
 

 

 

Szkolenia kompetencyjne Centrów Usług Społecznych CUS 

 

Moduł I - Zarządzania i organizacji usług społecznych 

Daty szkolenia: 

13.05.2022 r. 

20.05.2022 r. 

27.05.2022 r. 

08.07.2022 r. 

15.07.2022 r. 

22.07.2022 r. 

29.07.2022 r. 

05.08.2022 r. wizyta studyjna 

12.08.2022 r. 

Zakres tematyczny: 

1) centrum usług społecznych jako podmiot lokalnej polityki społecznej – przepisy 

prawa regulujące powoływanie, organizację i funkcjonowanie centrum – 6 godzin; 

2) problematyka usług społecznych w naukach społecznych (pedagogika, 

psychologia, nauki o polityce publicznej, nauki o zarządzaniu, nauki socjologiczne, w 

tym nauki o rodzinie) – 3 godziny; 

3) definiowanie usług i ich odbiorców, metody realizacji i zarządzania usługami, 

tworzenie zintegrowanych lokalnych systemów usług społecznych – 4 godziny; 

4) metody prowadzenia rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w 

zakresie usług społecznych oraz opracowywania diagnozy potrzeb i potencjału 

wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych – 7 godzin; 

5) usługi społeczne na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o 

określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców – 10 godzin; 

6) programowanie lokalnej polityki społecznej w obszarze usług społecznych, z 

uwzględnieniem współpracy międzyinstytucjonalnej – 5 godzin; 

7) zarządzanie zintegrowanym lokalnym systemem usług społecznych, obejmujące 

planowanie, organizowanie, koordynowanie, realizowanie, monitorowanie i 

ewaluowanie usług społecznych – 5 godzin; 

8) realizowanie usług społecznych przez centrum usług społecznych przy pomocy 

publicznych i niepublicznych wykonawców usług społecznych – 5 godzin; 

9) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji o usługach społecznych 

realizowanych na obszarze gminy lub gmin – aspekty techniczne związane z 

rozwijaniem i koordynacją lokalnego systemu usług społecznych – 5 godzin; 



 

 

10) opracowywanie diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w 

zakresie usług społecznych – 3 godziny; 

11) zarządzanie usługami społecznymi w kontekście wielokulturowości, 

psychologiczne uwarunkowania związane z doświadczeniem migracyjnym – 4 

godziny; 

12) rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu lokalnego rynku usług 

społecznych oraz zasady współpracy z partnerami społecznymi – 3 godziny; 

13) Wizyta studyjna na terenie województwa mazowieckiego – 8 godzin. 

 

Moduł II - opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług 

społecznych 

Daty szkoleń (aktualizacja z dn. 22.04.2022 r.): 

19.05.2022 r. 

26.05.2022 r. 

14.07.2022 r. 

21.07.2022 r. 

28.07.2022 r. 

18.08.2022 r. 

25.08.2002 r.- wizyta studyjna 

01.09.2022 r. 

Zakres tematyczny: 

1) centrum usług społecznych jako podmiot lokalnej polityki społecznej – przepisy 

prawne regulujące powoływanie, organizację i funkcjonowanie centrum – 4 godziny; 

2) zasady realizowania programów usług społecznych przez centrum usług 

społecznych – 3 godziny; 

3) problematyka usług społecznych w naukach społecznych (pedagogika, 

psychologia, nauki o polityce publicznej, nauki o zarządzaniu, nauki socjologiczne, w 

tym nauki o rodzinie) obejmująca definiowanie usług i ich odbiorców oraz 

personalizację i integrację usług – 4 godziny; 

4) metody rozpoznawania indywidualnych potrzeb osób zainteresowanych 

korzystaniem z usług społecznych oraz działań wspierających – 10 godzin; 

5) metodyka opracowania, realizacji i monitorowania indywidualnych planów usług 

społecznych – 10 godzin; 

6) praca w bezpośredniej styczności z mieszkańcami – metodyka, z uwzględnieniem 

zasady podmiotowości oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych – 9 godzin; 

7) korzystanie z informacji o usługach społecznych realizowanych przez centrum 

usług społecznych oraz dostępnych w centrum działaniach wspierających – aspekty 



 

 

techniczne związane z opracowywaniem indywidualnych planów usług społecznych 

– 5 godzin; 

8) zarządzanie usługami społecznymi w kontekście wielokulturowości, 

psychologiczne uwarunkowania związane z doświadczeniem migracyjnym – 4 

godziny; 

9) rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu lokalnego rynku usług 

społecznych oraz zasady współpracy z partnerami społecznymi – 3 godziny; 

10) Wizyta studyjna na terenie województwa mazowieckiego – 8 godzin. 

 

Moduł – III Organizacja społeczności lokalnej 

Daty szkoleń: 

16.05.2022 r. 

23.05.2022 r. 

30.05.2022 r. 

27.06.2022 r. 

11.07.2022 r. 

18.07.2022 r. 

25.07.2022 r. wizyta studyjna 

01.08.2022 r. 

 

Zakres tematyczny: 

1) centrum usług społecznych jako podmiot lokalnej polityki społecznej – przepisy 

prawne regulujące powoływanie, organizację i funkcjonowanie centrum – 5 godzin; 

2) animacja i aktywizacja społeczności lokalnej oraz praca środowiskowa – aspekty 

praktyczne – 5 godzin; 

3) metody rozeznawania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie 

działań wspierających – 5 godzin; 

4) kompetencje, zadania i funkcje organizatora społeczności lokalnej jako planisty, 

organizatora sieci społecznych oraz animatora lokalnego – 7 godzin; 

5) planowanie rozwoju społeczności lokalnej, w tym opracowywanie i aktualizacja 

planu organizowania społeczności lokalnej – 8 godzin; 

6) metodyka pracy ze społecznością lokalną, z uwzględnieniem wolontariatu, 

samopomocy, wsparcia sąsiedzkiego oraz współpracy z podmiotami prowadzącymi 

na obszarze działania centrum usług społecznych animację lokalną lub inne formy 

pracy środowiskowej – 10 godzin; 

7) doświadczenia ośrodków pomocy społecznej w pracy ze społecznością lokalną – 

5 godzin; 



 

 

8) gromadzenie informacji o dostępnych dla mieszkańców działaniach wspierających 

– aspekty techniczne – 5 godzin; 

9) zarządzanie usługami społecznymi w kontekście wielokulturowości, 

psychologiczne uwarunkowania związane z doświadczeniem migracyjnym – 4 

godziny; 

10) rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu lokalnego rynku usług 

społecznych oraz zasady współpracy z partnerami społecznymi – 3 godziny; 

11) Wizyta studyjna na terenie województwa mazowieckiego – 8 godzin. 


