
 

 

  

                                       

Nabór przedstawicieli  

instytucji współpracujących przy wdrażaniu Gminnego Modelu Wychodzenia z Bezdomności  

w ramach projektu   

„Mój dom – kompleksowy program wsparcia wychodzenia z bezdomności w oparciu o wzorzec 

włoski”. 

 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lubinie ogłasza 
nabór dla pracowników instytucji współpracujących przy wdrażaniu Gminnego Modelu Wychodzenia  
z Bezdomności w ramach projektu „Mój dom – kompleksowy program wsparcia wychodzenia z bezdomności 
w oparciu o wzorzec włoski”. 
 
Projekt „Mój dom – kompleksowy program wsparcia wychodzenia z bezdomności w oparciu o wzorzec 
włoski” realizowany jest w ramach Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.  
 
Lider: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie 
Partner Krajowy: Gmina Miejska Biała Podlaska 
Partner Ponadnarodowy:  Fondazione Casa della Carit A. Abriani 

Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora 
 
Krótki opis projektu 
 
Celem projektu jest zwiększenie efektywności i podniesienie jakości systemu rozwiązywania problemu 

bezdomności poprzez opracowanie i wdrożenie GMINNEGO MODELU WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI 

zawierającego wystandaryzowane kompleksowe usługi skierowane do osób bezdomnych w oparciu o model 

włoski i we współpracy z partnerem ponadnarodowym. Projekt przewiduje: 

- zintegrowane, długofalowe wsparcie w zakresie zapewnienia osobie bezdomnej stałej formy zamieszkania,  

w integracji ze społecznością lokalną, z zastosowaniem mieszkania przejściowego o charakterze treningowym 

oraz 

- przygotowanie służb społecznych oraz innych instytucji do wsparcia osób zagrożonych bezdomnością. 

 
Zakres współpracy  

Instytucja, która deleguje swojego pracownika do udziału w projekcie będzie miała realny wpływ na 

wypracowanie rozwiązania, możliwość korzystania z rozwiązania w przyszłości oraz udział w szkoleniu wg niżej 

przedstawionego programu.  

Jednocześnie, instytucja delegująca będzie maiła możliwość wdrożenia rozwiązania do praktyki swojej instytucji 
poprzez uchwały / decyzje uprawnionych organów instytucji o włączeniu nowego rozwiązania w praktykę 
funkcjonowania. 
Wdrożenie rozwiązania odbywa się w granicach uprawnień i możliwości danej instytucji i nie wymaga (poza 
deklaracją w postaci decyzji / uchwały) innego potwierdzenia. Szczegóły rekomendacji wdrożenia zostaną 
opracowane w ramach projektu. 
 
  
Kandydaci : 
 
1. Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli instytucji niezbędnych do wdrożenia wypracowanego 
rozwiązania tj kluczowych pracowników instytucji współpracujących w ramach  Gminnego Modelu 
Wychodzenia z Bezdomności: 
a)Urząd Miasta w Białej Podlaskiej 
a) kuratorzy sądowi 



 

 

  

                                       

b) organizacje pozarządowe 
c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej (jednostka podległa Gminie Miejskiej Biała Podlaska) 
MOPS 
d) Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej 
d) placówki systemu opieki zdrowotnej 
e) policja i straż miejska,  
 
którzy spełniają poniższe warunki: 

a) min. 1 roczny staż pracy w  instytucji zgłaszającej, 

b) gotowość do podniesienia umiejętności, kwalifikacji i kompetencji zawodowych w zakresie realizacji  

obowiązków służbowych na rzecz osób bezdomnych,  

c) uzyskają pisemną zgodę instytucji delegującej do udziału w projekcie oraz deklarację wdrożenia 

rozwiązania do praktyki swojej instytucji poprzez uchwały / decyzje uprawnionych organów instytucji o 

włączeniu nowego rozwiązania w praktykę funkcjonowania. 

d) Zobowiązanie do udziału w szkoleniu o którym mowa w punkcie 2. 

e) Doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi . 

f) Maksymalnie 2 przedstawiciel z instytucji. 

 

Kryteria wyboru: 

a) weryfikacja kwalifikacji koniecznych metodą spełnia / nie spełnia 

b) ocena kwalifikacji kandydata w doświadczenia w pracy z osobami bezdomnymi: 

 staż pracy z osobami bezdomnymi – 10 lat i powyżej – 10 pkt, poniżej – 1 pkt za każdy rok pracy. 

c) Kolejność zgłoszeń 

Planuje się wybór 10 przedstawicieli instytucji. 
 
uczestnikom oferujemy: 

 możliwość zaangażowania i reprezentowania swojej instytucji w ramach ponadnarodowego projektu, 

 rozwój zawodowy, 

 bezpłatne szkolenie, 
 
 
2. Wstępny harmonogram szkolenia

1
: 

 

Moduł termin 

Motywacja i kompetencje do indywidualnej pracy z 
osobą bezdomną 
 
wymiar -8 h  

7 stycznia 2019 

Prawne aspekty problemu bezdomności  w zakresie 
współpracy w ramach Gminnego Modelu 
Wychodzenia z Bezdomności 
 
wymiar -8 h 

8 stycznia 2019
2
 

Tworzenie lokalnej sieci współpracy i jej realizacja w 
wsparciu osób bezdomnych w trwałym wyjściu z 
bezdomności 
 
wymiar -8 h 

10 stycznia 2019 

Moduł włoski – Sesja szkoleniowa z udziałem 
trenerów z Włoch 
 

styczeń – luty  2019 

                                                           
1
 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia z przyczyn niezależnych 

 



 

 

  

                                       

wymiar -8 h 

 
 
W celu zgłoszenia kandydatury prosimy o wypełnienie i odesłanie załączonego kwestionariusza zgłoszeniowego 
oraz CV na adres:  sekretariat@oic.lublin.pl  do dnia 20 grudnia 2019 r. 
 
Więcej informacji można uzyskać: 
 
Tel. 81 710 46 45  
E-mail: jaroslaw.samorek@oic.lublin.pl 
Załącznik: 
 
Kwestionariusz zgłoszeniowy 
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