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A. Cel przedmiotu

Zapoznanie z pojęciem zakresem i charakterystyka usług społecznych oraz ich rolą w rozwoju społeczno-gospodarczym.
Przedstawienie słuchaczom pojęć i problematyki zarządzania usługami społecznymi jako podstawowym członem usług
publicznych przekazanych gminnemu, powiatowemu i wojewódzkiemu samorządowi terytorialnemu przez państwo.
Szczeble, zadania i kompetencje oraz zarządzania usługami społecznymi przez samorząd terytorialny. Organizacja
zarządzania podstawowymi segmentami usług społecznych przez samorząd terytorialny. Przekazanie praktycznych
umiejętności w zakresie tworzenia samorządowych planów i strategii zarządzania usługami społecznymi.
B. Program przedmiotu

Pojęcie i rola usług społecznych w zespole zadań publicznych wykonywanych przez jednostki samorządu
terytorialnego. Zasada subsydiarności a zakres samorządowych usług społecznych. Organizacja świadczenia usług
społecznych przez jednostki samorządu terytorialnego z punktu widzenia potrzeb społecznych oraz rachunku
ekonomicznego. Perspektywy racjonalizacji zarządzania usługami społecznymi przez jednostki samorządu
terytorialnego.
C. Szczegółowe przedmiotowe efekty kształcenia
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Wiedza

Umiejętności

Kompetencje
społeczne

Konwersatorium z zakresu zarządzania usługami społecznymi w samorządzie terytorialnym
zaznajomić powinno uczestników z pojęciami oraz zasadami i płaszczyznami zintegrowanego
zarządzania podstawową z punktu wodzenia bezpośredniego kształtowania warunków bytu
ludności częścią zarządzania usługami publicznymi w Polsce z przykładami rozwiązań
zagranicznych. Konwersatorium z zakresu zarządzania usługami społecznymi w samorządzie
terytorialnym ma wprowadzać i inspirować do pogłębionych poszukiwań i dociekań w tym
zakresie. Pogłębione poszukiwania i dociekania bazować powinny na wiadomościach uprzednio
zdobytych na wykładach z przedmiotów podstawowych poświęconych teorii zarządzania oraz
dotyczących narzędzi zarządzania i analizy pozwalających wpływać na usprawnienie
funkcjonowania organizacji, zasad, procedur i metod podejmowania decyzji. Uczestnik
konwersatorium powinien posiąść wiedzę na temat szczebli, zadań i kompetencji zarządzania,
usługami społecznymi w samorządzie terytorialnym...
Poznawszy ogólne zagadnienia z zakresu zarządzanie społecznymi usługami w samorządzie
terytorialnym uczestnik konwersatorium poszerzy swoje praktyczne umiejętności w zakresie
konstrukcji planu zarządzania, komunalną nieruchomością mieszkaniową, planu działania gminy
miejskiej w zakresie usług społecznych, operacyjnego planu świadczenia usług społecznych
przez gminę miejską. Również w zakresie ujmowanie usług społecznych w strategii rozwoju
gminy, powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz programu współpracy
dużego miasta z organizacjami pozarządowymi. Będzie potrafił oceniać bazę informacyjną jej
źródła, dobierać i stosować w praktyce narzędzia diagnozy i analizy adekwatne do sytuacji i
metody podejmowania decyzji w powyższych aspektach. Umiał będzie więc stosować wiedzę
teoretyczną do działań praktycznych w zakresie zarządzanie społecznymi usługami w
samorządzie terytorialnym.
Uczestnik konwersatorium z zarządzania społecznymi usługami w samorządzie terytorialnym
zyskuje kompetencje do samodzielnych praktycznych decyzji w tym zakresie w konkretnych
sytuacjach organizacyjno-prawnych i instytucjonalnych.
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D. Semestralny plan zajęć

1

Definicje i cechy, struktura, zakres i społeczno-gospodarcza rola usług społecznych.

2

Samorząd terytorialny w Polsce i zarządzanie w administracji publicznej.

3

Zarządzanie usługami społecznymi w samorządzie terytorialnym - zadania i kompetencje.

4

Infrastruktura jako podstawa zarządzania usługami społecznymi przez samorząd terytorialny.

5

Specyfika i organizacja zarządzania samorządowym zasobem mieszkaniowym.

6

Samorządowe poziomy zarządzania edukacją, kulturą, ochroną zdrowia, pomocą społeczną i
rekreacją.

7

Standardy urbanistyczne lokalizacji zabudowy w zarządzaniu usługami społecznymi.

8

Organizacje pozarządowe i partnerstwo w zarządzaniu usługami społecznymi.

9

Organizacja samorządowych usług społecznymi za granicą - wybrane przykłady.

10

Plan zarządzania komunalną nieruchomością mieszkaniową.

11

Plan działania gminy miejskiej w zakresie usług społecznych.

12

Operacyjny plan świadczenia usług społecznych przez gminę miejską.

13

Ujmowanie usług społecznych w strategii rozwoju gminy.

14

Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych.

15

Program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.
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H. Sygnatury wymaganych prerekwizytów
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nie są wymagane

I. Wymiar i forma zajęć
Stacj.

Sb.Niedz.

Popołud.

Ogółem:

30

21

30

Konwersatorium

30

21

30

J. Elementy oceny końcowej

kolokwium

K. Wymagana znajomość języka obcego

nie jest wymagana

L. Kryteria selekcji

Kolejność zgłoszeń

M. Metody prowadzenia zajęć

referaty
dyskusje

100%

