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Szanowni Państwo ! Partnerzy projektu
systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie
standardów usług pomocy i integracji
społecznej” w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym:
opracowanie modelu „Gminnego Standardu
Wychodzenia z Bezdomności”, pragną przedłożyć finalny produkt z realizacji pierwszej fazy projektu - Diagnozy.
Pierwsza faza projektu realizowana była od września 2009 roku do czerwca 2010. Przedstawiona diagnoza problematyki
bezdomności podzielona została na dwie części. Pierwsza stanowi część przygotowaną przez Zespół Badawczy, obejmuje
ona kompleksowe ujęcie zjawiska bezdomności w Polsce od skali i charakteru zjawiska, poprzez problemy systemowe po
analizy ram prawnych. Druga część stanowi opracowanie przygotowane przez Grupy Eksperckie, składające się z osób o
możliwie największym doświadczeniu praktycznym i wiedzy teoretycznej w wyszczególnionych zakresach. Eksperci
rekomendowani zostali przez poszczególne podmioty odpowiedzialne za przydzielone im zakresy tematyczne. Dodatkowym dla nich wsparciem byli eksperci zewnętrzni – osoby spoza struktur organizacji partnerskich, ale o bogatym i
niezwykle cennym doświadczeniu i dorobku zawodowym.
Przedstawiony raport z fazy diagnozującej opisuje aktualny stan problematyki, ujęty w następujących obszarach tematycznych:
1.streeworking (podmiot odpowiedzialny – PFWB);
2.praca socjalna (podmiot odpowiedzialny – TPBA);
3.mieszkalnictwo i pomoc doraźna (podmiot odpowiedzialny – Caritas);
4.partnerstwa lokalne (podmiot odpowiedzialny – Barka);
5.zdrowie (podmiot odpowiedzialny – MONAR);
6.zatrudnienie i edukacja (podmiot odpowiedzialny – SOD);
Prace Grup Eksperckich i Zespołu Badawczego trwały od grudnia 2009 roku i zakończyły się w czerwcu 2010 roku.
Łącznie nad raportem z fazy diagnozy pracowało niemal 100 ekspertów z różnych sektorów i badaczy z całej Polski.
Zrealizowano około 50 spotkań ekspertów i badaczy, niektóre z nich połączone były z wizytami studyjnymi. Niniejszy
raport jest pierwszym zbiorowym opracowaniem tak kompleksowo podsumowującym kilkunastoletnie funkcjonowanie
systemu polityki społecznej wobec zjawiska bezdomności. W ramach diagnozy skatalogowaliśmy istniejące dzisiaj
doświadczenia, formy pomocy oraz programy w zakresie streetworkingu, pracy socjalnej, mieszkalnictwa i zakwaterowania, pomocy doraźnej, zdrowia, partnerstwa a także rynku pracy i edukacji. Zebraliśmy, uspójniliśmy i zanalizowaliśmy
istniejące i realizowane w Polsce filozofie, modele, metody i standardy w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności.
Całość raportu obejmuje nie tylko problematykę integracji społecznej ludzi bezdomnych, ale także zagadnienie interwencji
oraz prewencji bezdomności, jako niezbędnych elementów systemu rozwiązywania problemu bezdomności.
Przygotowaliśmy także odrębne opracowanie zawierające najważniejsze i kluczowe rekomendacje, które posłużą dalszej
pracy projektowej w fazie budowania modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności".
Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ocenia Raport z Diagnozy Zadania
4 jako niezwykle cenny pod względem analityczno- diagnostycznym materiał .

RAPORT znajduje się na stronie http://www.gswb.org.pl
Zapraszamy gorąco Państwa do włączenia się w dyskusję nad projektem poprzez
udział w cyklu spotkań, na których będą prezentowane poszczególne zagadnienia
poruszane w projekcie systemowym.

Terminy debat tematycznych:
1. Debata nr 1 – organizator CARITAS Kielce, współorganizator
MONAR - temat Mieszkalnictwo/Zdrowie, termin: 16.11.2010 warsztaty dla
młodzieży, debata dla wszystkich 17.11.2010 Kielce
kontakt: jkowalik@caritas.pl
2. Debata nr 2 – organizator BARKA, współorganizator SOD –
temat: Zatrudnienie/Edukacja/Partnerstwo, termin: 8-9.12.2010 Poznań
kontakt: michal.remisz@barka.org.pl
3. Debata nr 3 – organizator TPBA, współorganizator PFWB – temat
Praca Socjalna/Streetworking, termin: 24-25.01.2010 Wrocław
kontakt: piekielska@bratalbert.org.pl czochara@bratalbert.org.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”,
zadanie nr 4 - w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym:
opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”

Wstępna informacja o planowanym konkursie na
pilotażowe wdrażanie standardów usług w obszarze
bezdomności oraz Modelu „Gminny Standard
Wychodzenia z Bezdomności” (GSWB).
Szanowni Państwo,
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich wespół z partnerami zadania 4
projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy
i integracji społecznej” w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi
w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia
z Bezdomności” - Pomorskim Forum na rzecz Wychodzenia
z Bezdomności, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta, Stowarzyszeniem MONAR, Caritas Diecezji Kieleckiej, Siecią BARKA oraz
Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi pragnie poinformować i zainteresować
zbliżającym się konkursem na pilotażowe wdrażanie standardów usług
w obszarze bezdomności oraz Modelu „Gminny Standard Wychodzenia
z Bezdomności” (GSWB).
Na Model GSWB złożą się standardy usług skierowane do osób bezdomnych i
zagrożonych bezdomnością w następujących obszarach:







Streetworkingu
Pracy socjalnej
Mieszkalnictwa i pomocy doraźnej
Partnerstw lokalnych
Zdrowia
Zatrudnienia i edukacji

W chwili obecnej partnerstwo projektowe pracuje nad standardami usług w niniejszych obszarach, a także nad całym modelem. Model GSWB oraz standardy
usług w sferze rozwiązywania problemu bezdomności dostępne będą w kwietniu
2011 roku.
Konkurs, ogłoszony najprawdopodobniej w styczniu 2011 roku, skierowany
będzie do partnerstw lokalnych złożonych z przynajmniej dwóch obligatoryjnych
podmiotów - Ośrodka Pomocy Społecznej w danej gminie oraz organizacji
pozarządowej działającej na polu wykluczenia społecznego w tym zapobiegania i
rozwiązywania problemu bezdomności. Promowane oczywiście będą szerokie,
kilkupodmiotowe, międzysektorowe i międzywydziałowe partnerstwa kompleksowo podejmujące zagadnienie zwalczania problemu bezdomności na danym
terenie.
W pierwszej fazie Konkursu (kwiecień 2011) wybrane zostaną 32 partnerstwa
lokalne z 16 województw w całej Polsce – 14 dużych gmin (powyżej 100 tyś.
mieszkańców), 10 średnich (powyżej 20 tyś mieszkańców) i 8 małych gmin
(poniżej 20 tyś mieszkańców).
W ramach przygotowywania partnerstw lokalnych do wdrażania standardów
usług, gminy te zostaną objęte 6 miesięcznym wsparciem poszczególnych Partnerów. Każdy Partner, poprzez pracę opiekunów merytorycznych partnerstwa lokalnego, obejmie wsparciem 6 partnerstw lokalnych, według klucza regionalnego:







BARKA – województwo zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie; (6 partnerstw)
TPBA ZG – województwo dolnośląskie, opolskie, śląskie; (6 partnerstw)
CARITAS – województwo świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie;
(6 partnerstw)
MONAR – województwo lubelskie, łódzkie, podlaskie; (6 partnerstw)
STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI – województwo mazowieckie; (2 partnerstwa)
PFWB – województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińskomazurskie; (6 partnerstw).
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Wstępnie wybrane partnerstwa lokalne zostaną objęte wsparciem merytorycznym
w zakresie:

prowadzenia i zarządzania Partnerstwem

przygotowania i realizacji diagnoz lokalnych

poznania Modelu GSWB oraz standardów usług składających się na
niniejszy model

tworzenia projektów na rozwiązania w ramach Modelu GSWB, które
gminy będą planowały wdrażać w ramach pilotażu. Merytoryczna zasadność zawartych w ramach projektu rozwiązań, stanie się głównym
kryterium ostatecznego wyboru gmin do wdrażania. Partnerstwa będą
zobowiązane do przedłożenia projektów wdrażania elementów GSWB
do akceptacji w październiku 2011.
W drugiej fazie konkursu spośród 32 partnerstw lokalnych, ostatecznie do
wdrażania pilotażu zostanie wybranych 16 partnerstw (reszta partnerstw stanowić
będzie listę rezerwową). Docelowo w listopadzie 2011 pilotażem objętych zostanie 16 województw (w każdym województwie jedno partnerstwo), pilotaż
wdrażania standardów usług w zakresie bezdomności zrealizowany zostanie na
terenie 7 dużych gmin, 5 średnich oraz 4 małych.
16 partnerstw w całej Polsce ze wszystkich województw, przez 18 miesięcy od
listopada 2011 do kwietnia 2013 roku testować i pilotażowo wdrażać będzie
standardy usług w zakresie bezdomności i Model GSWB. Wszystkie partnerstwa
lokalne wspierane będą przez realizatorów projektu.
Wszystkie 16 partnerstw lokalnych otrzyma dofinansowanie realizacji własnych
projektów, których celem będzie pilotażowe wdrażanie standardów usług w
zakresie bezdomności i przetestowanie Modelu GSWB. Łącznie na realizację
zadań związanych z pilotażem w partnerstwach lokalnych przeznaczono niemal 15
milionów złotych.
Realizatorzy projektu zakładają, że celem realizacji pilotażu poprzez przetestowanie i zweryfikowanie opracowanych standardów oraz modelu, jest wypracowanie
ostatecznego ich kształtu oraz przygotowanie odpowiednich rozwiązań systemowych, programowych i legislacyjnych umożliwiających ich wdrożenie w całej
Polsce.
Wytyczne konkursowe, wraz z pełną listą kryteriów konkursowych, ogłoszone
zostaną na stronie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (www.crzl.gov.pl) oraz
partnerów projektowych najprawdopodobniej w styczniu 2011r.
Już teraz zapraszamy do zainteresowania się projektem, a także materiałami
wypracowanymi przez partnerów projektowych. Prosimy także o wstępne
rozważenie udziału w Konkursie i pilotażowym wdrażaniu standardów usług w
zakresie rozwiązywania problemu bezdomności i Modelu GSWB.

Bieżące informacje na temat projektu
http://www.gswb.org.pl
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