Szanowni Państwo,
z przyjemnością przekazujemy kolejny Newsletter przygotowany w ramach projektu „Sektorowa Rada ds.
Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna”. Z wcześniejszymi materiałami można zapoznać się
na stronie:

www.rada.pracodawcyrp.pl
Na powyzszej stronie mozna rowniez znalezc szersze informacje o systemie Rad Sektorowych, w tym na
temat „Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna”.

AKTUALNOŚCI
1) W dniu 14 czerwca br. w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Opieka Zdrowotna
i Pomoc Społeczna odbyła się w Katowicach Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kierunki
i wyzwania współczesnej pomocy społecznej – kompetencje, doświadczenia perspektywy”,
której tematem przewodnim była próba odpowiedzi na pytanie „Razem czy osobno? Kompetencje
w pomocy społecznej i opiece zdrowotnej – stan i kierunki rozwoju”. Konferencja zorganizowana przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie - została otwarta
przez prof. Mirosława Grewińskiego - prorektora Uczelni Korczaka w Warszawie, pełniącego
jednocześnie funkcję Animatora Rady Sektorowej ds. pomocy społecznej oraz przez Panią dr
Katarzynę Delikowską - Dziekan Wydziału Nauk Społeczno – Pedagogicznych w Katowicach.
W ramach Konferencji odbyły się trzy sesje - każda poświęcona odrębnemu tematowi.
Pierwsza zatytułowana, „Kompetencje służb społecznych w systemie pomocy społecznej”,
skupiła się na prezentacji mapy kompetencji dla zawodów w tym obszarze. Pani prof. Izabela
Krasiejko z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie, omówiła
poszczególne zawody (m.in. zawód asystenta rodziny) i postawiła zasadnicze pytanie, czy warto
tworzyć nowe zawody w systemie pomocy społecznej, czy może lepiej skupić się na specjalizacjach
w pracy socjalnej?
Pani prof. Ewa Kantowicz z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie przedstawiła
kompetencje kluczowe w pracy z seniorami oraz w pracy socjalnej. Zwróciła także uwagę
na stosunkowo nowy problem, którym jest profesjonalna komunikacja w środowisku

międzykulturowym. W podsumowaniu przedstawiła cztery nowe obszary kompetencji pracowników
społecznych. Pani dr Joanna Staręga – Piasek - wieloletnia dyrektor Instytutu Rozwoju Służb
Społecznych, zainicjowała swoim wystąpieniem dyskusję, czy pracownik socjalny może i powinien
być liderem służb społecznych? Poszukiwano także odpowiedzi na pytanie, co powinno być
wyzwaniem dla wszystkich służb społecznych oraz jakich kompetencji będziemy potrzebowali
w przyszłości?
W kontekście dyskusji nad obszarami, w których realizowane są działania zarówno z zakresu opieki
medycznej, jak i społecznej, podkreślono konieczność współpracy profesjonalistów medycznych
z pracownikami socjalnymi, którzy na ogół lepiej znają środowisko lokalne i zamieszkujące
je rodziny.
Ostatnim punktem pierwszej sesji była prezentacja wyników badań przeprowadzonych na terenie
kilku województw, przez Panią dr Katarzynę Delikowską oraz Panią Agnieszkę Żebrowską
z Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach WSP im. J. Korczaka w Warszawie.
Autorki w swoim badaniu pytały pracowników socjalnych, jakie posiadają kompetencje oraz jakie
braki kompetencyjne u siebie zauważają. Wyniki wskazały, że badani pracownicy odczuwają braki
wiedzy z zakresu gerontologii i psychiatrii, brak umiejętności posługiwania się językiem migowym,
a także nie znają języków obcych w stopniu ich zadowalającym, co ma szczególne znaczenie
w środowisku multikulturowym. Jednocześnie, nie potrafią tworzyć prezentacji, nie umieją w pełni
obsługiwać specjalistycznych programów komputerowych i nie do końca odnajdują się w przestrzeni
wirtualnej. Z kolei wysoko ocenili swoje umiejętności społeczne, zwracając jednak uwagę, że nie
potrafią dobrze radzić sobie z emocjami i stresem. Nie w pełni również wiedzą, jak budować dobry
wizerunek pracownika socjalnego, czego konsekwencją jest obawa przed kontaktem
z dziennikarzami.
Druga sesja „Potrzeby zdrowotne jako elementarne potrzeby społeczne” rozpoczęła się
od wystąpienia Pani dr Małgorzaty Gałązki-Sobotki z Instytutu Zarzadzania w Ochronie Zdrowia
w Uczelni Łazarskiego, która pełni funkcję Animatora Rady Sektorowej ds. opieki zdrowotnej.
Prelegentka przedstawiła kluczowe kompetencje dla sektora ochrony zdrowia, zwracając uwagę
na rekomendacje Rady Sektorowej. Podkreśliła, że regulacje w tym obszarze dotyczą ośmiu zawodów
stricte medycznych oraz zawodów okołomedycznych, Rada zaś rekomenduje przede wszystkim ich
uporządkowanie definicyjne i prawne. Mówiąc o kluczowych kompetencjach dla pracowników
ochrony zdrowia, zwróciła uwagę, że jest to przede wszystkim konieczność sprawowania opieki
skoncentrowanej na pacjencie, umiejętność pracy w zespołach interdyscyplinarnych, korzystanie
z praktyk opartych na dowodach, dążenie do ciągłej poprawy jakości w placówkach medycznych,
a także skuteczne wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych. Zaprezentowała
również wizję systemu ochrony zdrowia w Polsce w perspektywie roku 2030, w którym to kluczowe
znaczenie będzie miała partnerska relacja podmiotów uczestniczących w procesie świadczenia usług
zdrowotnych, w których zasadniczą rolę odgrywać będzie kompetentny i zaangażowany personel.
Opieka zintegrowana nad pacjentem opierać się będzie przede wszystkim na umiejętnościach pracy
zespołowej.
Kolejne wystąpienie w tej sesji - Pani dr hab. Iwony Kowalskiej-Bobko z Instytutu Zdrowia
Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, dotyczyło krzyżujących się
kompetencji (skill mix) pracowników ochrony zdrowia, która to koncepcja wydaje się być
skutecznym rozwiązaniem braków kadrowych w ochronie zdrowia. Pani Profesor podkreśliła, że
dobrze przygotowane i wdrożone krzyżowanie się umiejętności przyczynia się do podniesienia
jakości opieki nad pacjentem, zadowolenia pacjenta i lepszych wyników klinicznych. Samo
krzyżowanie się kompetencji wymuszane jest przez rosnące koszty personelu wysoko
wykwalifikowanego (lekarze, pielęgniarki) i może być postrzegane jako możliwość
zmaksymalizowania efektywności budżetu i/lub poprawy jakości opieki.
Ocena umiejętności polega na dopasowaniu kompetencji personelu do potrzeb pacjentów i nie
istnieje nic takiego jak optymalna mieszanka umiejętności.
W trakcie tej sesji zostały także zaprezentowane - przez Panią dr Barbarę Więckowską z Katedry
Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej - doświadczenia z mapowania potrzeb
zdrowotnych, dotyczące analiz ilościowych w identyfikacji luk kompetencyjnych pracowników
ochrony zdrowia w Polsce. Podkreślono nieadekwatne wykorzystywanie kompetencji poprzez
prezentację deficytów kompetencyjnych w wybranych obszarach.

Trzecia sesja (ostatnia) miała formę panelu dyskusyjnego, podczas którego uczestnicy (prof. zw.
dr hab. Piotr Będowski ze Szkoły Głównej Handlowej, prof. zw. dr hab. Aldona Fraczkiewicz –
Wronka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dr Anna Zasada – Chorab z WSP im.
J. Korczaka w Warszawie, mgr Joanna Bryłkowska – Hehn - kierownik GOPS w Siechnicach oraz
dr hab. Christoph Sowada dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego) dyskutowali na temat opieki długoterminowej, jako wyzwania dla
obydwu sektorów - zdrowotnego i społecznego, których funkcjonowanie w ogromnym stopniu
uzależnione jest od poziomu finansowania. Uczestnicy zgodzili się, że pomoc społeczna i ochrona
zdrowia powinny być równouprawnionymi uczestnikami systemu.
Konferencję podsumował i zamknął prof. Mirosław Grewiński, zachęcając wszystkich do włączenia
się do dyskusji na temat kompetencji pracowników, które wymuszą zachodzące zmiany społeczne
i demograficzne.
Źródło: sprawozdanie pani dr Jolanty Grzebieluch - Eksperta ds. kontaktów z partnerami
społecznymi Sektorowa Rada ds. Kompetencji Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna
2) W dniu 23 maja 2018 roku w Warszawie w siedzibie Pracodawcow Rzeczypospolitej Polskiej odbyło
się kolejne posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna.
Posiedzenie otworzyli: prof. dr hab. Julian Auleytner - Przewodniczący Prezydium Rady oraz Andrzej
Mądrala - Wiceprezydent Pracodawcow RP. Tematem przewodnim posiedzenia były wyzwania dla
sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w kontekscie integracji systemu kwalifikacji.
W ramach dwoch sesji tematycznych omowione zostały m.in. zagadnienia:
 zapotrzebowanie na nowe kompetencje w obszarze pomocy społecznej (zgodnie
z zaprezentowaną mapą kompetencyjną),
 kompetencje zarządcze w systemie pomocy społecznej,
 preorientacja zawodowa młodziezy do zawodow społecznych,
 ranga sektora zdrowia publicznego i opieki społecznej dla rodzimej gospodarki,
 problem deficytu pracownikow socjalnych,
 krzyzowanie się kompetencji w zawodach medycznych i okołomedycznych,
 analiza ilosciowa pracownikow medycznych;
 analiza profilu kompetencji Koordynatora opieki zdrowotnej.
Spotkanie zakonczyło się panelem dyskusyjnym podczas, ktorego rozmawiano na temat opieki
długoterminowej, wyzwan kompetencyjnych i integracji systemow zdrowia i pomocy społecznej.
3) W dniach 24-26 maja 2018 roku w Hotelu Puro w Poznaniu odbyła się XXXVI Ogólnopolska
Konferencja Polityków Społecznych, Polityka Społeczna 2.0 „W poszukiwaniu nowego kształtu
państwa opiekuńczego”. Konferencję zorganizowała Katedra Pracy i Polityki Społecznej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej,
Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN.
To niezwykle interesujące wydarzenie zgromadziło naukowcow i praktykow z całego kraju
zajmujących się problematyką wykluczenia, ekonomii społecznej, pracy socjalnej i dziedzin
związanych z polityką społeczną. Podczas konferencji kilkudziesięciu prelegentow przedstawiło
problemy aktywnosci zawodowej, polityki senioralnej, rynku pracy, pomocy społecznej i pracy
socjalnej, procesow przejscia między edukacją a pracą, innowacji w polityce społecznej, emerytur,
demografii, polityki mieszkaniowej, polityki aktywnego starzenia się, czy tez niepełnosprawnosci.
Trzy dni obrad z pewnoscią nie wyczerpały tematyki związanej z poszukiwaniem nowego modelu
panstwa opiekunczego, dlatego konieczne jest kontynuowanie badan zmierzających do odnalezienia
rozwiązan, korzystnych zarowno z punktu widzenia panstwa, jak i obywateli.
Źródło: https://politycyspoleczni.pl/cel-i-tematyka-konferencji/
4) W dniu 24 maja 2018 roku odbył się Nadzwyczajny Zjazd członków Polskiego Towarzystwa
Polityki Społecznej, na ktorym dokonana została zmiana statutu Towarzystwa dostosowująca go
do wymogow nowej Ustawy o stowarzyszeniach. Spotkanie było takze okazją do podsumowania 2 lat
działalnosci obecnego Zarządu Głownego i Oddziałow Regionalnych. Uczestnicy Zjazdu podjęli takze
Uchwałę o utworzeniu odznaczenia PTPS im. Edwarda Abramowskiego

Źródło: http://ptps.org.pl/zaproszenie-na-nadzwyczajny-zjazd-ptps/
5) W dniach 16 – 17 kwietnia 2018 r. w Poznaniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja pt. „Polityka
społeczna w XXI wieku. Polityka społeczna w trójwymiarze” organizowana przez Wydział Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zamiarem
organizatorów było stworzenie obszaru do dyskusji w trzech wymiarach. Pierwszy z nich to
wymiana poglądów i przeprowadzonych badań na temat polityki społecznej. Drugi - rozmowa
z władzami miasta i określenie prowadzonych przez urząd działań. Trzecim wymiarem jest promocja
działań podejmowanych przez podmioty sektora trzeciego.
Przedstawiciele środowisk naukowych oraz praktycy z zakresu polityki społecznej, podczas ośmiu
paneli dyskusyjnych, omawiali m.in. problem równouprawnienia, wartości rynkowej macierzyństwa,
czy polityki rodzinnej (w tym zagadnienia adopcji i programu 500 plus), inicjatyw społecznych oraz
bezrobocia. Mieli jednocześnie możliwość skonfrontowania swoich dotychczasowych doświadczeń,
działań, badań oraz wskazania pożądanych kierunków zmian w polityce społecznej. Partnerem
Konferencji było Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej.
Źródło:http://www.poznan.pl/mim/info/news/polityka-spoleczna-w-xxi-wieku,117486.html;
https://wnpid.amu.edu.pl/5214-2/
6) Z okazji Jubileuszu 100-lecia polskiej polityki społecznej oraz dla uczczenia obchodów święta
odzyskania niepodległości przez Polskę - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
we współpracy z partnerami społecznymi - Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Polityki
Społecznej, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, PFRON, Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych,
Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, Narodowym Centrum Kultury - zorganizowało cykl
wydarzeń, mających na celu ukazanie roli i rangi polityki społecznej.
Wydarzeniem inaugurującym obchody była Centralna Konferencja Jubileuszowa „Przeszłość –
Teraźniejszość – Przyszłość”, która odbyła się w dniu 11 kwietnia 2018 roku. Konferencję otworzyła
Minister Elżbieta Rafalska, która przypomniała o najważniejszych zadaniach polityki społecznej,
przede wszystkim o niwelowaniu nierówności społecznych. W trakcie wydarzenia wystąpiła też
Wicepremier Beata Szydło. Podkreśliła wagę rozwiązań na rzecz rozwoju polskich rodzin i inwestycji
w ludzi. Z kolei Heinz Koller, Zastępca Dyrektora Generalnego Międzynarodowej Organizacji Pracy,
opowiedział o tym, jak na przestrzeni lat zmieniało się polskie prawo pracy.
Konferencja składała się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy dotyczył przeszłości,
teraźniejszości i przyszłości polityki społecznej. Drugi koncentrował się na polityce społecznej wobec
rodziny, osób starszych i niepełnosprawnych. Dyskusję w ramach tego bloku tematycznego
moderował prof. Mirosław Grewiński. W trzecim panelu dyskusyjnym, którego tematem były
wyzwania w systemie zabezpieczenia społecznego, udział wziął między innymi prof. Julian Auleytner,
Rektor Uczelni Korczaka, a także prof. Gertruda Uścińska – Prezes ZUS oraz prof. Ryszard
Szarfenberg z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.
Warszawska konferencja rozpoczęła cykl spotkań poświęconych 100-leciu polskiej polityki
społecznej, które odbędą się w tym roku we wszystkich województwach.
Wydarzeniami towarzyszącymi konferencji i kolejnym tegorocznym spotkaniom są także:
okolicznościowa, mobilna wystawa pt. „Polityka społeczna w XX-leciu międzywojennym” oraz
książka „Stulecie polskiej polityki społecznej 1918 – 2018”. Wystawa przygotowana została przez
dr Joannę Lizut (ekspert Sektorowej Rady ds. pomocy społecznej), prof. Mirosława Grewińskiego
oraz pracowników ZUS, CIOP, IPiSS oraz PFRON.

W chwili obecnej zostały już ustalone terminy konferencji regionalnych:
L.p.

Termin

Miejsce

Temat

1

11.06.2018 Wrocław/dolnośląskie

Polityka rodzinna w 100-leciu polityki społecznej

2

13.06.2018 Poznań/wielkopolskie

Ubezpieczenia społeczne w 100-leciu polityki społecznej

3

14.06.2018 Toruń/kujawsko-pomorskie

Rynek pracy w 100-leciu polityki społecznej

4

20.06.2018 Szczecin/ zachodniopomorskie Kształcenie służb społecznych w 100-leciu polityki społecznej

5

22.06.2018 Olsztyn/warmińsko-mazurskie Niesamodzielność i starość w 100-leciu polityki społecznej

6

25.06.2018 Gdańsk/pomorskie

7

28.06.2018 Białystok/podlaski

8

29.06.2018 Katowice/śląskie

Kształtowanie warunków pracy w 100-leciu polityki społecznej

9

09.07.2018 Łódź/łódzkie

Starość i niepełnosprawność w 100-leciu polityki społecznej

10

13.07.2018 Gorzów Wielkopolski/lubuskie Niepełnosprawność w 100-leciu polityki społecznej

11

10.09.2018 Kraków/małopolskie

Delegowanie pracowników w 100-leciu polityki społecznej

12

19.09.2018 Kielce/świętokrzyskie

Temat: Pomoc społeczna w 100-leciu polityki społecznej

13

24.09.2018 Lublin/lubelskie

Temat: Ekonomia społeczna w 100-leciu polityki społecznej

14

25.09.2018 Rzeszów/podkarpackie

Polityka ludnościowa w 100-leciu polityki społecznej

15

28.09.2018 Opole/opolskie

Migracja w 100-leciu polityki społecznej

III sektor w 100-leciu polityki społecznej
Społeczna odpowiedzialność biznesu w 100-leciu polityki
społecznej

Źródło: http://ptps.org.pl/100-polskiej-polityki-spolecznej/
https://www.mpips.gov.pl/niepodlegla/sto-lat-polityki-spolecznej-w-polsce---konferencja/

Z ZAGRANICY
1) W dniach 27-30 maja 2018 roku w Sevilli w Hiszpanii odbyła się kolejna, organizowana
corocznie przez Europejską Sieć Społeczną (European Social Network) konferencja Służb
Społecznych z udziałem 610 delegatów z 39 krajów. Uczestnicy pochodzili nie tylko z Europy, ale
także z Palestyny, Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii i Australii i mieli możliwość
uczestniczyć w 8 sesjach plenarnych, 28 warsztatach oraz forum projektowym, które zawierało
11 projektów. 26. edycja ESSC zatytułowana ‘Invest – Innovate – Transform: Empowering
people and communities‘ po raz pierwszy organizowana była we współpracy z Regionalnym
Ministerstwem Równości i Polityk Społecznych Regionalnego Rządu Andaluzji, który jest
członkiem ESN i był współgospodarzem imprezy. Tematem tegorocznej konferencji były usługi
społeczne. Podczas konferencji eksperci dyskutowali m. in. w jaki sposób można poprawić usługi
poprzez wzmocnienie pozycji osób i społeczności w pomocy społecznej. Polskę reprezentował
w Sewilli prof. M. Grewiński.
Źródło: http://www.esn-eu.org/news/1055/index.html
2) W dniach 28-29 czerwca 2018 roku w Brukseli odbywa się kolejne spotkanie Grupy ESN ds.
Europejskiego Semestru z przedstawicielami Komisji Europejskiej, którego tematem
przewodnim jest dyskusja nad wyzwaniami stojącymi przed usługami społecznymi w Europie.
Spotkanie jest okazją dla służb socjalnych do przedstawienia kreatorom polityki z Komisji
Europejskiej, problemów, których doświadczają na poziomie lokalnym. Polskę reprezentuje prof.
M. Grewiński.
Źródło: http://www.esn-eu.org/events/118/index.html
3) W dniach 20-22 sierpnia 2018 roku w Lublanie w Słowenii odbędzie się kolejne Plenum
Międzynarodowej Akademii "Praca socjalna i Społeczeństwo" (TiSSA), która zajmuje
się niezależną współpracą między europejskimi uniwersytetami, instytutami i organizacjami.

Plenum jest dorocznym spotkaniem naukowców i profesjonalistów z całego świata. Każde
Plenum zajmuje się jedną ważną kwestią dla współczesnej pracy socjalnej w skali globalnej.
Sesje plenarne, debaty panelowe i grupy robocze są zazwyczaj wstępem do poważnych i bardzo
ożywionych dyskusji, a wizyty terenowe i program towarzyski umożliwiają nawiązanie
bliższych kontaktów zawodowych pomiędzy uczestnikami. W tym roku w Plenum TiSSA udział
weźmie z Polski - prof. E. Kantowicz, prof. M. Grewiński oraz dr J. Lizut z PTPS.
Źródło: https://tissa.net/
4) W dniach 25-27 września 2018 roku w Aksakovo koło Varny (Bułgaria) odbędzie się konferencja
w ramach projektu „One Stop Shop” realizowanego przez Gminę Aksakovo w partnerstwie
z Polskim Towarzystwem Polityki Społecznej. Konferencja o charakterze międzynarodowym
dotyczyć będzie zintegrowanych usług społecznych. Prelegentami na konferencji będą także
członkowie PTPS

PANOWANE KONFERENCJE/WYDARZENIA
1) W dniu 27 września 2018 roku na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej
Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży odbędzie się konferencja naukowa, która
będzie poświęcona subsydiarności. Konferencja będzie miała charakter międzynarodowy i będzie
obradować pod hasłem: „Subsydiarność – uwarunkowania, regulacje i praktyka w stulecie
niepodległości Państwa Polskiego”. Organizowane wydarzenie ma przede wszystkim na celu
interdyscyplinarne potraktowanie tytułowej subsydiarności, ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień dotyczących, szeroko rozumianych obszarów badawczych: przedsiębiorczości, edukacji,
pomocy społecznej, filozofii oraz prawa i administracji, w ramach pięciu bloków tematycznych:
1. Idea subsydiarności w czasach dawnych aż po czasy Polski niepodległej
2. Pomoc dla przedsiębiorców a zasady wolnego rynku
3. Subsydiarność jako zadanie pomocy społecznej – postulaty i praktyka
4. Prawne gwarancje subsydiarności – założenia i ich realizacja
5. Subsydiarność w edukacji – teoria i praktyka.
Zgodnie z przyjętymi założeniami organizacyjnymi, zaproszenie skierowane jest do naukowców oraz
ekspertów i praktyków, którzy zajmują się badaniem zasady subsydiarności w jej różnych aspektach.
Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim oraz języku polskim w ramach pięciu
wspólnych sesji.
Źródło:https://www.pwsip.edu.pl/kalendarium/w/miedzynarodowa-interdyscyplinarnakonferencja-subsydiarnosc-uwarunkowania-regulacje-i-praktyka-w-stulecie-niepodlegloscipanstwa-polskiego
2) W dniach 17-19 października 2018 roku w Olsztynie odbędzie się XXVIII Zjazd Polskiego
Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej oraz seminarium naukowe pt. „Projektowanie w pracy socjalnej
- od badania poprzez kształcenie do działania”, organizowane przez Zarząd PSSPS oraz Katedrę
Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tegoroczny Zjazd
poświęcony będzie problematyce projektowania w pracy socjalnej. Głównym celem seminarium
naukowego towarzyszącego Zjazdowi będzie wymiana doświadczeń w zakresie sposobów i form
projektowania, strategicznego planowania w obszarze pracy socjalnej oraz analiza projektów
socjalnych w szerokim i wąskim znaczeniu.
Organizatorzy przewidują podjęcie dyskursu wokół kilku pól tematycznych:
1.
2.

Interdyscyplinarne aspekty projektowania w pracy socjalnej.
Projektowanie rozwiązań oraz typy projektów proponowanych w sektorze rządowym
i pozarządowym.

3.
4.

Projektowanie socjalne wobec aktualnych wyzwań i zadań pomocy społecznej.
Projektowanie socjalne w edukacji pracowników socjalnych oraz profesjonalnym
kształceniu.

Źródło: http://pedagogika.uwb.edu.pl/files/file/PDF/Konferencje/2018/XXVIII%20Zjazd%20PSSPS.pdf

PRACE LEGISLACYJNE w OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ
1) Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy
skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Projektodawca przekonuje, że ów projekt ma
w konsekwencji poprawić skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Stanowi on realizację
tzw. „pakietu alimentacyjnego” zawartego w przyjętym w dniu 4 kwietnia 2017 r. przez Radę
Ministrów dokumencie o nazwie „Przegląd systemów wsparcia rodzin”.
Projekt ustawy skupia się m.in. na stworzeniu rozwiązań służących bardziej skutecznej aktywizacji
zawodowej dłużników alimentacyjnych. Jednym z nich jest wprowadzenie rozwiązań, zgodnie
z którymi komornik będzie mógł pozyskiwać drogą elektroniczną dane dotyczące dłużników
uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych od organów emerytalno-rentowych oraz
od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w celu
prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Zmiany te dadzą podstawy prawne do stworzenia
narzędzia informatycznego, które pozwoli komornikom na bardzo szybkie pozyskiwanie informacji
na temat dłużników alimentacyjnych, w tym w zakresie ich zatrudnienia i osiąganych dochodów,
drogą elektroniczną.
Ponadto proponuje się wzmocnienie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących
sankcji wobec pracodawcy, który nie dopełnił obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia
dłużnika przez komornika sądowego (np. nie udzielił komornikowi odpowiedzi na temat dłużnika
alimentacyjnego, nie przekazał zajętego wynagrodzenia bezpośrednio do komornika, dokonał
potrącenia zajętego wynagrodzenia w zbyt niskiej wysokości, nie zawarł odpowiedniej informacji
o zajęciu wynagrodzenia w wystawionym świadectwie pracy).
Proponuje się także umożliwienie organom egzekucyjnym prowadzenie egzekucji z otrzymywanych
przez dłużników alimentacyjnych kwot na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach
służbowych do wysokości 50% tychże kwot.
Projekt przewiduje również wprowadzenie odpowiedzialności materialnej pracodawców
zatrudniających „na czarno” pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi. Rozwiązanie
to wejdzie w życie wraz z uruchomieniem Krajowego Rejestru Zadłużonych.
Dodatkowo projekt zakłada podniesienie kwoty kryterium dochodowego uprawniającego
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego z kwoty 725 zł do kwoty 800 zł.
Źródło:https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r84283047127708,Projekt-ustawy-o-zmianie-niektorychustaw-w-celu-poprawy-skutecznosci-egzekucji-.html
2) W dniu 30 maja 2018 roku, w trybie obiegowym, Rada Ministrów przyjęła projekt uchwały
w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”. Uchwała ma na celu ustanowienie
nowego świadczenia dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym, które ma stanowić wsparcie finansowe
w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Podstawą prawną podjęcia
przez Radę Ministrów uchwały jest art. 187a ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.), zgodnie z którym
Rada Ministrów może przyjmować rządowe programy wsparcia rodzin z dziećmi.
Przedmiotem uchwały jest ustanowienie rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi
w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to ma polegać na
przyznaniu, raz w roku, świadczenia „Dobry start” w wysokości 300 zł na każde dziecko. Istotne jest,
że świadczenie to będzie przysługiwać na każde dziecko w wieku szkolnym, bez względu na dochody
uzyskiwane przez rodziny.

Źródło:https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r557276521,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-wsprawie-ustanowienia-rzadowego-programu-Dobry-s.html
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