SZKOLENIE

POGŁĘBIONA I WIELOASPEKTOWA DIAGNOZA POTRZEB
ŚRODOWISKA LOKALNEGO W PRACY SOCJALNEJ
W RAMACH PROJEKTU „NOWE SPECJALNOŚCI II STOPNIA SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY
ODPOWIEDZIĄ NA NOWE WYZWANIA”

Opis szkolenia:
Praca socjalna ze społecznościami lokalnymi (praca środowiskowa) oznacza działania skierowane
do środowiska lokalnego. Rozwój społeczności lokalnych rozbrzmiewa coraz szerzej w dyskursie
społecznym, politycznym, kulturowym odnosząc się do faktu, iż siła napędowa skutecznego rozwoju
społeczności lokalnych zależy od energii i zaangażowania lokalnych mieszkańców (Pitchford M.,
Henderson P., 2015). Aktywność podejmowana jest w celu podniesienia jakości życia społeczności
i rozwiązywania tkwiących w niej problemów. Aby ta energia była dobrze spożytkowana, a działania
trafnie zainicjowane przez liderów społecznych należy dokonać właściwej diagnozy potrzeb
środowiska lokalnego.
Cel szkolenia:




pogłębienie przez uczestników wiedzy na temat diagnozy potrzeb środowiska lokalnego
nabycie wiedzy z zakresu metod i narzędzi diagnozowania środowiska lokalnego
wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności związane diagnozą środowiska
społeczności lokalnej, wykorzystywanie różnych źródeł wiedzy, tworzenie badań własnych,
tworzenie opisów diagnostycznych

Adresaci szkolenia:


osoby posiadające wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika
socjalnego

Program szkolenia:
1. Środowisko lokalne w pracy socjalnej. Budowanie aparatury pojęciowej.
2. Diagnoza środowiska lokalnego w budowaniu kapitału lokalnego.
3. Diagnoza środowiska lokalnego w rozwiązywaniu problemów społecznych.
4. Modele diagnostyczne. Diagnoza środowiska lokalnego:
4.1. Źródła danych o społeczności lokalnej.
4.2. Opisy inicjatyw społecznych jako źródło wiedzy o zasobach środowiska lokalnego. Możliwości
wykorzystywania informacji o aktywności społecznej mieszkańców w sporządzaniu diagnozy więzi
społecznych.
4.3. Modele i formy opisu diagnostycznego. Techniki badawcze stosowane i polecane w procesie
diagnozowania potrzeb środowiska. Zasady budowy narzędzi badawczych umożliwiających
diagnozowanie potrzeb społeczności kategorialnych (zagrożonych wykluczeniem) w zakresie więzi
społecznych.
4.4. Zasady dotyczące analizy struktury i funkcji instytucji społecznych i organizacji ( w tym
organizacji pożytku publicznego). Zasady diagnozowania doświadczeń organizacji usługowych w

zakresie pomocy i wsparcia. Główne wskaźniki wykorzystywane w modelach badań
środowiskowych.
4.5. Zasady analizy i interpretacji danych statystycznych, demograficznych, psychologicznych i
socjologicznych dotyczących instytucji, organizacji społecznych i grup społecznych w środowisku
lokalnym. Elementy infrastrukturalnego profilu środowiska.
4.6. Badania celowe w poznaniu potrzeb środowiska. Zasady gromadzenia informacji o profilu
środowiska. Mapa potrzeb środowiska. Zasady prowadzenia badań nad więziami społecznymi przy
okazji realizacji różnych ról pracownika socjalnego.
4.7. Elementy diagnozy zasobów społeczności lokalnej.
5. Organizowanie środowiskowej pracy socjalnej w oparciu o diagnozę.
Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych, 2 dni
Miejsce i sposób organizacji zajęć szkoleniowych (do wyboru wariant I lub wariant II):
-wariant I: zajęcia stacjonarne będą odbywać się w sobotę i niedzielę w godzinach 9.00-16.00
na Wydziale Nauk Społecznych Uczelni Korczaka w Warszawie
-wariant II: zajęcia niestacjonarne będą odbywać się w czwartek i piątek w godzinach 9.00-16.00
w trybie on-line na platformie MS Teams
Planowana data rozpoczęcia szkolenia: luty-marzec 2022 r.
Jak wziąć udział w szkoleniu?
*warunkiem uruchomienia szkolenia jest zakwalifikowanie 20 uczestników
Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową:
prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami na
adres e-mailowy: szkolenia.pomocspoleczna@uczelniakorczaka.pl
dostępnego na stronie projektu: NOWE SPECJALNOŚCI II STOPNIA SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY
ODPOWIEDZIĄ NA NOWE WYZWANIA - Uczelnia Korczaka

Napisz do nas lub zadzwoń:
Kontakt: szkolenia.pomocspoleczna@uczelniakorczaka.pl
Tel. 22 823 66 23 w.155, 110 / 573 337 651
Dodatkowe informacje:
1.Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny.
2.Uczestnik szkolenia otrzyma materiały i pomoce dydaktyczne oraz zaświadczenia o ukończeniu
szkolenia.
3.Uczelnia Korczaka zapewnia pokrycie kosztów dojazdu i powrotu uczestników na trasie miejsca
zamieszkania i miejsca, w którym prowadzone będą zajęcia, przy czym zwrot kosztów podróży nastąpi
wyłącznie, gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika oraz
noclegu.
4.Uczelnia Korczaka zapewnia przerwy kawowe oraz obiadowe.

