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ROZEZNANIE RYNKU  
na  

Streetworkera/ asystenta socjalnego 
  
Fundacja Spe Salvi (Lider) w związku z realizacją projektu pn: „Pomocna dłoń dla zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, 

Priorytet VII. Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji,  

zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących usługi wykonywanie zadań Streetworkera/asystenta 

socjalnego w celu realizacji działania projektowego: Zadania 1 „Praca Socjalna” Działanie 2 „Działalność 

streetworkerów/asystentów socjalnych”.  

Opis usługi: 

1. Zakres usługi obejmuje opiekę nad przydzieloną grupką Beneficjentów Projektu (BO) – ok. 10 osób. 

Zadania streetworkera/asystenta socjalnego polegają w szczególności na: 

- opiece nad 10 BO – w tym między innymi indywidualne spotkania 1,5h tygodniowo z każdym BO, kontakt 

telefoniczny i mailowy z BO oraz kontakcie z pracodawcami; 

- nadzorze nad udziałem BO w szkoleniu zawodowym; 

- prowadzeniu rejestru postępu zawodowego każdego  Beneficjenta Ostatecznego; 

- organizacji i monitorowania przebiegu stażu BO; 

- prowadzeniu miesięcznej karty czasu pracy według wskazanego wzoru i przekładanie jej specjaliście ds. 

sprawozdawczości do końca miesiąca którego dotyczy;  

- tworzenie bazy danych potencjalnych pracodawców (kontakt telefoniczny, e-mail, spotkanie) ze 

szczególnym uwzględnieniem grup docelowych wskazanych w projekcie tj. osób bezdomnych, 50+ itp. 

- przygotowanie do rozpoczęcia spotkań indywidualnych pod kontem osób już zakwalifikowanych do 

projektu, zbadanie indywidualnych potrzeb osób zakwalifikowanych oraz przygotowanie niezbędnych 

dokumentów na spotkania indywidualne. Dostosowanie programu indywidualnych spotkań do 

zindywidualizowanych potrzeb zakwalifikowanych do projektu BO. 

- kontakt z organizacjami zaangażowanymi w PO PŻ, MOPR, UP itp. ws. osób zakwalifikowanych do udziału 

w projekcie 

- weryfikowanie statusu osób zgłoszonych do udziału w projekcie, 

- motywowanie do skorzystania z pomocy w ramach projektu osób, które nie podjęły jeszcze ostatecznej 

decyzji co do udziału w projekcie i wsparcia z nim związanego 

- prowadzeniu dokumentacji w celu prawidłowej realizacji Projektu; 

jak również wykonywanie innych czynności, niezbędnych w celu prawidłowej realizacji zadania 

publicznego. 

2. Łączny miesięczny czas zaangażowania wynosi 60h. Możliwość zwiększenia miesięcznego zaangażowania 

do 50% wartości, czyli do 30h uzasadnionych przypadkach. 

3. Osoby nad którymi sprawuje opiekę streetworker/asystent socjalny, to ok. 10 BO projektu.  

Beneficjenci Projektu to osoby zamieszkujące miasto Białystok i spełniający co najmniej dwie przesłanki z 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 7. W grupie BO, będzie 40 osób korzystających z 
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Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, 30% osób w wieku 50 plus, 10% osób 

bezdomnych. 

4. Realizacja zadań streetworkera/asystenta socjalnego w okresie: od kwietnia 2018 rok do 31 grudnia 

2018 roku. 

5. Warunki współpracy określone zostaną w umowie cywilnoprawnej, 

6. Realizacja usługi: co do zasady spotkania będą odbywały się w dniach pon. – pt., mogą odbywać się w 

godzinach 8.00-18.00. (Mogą zdarzyć się sytuacje pracy po godzinie 18 i w soboty w uzasadnionych 

przypadkach) Dni i godziny realizacji będą uzależnione od indywidualnych preferencji BO, dlatego zaleca 

się, aby wykonawca dysponował elastycznością czasu pracy.  

7. Miejsce realizacji spotkań: Białystok, ul. Warszawska 50 

Warunkiem złożenia oferty cenowej jest spełnienie następujących kryteriów: 

1)    Posiadanie wykształcenia wyższego oraz ukończone kursy/studia podyplomowe (minimum 1 w okresie 

ostatnich 3 lat) poprawiające metodologię pracy z klientem z w/w grupy społecznej tj. dialog 

motywacyjny, coaching, mediacje, wstęp do terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach itp. 

2)    Posiadanie doświadczenia, minimum 500h pracy; w okresie ostatnich 3 lat z najtrudniejszą grupą 

społeczną - grupą osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym1 

 

Zapraszamy do składania oferty cenowej w formie mailowej na adres: spesalvi2016@gmail.com lub osobiście  

w siedzibie Fundacji Spe Salvi w Białymstoku, ul. Warszawska 50 do dnia 03.04.2018r. do godz. 15.00. 

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 

Pan/Pani: ………………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 

adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel…………………………………e-mail:………………………………………………………………  

niżej podpisany/a wyceniam usługę wykonywanie zadań Streetworkera/asystenta socjalnego w celu realizacji 

działania projektowego: Zadania 1 „Praca Socjalna” Działanie 2 „Działalność streetworkerów/asystentów 

socjalnych” opisaną powyżej 

Wykonywanie zadań streetworkera/asystenta socjalnego Cena jednostkowa brutto za 1 miesiąc (60h) (PLN) 

Wycena usługi  

 

Wycena usługi słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Jednocześnie oświadczam, że spełniam kryteria opisane powyżej. 

Data ………………………………. czytelny podpis ……………………………………......................... 

                                                           
1 Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodna z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (np. osoby korzystające z 
pomocy społecznej, osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne w PUP z III profilem, osoby korzystające 
z POPŻ itp.)   
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