Wydział:

Nauk Społecznych

Nazwa szkolenia:

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest dla osób posiadających dyplom licencjacki
lub magisterski, przy czym preferowane są osoby mające
wykształcenie w zakresie pedagogiki, pracy socjalnej, polityki
społecznej, psychologii, socjologii lub teologii oraz są czynnymi
pracownikami placówek socjalnych. Celem szkolenia jest
podniesienie kompetencji zawodowych pracowników jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej i ich przygotowanie do
zarządzania tymi jednostkami. Uczestnicy będą mieli możliwość
usystematyzowania oraz zaktualizowania swojej wiedzy oraz
zdobycia nowych doświadczeń i rozwinięcia umiejętności
kierowniczych.

Jakie kwalifikacje/
uprawnienia po
szkoleniu?

Ukończenie Szkolenia jest równoznaczne z uzyskaniem, specjalizacji
w zakresie organizacji pomocy społecznej i daje absolwentom
uprawnienia do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy
społecznej, zgodnie z przepisami Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej.

Liczba punktów
ECTS:
Liczba godzin:

265

Czy program
obejmuje praktyki?

Nie

Skrócony opis oferty Szkolenie obejmuje 265 godzin dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia
i zajęcia warsztaty). Program składa się z 12 modułów
stanowiących
minimum programowe szkolenia (Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 – par.2 p 1-12).
Program został zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej 19 grudnia 2013 r. - DPS- VI-51111-9379-94-MJ/13(10)
Program Szkolenia zawiera kompendium wiedzy niezbędnej
organizatorom pomocy społecznej. Ma służyć przygotowaniu kadry
do kierowania placówkami służb społecznych, szczególnie w
zakresie:
- umiejętności oceny potrzeb- diagnozy
- planowania interwencji,
- podejmowania decyzji,
- określania priorytetów w zarządzaniu zasobami w pomocy
społecznej,
- opracowywania innowacyjnych projektów socjalnych adekwatnych do potrzeb klientów,
- tworzenie lokalnych strategii i programów rozwiązywania
problemów społecznych,
- superwizji i ewaluacji w pomocy społecznej.
Wymogi związane z
ukończeniem
szkolenia:

Uzyskanie specjalizacji następuje po złożeniu z wynikiem
pozytywnym egzaminu końcowego przed komisją egzaminacyjną do
spraw specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Do

egzaminu komisja dopuszcza osobę, która odbyła szkolenie
zawierające minimum programowe, napisała pracę dyplomową oraz
uzyskała pozytywną pisemną ocenę pracy dyplomowej dokonaną
przez wykładowcę prowadzącego konsultacje dotyczące tej pracy.
Warunki otrzymania Uczestnictwo we wszystkich zajęciach przewidzianych programem
świadectwa:
szkolenia i zaliczenie poszczególnych modułów (formę zaliczeń
określa wykładowca) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 26.09.2012r. w sprawie specjalizacji z
zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1081):
 napisanie pracy dyplomowej
 uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej dokonywanej
przez wykładowcę prowadzącego konsultacje dotyczące pracy
dyplomowej
 zdanie egzaminu końcowego przed komisją powołaną przez
organizatora
 uiszczenie pełnej opłaty za szkolenie.
Cena za semestr:

1600 zł

Organizacja zajęć:

Zjazdy sobotnio- niedzielne (przeciętnie co dwa tygodnie)

Dane kontaktowe:
adres, mail, telefon,
strona www

Sekretariat:
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w
Częstochowie
mgr Agata Jaksender
ul. Waszyngtona 4/8
I piętro, pok. 104
tel. 34 37 84 262

