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1. Scharakteryzuj krótko historię pracy socjalnej w Polsce.  

2. Wskaż i omów główne osiągnięcia  prekursorów pracy socjalnej w Polsce.  

3. Praca socjalna w Europie i na świecie.  

4. Istota pracy socjalnej oraz specyficzne wartości i umiejętności pracownika socjalnego.  

5. Role pracownika socjalnego – poradnictwo, rzecznictwo, mediacje i negocjacje w pracy 

socjalnej.  

6. Zatrudnienie i bezrobocie jako kwestie polityki społecznej.  

7. Zabezpieczenie społeczne jako kwestia polityki społecznej.   

8. Modele polityki społecznej.  

9. Polityka społeczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego.  

10. Problemy a kwestie społeczne.  

11. Trzeci sektor w pomocy społecznej i jego relacje z sektorem publicznym.  

12. Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym w pomocy społecznej.  

13. Dylematy etyczne w pracy socjalnej.  

14. Organizacje pożytku publicznego – cele, obowiązki, uprawnienia.  

15. Podejście oparte na zasobach.   

16. Empowerment w pracy socjalnej.  

17. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach.   

18. Ekonomia społeczna i jej znaczenie w pomocy społecznej.  

19. Superwizja pracy socjalnej jako narzędzie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.  

20. Superwizja – rodzaje, funkcje, etapy i metody superwizji.  

21. Modele pracy z indywidualnym przypadkiem i proces pracy z przypadkiem  

22. Podstawowe orientacje w pracy ze społecznością.  

23. Kryteria i sposoby definiowania społeczności lokalnej.   

24. Modele pracy ze społecznością.  

25. Informacje niezbędne do przygotowania profilu społeczności.  



26. Etapy interwencji środowiskowej.   

27. Action Research jako procedura diagnostyczna w pracy środowiskowej.  

28. Globalne problemy społeczne i demograficzne.  

29. Korzyści i zagrożenia procesów globalizacyjnych.  

30. Narzędzia pracy socjalnej postawy prawne, wady i zalety.  

31. Kluczowe kompetencje pracownika socjalnego.  

32. Zasady subsydiarności i emperowmentu.   

33. Rola i znaczenie diagnozy w pracy socjalnej.   

34. Charakterystyka systemu pomocy społecznej w Polsce.  

35. Rozdaje świadczeń w pomocy społecznej.  

36. Charakterystyka metod pracy socjalnej.  

37. Praca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.  

38. Praca socjalna z ofiarami przemocy.  

39. Praca socjalna z osobami bezdomnymi i ich rodzinami.  

40. Praca socjalna z osobami bezrobotnymi i ich rodzinami.  

41. Praca socjalna z osobami starszymi i ich rodzinami.  

42. Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami.  

43. Praca socjalna z mniejszościami etnicznymi i narodowymi.  

44. Problem niewydolności opiekuńczo-wychowawczej – praca socjalna z rodziną.   

45. Sytuacje kryzysowe w cyklu życia jednostki.   

46. Charakterystyka interwencji kryzysowej.   

47. Etapy interwencji kryzysowej w praktyce.   

48. Ośrodki Interwencji Kryzysowej – zadania, formy pracy, zasady działania.   

49. Interwencja kryzysowa i jej najważniejsze cele w wybranych rodzajach sytuacji kryzysowych.  

50. Główne założenia Kodeksu etyki pracownika socjalnego.  

51. Rozdaje ewaluacji w pomocy społecznej.  

52. Poradnictwo i jego znaczenie w pracy socjalnej.  

  

  

  


