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BEZPŁATNE SZKOLENIA  

Centrum Usług Społecznych – nowa jednostka na mapie instytucji wspierających rodzinę   

Cel szkolenia: kompendium wiedzy Centrum Usług Społecznych, podniesienie kompetencji i 
umiejętności w obszarze organizacji i zarządzania usługami społecznymi, w szczególności 
kierowanymi do rodzin w nowym podmiocie polityki społecznej  

Adresaci szkolenia:  
Proponujemy szkolenia dla:  
- kadry zarządzającej - dyrektorów i kierowników jednostek systemu pomocy i polityki społecznej 
(pracowników ROPS, wydziałów polityki społecznej, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 
pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, kierowników/dyrektorów instytucji polityki i 
integracji społecznej) 

 
Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych; 2 dni 

Sposób organizacji zajęć szkoleniowych: szkolenie prowadzone będzie w formule on-line, zajęcia 
odbywać się będą w godz. 9:00-16:00 (w ten sposób, że od godz. 9:00 do 12:00 (część teoretyczna -
wykład, prezentacja), a od godz. 13:00 do 16:00 (część praktyczna, ćwiczeniowa, praca na 
przykładzie, studium przypadku) 

Termin szkolenia: 25-26 październik 2021 r.* 

Kadra prowadząca szkolenie: doświadczona kadra pracowników naukowych, praktyków i 

specjalistów Uczelni Korczaka od wielu lat zajmująca się problematyką usług społecznych oraz 

wspierająca procesy wdrażania CUS.  

Program szkolenia  

DZIEŃ I 
Zakres programowy szkolenia 

1.Główne procesy w polityce społecznej a podejście usługowe 

2.Centrum usług społecznych jako podmiot lokalnej polityki społecznej – przepisy prawa regulujące 
powoływanie, organizację i funkcjonowanie centrum   

3.Metody realizacji i zarządzania usługami, tworzenie zintegrowanych lokalnych systemów usług 
społecznych  
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DZIEŃ II 
Zakres programowy szkolenia 

1.Usługi społeczne na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych 
potrzebach lub ogółu mieszkańców 

2.Realizowanie usług społecznych przez centrum usług społecznych przy pomocy publicznych i 
niepublicznych wykonawców usług społecznych  

3.Wdrażanie Centrum Usług Społecznych – wnioski i doświadczenia z pilotażu 

 

Dodatkowe informacje: Szkolenie jest nieodpłatne. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają 

certyfikat uczestnictwa i pakiet 3 podręczników o tematyce z obszaru pracy socjalnej. Wszystkim 

uczestnikom szkolenia zapewniamy dostęp do materiałów poświęconych pracy socjalnej 

zgromadzonych na platformie e-learningowej.  

Jak wziąć udział w szkoleniu? 

*Warunkiem realizacji szkolenia jest przesłanie przez zgłoszonych, co najmniej 10 –u uczestników 

szkoleń formularzy uczestnictwa. 

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową: prosimy o wypełnienie i przesłanie Formularza 
rekrutacyjnego, dostępnego na stronie projektu: https://wspieranierodziny.wspkorczak.eu/ na adres 
e-mailowy:   akademia.rodziny@uczelniakorczaka.pl
 
Napisz do nas lub zadzwoń:  
Kontakt: akademia.rodziny@uczelniakorczaka.pl  
Tel. 22 823 66 23 w. 144, 155, 112 

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej”.  
Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek systemu wspierania rodziny i 
pieczy zastępczej, w tym również podmiotów, którym zlecono realizację zadań z zakresu o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Prowadzenie działań szkoleniowych dla 
wskazanej grupy docelowej przyczynia się nie tylko do bezpośredniego podwyższania kompetencji, 
ale również do budowania świadomości znaczącej roli systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 
w kontekście procesu deinstytucjonalizacji.  

Cel projektu, jakim jest podwyższenie kompetencji kadr jest spójny ze strategicznymi dokumentami 
krajowymi i europejskimi. 
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