
 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

SZKOLENIE 

TWORZENIE KATALOGU USŁUG 

W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 
W RAMACH PROJEKTU „NOWE SPECJALNOŚCI II STOPNIA SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY 

ODPOWIEDZIĄ NA NOWE WYZWANIA” 

Opis szkolenia:  

Jednym z celów rozwoju potencjału społeczności lokalnej jest mobilizowanie, aktywizowanie 

członków społeczności budowanie sieci społecznych, włączanie członków społeczności lokalnej           

w procesy podejmowania i wdrażania decyzji dotyczących ich społeczności, w szczególności 

odnoszące się do rozwoju usług traktowanych jako „użyteczny produkt niematerialny, który jest 

wytwarzany wyniku pracy ludzkiej (czynności) w procesie produkcji prze oddziaływanie na strukturę 

określonego obiektu (człowieka lub przedmiotu materialnego) w celu zaspokojenia potrzeb ludzkich” 

(Daszkowska, 1998, s. 17). Tworzenie katalogu usług w społeczności lokalnej jest odpowiedzią            

na potrzeby tej społeczności, a tworzą do przede wszystkim lokalni politycy społeczni. Czym są usługi 

społeczne w obszarze pomocy społecznej? Jak rozpoznawać potrzeby społeczności lokalnej? Jakie 

usługi społeczne powinny znajdować się w katalogu usług? 

Cel szkolenia:  

 nabycie przez uczestników wiedzy na temat usług społecznych w obszarze pomocy społecznej 
w odniesieniu do odbiorców usług (osobom niesamodzielnym, nie w pełni sprawnym i 
starszym) 

 pogłębienie wiedzy nt. diagnozowania potrzeb w zakresie usług społecznych 
 wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności diagnozowania potrzeb społeczności 

lokalnej i tworzenia katalogu usług społecznych na rzecz społeczności lokalnej w odpowiedzi 
na rozpoznane potrzeby 

Adresaci szkolenia: 

 osoby posiadające wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika 

socjalnego 

Program szkolenia:  

1.Usługi społeczne w obszarze pomocy społecznej.  

2.Diagnoza potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych.  

3.Tworzenie bazy informacji o potencjale lokalnej społeczności w aspekcie: 

3.1. uwarunkowania i możliwości społeczności lokalnej; 

3.2. potrzeby środowiska w zakresie usług społecznych; 

3.3. zasoby i potencjał wykorzystywany przy budowaniu katalogu usług społecznych. 



 

                                                                                                                                                                                                                                                        

4.Metody i techniki zbierania danych o potrzebach. 

5.Rozwój i koordynacja usług społecznych przy wykorzystaniu Centrum Usług Społecznych (CUS). 

 

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.  
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