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Program szkolenia Zarządzanie i organizacja usług społecznych 

Nazwa modułu Liczba 

godzin 

lekcyjnych 

Prowadzący 

 

Centrum usług społecznych jako podmiot lokalnej polityki 

społecznej – przepisy prawa regulujące powoływanie, organizację 

i funkcjonowanie centrum  6 

Piotr Sikora 

 Problematyka usług społecznych w naukach społecznych 

(pedagogika, psychologia, nauki o polityce publicznej, nauki o 

zarządzaniu, nauki socjologiczne, w tym nauki o rodzinie) 3 

Anna 

Weissbrot-

Koziarska 

Definiowanie usług i ich odbiorców, metody realizacji i 

zarządzania usługami, tworzenie zintegrowanych lokalnych 

systemów usług społecznych  4 

Anna 

Weissbrot-

Koziarska 

Metody prowadzenia rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty 

samorządowej w zakresie usług społecznych oraz opracowywania 

diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w 

zakresie usług społecznych 7 

Anna 

Weissbrot-

Koziarska 

Usługi społeczne na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup 

mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców  10 

Agnieszka 

Gabruk 

Programowanie lokalnej polityki społecznej w obszarze usług 

społecznych, z uwzględnieniem współpracy między- 

instytucjonalnej  5 Piotr Sikora 

Zarządzanie zintegrowanym lokalnym systemem usług 

społecznych, obejmujące planowanie, organizowanie, 

koordynowanie, realizowanie, monitorowanie i ewaluowanie 

usług społecznych  5 Piotr Sikora 

Realizowanie usług społecznych przez centrum usług społecznych 

przy pomocy publicznych i niepublicznych wykonawców usług 

społecznych 5 

Agnieszka 

Gabruk 

Gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji o 

usługach społecznych realizowanych na obszarze gminy lub gmin 

– aspekty techniczne związane z rozwijaniem i koordynacją 

lokalnego systemu usług społecznych  5 Piotr Sikora 

Opracowywanie diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty 

samorządowej w zakresie usług społecznych 

3 

Anna 

Weissbrot-

Koziarska 

Zarządzanie usługami społecznymi w kontekście 

wielokulturowości, psychologiczne uwarunkowania związane z 

doświadczeniem migracyjnym  4 Piotr Sikora 

Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu lokalnego rynku 

usług społecznych oraz zasady współpracy z partnerami 

społecznymi  3 

Agnieszka 

Gabruk 
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Harmonogram (zajęcia w godzinach 16.00 – 20.00) 

Data Temat  Liczba 

godz.  

lekc. 

Prowadzący 

19.01.2023 Centrum usług społecznych jako podmiot lokalnej polityki 

społecznej – przepisy prawa regulujące powoływanie, 

organizację i funkcjonowanie centrum 5 

Piotr Sikora 

 

24.01.2023 Centrum usług społecznych jako podmiot lokalnej polityki 

społecznej – przepisy prawa regulujące powoływanie, 

organizację i funkcjonowanie centrum 1 

Piotr Sikora 

24.01.2023 Programowanie lokalnej polityki społecznej w obszarze 

usług społecznych, z uwzględnieniem współpracy między- 

instytucjonalnej 

4 Piotr Sikora 

26.01.2023 Programowanie lokalnej polityki społecznej w obszarze 

usług społecznych, z uwzględnieniem współpracy między- 

instytucjonalnej 

1 Piotr Sikora 

26.01.2023 Zarządzanie zintegrowanym lokalnym systemem usług 

społecznych, obejmujące planowanie, organizowanie, 

koordynowanie, realizowanie, monitorowanie i ewaluowanie 

usług społecznych  

4 Piotr Sikora 

31.01.2023 Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu lokalnego 

rynku usług społecznych oraz zasady współpracy z 

partnerami społecznymi 

3 Agnieszka 

Gabruk 

31.01.2023 Usługi społeczne na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, 

grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu 

mieszkańców 

2 Agnieszka 

Gabruk 

02.02.2023 Problematyka usług społecznych w naukach społecznych 

(pedagogika, psychologia, nauki o polityce publicznej, nauki 

o zarządzaniu, nauki socjologiczne, w tym nauki o rodzinie) 3 

Anna 

Weissbrot-

Koziarska 

02.02.2023 Definiowanie usług i ich odbiorców, metody realizacji i 

zarządzania usługami, tworzenie zintegrowanych lokalnych 

systemów usług społecznych 

2 Anna 

Weissbrot-

Koziarska 

07.02.2023 Realizowanie usług społecznych przez centrum usług 

społecznych przy pomocy publicznych i niepublicznych 

wykonawców usług społecznych 5 

Agnieszka 

Gabruk 

09.02.2023 Definiowanie usług i ich odbiorców, metody realizacji i 

zarządzania usługami, tworzenie zintegrowanych lokalnych 

systemów usług społecznych 2 

Anna 

Weissbrot-

Koziarska 

09.02.2023 Opracowywanie diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty 

samorządowej w zakresie usług społecznych 

3 Anna 

Weissbrot-

Koziarska 

14.02.2023  Zarządzanie zintegrowanym lokalnym systemem usług 

społecznych, obejmujące planowanie, organizowanie, 

koordynowanie, realizowanie, monitorowanie i ewaluowanie 

usług społecznych 

1 Piotr Sikora 
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14.02.2023 Gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji o 

usługach społecznych realizowanych na obszarze gminy lub 

gmin – aspekty techniczne związane z rozwijaniem i 

koordynacją lokalnego systemu usług społecznych 

4 Piotr Sikora 

 

 

 

16.02.2023 Gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji o 

usługach społecznych realizowanych na obszarze gminy lub 

gmin – aspekty techniczne związane z rozwijaniem i 

koordynacją lokalnego systemu usług społecznych 1 Piotr Sikora 

16.02.2023 Zarządzanie usługami społecznymi w kontekście 

wielokulturowości, psychologiczne uwarunkowania związane 

z do-świadczeniem migracyjnym 4 Piotr Sikora 

21.02.2023 Usługi społeczne na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, 

grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu 

mieszkańców 5 

Agnieszka 

Gabruk 

23.02.2023 Metody prowadzenia rozeznania potrzeb i potencjału 

wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych oraz 

opracowywania diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty 

samorządowej w zakresie usług społecznych 5 

Anna 

Weissbrot-

Koziarska 

28.02.2023 Usługi społeczne na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, 

grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu 

mieszkańców 3 

Agnieszka 

Gabruk 

28.02.2023 Metody prowadzenia rozeznania potrzeb i potencjału 

wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych oraz 

opracowywania diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty 

samorządowej w zakresie usług społecznych 

2 Anna 

Weissbrot-

Koziarska 

 

        Szkolenie realizowane w formie webinarium synchronicznego. Zajęcia w godzinach 16.00-20.00  

         (5 jednostek lekcyjnych). Wymagania techniczne do uczestniczenia: stabilny dostęp do      

         Internetu, komputer stacjonarny lub laptop wyposażony w głośniki i mikrofon, opcjonalnie –  

         kamerkę. 

        Koszt uczestnictwa w szkoleniu - 1200zł. 

        

Organizator szkolenia, Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego OPTIMA s.c.,  

oświadcza, że przewidziane do realizacji szkolenia osoby spełniają kryteria wykształcenia i 

doświadczenia wskazane w par. 3, pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 

2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych. 
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