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ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
 

Projekt „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią 
na nowe wyzwania” realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka z Warszawy i Uniwersytet Szczeciński w ramach 
Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 
2.5 Skuteczna pomoc społeczna.  

 
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
nr umowy: POWR.02.05.00-00-0211/18. 

Celem głównym projektu jest wprowadzenie do szkolenia zawodowego w zakresie specjalizacji II 
stopnia w zawodzie pracownik socjalny trzech nowych specjalności: asystentura i mediacja socjalna, 
organizator usług socjalnych oraz animator społeczności lokalnych. 

Zajęcia odbywać się będą w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w 
Warszawie, Wydział Nauk Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Urbanistów 3, 02-397  

Szkolenie skierowane jest do pracowników socjalnych. Realizacja szkoleń specjalizacji II stopnia 
w zawodzie pracownik socjalny realizowana jest w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej 
oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie 
specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. 

Założenia wstępne  były takie, że szkolenia będą realizowane w formie 15 zjazdów. W tym 12 
zjazdów 2-dniowych (sobota-niedziela) oraz 3 zjazdy po 3 dni (piątek-niedziela). Rozpoczęcie zajęć 
planowano od marca 2020 r. 

Rekrutacja ma charakter ogólnopolski, a uczestnikom szkoleń zostanie zapewnione dodatkowe 
wsparcie obejmujące nie tylko zajęcia dydaktyczne, ale także materiały dydaktyczne i podręczniki, 
zakwaterowanie, wyżywienie, zwrot kosztów podróży, pokrycie kosztów przeprowadzenia egzaminu 
końcowego. Szkolenia zakończą się uroczystością wręczenia dyplomów. 

Projekt jest realizowany w terminie od 2019-01-01 do: 2023-02-28 

 
Uniwersytet Szczeciński - Partner nr 2 w trakcie realizacji szkoleń specjalistycznych będzie 
realizował Zadanie 3, w czasie którego dokona oceny programów szkoleń w trakcie prowadzonych 

przez partnera nr 1 (Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie, 
Wydział Nauk Społecznych z siedzibą w Warszawie) zjazdów szkolenia zawodowego w zakresie 
specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny trzech nowych specjalności: asystentura 
i mediacja socjalna, organizator usług socjalnych oraz animator społeczności lokalnych. W trakcie 
całego cyklu szkoleń odbędą się trzy wizyty studyjne ekspertów US, obejmujące wszystkie nowe 
specjalności (3 grupy po 50 osób).  Pierwotnie przeprowadzone zostaną badania a ich celem będzie 
ocena programu szkoleń zgodnie z oczekiwaniami  pracowników socjalnych w zakresie 
proponowanych nowych specjalności. US przeprowadzi trzy badania: 1) na początek szkoleń 
specjalistycznych, 2) w trakcie realizacji szkoleń, 3) na zakończenie szkoleń. Ponadto zostanie 
przeprowadzony wywiad pogłębiony z 45 uczestnikami kursów szkoleń specjalizacji, po 15 osób z 
każdej specjalizacji. Wywiady przeprowadzone zostaną w warunkach zapewniających kameralność 
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rozmowy, całość będzie nagrywana na dyktafon i poprzedzone zostaną: przygotowaniem narzędzi 
badawczych, w tym scenariusza, rekrutacją uczestników przy doborze celowym. Następnie dokonana 
zostanie transkrypcja materiału dźwiękowego, analiza wyników i ostatecznie dane z wywiadów staną 
się podstawą do opracowania raportu cząstkowego z wizyty studyjnej drugiej. Ostatnia ocena szkoleń  
przeprowadzona zostanie w oparciu o opracowany do tego celu kwestionariusz ankiety do badania 
zgodności przebiegu kształcenia (w tym zawartych w kursie treści i form) z deklarowanymi 
potrzebami i oczekiwaniami. Zostanie sporządzony raport cząstkowy zawierający podsumowanie z 
przeprowadzonej oceny. W trakcie trzeciej  oceny, po zakończeniu egzaminów, zebrane zostaną opinie 
od egzaminatorów CKE na temat propozycji dotyczących doskonalenia programu szkoleń. Ostatecznie 
zostanie opracowany raport końcowy, zawierający rekomendacje dotyczące treści programów i 
szkoleń z możliwością ich upowszechnienia i wdrożenia do prawa krajowego. 

SYTUACJA NADZWYCZAJNA - ZMIANY PROJEKTOWE 
 

W  związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, 
wywołującego chorobę COVID-19 na świecie i w Europie, w tym w Polsce, mając na uwadze 
wpływ zagrożenia epidemicznego na realizację projektów PO WER, Beneficjenci projektu 
byli zmuszeni podjąć wiele działań w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania 
COVID-19. 
 
Podczas realizacji projektu wystąpiły nieprzewidziane i dotychczas niespotykane  
w Polsce okoliczności, które w dużym stopniu wpłynęły na zmianę realizacji niektórych 
planowanych zadań projektowych, przede wszystkim, z powodu zamknięcia uczelni, 
wprowadzono dla uczestników szkoleń specjalistycznych inną formę kształcenia – zdalną. 
  

 
 

INFORMACJA   O STANIE  REALIZACJI  PROJEKTU PRZEZ  
ZESPÓŁ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

 
  
 
STYCZEŃ – LUTY  2019  
 
Wyłonienie i powołanie personelu projektu do działań merytorycznych i zarządczych.  
  
MARZEC 2019 
Praca w poszczególnych zespołach  nad opracowaniem autorskiego modelu oceny programów każdej 
ze  specjalności specjalizacji: asystentura i mediacja socjalna, organizator usług socjalnych animator 
społeczności lokalnych.  
Spotkanie w MRPiPS członków Komitetu Sterującego, zgłoszenie Liderowi uwag i spraw 
wynikających z analizy merytorycznej  części ogólnej programu szkoleń. 

KWIECIEŃ 2019  
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Prace ekspertów powolnych do opracowania Modelu oceny programu szkoleń w zakresie specjalizacji 
II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.  

Zapoznanie się z dokumentacją projektową, ustawami i rozporządzeniami, wytycznymi MRPiPS, 
wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,  materiałami  pomocniczymi i  literaturą przedmiotu. 

MAJ 2019 

6 i 13 maja 2019  miały miejsce spotkania wszystkich ekspertów przygotowujących model oceny 
programu szkoleń w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, w trzech 
nowych specjalnościach. Członkowie zespołów prezentowali wstępną koncepcję budowania Modelu, 
prowadzona była dyskusja nad strukturą tego dokumentu, jego zasadniczymi częściami i sposobem 
weryfikacji programu.   
13 maja – Druga część prezentacji i dyskusji nad Modelami oceny.  
30 maja 2019 - Uczestnictwo w  seminarium konsultacyjnym organizowanym przez WSP w 
Warszawie.  
 

CZERWIEC 2019  

Opracowanie dokumentów: Model oceny programu szkolenia w zakresie specjalizacji II stopnia w 
zawodzie pracownik socjalny  specjalność: asystentura i mediacja socjalna; usług socjalnych; 
animator społeczności lokalnych 

LIPIEC 2019  

Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb zakupu sprzętu dla celów realizacji  – konsultacje z Działem 
Zamówień Publicznych  US. 

28 lipca odbiór programów szkoleń w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny 
-przesłanych przez PARTNERA WSP im, Korczaka w Warszawie.  

SIERPIEŃ 2019  

Zapoznanie się z przesłanymi do recenzji programami. Rozpoczęcie pracy zespołów ekspertów  
powolnych do opracowania Recenzji  programu szkoleń w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie 
pracownik socjalny 

5 sierpnia  spotkanie Recenzentów w celu dokonania ogólnych ustaleń sposobu pracy nad 
otrzymanymi Programami  

12, ,21 sierpnia – spotkania konsultacyjne -wymiana opinii, dyskusja nad wskazanymi koniecznymi 
zmianami, korektami, uzupełnieniami, aktualizacją literatury.   

 
WRZESIEŃ 2019  

6 września – finalne przygotowanie recenzji, ich  wydruk i przekazanie protokołem 
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10 września. Przekazanie recenzji i wysłanie do Partnera i Lidera - MRPiPS  

25 września -przedstawiciel Uniwersytetu Szczecińskiego, bierze udział w pracy  Komisji 
Konkursowej dla oceny projektów w Konkursie Projekt Socjalny dla Rodziny. 

PAŹDZIERNIK 2019  

 16.10.2019 Spotkanie całego zespołu w celu omówienia kolejnych zadań planowanych w projekcie i 
podziale zadań. Dyskusja na temat propozycji zmiany nazwy jednej z trzech nowych  specjalizacji - 
organizator usług socjalnych zmiana nazwy na organizator usług społecznych –jako konsekwencja 
przyjętej przez rząd ustawy o Centrum Usług Społecznych  

 Konsultacje prowadzone z Partnerem w Projekcie drogą telefoniczną i mailową w sprawie 
poczynionych w recenzjach ekspertów US uwag w celu ostatecznej  redakcji programów szkoleń w 
zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, specjalność: asystentura i mediacja 
socjalna; organizator usług socjalnych; animator społeczności lokalnych.  

LISTOPAD 2019  

 Opracowanie karty obserwacji nieuczestniczącej - Wstępna redakcja  narzędzi badań, które  zostaną 
zastosowane w trakcie pierwszego badania uczestników szkolenia w celu oceny realizacji kursu.  

GRUDZIEŃ 2019 

3.12.2019 r. - Udział w posiedzeniu Zespołu Projektowego Nowe specjalności II stopnia specjalizacji 
w zawodzie pracownik socjalny w siedzibie MRPiPS  
Przygotowanie dokumentów dla audytora projektu. 

STYCZEŃ 2020  

17 stycznia - Spotkanie całego zespołu w celu omówienia kolejnych zadań planowanych w projekcie 
(w zadaniu 3.) i podział zadań. Dyskusja na temat konstrukcji Kwestionariusza ankiety i Karty 
obserwacji nieuczestniczącej, które posłużą do badania uczestników szkolenia w czasie pierwszej 
wizyty planowanej na marzec 2020. Celem tego badania ma być uzyskanie wiedzy na temat 
oczekiwań uczestników względem rozpoczętego szkolenia a także  wiedzy na temat motywacji 
wyboru szkolenia, dotychczasowej drogi zawodowej i wielu innych kwestii. Na spotkaniu nastąpiło 
powołanie zespołów.  
 27 stycznia – kolejne spotkanie wszystkich członków zespołu w celu prezentacji wstępnej 
przygotowanych narzędzi do badania uczestników szkolenia. Wymiana opinii,  dyskusja, 
wprowadzania kolejnych zmian i przesłanie drogą mailową dokumentów do kolejnej, ostatecznej 
korekty. 

LUTY 2020 
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 Zgodnie z zaleceniami  Audytora wzmocniono nadzór w zakresie zamieszczania informacji o 
projekcie na stronach internetowych. 
 Zredagowano  aneks do Umowy Partnerskiej uwzględniający wszystkie zadania Uniwersytetu 
Szczecińskiego określone we wniosku o dofinansowanie.  
7 lutego- Kolejne spotkanie całego zespołu w celu omówienia zmian wprowadzonych w 
przygotowanych narzędziach - Kwestionariuszu ankiety i Karcie  obserwacji nieuczestniczącej, które 
posłużą do badania uczestników szkolenia w czasie pierwszej wizyty planowanej na marzec 2020. 
 Planowanie kolejnych zadań związanych z planowaną realizacją Projektu w czasie pierwszego 
wyjazdu 7-8 / 21-22 marca 2020: 

-Przeprowadzenie  sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety wśród 
150 uczestników szkolenia 
-Zebranie danych i przeprowadzenie oceny (obserwacje)  
-Przygotowanie 3 raportów cząstkowych. 

Utrzymywanie stałego kontaktu z Liderem Projektu  i Partnerem nr 1.  

MARZEC 2020 

 Przygotowanie dokumentów na   posiedzenie Zespołu Projektowego „Nowe specjalności II stopnia 
specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny”. Planowane na 16 marca. 
 Spotkanie całego zespołu w celu poszukiwania skutecznych i możliwych rozwiązań w związku z 
 komunikatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucji Pośredniczącej 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w sprawie wpływu zagrożenia 
epidemicznego wynikającego z rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 na projekty 
realizowane w ramach PO WER. W tym komunikacie IP POWER przewiduje możliwość 
wprowadzania zmian do wniosków o dofinansowanie i/lub postanowień umów o dofinansowanie, 
m.in. w zakresie okresu realizacji czy wartości projektu, celem dostosowania ich zapisów do 
zmienionych potrzeb uczestników projektów. Propozycje zostały przesłane do wiadomości Liderowi i 
Partnerowi nr1.  

  KWIECIEŃ 2020  

6 kwietnia 2020 (poniedziałek) Spotkanie online – MS Teams –  

Spotkanie całego zespołu. Dyskutowano na temat konsekwencji, jakie dla przyjętego harmonogramu 
realizacji projektu przyniesie zagrożenie epidemią i jakie można podjąć kroki, by szkolenie 
realizować. Dylematem jawił się wybór  formy szkolenia –tradycyjnie czy zdalnie. Planowane na 
16.03.2020 marca 2020 posiedzenie Zespołu Projektowego „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji 
w zawodzie pracownik socjalny” w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej nie odbyło się 
z powodu zagrożenia koronawirusa Covid, dlatego realizacja zobowiązań z zadania 3 pozostała 
zawieszona i niepewna. było próbą wypracowania propozycji działania w nowych realiach życia 
społecznego i wprowadzonych ograniczeniach . 

Utrzymywanie stałego kontaktu mailowego i telefonicznego z Liderem i Partnerem w Projekcie. 
 
MAJ 2020 
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11 maja 2020. (poniedziałek) Spotkanie online – MS Teams  
Spotkanie całego zespołu w celu poszukiwania skutecznych i możliwych rozwiązań w związku z 
 komunikatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucji Pośredniczącej 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w sprawie wpływu zagrożenia 
epidemicznego wynikającego z rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 na projekty 
realizowane w ramach PO WER. W tym komunikacie IP POWER przewiduje możliwość 
wprowadzania zmian do wniosków o dofinansowanie i/lub postanowień umów o dofinansowanie, 
m.in. w zakresie okresu realizacji czy wartości projektu, celem dostosowania ich zapisów do 
zmienionych potrzeb uczestników projektów. Dyskusja wokół istniejących problemów związanych z  
realizacją projektu  
27 maja telekonferencja z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Partnerem nr 1 w 
projekcie WSP Korczak. 

 

CZERWIEC 2020 
W związku decyzją o  zmianie trybu realizacji szkoleń,  zespoły przygotowujące narzędzia do 
badania w czasie pierwszej oceny modernizują  narzędzia dostosowując do nowej formy 
edukacji - online. 
Ustalono, że członkowie zespołu szczecińskiego zostaną dopisani do grup wykładowych na Teamsie 
będziemy mogli obserwować sposób komunikowania się ze słuchaczami, słuchać  treść wykładów i 
wszystkie ważne kwestie ujęte w karcie obserwacji dostosowanej do formy zdalnej. 

LIPIEC 2020 
 1 i 2 lipca 2020 - Spotkanie całego zespołu w celu omówienia sposobu przeprowadzenia  badania 
pierwszego w formie zdalnej  

  4-5 lipca  przeprowadzenie badania w czasie pierwszego zjazdu – wszyscy członkowie zespołu 
Szczecińskiego uczestniczyli we wszystkich zajęciach w sobotę i niedzielę i wypełnili karty 
obserwacji z tych  zajęć, w których brali udział.  
 

SIERPIEŃ 2020- URLOPY 

 
WRZESIEŃ 2020  
 Opracowanie wyników  sondażu diagnostycznego  z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety 
Opracowanie Ankiety dla uczestników szkolenia (Covidową), którą udostępniono słuchaczom  w 
czasie pierwszego zjazdu 12-13 września  

 Nawiązanie kontaktu z administratorem strony internetowej Uniwersytetu Szczecińskiego w celu 
ponownego umieszczenia informacji o uczestnictwie w Projekcie 

PAŹDZIERNIK 2020 
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13.10.2020 Spotkanie online całego zespołu na MS Teams w celu omówienia postępów w 
redagowaniu raportu z badania pierwszego. Omówienie wniosków z przeprowadzonego badania, 
dyskusja i ustalenie ostatecznej wersji raportu.  

LISTOPAD 2019  

2, 10 listopada- spotkanie Zespołu US , dyskusja  na temat konstruowanego  kwestionariusza 
wywiadu pogłębionego;  (sformułowanie problemu głównego i problemów szczegółowych,  ustalenie 
obszarów badawczych, formy pytań, liczby pytań i innych kwestii)  

 Redakcja raportu cząstkowego dla każdej nowej specjalności z badania pierwszego, 
przeprowadzonego w czasie szkoleń w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik 
socjalny;( 19 listopada)  

21-22 listopada 2020 przeprowadzenie oceny (obserwacji nieuczestniczącej) z wykorzystaniem karty 
obserwacji w czasie trwania  zjazdu słuchaczy specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownika 
socjalnego  

GRUDZIEŃ 2020 

1-30- grudnia Przeprowadzenie przez wszystkie osoby zatrudnione w Uniwersytecie Szczecińskiem  i 
pracujące w projekcie  wywiadów pogłębionych z 45 uczestnikami szkolenia. 

Do 31 grudnia Wypełnienie przez 9 osobowy zespół US kwestionariuszy wywiadu pogłębionego dla 
45 słuchaczy. 

 

PLANOWANY  PRZEBIEG  REALIZACJI  PROJEKTU  

STYCZEŃ 2021  

Kodowanie danych z kwestionariuszy wywiadów – ( trzyosobowy zespół dokonał kodowania danych 
z 45 wywiadów, następnie dane te zostały zakodowane dla każdej z trzech specjalności oddzielnie)   

Kodowanie danych z kart obserwacji (trzyosobowy zespół dokonał opracowania danych z obserwacji 
nieuczestniczących, które następnie staną się materiałem do przygotowania Raportu) 

LUTY 2021 

Redakcja raportów cząstkowych dla każdej nowej specjalności z obserwacji przeprowadzonej w 
czasie badania drugiego w dniach 21-22 listopada 2020 z wykorzystaniem karty obserwacji ( zjazd 
słuchaczy specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego – obserwacja prowadzone na 
wszystkich zajęciach określonej specjalności )  



 
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
Działanie 2.5  Skuteczna pomoc społeczna Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 
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Badanie online/ przeprowadzenie trzeciej  wizyty studyjnej w czasie zjazdu  szkoleń w zakresie 
specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, specjalność: asystentura i mediacja socjalna; 
organizator usług socjalnych; animator społeczności lokalnych. 

MARZEC 2021  

Redakcja raportów cząstkowych dla każdej nowej specjalności sporządzonego na podstawie 
wywiadów przeprowadzonych z 45 uczestnikami szkolenia  

 

DRUGI KWARTAŁ 2021  

 
1. Redakcja raportów cząstkowych dla każdej nowej specjalności,  sporządzonych na 

podstawie  badania trzeciego.  
 

2. Redakcja raportu końcowego z realizacji Zadania 3 Ocena zrealizowanych szkoleń 
specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w trzech nowych specjalnościach 

 


