym narzędziem pracy w wychodzeniu z kryzysu 
bezdomności? 

 

Ponadto 85,70% uczestników projektu potwierdza, że metoda streetworkingu jest skutecznym narzę-

dziem pracy w wychodzeniu z bezdomności. W uzasadnieniu napisali m. in.: 

- streetworkerzy docierają do miejsc i osób, o których niewiele osób wie, 

- systematyczna praca streetworkerów daje szansę na przekonanie osób przebywających na 

ulicy do korzystania ze wsparcia instytucjonalnego, 

- dzięki tej metodzie osoby w bezdomności, odzyskują zaufanie do obcych, gdyż relacja jest na-

wiązywana w ich środowisku, 

- streetworkerzy nie oceniają, są empatyczni i skłonni do pomocy, jednak nie wyręczają, 

- to pierwszy etap na polepszenie sytuacji życiowej osób bezdomnych. 

Model innowacyjnych rozwiązań, zaproponowany i przetestowany przez Towarzystwo Pomocy im. św. 

Brata Alberta w trakcie realizacji projektu „Akademia Streetworkingu”, tj. szkolenia streetworkerów 

połączone z praktyką, wdrożenie metod pomocy w sytuacjach kryzysowych, takich jak epidemia, oka-

zał się w pełni odpowiadać na zapotrzebowanie sektora pomocy społecznej. 
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