
 

PROGRAM SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO ZA ZAKRESU: 

Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych. 

 

L.p. Nazwa przedmiotu Liczba 
godz. 

FORMA 

1. 
 

centrum usług społecznych jako podmiot lokalnej polityki 
społecznej – przepisy prawne regulujące powoływanie, 
organizację i funkcjonowanie centrum  

4 4 WY 

2. zasady realizowania programów usług społecznych przez 
centrum usług społecznych  

3  3 WY 

3. problematyka usług społecznych w naukach społecznych 
(pedagogika, psychologia, nauki o polityce publicznej, 
nauki o zarządzaniu, nauki socjologiczne, w tym nauki o 
rodzinie) obejmująca definiowanie usług i ich odbiorców 
oraz personalizację i integrację usług  

4  2 WY;2 ĆW 

4. metody rozpoznawania indywidualnych potrzeb osób 
zainteresowanych korzystaniem z usług społecznych oraz 
działań wspierających  

10  5 WY  
5 WAR 

5.  metodyka opracowania, realizacji i monitorowania 
indywidualnych planów usług społecznych  

10  2 WY  
7 ĆW 

6. praca w bezpośredniej styczności z mieszkańcami – 
metodyka, z uwzględnieniem zasady podmiotowości oraz 
radzenia sobie w sytuacjach trudnych 

9  9WAR 

7.  korzystanie z informacji o usługach społecznych 
realizowanych przez centrum usług społecznych oraz 
dostępnych w centrum działaniach wspierających – 
aspekty techniczne związane z opracowywaniem 
indywidualnych planów usług społecznych  

5 godz. 2 WY,3 ĆW 

8.  zarządzanie usługami społecznymi w kontekście 
wielokulturowości, psychologiczne uwarunkowania 
związane z do-świadczeniem migracyjnym  

4  2WY;2 ĆW 

9. rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu 
lokalnego rynku usług społecznych oraz zasady 
współpracy z partnerami społecznymi  

3  1 WY;2 ĆW 

10. wizyta studyjna 8  8 

 Ogółem 60 21WY;39ĆW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. OCZEKIWNE EFEKTY KSZTAŁCENIA  

 

WIEDZA 

W_01 Posiada wiedzę o usługach społecznych i socjalnych, dostarczanych w pomocy 

społecznej zarówno w kontekście rozwiązań prawnych jak i  sposobu ich 

organizowania i funkcjonowania.   

W_02 Zna regulacje prawne w zakresie tworzenia Centrów Usług Społecznych oraz 

katalog beneficjentów i zależność CUS z pomocą społeczną. 

W_03 Potrafi wskazać definicje i znaczenie usług w różnych naukach  

W_04 Zna metody opracowania, realizacji i monitorowania indywidualnych planów usług 

społecznych 

W_05 Zna podstawowych dostawców usług  

W_06 Zna metody pracy z klientem rudnym 

W_07 Dostrzega rolę usług społecznych w przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi wskazać przykładowe usługi społeczne dla różnych grup klientów pomocy 

społecznej. 

U_02 Potrafi dokonać diagnozy odbiorcy pomocy i przypisać odpowiednie zadania i 

sposoby radzenia sobie z trudnościami 

U_03 Umie rozpoznać potrzeby i oczekiwania beneficjentów systemów pomocy 

społecznej oraz  zaplanować usługi umożliwiające osiąganie celów. 

U_04 Potrafi wskazać płaszczyzny rozwoju lokalnego (społeczną, organizacyjną, 

środowiskową, infrastrukturalną, gospodarczą, przestrzenną) ich znaczenie dla 

rozwoju usług. 

U_05 Potrafi partnersko współdziałać z różnymi interesariuszami w celu koordynacji usług 

i ich dostosowywania do zmieniającej się rzeczywistości. 

U_06 Potrafi wyznaczać długofalowe i krótkofalowe cele swojej pracy w kontekście 

planowania usług i ich skutecznego dostarczania.  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Ma świadomość własnych kompetencji profesjonalnych  

K_02 Wykazuje otwartość na nowe rozwiązania w sposobie organizowania pomocy 

społecznej i realizacji wsparcia dla osób objętych pomocą.  



 

K_03 Rozwija zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania 

powierzonych zadań.  

K_04 Potrafi wykorzystać zasoby i potencjały klientów, grup i społeczności lokalnych na 

rzecz ograniczenia/rozwiązania ich problemów i na rzecz ich rozwoju. 

K_05 Dąży do rozwoju sytemu pomocy społecznej poprzez refleksję nad kształtem 

sposobem wykonywanych działań i stosowanych instrumentów wsparcia na 

poziomie lokalnym. 

K_06 Postrzega i wdraża znaczenie usług społecznych dla lokalnych systemów wsparcia 

 


