Wrocław, dnia 11 stycznia 2017 r.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
ogłasza zapisy na
Szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej
rozpoczynające się roku akademickiego 2017/2018
Nazwa szkolenia Szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej
Poziom kształcenia Szkolenie specjalizacyjne
Kierownik szkolenia dr Karolina Stopka
Forma prowadzenia szkolenia tryb niestacjonarny (soboty – niedziele) z wyjątkiem zajęć
hospitacyjnych w instytucjach działających w obszarze pomocy społecznej, które mogą odbyć się
w dniu roboczym.
Adresat szkolenia
1) osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym osoby kierujące
lub przygotowujące się do zarządzania tymi jednostkami; przedstawiciele i pracownicy organizacji
społecznych i pozarządowych, Kościoła Katolickiego, innych kościołów, związków wyznaniowych
oraz osób prawnych działających w obszarze pomocy społecznej – zainteresowane
zaktualizowaniem, usystematyzowaniem oraz pogłębieniem wiedzy i umiejętności uzyskanych w
czasie pracy zawodowej; nabyciem nowych doświadczeń oraz rozwijaniem umiejętności
warunkujących: a) zwiększenie efektywności realizowanych zadań oraz utrzymanie wysokiego
poziomu świadczonych usług; b) wykształcenie prawidłowych postaw i relacji w środowisku pracy
umożliwiających działalność zespołową, ale i indywidualny rozwój współpracowników;
2) pozostałe osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania
systemu pomocy społecznej, specyfiki pracy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze
pomocy społecznej oraz jej uwarunkowań, ról w jakie wcielają się ich pracownicy (np. doradcy,
rozjemcy, animatora środowiska, koordynatora) i wynikającej z tego potrzeby posiadania i
rozwijania odpowiednich umiejętności społecznych, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem
zawodowym
– posiadające dyplom ukończenia dowolnego kierunku studiów pierwszego i drugiego stopnia,
jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.
Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu szkolenia Ukończenie szkolenia jest równoznaczne z
uzyskaniem specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej potwierdzonej stosownym
dyplomem.
Zasady odpłatności Opłata za szkolenie - 4300 zł (cztery tysiące trzysta złotych), płatna na
zasadach określonych w umowie o świadczenie usług edukacyjnych (istnieje możliwość rozłożenia
na raty); brak opłaty rekrutacyjnej.
Warunki ukończenia szkolenia Uzyskanie specjalizacji następuje po złożeniu przez słuchacza,
który odbył szkolenie zawierające minimum programowe oraz napisał pracę dyplomową na ocenę
pozytywną, egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną do spraw
specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji Osoby zainteresowane udziałem
w Szkoleniu specjalizacyjnym z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej do dnia 30 listopada 2016
r. powinny złożyć następujące dokumenty:
1. podanie o przyjęcie na Szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej,
2. kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu poświadczoną przez
jednostkę przyjmującą dokumenty,
4. kwestionariusz osobowy (który można pobrać ze strony internetowej, zakładka „do
pobrania”),
5. jedną fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle,
podpisane imieniem i nazwiskiem.
Dokumenty można składać osobiście w Sekcji Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form
Kształcenia (www.podyplomowe.prawo.uni.wroc.pl) lub przesłać listem poleconym na adres
Sekcji.
Warunkiem przyjęcia na Szkolenie jest, poza złożeniem w/w dokumentów, podpisanie umowy o
świadczenie usług edukacyjnych. Umowa z uczestnikiem zostanie podpisana po otrzymaniu
decyzji o przyjęciu na Szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej (w dniu
pierwszych zajęć).
Specjalizacja zostanie uruchomiona gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.
Program szkolenia
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 realizację 265 godzin zajęć
dydaktycznych. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich WPAiE, praktyków, w
tym pracowników zarządzających jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sędziów oraz
nauczycieli szkół pracowników socjalnych, wśród których część stanowiła obsadę dydaktyczną,
prowadzonych przez WPAiE przez 16 lat, Studiów Podyplomowych Prawa Pracy i Prawa Socjalnego
oraz wyodrębnionej w ramach tych Studiów: Specjalizacji - Organizacja Pomocy Społecznej.
Szczegółowy program szkolenia
1. Współczesne kierunki rozwoju
polityki społecznej w ujęciu
globalnym, europejskim i lokalnym
2. Elementy organizacji i zarządzania
w pomocy społecznej
a. Kadra menedżerska w pomocy
społecznej, w tym umiejętność
przywództwa, organizacji pracy własnej,
zarządzania czasem i rozwiązywania
problemów
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Forma
zajęć
W
(12)
ćw (8)
-------W (4)
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Kadra dydaktyczna
pracownik Zakładu Prawa Pracy
UWr, członek pozaetatowy SKO
dr hab. R. Babińska - Górecka
-------------------------------pracownik
Zakładu
Nauki
Administracji UWr
dr hab. J. Supernat, prof. nadzw.
UWr

b. Zarządzanie zasobami ludzkimi

10

W (2)
ćw (8)

pracownik
Zakładu
Nauki
Administracji UWr dr hab. J.
Supernat, prof. nadzw. UWr
redaktor
naczelna
portalu
prawosocjalne.pl,
wykładowca
Wyższej Szkoły Zarządzania i
Bankowości w Poznaniu; Wydziału
Administracji we wrocławskiej filii
tej uczelni
oraz Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Witelona w Legnicy dr hab. I.
Sierpowska
wykładowca
Kolegium
Pracowników Służb Społecznych
mgr J. Czastor

c. Zarządzanie międzyorganizacyjne na
poziomie lokalnym, z uwzględnieniem
podmiotów niepublicznych w pomocy
społecznej

10

W (2)
ćw (8)

d. Kierowanie i zarządzanie superwizyjne

14

W (4)
ćw (6)
war (4)

e. Zarządzanie finansami jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej, w
tym planowanie finansowe, realizacja i
kontrola realizacji planu finansowego
f. System zarządzania jakością w pomocy
społecznej

10

W (7)
ćw (3)

Kierownik Działu Usług Centrum
Integracji
Społecznej
we
Wrocławiu mgr Ewa Żmuda

20

W (10)
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war (4)

dyrektor MOPS mgr. A. Józefiak Materna

g. Kontrola zarządcza

12

W (5)
ćw (7)

3. Elementy etyki

10

W (5)
ćw (5)

4. Zadania jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej gminy, powiatu
i województwa

20

W (10)
ćw (10)

kierownik
Działu
Prawnego,
Organizacji i Nadzoru MOPS mgr
A. Dudek
pracownik Katedry Podstaw
Fizjoterapii i
Zespołu Filozofii i Socjologii
Akademii Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu dr Krzysztof Pezdek
pracownik
Zakładu
Nauki
Administracji UWr dr A. Pakuła

5. Ewaluacja działań, metody i techniki
badań wykorzystywanych w pomocy
społecznej

20

W (8)
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wykładowca
Kolegium
Pracowników Służb Społecznych
mgr J. Czastor

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

30

---------

-----------------------------------------

a. Prawo
administracyjne,
zamówień publicznych

prawo
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W (5)
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war (3)

danych

10

W (5)
ćw (2)
war (3)

10

W (5)
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sędzia SR mgr J. Szurgacz - Ślęzak

7. Wybrane zagadnienia z zakresu
przepisów
dotyczących
pomocy
społecznej
i
zabezpieczenia
społecznego

15

W (7)
ćw (8)

pracownik Zakładu Prawa Pracy
UWr, członek pozaetatowy SKO dr
K. Stopka

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

20

W (8)
ćw (4)
war (8)

9. Mediacje i negocjacje w pomocy
społecznej

10

W (5)
ćw (3)
war (2)

10.Stres i wypalenie zawodowe

10

W (5)
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war (3)

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

10

W (2)
H (7)
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redaktor
naczelna
portalu
prawosocjalne.pl,
wykładowca
Wyższej Szkoły Zarządzania i
Bankowości w Poznaniu; Wydziału
Administracji we wrocławskiej filii
tej uczelni
oraz Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Witelona w Legnicy dr hab. Iwona
Sierpowska
psycholog,
terapeuta,
trener,
wykładowca
m.in. Kolegium
Pracowników Służb Społecznych
mgr Małgorzata Bożyk
psycholog,
terapeuta,
trener,
wykładowca
m.in. Kolegium
Pracowników Służb Społecznych
mgr Małgorzata Bożyk
pracownik Zakładu Prawa Pracy
UWr, członek pozaetatowy SKO dr
Karolina Stopka i inni członkowie
kadry dydaktycznej (opcjonalnie)
pracownik Zakładu Prawa Pracy
UWr, członek pozaetatowy SKO dr
K. Stopka

b. Prawo
pracy,
osobowych

ochrona

c. Wybrane zagadnienia prawne prawa
rodzinnego

11.Konsultacje
dotyczące
dyplomowej
wymaganej
uzyskania specjalizacji

pracownik
Zakładu
Nauki
Administracji UWr mgr A. Pakuła
(prawo administracyjne)
Kierownik Działu Usług Centrum
Integracji
Społecznej
we
Wrocławiu – mgr Ewa Żmuda
(prawo zamówień publicznych)
pracownik Zakładu Prawa Pracy
UWr dr hab. M. Lewandowicz –
Machnikowska

