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

Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności
zapraszają pracowników organizacji pozarządowych i ośrodków pomocy społecznej
do udziału w szkoleniu

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

Szkolenie odbędzie się
w dn. 4-5 i 18-19 sierpnia 2020 r. w Krakowie
Uczestnicy: pracownicy, którzy w ramach swoich obowiązków prowadzą działania w środowisku osób
bezdomnych i chcą się specjalizować w kierunku streetworkingu.
Główny cel: podniesienie kompetencji i wiedzy oraz zdobycie umiejętności w zakresie stosowania
metody streetworkingu.
Program szkolenia bazuje na Modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności i obejmuje część
teoretyczną oraz praktyczną:
• Bezdomność i wykluczenie społeczne (6 godz.),
• System pomocy osobom bezdomnym (2 godz.),
• Metodyka pracy metodą streetworkingu (6 godz.),
• Współpraca ze służbami i innymi podmiotami (2 godz.),
• Komunikacja w pracy streetworkera (6 godz.),
• Podstawy etyczne (2 godz.),
• Zachowania bezpieczne (zajęcia w terenie, 3 godz.),
• Praktyczne aspekty pracy metodą streetworkingu (zajęcia w terenie, 5 godz.).
Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, wykwalifikowanych trenerów, wyżywienie, nocleg
oraz zwrot kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej dla osób spoza miejsca szkolenia (powyżej
50 km) maksymalnie do 40 zł w jedną stronę.
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.bratalbert.org oraz w siedzibie Towarzystwa.
Informacji udzielają:
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności
Iwona Gacka
Tomasz Zgliński
iwona.gacka@tpba.pl, tel. 694 958 951
szkoleniapfwb@gmail.com, tel. 500 343 466

„Akademia streetworkingu”
Projekt wdrożeniowy finansowany w ramach
Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKAC JA ROZWÓJ
Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

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