
Gmina Miejska Przemyśl 

serdecznie zaprasza do udziału w projekcie społecznym:  

„Pomoc w organizowaniu  

profesjonalnego streetworkingu” 
Celem projektu jest powołanie zespołu streetworkerów w Przemyślu oraz wyposażenie jego przedstawicieli 
w umiejętności pracy „metodą streetwork” wraz z utworzeniem lokalnej strategii działania w zakresie pracy z dziećmi 
i młodzieżą spędzającą czas „na ulicy” miasta.  

 
zapisy tylko do 15 czerwca 2010r.  

(decyduje data doręczenia)  
  

W nieprzekraczalnym terminie prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia wraz z dołączonym CV prześlij:  

 pocztą tradycyjną na adres: Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „ORATORIUM”, ul. Basztowa 15,    

37-700 Przemyśl - albo: 

 faxem na numer: 12 3917485 - albo: 

 e-mailem: przemysl@streetworking.pl 

 

Formularze zgłoszeniowe można pobrać: 

 ze strony: www.STREETWORKING.pl  (zakładka: Projekty/Przemyśl)   

 w siedzibie ww. Świetlicy - w godzinach dyżurowania Koordynator Projektu  

 w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Ratuszowej 10a.  

 

Szczegółowych informacji udziela Koordynator Projektu w Przemyślu: Pani Małgorzata Bazan w trakcie dyżurów pełnionych w siedzibie 
Świetlicy: od poniedziałku do środy w godzinach 16:30-18:30 oraz czwartek 14:30-17:30.   

w ramach projektu przeszkolonych zostanie do 20 wolontariuszy lub pracowników  

instytucji, organizacji oraz placówek podejmujących na terenie miasta Przemyśla  

działania z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej 

Sponsor projektu: Gmina Miejska PRZEMYŚL  

Bezpośredni wykonawcy: 

Instytucje zespolone w Programie „Profesjonalny STREETWORKING”  

www.STREETWORKING.pl 

Lider projektu: 

Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „ORATORIUM”  

prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr  Świętego Michała Archanioła  

Obowiązki uczestnika projektu:   

 aktywny udział w 5 dniowym warsztacie nt. „pracy metodą streetwork” i tworzenia „lokalnej strategii 
streetworkingu” (Przemyśl, 22-26 czerwca 2010r.) 

 zaangażowanie w  rozwój własnych umiejętności „pracy metodą streetwork” (podjęcie dyżurów streetwork 
w Przemyślu) 

 aktywny udział w 4 jednodniowych superwizjach (Przemyśl, w okresie od sierpnia do listopada 2010r.)  

Streetworking („praca uliczna”) jest narzędziem pomocy społecznej wobec tych osób, które z różnych przyczyn same nie zgłaszają się do instytucji 

pomocowych z powodu niewiedzy lub uwarunkowań społecznych.  

To nowoczesne narzędzie polega przede wszystkim na bezpośrednim docieraniu pracowników do konkretnych ludzi będących w sytuacjach 

kryzysowych w ich własnym środowisku np. osób: bezdomnych, zaniedbanej wychowawczo młodzieży, dzieci ulicy, itp. 

http://www.STREETWORKING.pl

