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Praca socjalna z rodziną – studia w ramach projektu 

Dolnośląska Szkoła Wyższa realizuje projekt: Profesjonalny pracownik socjalny – studia 

II stopnia na kierunku Praca socjalna, współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Studia są bezpłatne i prowadzone w trybie niestacjonarnym. Uczestnicy będą mieli 

możliwość odbycia praktyk zawodowych podnoszących kwalifikacje i zdobycie niezbędnego 

doświadczenia. Możliwy będzie zwrot kosztów noclegu i zakwaterowania.  

Do projektu może przystąpić osoba która: 

- jest kluczowym pracownikiem instytucji pomocy i integracji społecznej, zatrudnionymi na 

stanowisku aspiranta pracy socjalnej w makroregionie 1  obejmującego województwa: 

zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko‐pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie; 

- posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia dający uprawnienia do 

wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskany na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z2015 r.poz.163,z poźn. zm.) oraz na 

podstawie art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej 

(Dz.U.Nr48,poz.320) lub aspiranci pracy socjalnej, którzy posiadają dyplom ukończenia 

studiów pierwszego lub drugiego stopnia niedający uprawnień do wykonywania zawodu 

pracownika socjalnego zgodnie z w/w przepisami, ale zezwalający uczelni na przyjęcie 

studenta na studia drugiego stopnia na kierunku praca socjalna; 

-w momencie zgłoszenia do projektu posiada podpisane zobowiązanie w postaci umowy 

pomiędzy pracownikiem kierowanym na szkolenie w ramach projektu a pracodawcą, 

obligujące pracownika do kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas 

trwania szkolenia oraz na rok po jego zakończeniu 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z kierownikiem projektu dr Anną Janus  

Środa 9.00-12.00  tel.512 085 280 , e-mail: pps@dsw.edu.pl  lub Centrum Rekrutacyjnym. 

Opis studiów:  

Studia w ramach specjalności Praca socjalna z rodziną przygotują Cię do pracy w 

zawodzie pracownika socjalnego, który działa na rzecz jednostek i rodzin pomagając im w 

przezwyciężaniu bezradności w sprawach bytowych, partnerskich, małżeńskich, 

wychowawczych. Podmiotami Twoich oddziaływań będą dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy. 

Poznasz sposoby diagnozowania problemów rodzinnych, prowadzenia działań pomocowych i 

interwencyjnych. Zdobyta w trakcie studiów wiedza i umiejętności, oraz doświadczenie w 

ramach praktyk, umożliwią Ci starania o pracę m.in. w:  

mailto:pps@dsw.edu.pl
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 gminnych i miejskich ośrodkach pomocy społecznej 

 domach pomocy społecznej 

 centrach pomocy rodzinie 

 centrach integracji społecznej 

 ośrodkach interwencji kryzysowej 

 placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, pogotowiach 

opiekuńczych, domach dziecka 

 ośrodkach wsparcia dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodkach wsparcia i opieki 

nad dzieckiem i rodziną 

 w stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzecz rodzin, ofiar przemocy w 

rodzinie, osób uzależnionych, rodziców adopcyjnych, itp.  

 w organizacjach pozarządowych, w których udzielana jest pomoc rodzinom 

     W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę na temat skomplikowanych sytuacji życiowych 

rodzin, ich uwarunkowań i możliwości rozwiązywania problemów w środowisku. Poznasz 

zagadnienia związane z zagrożeniami, które są w rodzinach: przemocą, zaniedbaniem, 

współuzależnieniem, uzależnieniem, adopcją, kryzysami sytuacyjnymi, separacją, rozwodem, 

itd. Staniesz się specjalistą, który pomaga normalizować sytuację rodzinną - zgodnie z 

zasadami profesjonalizmu. Nauczysz się diagnozować problemy w rodzinie, mobilizować 

ludzi do dokonywania pozytywnych zmian w swoim życiu oraz tworzyć im potrzebne 

wsparcie. Rozwiniesz ważne umiejętności interpersonalne i poznasz metody pracy 

indywidualnej i grupowej. Nauczysz się współpracy ze specjalistami, którzy wspólnie z Tobą 

będą działać dla dobra rodzin. Staniesz się refleksyjnym praktykiem, który będzie dbał 

o równowagę we własnym życiu osobistym i zawodowym oraz będzie tego uczył innych.  

Dodatkowe auty specjalności praca socjalna z rodziną  

 będziesz mieć zajęcia z doświadczonymi nauczycielami akademickimi, którzy mają 

dobry kontakt ze studentami 

 spotkasz ludzi mających bogate doświadczenie w zakresie udzielania pomocy innym 

 staniesz się specjalistą w sprawach rodzinnych 

 skorzystasz z aktywizujących form zajęć 

 poznasz możliwości wspierania rodzin i będziesz mieć wkład w podnoszenie jakości 

ich życia 

 możesz rozwijać naukowe pasje i stać się badaczem zjawisk społecznych 

 możesz kontynuować naukę na studiach III stopnia (doktoranckich) 

 


