
 

Projekt „Teraz czas na zmiany” jest wdrażany w ramach Celu 9 Promowanie włączenia społecznego, walka  

z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz integrację 

społeczności ponad granicami). Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego.  

  

 

Rekrutacja kandydatów do Transgranicznej Szkoły Streetworkerów w ramach projektu 

 „Teraz czas na zmiany” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy 

 Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. 

 

Prezydent Miasta Ełku ogłasza nabór kandydatów do Transgranicznej Szkoły 

Streetworkerów w ramach realizowanego projektu „Teraz czas na zmiany” 

współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-

2020. 

 

Do Transgranicznej Szkoły Streetworkerów zostanie zrekrutowanych 10 osób, które 

wezmą udział: 

1) w 5-dniowym treningu interpersonalnym/wyjazdowym zorganizowanym  

w Polsce/Kwiecień/Maj 2017 r. (uczestnicy treningu interpersonalnego: 10 osób z Polski, 

10  osób z Litwy); 

2) w 6 weekendowych sesjach treningowych zorganizowanych w Polsce i na Litwie/ 3 x 3 

dni-Polska (Ełk), 3 x 3 dni-Litwa (Alytus), Maj/Czerwiec 2017 r. (uczestnicy sesji 

treningowych: 10 osób z Polski, 10 osób z Litwy); 

 

Celem projektu jest przygotowanie 20 osób (10 osób z Polski, 10 osób z Litwy) do pełnienia 

roli streetworkerów pracujących z dziećmi marginalizowanymi oraz ich rodzinami  

w środowisku lokalnym.  

Każdy z uczestników otrzyma na zakończenie certyfikat potwierdzający nabyte w ramach 

Transgranicznej Szkoły Streetworkerów kompetencje. 

 

Będzie to możliwe dzięki nabyciu lub podniesieniu przez nich wiedzy i umiejętności, 

wynikających z programu szkoły, niezbędnych do pełnienia tych ról w społeczności lokalnej. 
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Uczestnicy będą mogli wspierać i wzmacniać osoby, grupy, środowiska, pracując  

w różnych instytucjach: ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach, świetlicach, klubach itp. 

Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w bezpłatnym szkoleniu z zakresu streetworkingu w 

ramach Transgranicznej Szkoły Streetworkerów muszą spełniać niżej wymienione wymagania: 

- posiadać wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie preferowane na kierunku: 

pedagogika opiekuńczo – wychowawcza lub pedagogika lub resocjalizacyjna lub pedagogika 

społeczna lub psychologia lub na kierunku animacji społecznej lub kulturalnej, 

- posiadać doświadczenie lub praktykę w pracy z zakresu polityki społecznej, 

- złożyć deklarację udziału w obowiązkowych bezpłatnych zajęciach w ramach 

Transgranicznej Szkoły Streetworkerów w okresie kwiecień 2017 – Czerwiec 2017 w łącznym 

wymiarze około 184 godzin dydaktycznych, w tym w: 

1) 5-dniowym wyjazdowym treningu interpersonalnym (transport, wyżywienie i 

noclegi zapewnia organizator), 

2) 6 sesjach treningowych organizowanych w Polsce i na Litwie (3- w Ełku,  

3-w Alytusie) (transport, wyżywienie i noclegi zapewnia organizator). 

- złożyć deklarację udziału w inicjatywach podejmowanych w ramach projektu „Teraz czas na 

zmiany”, 

- doświadczenie w wolontariacie poświadczone referencjami, 

- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. 

 

Wymagania dodatkowe: 

1) umiejętność organizowania i kierowania małymi grupami społecznymi, 

2) umiejętność organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych, muzycznych, plastycznych lub 

inne rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży dające możliwość poczucia sukcesu, 

3) umiejętność nawiązywania kontaktów, odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność, 

4) inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, 

5) umiejętności mediacyjne i rozwiązywania konfliktów. 
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Wymagane dokumenty: 

- list motywacyjny; 

- CV - życiorys; 

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie; 

- wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1); 

- deklaracja udziału w Transgranicznej Szkole Streetworkerów (Załącznik nr 2); 

- oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3). 

 

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4, pok. 

114 (sekretariat) do dnia 3 marca b.r. do godz. 15:30. Dokumenty należy składać  

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: nabór kandydatów do Transgranicznej Szkoły 

Streetworkerów w ramach  projektu „Teraz czas na zmiany”. Dokumenty, które wpłyną po 

upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. 

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie 

o terminach rozmów rekrutacyjnych i testów osobowościowych. 

Udział w Transgranicznej Szkoły Streetworkerów jest bezpłatny.  

Każdy z uczestników otrzyma na zakończenie certyfikat potwierdzający nabyte w ramach 

Transgranicznej Szkoły Streetworkerów kompetencje. 

 

Osoba do kontaktów: Emilia Pachucka – Koordynator projektu, tel. 87 732 61 21,  

e-mail:e.pachucka@um.elk.pl 

 

Biuro projektu znajduje się w Urzędzie Miasta Ełku, Wydział Strategii i Rozwoju,  

ul. Piłsudskiego 6. 
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Opis realizowanego projektu „Teraz czas na zmiany”: 

Projekt realizowany w ramach Priorytetu 3 – Promowanie włączenia społecznego, walka  

z ubóstwem i wszelką dyskryminacją; 

3.1. Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do 

świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej. 

Okres realizacji projektu: styczeń 2017 r. - marzec 2018 r.  

Projekt „Teraz czas na zmiany” jest wdrażany w ramach Celu 9 Promowanie włączenia 

społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (poprzez promowanie równości płci, 

równych szans oraz integrację społeczności ponad granicami). Program jest współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Realizacja projektu „Teraz czas na zmiany” przyczyni się do osiągnięcia celu strategicznego 

Programu, którym jest wspieranie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego, który 

sprzyja włączeniu społecznemu na obszarze przygranicznym poprzez współpracę 

transgraniczną. 

Celem głównym projektu jest aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, pokazanie 

oraz nauczenie młodych ludzi życia i funkcjonowania w innej formie niż to co przekazuje im 

ulica oraz niewydolna wychowawczo rodzina. 

W ramach projektu zaplanowano następujące działania: 

- wyłonienie Specjalisty do rozwoju, koordynowania, monitorowania procesu streetworkingu 

na terenie miasta Ełku przez 10 miesięcy oraz zatrudnienie 8 streetworkerów do pracy na 

wyznaczonych 4 obszarach do rewitalizacji w Śródmieściu miasta Ełk na okres 8 miesięcy. 

Zadaniem zespołu streetworkerów będzie dotarcie do grupy młodych osób wykluczonych lub 

zagrożonych wykluczeniem społecznym z całym pakietem narzędzi i działań animacyjnych, 

które pozwolą na wzajemne poznanie się i realizację wspólnych działań (4 grupy po 15 osób  

z czterech ełckich podwórek). 
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Efektem działań będzie realizacja 4 mini projektów na ełckich podwórkach, które zaprezentują 

poszczególne grupy „podwórkowe” (streetworkerzy wraz z młodzieżą). W ramach projektu 

przewidziane są również fundusze na zagospodarowanie czasu wolnego poprzez korzystanie  

z odpłatnych form rozrywki np. basen lub kino. Zostanie zakupiony sprzęt, materiały  

i rekwizyty, narzędzia do mini projektów. 

- w ramach projektu zostaną zorganizowane obozy przetrwania, spływ kajakowy dla dzieci  

i młodzieży w Ełku i Alytusie (ok. 60 uczestników) oraz specjalistyczny kurs pierwszej pomocy 

medycznej (40 uczestników). Podsumowaniem pracy streetworkerów będzie organizacja 

wydarzenia podsumowującego projekt, na którym zostaną zaprezentowane mini projekty 

będące efektem pracy na ełckich i litewskich obszarach przez uczestników projektu. 

- oraz wymiana doświadczeń oraz prezentacja najlepszych praktyk w zakresie 

STREETWORKINGU oraz przeniesienie ich przeniesienie na grunt litewski. 

 

Całkowita wartość projektu po stronie Ełku: 2 205 317, 98 zł  

 Kwota dofinasowania: 1 874 520, 27 zł 

 Wkład własny: 330 797, 71 zł 

Całkowita wartość projektu po stronie Alytusa: 935 084, 514 zł  

 Kwota dofinasowania: 794 821, 82 zł 

 Wkład własny: 140 262, 61 zł 

 


