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A. Cel przedmiotu

Przygotowanie do pracy w instytucjach samorządu terytorialnego i administracji państwowej w obszarze polityki
społecznej i planowania społecznego. Przekazanie wiedzy o zakresie działań samorządu terytorialnego w realizacji
zadań polityki społecznej. Zapoznanie z instrumentami polityki społecznej na szczeblach samorządowych.
B. Program przedmiotu

Zadania samorządu terytorialnego w sferze polityki społecznej. Hierarchia celów polityki społecznej. Podział zadań i
kompetencji między państwem a samorządem terytorialnym. Zadania własne i zlecone. Podmioty samorządowej
polityki społecznej. Zadania samorządu a rozwój lokalny i regionalny. Finansowanie polityki społecznej samorządu
terytorialnego.
C. Szczegółowe przedmiotowe efekty kształcenia

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje
społeczne

1. Rozumieć cele i zadania polityki społecznej w skali lokalnej.
2. Rozumieć mechanizmy powodujące powstawanie lokalnych kwestii społecznych.

1. Potrafić opracować program działania podmiotów polityki społecznej w skali lokalnej.
2. Umieć zidentyfikować zasoby lokalnego potencjału społecznego i wykorzystać je w realizacji
strategii polityki społecznej i integracji społecznej.

1. Zarządzać sferą społeczną w skali lokalnej poprzez wykorzystanie cech lokalnych
społeczności.
2. Identyfikować specyficzne potrzeby lokalnych społeczności.

c.d.Polityka społeczna samorządu terytorialnego

D. Semestralny plan zajęć

1

Zagadnienia definicyjne. Przyczyny i przebieg procesu decentralizacji polityki społecznej.

2

Prawne podstawy polityki społecznej samorządu terytorialnego w Polsce.

3

Istota problemów społecznych w skali lokalnej.

4

Doświadczenia krajów Unii Europejskiej w rozwoju polityki społecznej samorządu terytorialnego.

5

Zakres zadań samorządu gminy w sferze polityki społecznej.

6

Zakres zadań samorządu powiatu i województwa w sferze polityki społecznej.

7

Partnerzy samorządu terytorialnego w realizacji celów polityki społecznej.

8

Kształtowanie warunków bytu jako zadanie samorządu lokalnego.

9

Integracja społeczna i walka z wykluczeniem społecznym na poziomie gminy.

10

Zakres zadań samorządu w sferze społecznej.

11

Strategie i programy rozwiązywania problemów społecznych.

12

Planowanie społeczne w skali lokalnej jako instrument polityki społecznej samorządu
terytorialnego.

13

Finansowanie zadań własnych samorządu .

14

Finansowanie zadań zleconych samorządu.

15

Podsumowanie.

E. Literatura podstawowa (obowiązkowe podręczniki)

Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej, red. A.Frączkiewicz-Wrocka, Warszawa 2007; Samorządowa
polityka społeczna, red. A.Frączkiewicz-Wrocka, Warszawa 2002.

F. Literatura uzupełniająca

Państwo, samorządy, organizacje pozarządowe i wspólnoty lokalne wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, red.
P.Broda-Wysocki, Warszawa 2008.
G. Najważniejsze publikacje autora(ów) dotyczące proponowanych zajęć

Polskie bezrobocie w środowiskach lokalnych [w:]Międzynarodowa polityka społeczna - Aspekty porównawcze, red. B.
Balcerzak-Paradowska, A.Rączaszek, IPiSS i AE w Katowicach, WArszawa-Katowice 2010r., Lokalne i pozalokalne
pozyskiwanie dochodów przez gospodarstwa domowe w gminach Długosiodło, Michałowice, Wyszogród, Biuletyn IGS
2002/2005; Warunki życia rodzin z dziećmi w wieku szkolnym w mieście o funkcji mieszkaniowej (na przykładzie
Brwinowa), współautor W. Rakowski, Rocznik Mazowiecki t. XV, 2003r.

H. Sygnatury wymaganych prerekwizytów

nie są wymagane

I. Wymiar i forma zajęć

c.d.Polityka społeczna samorządu terytorialnego

Stacj.

Sb.Niedz.

Popołud.

Ogółem:

30

21

30

Wykład

30

14

30

-

7

-

Praca samodzielna plus e-learning

J. Elementy oceny końcowej

egzamin tradycyjny-pisemny

K. Wymagana znajomość języka obcego

nie jest wymagana

L. Kryteria selekcji

Kolejność zgłoszeń

M. Metody prowadzenia zajęć

Wykład
Praca samodzielna plus e-learning

100%

