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Szanowni Państwo, w imieniu Partnerstwa Pozarządowego projektu 1.18 "Tworzenie i rozwijanie
standardów usług pomocy i integracji społecznej" zadanie 4 – „Działania w zakresie standaryzacji
pracy z bezdomnymi, w tym opracowanie Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności
(GSWB)”, pragniemy poinformować o wyłonieniu Partnerstw Lokalnych do pierwszego etapu konkursu oraz
złożyć serdeczne gratulacje
tym partnerstwom, które przeszły pomyślnie przez I etap
konkursu na wykonanie pilotażowego wdrażania standardów
usług w zakresie bezdomności
i
przetestowanie
Modelu
Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności.
W związku z tym pragniemy
przedstawić kilka najważniejszych informacji, które związane są z najbliższymi projektowymi działaniami i wydarzeniami.
Na początku października
Partnerstwa Lokalne objęte
zostały wsparciem merytorycznym opiekunów merytorycznych wdrożeń. Zaplanowano spotkania oraz szkolenia z modelu
GSWB skierowane dla osób kluczowych z punktu widzenia realizacji projektu oraz diagnozy lokalne. Część z tych działań nabiera tempa, inne będą dopiero realizowane.
Na załączonej mapie przedstawiamy
partnerstwa, które przeszły I etap
konkursu. Zapraszamy wszystkich
również do odwiedzania naszej nowej
strony projektowej, na której będą
zamieszczane informacje ze wszystkich działań projektowych.
http://www.standardypomocy.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Cała Polska szkoli się
Ruszyły długo oczekiwane przez wszystkich szkolenia kluczowych przedstawicieli Partnerstw Lokalnych z Modelu
Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności. Szkolenia
mają służyć lepszemu zrozumieniu produktu, jakim jest

Model GSWB, a także ułatwić proces wdrożenia go w życie
w ramach kolejnego etapu konkuru na pilotażowe wdrażanie
Modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności.
Przeszkolonych zostanie ponad 350 osób.

Diagnozy Lokalne ruszyły
Jednym z produktów naszego projektu są Diagnozy Lokalne
realizowane w ramach opieki merytorycznej nad Partnerstwami Lokanymi wybranymi w ramach pierwszego etapu
konkursu na pilotażowe wdrażanie modelu GSWB. Działania związane z diagnozami ruszyły. Wyłonionych
6 zespołów badawczych pracuje na terenie całej Polski.

W ramach diagnoz realizowane są między innymi wywiady
indywidualne z kluczowymi przedstawicielami partnerstw,
ankiety z osobami bezdomnymi i desk reaserch.
Mamy nadzieję, że dzięki temu projektowi zostanie profesjonalnie zdiagnozowanych 30 gmin pod względem problemu bezdomności. Raporty z diagnoz przwidywane są na
koniec stycznia 2012 roku.

ABC fazy diagnozy
Opracowano materiały edukacyjne będące przystępnym kompendium treści zawartych w raportach z fazy
diagnozy. Jest to tekst, który powinien przypaść do
gustu wszystkim tym, którzy w łatwo podany sposób

chcieliby zapoznać się z naszym raportem.
Materiały dostępne na stronach www.gswb.org.pl i
www.standardypomocy.pl

Konferencja ministerialna we Wrocławiu
26 września 2011 r. w Regionalnym Centrum Turystyki
Biznesowej przy Hali Stulecia we Wrocławiu odbyła się
zorganizowana przez Polską Prezydencję UE konferencja
ministerialna pod tytułem "Innovative Responses to the
Impact of the Crisis", której celem było zidentyfikowanie
wpływu kryzysu ekonomicznego na społeczeństwa europejskie i prowadzone przez kraje członkowskie UE polityki
zabezpieczenia społecznego oraz promowanie eksperymentalnych programów z zakresu polityki społecznej, jako narzędzi poprawiania, jakości i efektywności kosztowej polityk społecznych krajów członkowskich. Do udziału w konferencji zaproszono przede wszystkim ministrów odpowiedzialnych za sprawy społeczne krajów członkowskich,
wśród innych uczestników znaleźli się także usługodawcy z
sektora pozarządowego, w tym reprezentująca sektor bez-

domności sieć FEANTSA. Część warsztatowa konferencji
podzielona została na pięć warsztatów - edukacja, zatrudnienie, bezdomność, płaca minimalna i młodzież. Podczas
warsztatu poświęconego bezdomności w sposób obszerny
zaprezentowana została realizacja projektu 1.18 PO KL
"Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" w obszarze Zadania 4 poświęconego stworzeniu Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem i wywołała burzliwą dyskusję. Ponadto, na warsztacie
poświęconym bezdomności zaprezentowano realizowane
w UE projekty "Housing First Europe" oraz "Hope in Stations".
Jakub Wilczek
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
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