Organizacja Pomocy Społecznej
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/02/19/8865/312357

Cena netto

3 105,00 zł

Cena brutto

3 105,00 zł

Cena netto za godzinę

11,63 zł

Cena brutto za
godzinę

11,63

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

267

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-10-12

Termin zakończenia
usługi

2020-05-16

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-02-20

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-10-07

Maksymalna liczba uczestników

30

Kategoria główna KU

Zarządzanie i organizacja

Kategorie dodatkowe KU

Zarządzanie i organizacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych prowadzących do zdobycia lub
potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po
ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

Zakres tematyczny

usługa szkoleniowa

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Państwowa Wyższa Szkoła
Informatyki i Przedsiębiorczości w
Łomży

Osoba do kontaktu

Marlena Włodkowska

E-mail

mwlodkowska@pwsip.edu.pl

Telefon

86/2168272

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem ogólnym specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej jest kształcenie i doskonalenie
umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracowników instytucji pomocy społecznej przygotowując ich
do pełnienia roli menedżerów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Blok tematyczny

Liczba godzin

1. Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym,
europejskim i lokalnym

20

2. Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej
a) kadra menedżerska w pomocy społecznej, w tym umiejętność
przywództwa, organizacji pracy własnej, zarządzania czasem i rozwiązywania10
problemów
b) zarządzanie zasobami ludzkimi

20

c)
zarządzanie
międzyorganizacyjne
na
poziomie
lokalnym,
10
z uwzględnieniem podmiotów niepublicznych w pomocy społecznej

d) kierowanie i zarządzanie superwizyjne

10

e) zarządzanie ﬁnansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w
10
tym planowanie finansowe, realizacja i kontrola realizacji planu finansowego
f) systemy zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej

10

g) kontrola zarządcza

20

3. Elementy etyki

10

4. Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i
20
województwa
5. Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy
20
społecznej
6. Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa
administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa30
rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych
7. Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących
społecznej i zabezpieczenia społecznego

pomocy
15

8. Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy
20
społecznej – public relations (PR)
9. Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej

10

10. Stres i wypalenie zawodowe

10

11. Konsultacje pracy dyplomowej

10

12. Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy
12
społecznej

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uprawnienia po odbyciu szkolenia:
Zgodnie z art. 122 ustawy o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy
społecznej są zobowiązane posiadać specjalizację z zakresu ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ oraz
co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej.

Grupa docelowa
Szkolenie jest adresowane do pracowników organizacji pozarządowych działających w dziedzinie
pomocy społecznej oraz innych pracowników, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę i doskonalić
umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania pomocą społeczną. Ukończenie szkolenia jest
równoznaczne z uzyskaniem specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Informacje dodatkowe
Program szkolenia jest zgodny z minimum programowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 26.IX.2012 R. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1081). Zakłada on 267 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie

wykładów, ćwiczeń, warsztatów i hospitacji instytucji pomocy społecznej.

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Współczesne kierunki rozwoju polityki
społecznej w ujęciu globalnym,
europejskim i lokalnym

1900-0101

09:00

14:00

5:00

2

Zadania jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej gminy, powiatu
i województwa

1900-0101

14:00

19:00

5:00

3

Wybrane zagadnienia z zakresu
przepisów dotyczących pomocy
społecznej i zabezpieczenia
społecznego

1900-0104

09:00

12:00

3:00

4

Zadania jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej gminy, powiatu
i województwa

1900-0104

12:00

14:00

2:00

5

Elementy organizacji i zarządzania w
pomocy społecznej: Kierowanie i
zarządzanie superwizyjne

1900-0104

14:00

20:00

6:00

6

Ewaluacja działań, metody i techniki
badań wykorzystywanych w pomocy
społecznej

1900-0105

09:00

19:00

10:00

7

Konsultacje dotyczące pracy
dyplomowej wymaganej do uzyskania
specjalizacji

1900-0107

09:00

11:00

2:00

8

Wybrane zagadnienia z zakresu
przepisów dotyczących pomocy
społecznej i zabezpieczenia
społecznego

1900-0107

11:00

14:00

3:00

9

Stres i wypalenie zawodowe

1900-0107

14:00

19:00

5:00

10

Konsultacje dotyczące pracy
dyplomowej wymaganej do uzyskania
specjalizacji

1900-0108

09:00

11:00

2:00

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

11

Elementy organizacji i zarządzania w
pomocy społecznej: Zarządzanie
finansami jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej, w tym planowanie
finansowe, realizacja i kontrola realizacji
planu finansowego

1900-0108

09:00

19:00

10:00

12

Wybrane zagadnienia z zakresu
przepisów dotyczących pomocy
społecznej i zabezpieczenia
społecznego

1900-0108

11:00

14:00

3:00

13

Wybrane zagadnienia prawne, ze
szczególnym uwzględnieniem prawa
administracyjnego, prawa pracy, prawa
zamówień publicznych, prawa
rodzinnego i prawa dotyczącego
ochrony danych osobowych

1900-0108

14:00

19:00

5:00

14

Zadania jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej gminy, powiatu
i województwa

1900-0109

09:00

12:00

3:00

15

Wybrane zagadnienia z zakresu
przepisów dotyczących pomocy
społecznej i zabezpieczenia
społecznego

1900-0109

12:00

15:00

3:00

16

Wybrane zagadnienia prawne, ze
szczególnym uwzględnieniem prawa
administracyjnego, prawa pracy, prawa
zamówień publicznych, prawa
rodzinnego i prawa dotyczącego
ochrony danych osobowych

1900-0109

15:00

19:00

4:00

17

Wizyty studyjne

1900-0110

09:00

15:00

6:00

18

Konsultacje dotyczące pracy
dyplomowej wymaganej do uzyskania
specjalizacji

1900-0111

09:00

11:00

2:00

19

Wybrane zagadnienia z zakresu
przepisów dotyczących pomocy
społecznej i zabezpieczenia
społecznego

1900-0111

11:00

14:00

3:00

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

20

Wybrane zagadnienia prawne, ze
szczególnym uwzględnieniem prawa
administracyjnego, prawa pracy, prawa
zamówień publicznych, prawa
rodzinnego i prawa dotyczącego
ochrony danych osobowych

1900-0111

14:00

19:00

5:00

21

Elementy organizacji i zarządzania w
pomocy społecznej: Kadra
menedżerska w pomocy społecznej, w
tym umiejętność przywództwa,
organizacji pracy własnej, zarządzania
czasem i rozwiązywania problemów

1900-0112

09:00

19:00

10:00

22

Elementy organizacji i zarządzania w
pomocy społecznej: Zarządzanie
międzyorganizacyjne na poziomie
lokalnym, z uwzględnieniem podmiotów
niepublicznych w pomocy społecznej

1900-0112

09:00

19:00

10:00

23

Elementy organizacji i zarządzania w
pomocy społecznej: Zarządzanie
zasobami ludzkimi

1900-0113

09:00

19:00

10:00

24

Publiczne relacje, reklama społeczna i
promocja działań w pomocy społecznej
– public relations (PR)

1900-0114

09:00

19:00

10:00

25

Współczesne kierunki rozwoju polityki
społecznej w ujęciu globalnym,
europejskim i lokalnym

1900-0115

09:00

14:00

5:00

26

Zadania jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej gminy, powiatu
i województwa

1900-0115

14:00

19:00

5:00

27

Elementy etyki

1900-0116

09:00

19:00

10:00

28

Współczesne kierunki rozwoju polityki
społecznej w ujęciu globalnym,
europejskim i lokalnym

1900-0117

09:00

19:00

10:00

29

Wizyty studyjne

1900-0117

09:00

15:00

6:00

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

30

Konsultacje dotyczące pracy
dyplomowej wymaganej do uzyskania
specjalizacji

1900-0118

09:00

11:00

2:00

31

Wybrane zagadnienia prawne, ze
szczególnym uwzględnieniem prawa
administracyjnego, prawa pracy, prawa
zamówień publicznych, prawa
rodzinnego i prawa dotyczącego
ochrony danych osobowych

1900-0118

11:00

18:00

7:00

32

Wybrane zagadnienia prawne, ze
szczególnym uwzględnieniem prawa
administracyjnego, prawa pracy, prawa
zamówień publicznych, prawa
rodzinnego i prawa dotyczącego
ochrony danych osobowych

1900-0119

09:00

18:00

9:00

33

Mediacje i negocjacje w pomocy
społecznej

1900-0121

09:00

15:00

6:00

34

Elementy organizacji i zarządzania w
pomocy społecznej: Kontrola zarządcza

1900-0122

09:00

19:00

10:00

35

Ewaluacja działań, metody i techniki
badań wykorzystywanych w pomocy
społecznej

1900-0122

09:00

14:00

5:00

36

Ewaluacja działań, metody i techniki
badań wykorzystywanych w pomocy
społecznej

1900-0122

14:00

19:00

5:00

37

Elementy organizacji i zarządzania w
pomocy społecznej: Kontrola zarządcza

1900-0123

09:00

19:00

10:00

38

Publiczne relacje, reklama społeczna i
promocja działań w pomocy społecznej
– public relations (PR)

1900-0125

09:00

19:00

10:00

39

Elementy organizacji i zarządzania w
pomocy społecznej: Systemy
zarządzania jakością w instytucjach
pomocy społecznej

1900-0126

09:00

19:00

10:00

40

Stres i wypalenie zawodowe

1900-0126

09:00

14:00

5:00

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

41

Zadania jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej gminy, powiatu
i województwa

1900-0126

14:00

19:00

5:00

42

Elementy organizacji i zarządzania w
pomocy społecznej: Zarządzanie
zasobami ludzkimi

1900-0127

09:00

19:00

10:00

43

Konsultacje dotyczące pracy
dyplomowej wymaganej do uzyskania
specjalizacji

1900-0130

09:00

11:00

2:00

44

Mediacje i negocjacje w pomocy
społecznej

1900-0130

11:00

15:00

4:00

45

Elementy organizacji i zarządzania w
pomocy społecznej: Kierowanie i
zarządzanie superwizyjne

1900-0130

15:00

19:00

4:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Joanna Truszkowska

Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

blisko 8 – letnie doświadczenie w kształceniu
pracowników socjalnych

Wykształcenie

Imię i nazwisko

Anna Fabin

Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Wykształcenie

20 - letni staż zawodowy jako pracownik socjalny,
doświadczenie w kształceniu pracowników
socjalnych

Imię i nazwisko

Małgorzata Bandach

Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

dr

Lokalizacja usługi
Adres:
Akademicka 14
18-400 Łomża, woj. podlaskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

