Opis Stanowiska:
Ekspert Przez Doświadczenie
Członek Panelu
(Obywatele EOG* z doświadczeniem bezdomności)
*Europejski Obszar Gospodarczy

O Crisis
Crisis to krajowa organizacja charytatywna na rzecz bezdomnych. Jesteśmy zdeterminowani, aby położyć
kres bezdomności. Działamy równocześnie w terenie i przez wpływ na ustawodawstwo, aby zapewnić
każdemu miejsce, które można nazwać domem.
Crisis oferuje innowacyjne usługi mieszkaniowe, zdrowotne, edukacyjne i zatrudnienie. Każdego roku
pracujemy z tysiącami bezdomnych w całej Wielkiej Brytanii. Jesteśmy zaangażowanymi działaczami.
Działamy w oparciu o nasze badania, partnerstwo oraz wieloletnie doświadczenie w bezpośredniej pracy z
osobami bezdomnymi, aby doprowadzić do zmiany i realizacji naszej wizji - położenia kresu bezdomności
na dobre.

Zarys stanowiska i zmiana, której sam dokonasz
Crisis rozpocznie kampanię publiczną późną wiosną 2021 r. Będzie ona miała na celu wprowadzenie
zmian w polityce rządu Wielkiej Brytanii, tak aby obywatele EOG mieszkający tutaj nie stali się osobami
bezdomnymi ze względu na swój status imigracyjny.
Chcemy, aby Państwa doświadczenia znajdowały się w centrum naszej pracy, dlatego poszukujemy
obywateli krajów EOG z doświadczeniem bezdomności w Wielkiej Brytanii, którzy chcą przyczynić się do
opracowania i realizacji naszych rekomendacji politycznych i kampanii. Zapewnimy wsparcie i rozwój, aby
pomóc Panu/Pani stać się nie tylko doradcą ds. ustawodawstwa, ale także rzecznikiem kampanii.
Zakres działania:
• Regularne spotkania jako panel ekspertów przez doświadczenie, uczestnicząc w pracy Crisis nad
kampanią.
• Branie udziału w programie szkoleniowym i rozwojowym, aby pomóc Panu/Pani w pełni
uczestniczyć w pracy nad kampanią, w tym jako rzecznik prasowy, jeśli taka rola Panu/Pani
odpowiada.
• Wykorzystanie swojego życiowego doświadczenia, i pomoc zespołowi Crisis w charakterze
doradcy. Możliwość wypowiedzenia się w kampanii i upewnianie się, że jest ona odpowiednio
dostosowana do potrzeb obywateli EOG zagrożonych bezdomnością w Wielkiej Brytanii.
• Rozwój osobisty, dążenie do osiągania własnych sukcesów.
Poszukujemy obywateli EOG, którzy mieszkali w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 r. oraz
doświadczyli bezdomności, z terenu całej Wielkiej Brytanii, aby stworzyć panel Ekspertów przez
Doświadczenie.
Spotkania, szkolenia i wydarzenia będą się odbywać głównie online, chociaż w przyszłości planujemy
organizowanie spotkań na żywo, jeśli sytuacja z koronawirusem to umożliwi.
Harmonogram i zaangażowanie: Będzie to program roczny z możliwością kontynuacji. Od marca do
maja odbędzie się 4-5 półdniowych sesji. Następnie przez kolejne 10 miesięcy będą odbywały się
półdniowe spotkania. Szukamy osób, które są w stanie zaangażować się w całoroczny program, ale
rozumiemy, że okoliczności mogą się zmienić i wzięcie udziału w każdej sesji nie będzie możliwe.
Lokalizacja: początkowo online, następnie w Londynie i innych lokalizacjach, jeśli pozwoli na to sytuacja
związana z pandemią. Pokrywamy koszty podróży. Potrzebny będzie Panu/Pani dostęp do poczty e-mail i
videokonferencji. W razie potrzeby możemy pomóc w kwestiach dotyczących technologii oraz limitu
danych.
Opiekunowie: Zespół ds. Zaangażowania Członków Crisis [Crisis Member Involvement Team]
oraz Zespół ds. Kampanii [Campaigns Team]
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Korzyści
• Możliwość bycia częścią zespołu, który jest zaangażowany w walkę z bezdomnością.
• Możliwość wniesienia wkładu w rozwój i ulepszanie polityki kryzysowej i kampanii.
• Pozyskanie doświadczenia w prowadzeniu i tworzeniu kampanii, komunikacji oraz wpływaniu na zmianę
polityki.
• Wsparcie ze strony pracowników zespołu.
• Wsparcie językowe (w razie potrzeby)
• Wprowadzenie, szkolenie i wsparcie w roli.
• Możliwość rozwijania nowych i istniejących umiejętności - pisanie, fotografowanie, robienie filmów, język
angielski, kampanie, praca z mediami
• Okazje do spotkań i nawiązywania kontaktów z pracownikami i innymi członkami panelu.
• Możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami życiowymi.
• Dodatkowe nieobowiązkowe możliwości wzięcia udziału w spotkaniach, kampaniach kryzysowych i innych
działaniach, w tym z parlamentarzystami i innymi osobami.
Zwracamy poniesione koszty podróży oraz prowiantu zgodnie z naszymi zasadami. Członkowie panelu
otrzymają również kupon [voucher] na każdą sesję, w której wezmą udział.
W razie potrzeby zapewnimy wsparcie technologiczne oraz usługi tłumaczeniowe, aby umożliwić pełne
uczestnictwo.

Podstawowe obowiązki i korzyści
• Uczestniczenie w regularnych spotkaniach i angażowanie się w rozwój strategii w Crisis.
• Nadzór nad określonymi projektami związanymi z kampanią.
• Dokonywanie przeglądu wewnętrznych działań organizacji oraz metod, które mogą wpłynąć na osoby z
doświadczeniem bezdomności.
• Ułatwianie naszym zwolennikom i patronom zrozumienia dodatkowych barier, jakie napotykają osoby
spoza Wielkiej Brytanii w otrzymaniu pomocy w sytuacji bezdomności, dostępie do mieszkań i pomocy
społecznej.
• Pełnienie funkcji rzecznika kampanii podczas spotkań z posłami, ministrami, w mediach i podczas
wydarzeń.
• Branie udziału w debacie i wpływanie na podejmowanie decyzji w szeroko rozumianym sektorze
zajmującym się problemem bezdomności.
• Przygotowywanie się do regularnych spotkań przez wcześniejsze zapoznawanie się z informacjami.
• Uczestnictwo w innych spotkaniach i zajęciach mających na celu przyczynienie się do działań Crisis.

Umiejętności i doświadczenie, których szukamy
• Szczególne zrozumienie problemów, z którymi borykają się obywatele EOG w Wielkiej Brytanii, zdobyte
dzięki osobistym doświadczeniom bezdomności.
• Wymagane jest aby Członkowie Panelu mieszkali w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 r.
• Chęć udziału w spotkaniach i wyrażania swoich opinii.
• Zainteresowanie samorozwojem i wzrostem w roli aktywnego uczestnika kampanii.
• Umiejętność pracy z innymi, uczestniczenia w konstruktywnej dyskusji i poszanowanie poglądów innych
osób.
• Gotowość do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz chęć udzielania otwartej i szczerej
informacji zwrotnej.
• Umiejętność dokładnego zapoznawania się z informacjami w celu przygotowania się do spotkań.
• Zrozumienie wagi respektowania poufności.
• Niezawodność i terminowość.
• Umiejętność komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
• Gotowość do samodzielnego podróżowania na spotkania, w razie potrzeby.
• Utożsamianie się z wartościami Crisis oraz pasja i entuzjazm w walce z bezdomnością.
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Poszukujemy również członków Panelu Ekspertów przez Doświadczenie do przewodniczenia spotkaniom.
Zapewniamy szkolenia i wsparcie. Jeżeli Państwo są tym zainteresowani, to proszę wspomnieć o tym w
swoim zgłoszeniu.

Dodatkowe informacje
Członkowie Panelu są również proszeni o:
• Przestrzeganie zasad Crisis, w tym BHP, ochrony danych oraz kodeksu postępowania
• Zachowanie prywatności i poufności wszystkich dostępnych danych na temat członków i organizacji
• Pozytywne i produktywne nastawienie oraz pasję do pomocy w walce z bezdomnością

W jaki sposób można się zgłosić?
Proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go na adres
livedexperience.campaigns@crisis.org.uk
Aby uzyskać więcej informacji lub porozmawiać na temat tego stanowiska, proszę
skontaktować się z steve.lee@crisis.org.uk
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 lutego 2021 r. Rozmowy kwalifikacyjne
odbędą się online w tygodniu rozpoczynającym się 22 lutego.
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