
 

 

                                                                       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju 
 

 

Tel. 51 310 89 99 

www.kpssbilgoraj.edu.pl 

12 zjazdów weekendowych 

Szkolenie specjalizacyjne   z 

zakresu organizacji pomocy 

społecznej 
 

OPIS PROGRAMU 

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy 

społecznej adresowane jest do pracowników jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej, w tym osób 

kierujących lub przygotowujących się do zarządzania tymi 

jednostkami, innych instytucji, w szczególności jednostek 

organizacyjnych realizujących zadania w zakresie pomocy 
społecznej (np. właściwych w sprawach zatrudnienia  

i przeciwdziałania bezrobociu, szpitali, zakładów karnych); 

przedstawicieli i pracowników organizacji pożytku 

publicznego działających w obszarze pomocy społecznej,  

a także pozostałych osób, które chcą poszerzyć swoją 

wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania pomocy 

społecznej w Polsce. 
 

Opis metodyki szkolenia: 

Zajęcia odbywają się w formie: wykładów, warsztatów, 

praktyk zawodowych. 

 

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju 

23-400 Biłgoraj, ul. „Wira” Bartoszewskiego 10 

 

 

Szkolenie realizowane jest w Kolegium Pracowników Służb 

Społecznych w Biłgoraju 

 Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu 

globalnym, europejskim i lokalnym 

 Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej 

 Elementy etyki 

 Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, 

powiatu i województwa 

 Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych 

w pomocy społecznej 

 Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym 

uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, 

prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa 

dotyczącego ochrony danych osobowych 

 Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących 

pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego 

 Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań  

w pomocy społecznej – public relations (PR) 

 Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej 

  Stres i wypalenie zawodowe 

 Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do 

uzyskania specjalizacji 

 Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze 

pomocy społecznej  

 

 

Program szkolenia 

INFORMACJE DOTYCZĄCE CZASU TRWANIA:  
 

265 godzin (w tym 30 godzin praktycznych) 

 

Adresaci 

Cele 

 Zwiększenie efektywności realizowanych zadań, które  

w konsekwencji sprzyjają utrzymaniu wysokiego poziomu 

usług świadczonych przez poszczególne jednostki 

organizacyjne pomocy społecznej lub działające w tym 

obszarze 

 Wykształcenie prawidłowych postaw i relacji  
w środowisku pracy umożliwiających działalność 

zespołową, ale też i indywidualny rozwój pracowników. 

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. 

Ukończenie szkolenia jest równoznaczne z uzyskaniem 

specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej 

potwierdzonej stosownym dyplomem. 

 

Zasady odpłatności 
 

Opłata za szkolenie wynosi 2800 zł (dwa tysiące osiemset 

złotych), płatna na zasadach określonych w umowie  

o świadczenie usług edukacyjnych (istnieje możliwość 

rozłożenia na raty). 

 

Wymagane dokumenty 
 

 podanie (według wzoru)  

 kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z 

kopią suplementu do dyplomu (oryginały do wglądu 

przy składaniu dokumentów) 

 kopia dowodu osobistego (obie strony) 

 1 aktualna fotografia, zgodne z wymaganiami 

obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 

podpisana imieniem i nazwiskiem (37x52 mm) 

 zaświadczenie o zatrudnieniu. 

 

Kontakt 
 

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju 

ul. „Wira” Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj 
 

tel. 51 310 89 99 

e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl 

www.kpssbilgoraj.edu.pl 

 

 

 

17 października 2014 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej na 

podstawie art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) wyraził zgodę na 

prowadzenie przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych w 

Biłgoraju szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy 

społecznej [zgoda z dnia 17 października 2014 r. DPS- VI-51111-

7625-121-MJ/14(22)]. 

http://www.kpssbilgoraj.edu.pl/do_pobrania/Podanie-Organizacja-pomocy-spolecznej.doc
http://www.kpssbilgoraj.edu.pl/do_pobrania/zgoda-MPIPS.jpg

