
 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

SZKOLENIE 

PROWADZENIE PRACY SOCJALNEJ –  

REALIZACJA PROJEKTU SOCJALNEGO  
W RAMACH PROJEKTU „NOWE SPECJALNOŚCI II STOPNIA SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY 

ODPOWIEDZIĄ NA NOWE WYZWANIA” 

Opis szkolenia:  

Poza formalnymi wymaganiami, które musza spełnić pracownicy socjalni, podkreśla się, że powinny 

to być osoby, którym można wyznaczać role w nowych obszarach pracy socjalnej, w tym: rolę 

organizatora społeczności lokalnej, inicjatora przedsięwzięć skierowanych na rozwiązanie 

najdotkliwszych problemów społecznych, rolę środowiskowego koordynatora działań społecznych, 

rolę projektanta programów profilaktycznych czy koordynatora projektu sieciowego. Odnosząc się do 

powyższych, pracownikowi socjalnemu potrzebna jest rozległa wiedza oraz umiejętności praktyczne 

związane z projektowaniem socjalnym. Projekt socjalny jako rodzaj metodycznego działania w 

obszarze pracy socjalnej (Kantowicz, 2000) jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed 

pracownikiem socjalnym. Projekt socjalny może być stosowany zarówno wtedy, kiedy pracownik 

socjalny działa z grupą, jak i wówczas, kiedy podejmuje się organizowania środowiska lokalnego w 

celu rozwiązywania bieżących problemów społecznych. 

Cel szkolenia:  

 nabycie przez uczestników wiedzy w obszarze projektu socjalnego: diagnoza społeczna, 
kreowanie działań, projektowanie socjalne, opracowanie i wdrażanie projektu socjalnego, 
monitoring i ewaluacja projektów, budowanie budżetu projektu w odniesieniu do 
zaplanowanych działań, budowanie partnerstw i współpracy, elementy zarządzania zespołem 
projektowym 

 wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności pozwalające na diagnozę społeczną i 
rozpoznanie problemów społecznych, budowanie drzewa problemów i drzewa celów, 
tworzenie harmonogramu działań w projekcie, konstruowanie budżetu projektu, analiza 
ryzyka, przeprowadzanie ewaluacji w projekcie 

Adresaci szkolenia: 

 osoby posiadające wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika 

socjalnego 

Program szkolenia:  

1. Projekt socjalny – wprowadzenie w obszar projektowania działań społecznych. 

2. Etapy konstruowania projektu socjalnego. Cykl projektowy. 

2.1. Planowanie projektu: definiowanie problemu socjalnego; „drzewo problemów”. 

2.2. Identyfikacja. Wstępna analiza problemu (diagnoza), usytuowanie problemu w kontekście teorii 

społecznych, określenie celów projektu; „drzewo celów”; zasada SMART. 



 

                                                                                                                                                                                                                                                        

2.3. Opracowanie założeń. Analiza założeń metodologicznych związanych z diagnozowaniem potrzeb oraz 

realizacją projektu; ustalenie harmonogramu działań. 

2.4. Finansowanie: analiza sposobu finansowania, przygotowanie kosztorysu budżet projektu.  

2.5. Wdrażanie: Ustalenie planu pracy, realizacja projektu; zarządzanie projektem, monitorowanie.  

2.6. Ewaluacja. Ocena wewnętrzna i zewnętrzna projektu socjalnego, metody badania ewaluacyjnego, 

opracowanie wniosków. 

3. Zarządzanie zespołem w projekcie socjalnym. 

4. Budowanie partnerstw, współpracy oraz pozyskiwanie wolontariuszy.  

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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