
 

 

Szczegółowy harmonogram szkolenia z zakresu  

Zarządzania i organizacji usług społecznych 

Miejsce realizacji: Krakowski Park Technologiczny, ul. Profesora Michała Życzkowskiego 14, 31-864 

Kraków, sala nr 99 (sala Wyższej Szkoły Europejskiej)   

Realizator: Uczelnia Korczaka z siedzibą w Warszawie 

Termin realizacji: 13.10-1.12.2022 r.  

Nr 
zjazdu 

Termin Od Do Plan zajęć 

I/VIII 13.10 

08:45 09:30 Usługi społeczne na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, 
grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu 

mieszkańców. 
(3h) 

 
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. 

(5h) 

09:30 09:45 

09:45 11:15 

11:15 11:30 

11:30 13:00 

13:00 13:30 

13:30  15:45 

II/VIII  20.10 

08:45 09:30 
Programowanie lokalnej polityki społecznej w obszarze usług 

społecznych, z uwzględnieniem współpracy między- 
instytucjonalnej. 

(5h) 
 

Opracowywanie diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty 
samorządowej w zakresie usług społecznych. 

(3h) 

09:30 09:45 

09:45 11:15 

11:15 11:30 

11:30 13:00 

13:00 13:30 

13:30  15:45 

III/VIII  
  

27.10 

08:45 09:30 
Metody prowadzenia rozeznania potrzeb i potencjału 

wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych oraz 
opracowywania diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty 

samorządowej w zakresie usług społecznych. 
(3h) 

  
Realizowanie usług społecznych przez centrum usług 

społecznych przy pomocy publicznych i niepublicznych 
wykonawców usług społecznych. 

(5h) 
 

09:30 09:45 

09:45 11:15 

11:15 11:30 

11:30  13:00 

13:00 13:30 

13:30 15:45 



 

 

IV/VIII   3.11 

08:45 09:30 Centrum usług społecznych jako podmiot lokalnej polityki 
społecznej – przepisy prawa regulujące powoływanie, 

organizację i funkcjonowanie centrum.  
(6h) 

   
Usługi społeczne na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, 

grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu 
mieszkańców. 

(2h) 

09:30 09:45 

09:45 11:15 

11:15 11:30 

11:30 13:00 

13:00 13:30 

13:30 15:45 

V/VIII   10.11 

08:45 10:15 Metody prowadzenia rozeznania potrzeb i potencjału 
wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych oraz 

opracowywania diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty 
samorządowej w zakresie usług społecznych.  

(4h) 

10:15 10:45 

10:45 12:15 

VI/VIII  17.11 

08:45 09:30 Usługi społeczne na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, 
grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu 

mieszkańców. 
(5h) 

 
Problematyka usług społecznych w naukach społecznych 

(pedagogika, psychologia, nauki o polityce publicznej, nauki o 
zarządzaniu, nauki socjologiczne, w tym nauki o rodzinie) 

(3h) 

09:30 09:45 

09:45 11:15 

11:15 11:30 

11:30 13:00 

13:00 13:30 

13:30 15:45 

VII/VIII  24.11 

08:45 09:30 Zarządzanie zintegrowanym lokalnym systemem usług 
społecznych, obejmujące planowanie, organizowanie, 

koordynowanie, realizowanie, monitorowanie i ewaluowanie 
usług społecznych  

(5h) 
 

Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu lokalnego 
rynku usług społecznych oraz zasady współpracy z partnerami 

społecznymi 
(3h)  

09:30 09:45 

09:45 11:15 

11:15 11:30 

11:30 13:00 

13:00 13:30 

13:30 15:45 

VIII/VIII  1.12 

08:45 09:30 Definiowanie usług i ich odbiorców, metody realizacji i 
zarządzania usługami, tworzenie zintegrowanych lokalnych 

systemów usług społecznych 
(4 h) 

 
11. zarządzanie usługami społecznymi w kontekście 

wielokulturowości, psychologiczne uwarunkowania związane 
z doświadczeniem migracyjnym 

(4 h) 

09:30 09:45 

09:45 11:15 

11:15 11:30 

11:30 13:00 

13:00 13:30 

13:30 15:45 

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy 

na rzecz wsparcia osób i rodzin” 


