
Organizacja  
i zarządzanie  
placówkami pomocy 
społecznej
– szkolenie specjalizacyjne

Atuty szkolenia

 z Program uwzględnia wymagane minimum 
programowe zawarte w Rozporządze-
niu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 26 września 2012 r. Absolwenci 
otrzymują dyplom uzyskania specjalizacji 
z zakresu organizacji pomocy społecznej

 z Absolwenci, po spełnieniu warunków 
określonych rozporządzeniem, otrzymają 
dyplom uzyskania specjalizacji z zakresu 
organizacji pomocy społecznej

 z Szkolenie dla osób kierujących lub przy-
gotowujących się do kierowania jednost-
kami organizacyjnymi pomocy społecznej

 z Wizyty studyjne w placówkach  
tj.: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
czy Warsztaty Terapii Zajęciowej  
w Dąbrowie Górniczej

 z Warsztatowa forma zajęć

 z Doświadczona kadra dydaktyczna

Zgodnie z wymaganiami ministerialnymi oso-
by kierujące jednostkami organizacyjnymi 
pomocy społecznej są obowiązane posiadać 
co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy spo-
łecznej oraz specjalizację z zakresu organiza-
cji pomocy społecznej.

Zmiany demograficzne, problem wielokultu-
rowości, przeobrażenia rodziny i gospodarstw 
domowych, choroby cywilizacyjne i wciąż po-
jawiające się nowe patologie społeczne wy-
muszają konieczność reorganizacji systemu 
pomocy społecznej w Polsce. Stawiają też 
nowe wyzwania przez zarządzającymi pla-
cówkami pomocy społecznej. Program stu-
diów podyplomowych z zakresu zarządzania 
placówkami pomocy społecznej ma na celu 
kompleksowe i wielostronne przygotowanie 
nowoczesnej i kreatywnej kadry menedżer-
skiej zarządzającej instytucjami i placówka-
mi opiekuńczymi i pomocy społecznej typu: 
placówki opiekuńczo–wychowawcze, domy 
pomocy społecznej, miejskie i gminne ośrodki 
pomocy społecznej, Powiatowe Centra Po-
mocy Rodzinie i inne.
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Akademia WSB posiada uprawnienia do prowadzenia 
kształcenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji 
pomocy społecznej zgodne z rozporządzeniem Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjaliza-
cji z zakresu organizacji pomocy społecznej.
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Adiunkt w Akademii WSB. Pasjonat 
mediów i nowych technologii.  
Zajmuje się komunikacją społeczną  
i medialną w polityce społecznej.

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

 y Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej 
w podziale na bloki tematyczne: 

 y kadra menedżerska w pomocy społecznej, w tym 
umiejętność przywództwa, organizacji pracy własnej, 
zarządzania czasem i rozwiązywania problemów

 y zarządzanie zasobami ludzkimi

 y zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie 
lokalnym, z uwzględnieniem podmiotów 
niepublicznych w pomocy społecznej

 y kierowanie i zarządzanie superwizyjne

 y zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej, w tym planowanie finansowe, 
realizacja i kontrola realizacji planu finansowego

 y systemy zarządzania jakością w instytucjach pomocy 
społecznej

 y kontrola zarządcza

 y Elementy etyki

 y Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej: 
gminy, powiatu i województwa

 y Ewaluacja działań, metody i techniki badań 
wykorzystywanych w pomocy społecznej

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

Celem szkolenia jest wszechstronne przygotowanie ka-
dry kierowniczej placówek pomocy społecznej do efek-
tywnego zarządzania instytucjami udzielającymi pomocy  
i wsparcia w warunkach zmieniających się realiów ży-
cia społecznego. Program studiów zawiera zagadnienia  
z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa,  
zarządzania, polityki społecznej oraz diagnozowania  
i pomiaru w pomocy społecznej.

Szkolenie skierowane jest do osób kierujących lub przygo-
towujących się do kierowania jednostkami organizacyjnymi 
pomocy społecznej, tzn.:

 y dyrektorów i kierowników domów pomocy społecznej, 
ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-
wychowawczych, takich jak: pogotowie opiekuńcze, 
domy dziecka, zakłady wychowawcze

 y osób przygotowujących się do pełnienia funkcji 
kierowniczych

 y osób sprawujących nadzór nad wyżej wymienionymi 
instytucjami

 y pracowników terytorialnych samorządów lokalnych 
podejmujących działalność socjalną w środowisku 
lokalnym

 y pracowników pozarządowych form wspomagania 
człowieka (stowarzyszenia, fundacje)

 y pracowników socjalnych

Program szkolenia

Cel szkolenia

 y Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących 
pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego

 y Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań 
w pomocy społecznej – public relations

 y Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej

 y Stres i wypalenie zawodowe

 y Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej  
do uzyskania specjalizacji

 y Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających  
w obszarze pomocy społecznej


