
Śląscy streetworkerzy

Organizatorzy: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i parafia ewangelicka w Miechowicach
Partner: Mobile School
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

NABÓR NA SZKOLENIE 
DLA WOLONTARIUSZY

Grupa Pedagogów Ulicy UNO jest jednostką lokalną 
CME. Wychowawców podwórkowych (streetworkerów) 
od 2010 roku można spotkać  na podwórkach trzech 
bytomskich dzielnic: Bobrka, Karbia i Rozbarku. Ich 
celem jest wspieranie i rozwój dzieci marginalizo-
wanych społecznie oraz towarzyszenie ich rodzinom. 
Pedagodzy pracują tam, gdzie można spotkać dzieci 
i młodzież, realizując z nimi zajęcia z zakresu anima-
cji, warsztaty oraz projekty artystyczno-społeczne.

bytomskie ulice

szkoła inna 
niż wszystkie

Zapraszamy osoby powyżej 18 roku życia 
do odbycia wolontariatu w Placówce 
Wsparcia Dziennego w formie pracy 
podwórkowej w bytomskich dzielnicach 
Bobrek, Karb i Rozbark.

Szkoła Mobilna to zielona skrzynia na kółkach, która bawi, uczy, zaskakuje, kryje 
w sobie wiedzę przydatną w codziennym życiu. Projekt pochodzi z Belgii i jest realizowany 
w ponad 30 krajach świata. Szkołę Mobilną rozstawia się na podwórkach, w miejscach, 
gdzie przebywają dzieci. 

Grupa Pedagogów Ulicy UNO z Bytomia poszukuje wolontariuszy z Górnego Śląska, 
którzy zaangażują się w rozwój tego wyjątkowego programu.

Tematyka szkolenia: praca z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecz-
nym, metodologia i narzędzia pracy streetworkera, wzrost samooceny dziecka 
z grup tzw. wysokiego ryzyka, metodologia pracy ze szkołą Mobilną (w tym 
terapia kreatywna).

Termin: 31 marca - 2 kwietnia 2017 roku
Miejsce: Parafia Ewangelicko-Augsburska, budynek Cisza Syjonu, ul. Matki Ewy 1
Bytom-Miechowice oraz bytomskie podwórka

Zgłoszenia przyjmowane są do 29 marca na adres: uno@cme.org.pl.
Ilość miejsc ograniczona. Szkolenie jest bezpłatne.

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest ukończenie szkolenia oraz aktywne uczestnictwo 
w minimum 10 zajęciach ze Szkołą Mobilną (w okresie od kwietnia do października 2017 
roku). Studenci/uczniowie mogą w ten sposób odbyć praktyki studenckie/zawodowe.

Szkolenie jest częścią projektu „Program placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w postaci pracy podwórkowej”.


