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Zakres merytoryczny szkoleń wynikających z diagnozy potrzeb projektu 

„Profesjonalna kadra OWES szansą na trwały rozwój ekonomii społecznej w Makroregionie III” 

w ramach Programu Operacyjnego – Wiedza, Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. 

 

 

Program i tematyka szkoleń w ramach drugiego  cyklu szkoleniowego. 

 

Spis Treści: 

 

1) Ramowy program szkoleń dla Animatorów. 

2) Ramowy program szkoleń dla Doradców ds. zamówień publicznych. 

3) Ramowy program szkoleń dla Specjalistów ds. reintegracji. 

4) Ramowy program szkoleń dla Doradców biznesowych. 

5) Ramowy program szkoleń dla Doradców kluczowych/koordynatorów/ innych pracowników  
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1) Ramowy program szkoleń dla Animatorów w ramach drugiego cyklu szkoleń.   

Tematyka szkoleń dla  Animatorów 
 

L.p Temat szkolenia Zakres merytoryczny szkolenia 
Liczba 
godzin 

1 

Ekonomia społeczna  
w latach 2022-2030. Ekonomia 
społeczna a polityki publiczne/ 

społeczne. 
 

1. Wprowadzenie do tematyki warsztatów 
przedstawienie założeń, programu i celu 
warsztatów, przekazanie informacji dotyczącej 
zawartości organizacyjno – merytorycznej, 
przedstawienie i omówienie oczekiwań 
uczestników. 

2. Zawarcie kontraktu, ćwiczenia  integracyjno – 
komunikacyjne, autoprezentacja  uczestników 
na forum grupy.  

3. Wprowadzenie do ekonomii społecznej i 
solidarnej 2022 – 2030   

4. Idea społecznie odpowiedzialnego terytorium.  
5. Idea społecznie odpowiedzialnej konsumpcji.  
6. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii 

Społecznej do 2030 roku. Ekonomia 
solidarności społecznej – cele i zadania 
programu operacyjnego dla OWES, PES i PS, 
Animatora/Animatorki.  

7. Ustawa o ekonomii społecznej  - cele i zadania 
dla PES, PS, OWES,  Animatora/Animatorki.  

8. Strategia Rozwoju Usług Społecznych polityka 
publiczna do roku 2030  (z perspektywą do 
2035 r.) – wprowadzenie do programowania 
usług społecznych i deinstytucjonalizacji dla 
Animatora i Animatorki.  

 

8 

2 

Usługi społeczne  

i deinstytucjonalizacja.  

Ekonomia społeczna a usługi 

społeczne w świetle Strategii 

rozwoju usług społecznych 

polityka publiczna na lata 2021 

– 2030 ( z perspektywą do 

2035). Dobre przykłady zlecania 

usług społecznych PES/PS przez 

JST w Polsce 

 

1. Zadania publiczne/użyteczności publicznej a 
usługi społeczne w Polsce – definicje i zakres.  

2. Zadania publiczne/użyteczności publicznej  
a usługi społeczne w Unii Europejskiej.  

3. Definicja usług społecznych.  
4. Rodzaje usług społecznych i ich odbiorcy.   
5. Rodzaje instytucji w polskim prawie i opieka 

instytucjonalna. 
6. Usługi w społecznościach lokalnych. Typologia 

usług społecznych.  
✓ Usługi dla osób potrzebujących wsparcia  

w codziennym funkcjonowaniu; 
✓ Usługi dla dzieci, młodzieży i rodzin z 

dziećmi; 
✓ Mieszkalnictwo chronione i wspomagane;  

7. Co to jest deinstytucjonalizacja usług. 
8. Deinstytucjonalizacja a poszczególne grupy: 

seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, 
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osoby w kryzysie bezdomności, dzieci i 
młodzież, rodzina. 

9. Ekonomia społeczna a usługi społeczne w 
świetle Strategii rozwoju usług społecznych 
polityka publiczna na lata 2021 – 2030 ( z 
pespektywą do 2035 roku). 
✓ Podmioty ekonomii społecznej i ich udział 

w kreowaniu i angażowaniu się w rozwój 
usług społecznych; 

✓ Ekonomia społeczna jako wykonawca 
usług społecznych; 

10. Dobre przykłady zlecania usług społecznych 
PES/PS przez JST w Polsce.  Korzyści płynące z 
włączania PES, w szczególności PS, w 
realizację usług społecznych użyteczności 
publicznej. 

11. Zadania i praktyczny udział pracowników 

OWES, Animatorów i animatorek w rozwój  

usług społecznych w obszarze działania OWES.  
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3. 

Centrum Usług Społecznych  
koordynatorem usług 

użyteczności publicznej i usług 
społecznych w gminie. 

Szanse i możliwości współpracy 
CUS z sektorem ES przy 

programowaniu i realizacji 
usług społecznych na poziomie 

lokalnym. 

1. Założenia ustawy o realizowaniu usług 
społecznych przez centrum usług społecznych 
z dnia 19 lipca 2019 roku. 

✓ Zasady przyjmowania przez gminę programów 
usług społecznych; 

✓ Zasady tworzenia CUS, przekształcania OPS w 
CUS , zadania CUS, organizacja CUS i struktury 
organizacyjnej  oraz  zasady działania CUS; 

✓ Zasady realizowania przez CUS programów 
usług społecznych; 

2. Program Usług Społecznych – tworzenie i 
realizowanie z  udziałem partnerów lokalnych, 
sektora ES i mieszkańców. 

3. Zasady realizacji usług w CUS. 
4. Plan organizowania społeczności lokalnej 

tworzony i realizowany przez CUS przy udziale 
sektora ES i innych partnerów lokalnych. 

5. Korzystanie z usług CUS. 
6. Zlecanie usług użyteczności publicznej i usług 

społecznych PES/PS i współpraca CUS z  
sektorem ES.  

7. Dobre praktyki w funkcjonowaniu CUS w 
Polsce  - projekt pilotażowy  i inne przykłady z 
działalności CUS – np. Wojcieszków, 
Starachowice, Kozienice, Bełżyce, Wiązowna.  

8. Wykorzystanie przez sektor ES aktywnych 
form polityki społecznej w gminie, powiecie. 

9. Instytucjonalny system wsparcia PES /PS – 
zasady działania OWES w perspektywie 2022 – 
2030. Współprac CUS z OWES.  
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4 

Warsztat pracy Animatora – 
Umiejętności trenerskie – 
Trener  Animator  przed 

szkoleniem/ warsztatem/ 
seminarium 

 

 
 
 
 

1.Andragogika, czyli specyfika uczenia się 
dorosłych   

• Zasady treningu umiejętności, 
• Rola trenera i fazy nastawienia trenera 

wobec grupy,   
• Style uczenia się i modalność sensoryczna 

w uczeniu, pedagogika kontraktu,  
2.Cykl uczenia Dawida. A. Kolba   

• Uczenie się przez doświadczenie, 
• Dzielenie się doświadczeniem,   
• Przetwarzanie,  
• Uogólnianie, 
• Zastosowanie,  

3.Proces grupowy i zmiana:   
• Zmiana i proces zmiany, 
• Networking – Organizacja – Profesjonalne 

interwencje,  
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• Łączenie i komunikowanie się - Interakcja 
i integracja – Meta – Sieci, - Partnerstwo,  

 4.Grupa szkoleniowa:   
• Specyfika grupy i cykl życia grupy,  

5. Kategorie uczestników szkoleń, warsztatów, 
seminariów: 

• Zorientowani na sam proces uczenia się,  
• Zorientowani na cele kształcenia,  
• Zorientowani na uczestnictwo 

edukacyjne, 
6. Organizacja jako system.   

 
5 

Warsztat pracy Animatora – 
Umiejętności trenerskie – 
Projektowanie szkoleń – 

warsztatów – seminariów przez 
Trenera Animatora 

 

 

 1. Analiza potrzeb szkoleniowych  
• Poziom efektywności i potrzeb  
• Tryby uczenia się na poszczególnych 

poziomach efektywności  
• Potrzeby organizacyjne, grupowe i 

indywidualne  
2. Metody rozpoznawania potrzeb szkoleniowych 
3. Projektowanie szkoleń  

• Proces szkolenia i siedem kroków 
planowania. Przygotowanie programu 
szkolenia i ramowa konstrukcja programu 
szkoleniowego  

• Zasady układania materiału do 
przekazania w trakcie szkolenia i 
aranżacja przestrzeni  

4. Programy szkoleniowe – przykłady programów 
i próbki programów – ćwiczenia praktyczne  
5. Emisja głosu – ćwiczenia praktyczne. 
 

8 

6 

Warsztat pracy Animatora – 
Umiejętności trenerskie – 
Komunikacja i feedback – 

informacja zwrotna. 
Komunikacja społeczna 

grupowa w budowaniu sektora 
ES 

1.Komunikacja. Komunikacja społeczna w 
budowaniu  sektora ES. 

• Komunikacja werbalna i niewerbalna 

• Skuteczność i elementy przekazu 

• Proces komunikacji  

• Sposoby skutecznego mówienia  

• Sztuka słuchania i metody i narzędzia 
skutecznego słuchania  

• Style słuchania i odpowiadania  

• Model czworga uszu  

• Model czterech ust 

• Komunikat Typu TY i Komunikat Typu JA  

• Komunikacja niewerbalna – odległości, 
postawa, mimika, gesty, mowa ciała, wzrok, 
kolory, ubiór itp.  

• Efekt pierwszego wrażenia   

• Bariery komunikacyjne  
2. Feedback – informacja zwrotna 

• Po co stosować informację zwrotną?  

• Konstruktywna informacja zwrotna 
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• Dziewięć zasad udzielania informacji 
zwrotnej  

• Metoda kanapki 

• Trująca krytyka – jak sobie radzić ?  

• Metody konstruktywnej informacji zwrotnej 
FUKO i Z – FUKO - PZK 

7 

Warsztat pracy Animatora – 
Umiejętności trenerskie – 

Metody i narzędzia 
szkoleniowe w pracy   Trenera 

Animatora 

1. Metody szkoleniowe – podział metod  
2. Metody i narzędzia szkoleniowe w praktyce:  

• Praca w grupach 

• Burza mózgów 

• Ogrywanie ról 

• Dyskusja, Dyskusja panelowa, Dyskusja 
plenarna, Dyskusja kierowana, Dyskusja 
nieformalna, Dyskusja sokratejska  

•  Akwarium 

• Metaplan  

• World Cafe 

• Debata „za”  i „przeciw” 

•  Kula śniegowa  

• Metoda 5 x dlaczego  

• Metoda Rybi szkielet 

• Metoda SWOT 

• Odwrócona burza mózgów  

• Praca z filmem, praca z kamerą  

• Praca z bajką, dramą 

• Praca z flipchatem  

8 

8 

Warsztat pracy Animatora – 
Etyka pracy i wartości we 

współpracy ze środowiskiem 
lokalnym. Przeciwdziałanie  
wypaleniu zawodowemu 
Animatora  - Relaksacyjny 

Trening Antystresowy 

1. Co to są wartości i po co potrzebne są w 
życiu człowieka.  

• Wartości w sferze: fizycznej, psychicznej, 
duchowej i społecznej człowieka.  Wartości w 
definicjach.   

• Klasyfikacja wartości wg. D. Dobrowolskiej: 
wartości konkretne i wartości abstrakcyjne.  

• Teoria wartości wg Miltona – Rokeacha jako 
część ogólniejszej teorii osobowości. 
Wartości moralne i poza moralne.   

• Tabela moich wartości w życiu  i w pracy.  

• Funkcje wartości w życiu człowieka. 
Hierarchie wartości jako indywidulane 
systemy wartości człowieka. 

• Ogólnospołeczna hierarchia wartości Maxa 
Schelera.  

• Świat bez wartości – wizja świata bez 
wartości. Wartości moralne w wymiarze 
społecznym i osobistym.  

• Korzyści z kierowania się wartościami przez 
człowieka – dla  niego samego, rodziny, 
środowiska, czy tez pracy. Życie człowieka 
jako  proces realizowania wartości.  
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• Moje wartości jako Animatora/ Animatorki w 
obszarze  rozwoju osobistego/ w obszarze 
rodziny/ w obszarze znajomych i przyjaciół/ 
w obszarze kariery i pracy/ w środowisku/ w 
budowaniu sektora ES.  

• Co to jest etyka zawodowa ? Etyka wg 
Konstytucji RP. Etyka zawodowa i normy.   

• Zasady etyki w miejscu pracy: uczciwość, 
rzetelność, zaufanie, szacunek, 
poszanowanie godności, zdrowia i życia 
ludzkiego.   

• Kodeks etyczny zawodu Trenera.  

• Kodeks etyczny zawodu Animatora.  

• Wypalenie zawodowe i fazy wypalenia 
zawodowego. 

• Relaksacyjny Trening Antystresowy.   

9 

Warsztat pracy Animatora – 
Umiejętności Mentorskie – 

Mentoring, Mentor i jego role 

1.  Czym jest mentoring.  
2. 2. Kim jest Mentor?  
3. 3. Różne typy mentoringu.  
4. 4. Kompetencje Mentora.  
5. 5. Siła mentoringu.  
6. 6. Mentoring czy coaching.  
7. 7. Mentoring - procedury i procesy.  
8. 8. Zagrożenia w mentoring.  

8 

10 

Warsztat pracy Animatora – 
Umiejętności Mentorskie – 
Planowanie i zarządzanie 

procesem mentoringu 

1.Cele w mentoringu.  
2.Proces mentoringu. Planowanie procesu 
mentoringu.  
3.Mentor i jego miejsce. Mentor – umiejętności. 
4.Skuteczność mentoringu.  
5.Wprowadzenie do strategii wdrożenia 
mentoringu (O. Serrat).  
6.Zasady współpracy  od fazy I do Fazy III procesu 
mentoringowego.  
7.Praktyczne narzędzia do pracy z Mentee.  
8. Stawianie celów w procesie mentoringu.  
9. Udana relacja mentoringowa Mentor – Mentee.  
10.Potencjalne korzyści z wdrożenia procesu 
mentoringowego dla Mentee, Mentora. 
Organizacji/firmy.  
11.Kodeks etyczny mentoringu.  
12.Cechy dobrego Mentora  

8 
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2) Ramowy program szkoleń dla  Doradców ds. zamówień publicznych  w ramach  drugiego 

cyklu szkoleń.   

Tematyka szkoleń dla  Doradców ds. zamówień publicznych 
 

L.p Temat szkolenia Zakres merytoryczny szkolenia 
Liczba 
godzin 

1. Zasada konkurencyjności – 
warsztaty 

9. Przygotowanie postępowania dotyczącego 
nabywania usług szkoleniowych 

10. Przygotowanie postępowania dotyczącego 
nabywania usług doradczych 

11. Przygotowanie postępowania dotyczącego 
nabywania usług cateringowych 

12. Przygotowanie postępowania dotyczącego 
nabywania usług transportowych 

13. Przygotowanie postępowania dotyczącego 
nabywania usług remontowych 

14. Przygotowanie postępowania dotyczącego 
nabywania dostaw materiałów biurowych 

15. Przygotowanie postępowania dotyczącego 
nabywania dostaw żywności 

16. Przygotowanie postępowania dotyczącego 
nabywania robót budowlanych 

16 

2. Tryb podstawowy – warsztaty 
dotyczące wariantu opisanego 
w art. 275 pkt 1) ustawy PZP 

 

1. Przygotowanie postępowania dotyczącego 
nabywania usług szkoleniowych 

2. Przygotowanie postępowania dotyczącego 
nabywania usług doradczych 

3. Przygotowanie postępowania dotyczącego 
nabywania usług cateringowych 

4. Przygotowanie postępowania dotyczącego 
nabywania usług transportowych 

5. Przygotowanie postępowania dotyczącego 
nabywania usług remontowych 

6. Przygotowanie postępowania dotyczącego 
nabywania dostaw materiałów biurowych 

7. Przygotowanie postępowania dotyczącego 
nabywania dostaw żywności 

8. Przygotowanie postępowania dotyczącego 
nabywania robót budowlanych 

16 

3. Praktyczne aspekty / problemy 
występujące podczas realizacji 
postępowań dotyczących usług 

oraz robót budowlanych 
 
 

1. Właściwe, niedyskryminacyjne określenie 
warunków udziału w postępowaniu 

2. Odpowiedzialność cywilna deliktowa  
3. Odpowiedzialność cywilna kontraktowa 
4. Podmiotowe środki dowodowe 
5. Przedmiotowe środki dowodowe 
6. Wadium 
7. Zabezpieczenie umów 
8. Płatności zaliczkowe oraz cząstkowe 
9. Zasady zabezpieczenia zaliczek 
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10.  Ochrona interesów podwykonawców  
11.  Zmiany w trakcie realizacji umów 
12.  Opóźnienie a zwłoka w orzecznictwie 
13.  Pojęcie siły wyższej w praktyce orzeczniczej 
14.  Stosowanie kar umownych 
15.  Miarkowanie kar umownych przez sądy 
 Najczęstsze przyczyny sporów sądowych 

4. Platforma ezamowienia.gov.pl 
jako narzędzie komunikacyjne 
zamawiającego i wykonawców 

w postępowaniach PZP 
 
 

1. Prawne podstawy procesu elektronizacji 
zamówień publicznych 

2. Podstawowe pojęcia ustawowe 
3. Definicja komunikacji elektronicznej 
4. Różne formy komunikacji elektronicznej 
5. Forma elektroniczna a postać elektroniczna 
6. Podpis kwalifikowany 
7. Podpis osobisty 
8. Profil zaufany 
9. Podpisywanie dokumentu z wykorzystaniem 

najbardziej popularnego oprogramowania 
polskich dostawców certyfikatów podpisu 
kwalifikowanego: Szafir (KIR), Sigilium Sign 
(PWPW), proCentrum SmartSign (ADS), 
SecureDoc (EuroCert), PEM-HEART Signature 
(CenCert) 

10.  Rejestracja na platformie – założenie konta 
11.  Tworzenie postępowań 
12.  Tworzenie ogłoszeń 
13.  Formularz do komunikacji z wykonawcami 
14.  Wewnętrzny panel komunikacyjny 
15.  Szyfrowanie dokumentów 
16.  Przesyłanie danych przez ePUAP 
17.  Deszyfrowanie dokumentów 
18.  Odstąpienie od wymogu użycia środków 

komunikacji elektronicznej 

8 

5. Procedury realizacji projektów 
finansowanych z EFRR/FS/EFS 

w perspektywie finansowej 
2021 – 2027 

cz. 1 i cz.2 

1. Cele polityki spójności na lata 2021-2027 
2. Fundusze strukturalne: 
a) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
b) Europejski Fundusz Społeczny+ 
c) Fundusz Spójności 
d) Europejski Fundusz Morski, Rybacki i 

Akwakultury 
e) Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 

Transformacji 
3. Unijne akty prawne dotyczące funduszy 

strukturalnych 
4. Polskie akty prawne dotyczące funduszy 

strukturalnych 
5. Krajowe programy operacyjne: 
a) Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, 

Klimat i Środowisko 
b) Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej 

Gospodarki 

16 
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c) Fundusze Europejskie dla Rozwoju 
Społecznego 

d) Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 
e) Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 
f) Fundusze Europejskie na Pomoc 

Żywnościową 
g) Fundusze Europejskie dla Rybactwa 
h) 16 programów regionalnych 
i) Programy Europejskiej Współpracy 

Terytorialnej 
j) Pomoc Techniczna dla Funduszy 

Europejskich 
6. Procedury aplikacyjne 
7. Wytyczne kwalifikowalności wydatków 
8. Procedury realizacji i rozliczeń 
9. Struktury wspierające beneficjentów  
19.  Źródła informacji o okresie programowania 

2021-2027 

6. Wsparcie ekonomii społecznej 
w perspektywie finansowej 

2021 – 2027 

1. Podstawowe zasady udzielania pomocy 
publicznej oraz pomocy de minimis 

2. Nowe instrumenty wsparcia start-upów oraz 
przedsiębiorstw społecznych ze środków 
EFS+ 

3. Nowe instrumenty wsparcia działających 
przedsiębiorstw ze środków EFRR 

4. Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw 
społecznych ze środków krajowych 

5. Zasady działania OWES (instytucji wsparcia 
ekonomii społecznej) w okresie 2021-2027. 

1. Proces akredytacji podmiotu starającego się 
o status instytucji wsparcia ekonomii 
społecznej na konkretnym przykładzie. 

8 

7. Ustawa o ekonomii społecznej 

 

2. Istniejące uregulowania prawne dotyczące 
sektora ekonomii społecznej 

3. Proces legislacyjny – zmiany w stosunku do 
projektu ustawy z 12 maja 2021 roku 

4. Podstawowe definicje ustawowe 
5. Przedsiębiorstwo społeczne – organizacja, 

zasady działania 
6. Uzyskiwanie/utrata statusu przedsiębiorstwa 

społecznego 
7. Instrumenty wsparcia przedsiębiorstwa 

społecznego  
8. Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej przez 

organy administracji publicznej 
9. Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii 

Społecznej 
10. Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii 

Społecznej 
11.  Resortowe programy wspierania ekonomii 

społecznej  
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12.  Rola i zadania Ośrodków Wsparcia Ekonomii 
Społecznej 

13.  Akredytacja Ośrodków Wsparcia Ekonomii 
Społecznej 

14.  Ochrona danych osobowych pracowników 
przedsiębiorstw społecznych 

10.  Zmiany w innych aktach prawnych  

 

3) Ramowy program szkoleń dla Specjalistów ds. reintegracji w ramach  drugiego cyklu szkoleń.   

 

Tematyka szkoleń dla Specjalistów ds. reintegracji 
 

L.p Temat szkolenia Zakres merytoryczny szkolenia 
Liczba 
godzin 

1 Efektywny i 
skuteczny specjalista 

ds. reintegracji w 
świetle ustawy o 

ekonomii społecznej. 

1. Profil specjalisty ds. reintegracji. 

2. Struktura kompetencji dla stanowiska reintegratora 

i jego zdania. 

3. Poznanie  Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o 
ekonomii społecznej w szczególności zapisów  
dotyczących reintegracji społecznej i zawodowej 

8 

2 Diagnoza potrzeb PS i 
pracowników PS w 
zakresie wsparcia 
reintegracyjnego. 

1. Proces reintegracji i jego zróżnicowanie w 

odniesieniu do potrzeb poszczególnych jednostek 

reintegracyjnych - KIS, CIS, PS.  –  praktyczne 

aspekty realizacji procesu reintegracji.  

2. Metodyka pracy w indywidualnych spotkaniach z 

zakresu doradztwa ds. reintegracji.  

3. Narzędzia pracy specjalisty ds. reintegracji. 

4. Dobór narzędzi do diagnozowania potrzeb i 

potencjału osób wspieranych w ramach 

reintegracji. Metody pracy, wykorzystanie 

aktywizujących metod nauczania i dobór narzędzi 

współpracy z poszczególnymi Uczestnikami 

projektu. 

8 

3 Opracowanie 
Indywidualnych 

Programów  
Reintegracji 

Społecznej. 

1. Etapy planowania Indywidualnych Programów 

Reintegracji Społecznej. 

2. Wyznaczanie  realistycznych celów jako czynnik 

motywujący do aktywności i chęci zmiany postawy.  

3. Sposoby planowania działań w procesie reintegracji 

klienta.  

4. Narzędzia pracy specjalisty ds. reintegracji. 

5. Czynniki wpływające na efektywność i trwałość 
procesu reintegracji. 

8 

4 Przygotowanie 
Indywidualnych 

Planów działania dla 

1. Praktyczne aspekty tworzenia IPD.  8 



 
 

 
 

 

 

 

  
Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network 

ul. Krakowska 21, 32-500 Chrzanów 
www. partners.net.pl 

Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide 
ul. Ściegiennego 134, 60-304 Poznań 

www.swbf.org.pl 

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o. 
ul. Sokołowskiego 6, 31-436 Kraków,  

www.gdp-krakow.pl 

 

 

St
ro

n
a1

2
 

pracowników PES i 
PS. 

2. Tworzenie Indywidualnego planu działania w 

oparciu o zasoby i deficyty pracownika PES lub PS. 

Wdrożenie i monitoring planu działania. 

3. Narzędzia monitoringu efektów działań 

reintegracyjnych w PS. 

5 Zakładanie i 

prowadzenie PES o 

charakterze 

reintegracyjnym. 

Aktualny stan 
prawny Krajowego 
Programu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej 

1. Zakładanie przedsiębiorstwa społecznego (PS). 

Zakładanie podmiotu ekonomii społecznej (PES). 

Rejestrowanie działalności PES.  

2. Zewnętrzne finansowanie PS i PES. Prowadzenie 

działalności statutowej PES.   

3. Współpraca z JST.  

4. Deinstytucjonalizacja usług społecznych  

5. Współdziałanie ze środowiskiem lokalnym, 

zawiązywanie partnerstw / konsorcjów 

8 

6 Kompetencje 

reintegratora – 

kształtowanie 

umiejętności 

trenerskich w 

zakresie prowadzenia 

warsztatów i 

prezentacji – sesja 1 

 

1. Rozpoznanie i diagnoza zasobów oraz deficytów, 
postaw, wiedzy i umiejętności uczestników                            
w zakresie prowadzenia prezentacji i szkoleń. 

2. Nowoczesne formy i metody edukacji dorosłych.  
3. Zasady prezentacji treści szkoleniowych. 
4. Techniki pracy z grupą szkoleniową. 
5. Wybrane zagadnienia andragogiki. 
6. Katalog umiejętności związanych z prowadzeniem 

szkoleń i prezentacji. 
7. Analiza celów i struktury grupy. 
8. Rozpoznawanie potrzeb uczestników szkolenia. 
9. Dostosowanie programu do potrzeb grupy. 
10. Formy i metody naboru uczestników. 
11. Skuteczna komunikacja w procesie szkoleniowym 

(popełniane błędy i napotykane bariery). 
12. Metody komunikowania się i formy komunikatów - 

właściwości ułatwiające kontakty w grupie. 

13. Zasady współszkolenia i prowadzenia warsztatów              

w parze trenerskiej. 

14. Praktyczny trening sesyjny. 

8 

7 Kompetencje 

reintegratora – 

kształtowanie 

umiejętności 

trenerskich w 

zakresie prowadzenia 

warsztatów i 

prezentacji – sesja 2 

 

1. Analiza i omówienie ćwiczeń indywidualnych 
przygotowanych przez uczestników w okresie  
pomiędzy modułami. 

2. Rola trenera w procesie kształcenia. 
3. Procesy indywidualne – motywowanie, wsparcie, 

doradztwo, trening. 
4. Metody dynamizowania pracy w grupie. 
5. Skuteczność przekazu – forma i treść, zasady 

rządzące zapamiętywaniem. 

6. Poziomy słuchania, powody dlaczego ludzie nie 

słuchają. 

8 
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7. Najczęstsze błędy w komunikacji - pułapki 

uogólnień, stereotypy i uprzedzenia, „rozbijacze”  

efektywności komunikacyjnej. 

8. Radzenie sobie z tremą przed i w trakcie zajęć 

szkoleniowych. 

9. Identyfikacja osobistych stresorów, rodzaje stresu               

i tremy, konsekwencje jego oddziaływania na 

organizm i psyche człowieka. 

10. Zasady przygotowania szkoleń.  

11. Przygotowywanie konspektów zajęć. 

12. Przygotowanie i edycja  materiałów szkoleniowych. 

13. Przygotowanie i opracowanie ćwiczeń i pomocy 

szkoleniowych. 

14. Praktyczny trening sesyjny. 

8 Kompetencje 

reintegratora – 

kształtowanie 

umiejętności 

trenerskich w 

zakresie prowadzenia 

warsztatów i 

prezentacji – sesja 3 

 

1. Analiza i omówienie ćwiczeń indywidualnych 
przygotowanych przez uczestników w okresie  
pomiędzy modułami. 

2. Dynamika grupy. 
3. Wykorzystanie dynamiki grupy w osiągnięciu celów 

szkoleniowych – role w grupie. 
4. Struktura grupy, wykorzystanie dynamiki grupy                    

w procesie szkolenia. 

5. Proces budowania relacji w grupie i najważniejsze 

zasady współpracy. 

6. Realizowanie celów zespołowych, podział zadań                     

i odpowiedzialność  za powierzone obowiązki. 

7. Wartości, wydajność i efektywność pracy grupowej 

w trakcie szkolenia i po nim. 

8. Istota działania sprawnego zespołu, modele pracy 

grupowej, lojalność, koleżeństwo, bezpieczeństwo. 

9. Przepływ i koordynacja informacji, informacja 

zwrotna i umiejętność jej udzielania. 

10. Przeszkody w sprawnym funkcjonowaniu w grupie. 

11. Procesy grupowe – konformizm i nonkonformizm; 

leadership; wpływanie na zachowania i uzyskiwanie 

rezultatów. 

12. Zestawy ćwiczeń doskonalących pracę z grupą. 

13. Praktyczny trening sesyjny. 

8 

9 Kompetencje 

reintegratora – 

kształtowanie 

umiejętności 

trenerskich w 

zakresie prowadzenia 

1. Analiza i omówienie ćwiczeń indywidualnych 
przygotowanych przez uczestników w okresie  
pomiędzy modułami. 

2. Problemy w prowadzeniu zajęć.  
3. Praca z uczestnikami kursów sprawiającymi 

trudności. 
4. Agresja i opór w grupie.  

8 
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warsztatów i 

prezentacji – sesja 4 

 

5. Przyczyny konfliktów w trakcie szkolenia, 

najczęstsze źródła konfliktu w zespołach. 

6. Metody rozwiązywania konfliktów w grupie: 

stymulowanie; ograniczenie; rozwiązywanie. 

7. Wykorzystanie kreatywności, asertywności, 

kooperacji, przywództwa i komunikacji                                   

w rozwiązywaniu konfliktów. 

8. Narzędzia komunikacji w sytuacji konfliktowej - 

przekształcanie sytuacji trudnych w relacje 

pozytywne. 

9. Świadome wywieranie wpływu i ochrona przed 

manipulacją w pracy szkoleniowej. 

10. Metodyka realizacji wybranych warsztatów                           

z uczestnikami. 

11. Zdalne formy prowadzenia zajęć – prezentacje na 

odległość – formy, zasady, narzędzia. 

12. Dostosowanie szkolenia do możliwości i oczekiwań 

uczestników. 

13. Analiza przygotowanych programów szkoleń. 

14. Praktyczny trening sesyjny. 

10 Kompetencje 

reintegratora – 

kształtowanie 

umiejętności w 

zakresie mentoringu i 

coachingu – sesja 1 

1. Mentor i jego rola - model kompetencji mentora. 
2. Mentoring jako proces  - etapy i obszary procesu 

mentoringu – co można rozwijać tą formą pracy. 
3. Mentoring jako forma rozwoju – czym różni się 

od szkoleń i coachingu. 
4. Rodzaje i formy mentoringu: formalny – 

nieformalny, osobisty – organizacyjny, regularny – 
okazjonalny. 

5. Ograniczenia i bariery w procesie mentoringu. 
6. Kluczowe narzędzia pracy Mentora. 
1. Precyzyjna i skuteczna komunikacja, umiejętność 

słuchania i rozpoznawania potrzeb, sztuka 
zadawania pytań, otrzymywanie i udzielanie 
informacji zwrotnej metodą FUKO. 

7. Asertywność w pracy mentora. 
8. Narzędzia motywacyjne – rola mentora                                      

w motywowaniu. 
9. Narzędzia menedżerskie – mentor jako lider. 
10. Tworzenie relacji „mentor i podopieczny” - 

tworzenie par Mentor – Mentee – zasady 
skuteczności. 

11. Budowanie z uczącym się PRO – Planu Rozwoju 
Osobistego. 

12. Właściwości osoby uczącej się: osobowość, 
zachowania, cechy, wartości. 

13. Rozpoznawanie, kreowanie, weryfikowanie potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych. 
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14. Praktyczny warsztat mentorski. 

 

11 Kompetencje 
reintegratora – 
kształtowanie 

umiejętności w 
zakresie mentoringu i 

coachingu – sesja 2 

1. Psychologia zmiany. 
2. Reguły, techniki i taktyki wywierania wpływu. 
3. Specyfika uczenia się dorosłych. 
4. Coaching oraz narzędzia coachingowe w pracy 

mentora - budowanie relacji. 
5. Poznanie narzędzi budujących wizję i misję rozwoju 

mentora i mentee / coucha i couchee. 
6. Definiowanie celów – metoda SMARTER. 
7. Storytelling, praca z metaforą i flipowanie jako 

kreatywne narzędzia pracy mentorskiej - couchingu 
8. Koło jako element doskonalenia różnych obszarów 

kompetencyjnych, Model GROW, linia czasu. 
9. Modele prowadzenia sesji: GROW, SCORES,                          

EI COACH, mapowanie i wizualizacja. 
10. Praca z wartościami, praca z przekonaniami. 
11. Cykl PDCA i GOLD jako element weryfikacji 

postępów. 
12. Motywacja a manipulacja – oczekiwania 

motywacyjne poszczególnych pokoleń.  
13. Analiza transakcyjna w organizacji i relacji mentor – 

mentee / couch i couchee. 
14. Praktyczny warsztat mentoringu i couchingu. 

 

8 

12 Kompetencje 
reintegratora – 
kształtowanie 

umiejętności w 
zakresie mentoringu i 

coachingu – sesja 3 

1. Przeciwdziałanie i radzenie sobie z trudnymi 
sytuacjami w procesie edukacyjnym. 

2. Umiejętności przywódcze i budowanie autorytetu. 
3. Odpowiedzialność i etyka mentora / coucha. 
4. Rozwój osobisty mentora / coucha. 
5. Inspiracje rozwoju, wymiana doświadczeń                                 

i wsparcie codziennego treningu. 
6. Pogłębianie samopoznania. 
7. Budowanie marki osobistej. 
8. Coach – mentor – trener – doradca – różnorodne 

role. 
9. Programy mentorskie i couchowe- wdrażanie 

programów. 
10. Analiza kosztów i korzyści z procesu mentoringu 

i/lub couchingu. 
11. Superwizja w pracy mentora / coucha. 
12. Analiza kosztów i korzyści z procesów 

mentoringowych i couchingu w organizacji. 
13. Weryfikacja i możliwość zmiany swoich zachowań                    

i utrwalonych niepożądanych nawyków, które 
przeszkadzają w budowaniu i utrzymywaniu 
dobrych relacji z innymi ludźmi. 

14. Praktyczny warsztat mentoringu i couchingu. 
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4) Ramowy program szkoleń dla Doradców biznesowych w ramach drugiego  cyklu szkoleń.    

Tematyka szkoleń dla Doradców biznesowych  
 

L.p. Temat szkolenia Zakres merytoryczny szkolenia 
Liczba 
godzin 

1 Zarządzanie 
procesowe 

1. Matryca kompetencji 
2. Opisy stanowisk 
3. Sesja pytań i odpowiedzi 

8 

2 Uporządkowanie 
procesów w PS 

1. Identyfikacja i diagnoza procesów 

2. Kreacja procedur 

3. Sesja pytań i odpowiedzi 

8 

3 Zarządzanie 
ryzykiem 

1. Koncepcja ryzyka 

2. Proces zarządzania ryzykiem 

3. Sesja pytań i odpowiedzi 

8 

4 Zarządzanie zmianą 1. Potrzeba wprowadzania zmian 

2. Rola przywództwa w prowadzaniu zmian 

3. Gra biznesowa  

4. Sesja pytań i odpowiedzi 

8 

5 Strategiczna karta 
wyników 

1. Zastosowanie strategicznej karty wyników 

2. Przykłady zastosowania 

3. Wymiana doświadczeń 

8 

6 Proces kreacji 
oferty 

1. Definiowanie pomysłu biznesowego; 

2. Analiza produktu/usługi; 

3. Sesja pytań i odpowiedzi 

8 

7 Promocja i 
marketing cz. 1 

1. Identyfikacja klientów 

2. Strategia wejścia na rynek  

3. Wymiana doświadczeń 

8 

8 Promocja i 
marketing cz. 2 

1. Zaawansowane metody marketingowe 

2. Analiza zastosowanych narzędzi 

3. Sesja pytań i odpowiedzi 

8 

9 Tworzenie modelu 
finansowego w 

biznesplanie 

1. Wyznaczanie cen  

2. Analiza przychodów i kosztów 

3. Wymiana doświadczeń 

8 

10 Analiza finansowa 1. Planowanie i analiza przepływów pieniężnych  

2. Zakres informacji sprawozdawczości finansowej. 

3. Analiza sprawozdań finansowych PS 

4. Podstawy rachunkowości 

5. Wymiana doświadczeń 
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11 Wpływ operacji 
gospodarczych na 

sytuację finansową 
PS 

1. Identyfikacja możliwych operacji gospodarczych  

2. Analiza wpływu operacji gospodarczych na PS 

3. Wymiana doświadczeń 

8 

12 Narzędzie 
przydatne w pracy 

doradcy 
biznesowego 

1. Prezentacja narzędzi 

2. Przykłady zastosowań 

3. Sesja pytań i odpowiedzi 

8 
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5) Ramowy program szkoleń dla Doradców kluczowych/koordynatorów/ innych pracowników 

w ramach drugiego cyklu szkoleń  

Tematyka szkoleń dla Doradców kluczowych  
 

L.p Temat szkolenia Zakres merytoryczny szkolenia 
Liczba 
godzin 

1 

Usługi społeczne  

i deinstytucjonalizacja.  

Ekonomia społeczna a usługi 

społeczne w świetle Strategii 

rozwoju usług społecznych 

polityka publiczna na lata 2021 

– 2030 ( z perspektywą do 

2035). Dobre przykłady zlecania 

usług społecznych PES/PS przez 

JST w Polsce 

 

12. Zadania publiczne/użyteczności publicznej a 
usługi społeczne w Polsce – definicje i zakres.  

13. Zadania publiczne/użyteczności publicznej a 
usługi społeczne w Unii Europejskiej.  

14. Definicja usług społecznych.  
15. Rodzaje usług społecznych i ich odbiorcy.   
16. Rodzaje instytucji w polskim prawie i opieka 

instytucjonalna. 
17. Usługi w społecznościach lokalnych. Typologia 

usług społecznych.  
✓ Usługi dla osób potrzebujących wsparcia  

w codziennym funkcjonowaniu; 
✓ Usługi dla dzieci, młodzieży i rodzin z 

dziećmi;  
✓ Mieszkalnictwo chronione i wspomagane;  

18. Co to jest deinstytucjonalizacja usług. 
19. Deinstytucjonalizacja a poszczególne grupy: 

seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, 
osoby w kryzysie bezdomności, dzieci i 
młodzież, rodzina. 

20. Ekonomia społeczna a usługi społeczne w 
świetle Strategii rozwoju usług społecznych 
polityka publiczna na lata 2021 – 2030 ( z 
pespektywą do 2035 roku). 
✓ Podmioty ekonomii społecznej i ich udział 

w kreowaniu i angażowaniu się w rozwój 
usług społecznych,  

✓ Ekonomia społeczna jako wykonawca 
usług społecznych,  

21. Dobre przykłady zlecania usług społecznych 
PES/PS przez JST w Polsce.  Korzyści płynące z 
włączania PES, w szczególności PS, w realizację 
usług społecznych użyteczności publicznej. 

22. Zadania  i praktyczny udział pracowników 

OWES, Animatorów i animatorek w rozwój  

usług społecznych w obszarze działania OWES.  
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2. 

Centrum Usług Społecznych  
koordynatorem usług 

użyteczności publicznej i usług 
społecznych w gminie. 

Szanse i możliwości współpracy 
CUS z sektorem ES przy 

programowaniu i realizacji 
usług społecznych na poziomie 

lokalnym. 

10. Założenia ustawy o realizowaniu usług 
społecznych przez centrum usług społecznych 
z dnia 19 lipca 2019 roku. 

✓ Zasady przyjmowania przez gminę programów 
usług społecznych;  

✓ Zasady tworzenia CUS, przekształcania OPS w 
CUS , zadania CUS, organizacja CUS i struktury 
organizacyjnej  oraz  zasady działania CUS; 

✓ Zasady realizowania przez CUS programów 
usług społecznych; 

11. Program Usług Społecznych – tworzenie i 
realizowanie z  udziałem partnerów lokalnych, 
sektora ES i mieszkańców. 

12. Zasady realizacji usług w CUS.  
13. Plan organizowania społeczności lokalnej 

tworzony i realizowany przez CUS przy udziale 
sektora ES i innych partnerów lokalnych. 

14. Korzystanie z usług CUS. 
15. Zlecanie usług użyteczności publicznej i usług 

społecznych PES/PS i współpraca CUS z  
sektorem ES.  

16. Dobre praktyki w funkcjonowaniu CUS w 
Polsce  - projekt pilotażowy  i inne przykłady z 
działalności CUS – np. Wojcieszków, 
Starachowice, Kozienice, Bełżyce, Wiązowna.  

17. Wykorzystanie przez sektor ES aktywnych 
form polityki społecznej w gminie, powiecie 

18. Instytucjonalny system wsparcia PES /PS – 
zasady działania OWES w perspektywie 2022 – 
2030. Współpraca CUS z OWES.  

 

8 

3. 

Warsztat pracy Doradcy 
Kluczowego  – Umiejętności 

trenerskie – Trener przed 
szkoleniem i projektowanie 

szkoleń warsztatów/ 
seminariów 

 

 
 
 
 

1.Andragogika, czyli specyfika uczenia się 
dorosłych: 

• Zasady treningu umiejętności, 
• Rola trenera i fazy nastawienia trenera 

wobec grupy,   
• Style uczenia się i modalność sensoryczna 

w uczeniu, pedagogika kontraktu, 
2.Cykl uczenia Dawida. A. Kolba: 

• Uczenie się przez doświadczenie, 
• Dzielenie się doświadczeniem,   
• Przetwarzanie,  
• Uogólnianie, 
• Zastosowani. 

3.Proces grupowy i zmiana.  
4.Grupa szkoleniowa:   

• Specyfika grupy i cykl życia grupy.  
5. Kategorie uczestników szkoleń, warsztatów, 
seminariów. 
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6. Analiza potrzeb szkoleniowych: 
• Poziom efektywności i potrzeb, 
• Tryby uczenia się na poszczególnych 

poziomach efektywności,  
• Potrzeby organizacyjne, grupowe i 

indywidualne, 
7. Metody rozpoznawania potrzeb szkoleniowych. 
8. Projektowanie szkoleń.  
9.Programy szkoleniowe – przykłady programów i  
   próbki programów – ćwiczenia praktyczne.  
10. Emisja głosu – ćwiczenia praktyczne.  

4. 

Warsztat pracy Doradcy 
Kluczowego – Umiejętności 
trenerskie – Komunikacja i 

feedback – informacja zwrotna. 
Komunikacja społeczna 

grupowa w budowaniu sektora 
ES 

1.Komunikacja. Komunikacja społeczna w 
budowaniu  sektora ES. 

• Komunikacja werbalna i niewerbalna 

• Skuteczność i elementy przekazu 

• Proces komunikacji  

• Sposoby skutecznego mówienia  

• Sztuka słuchania i metody i narzędzia 
skutecznego słuchania  

• Style słuchania i odpowiadania  

• Model czworga uszu  

• Model czterech ust 

• Komunikat Typu TY i Komunikat Typu JA  

• Komunikacja niewerbalna – odległości, 
postawa, mimika, gesty, mowa ciała, wzrok, 
kolory, ubiór itp.  

• Efekt pierwszego wrażenia   

• Bariery komunikacyjne  
2. Feedback – informacja zwrotna 

• Po co stosować informację zwrotną?  

• Konstruktywna informacja zwrotna 

• Dziewięć zasad udzielania informacji 
zwrotnej  

• Metoda kanapki 

• Trująca krytyka – jak sobie radzić ?  

• Metody konstruktywnej informacji zwrotnej 
FUKO i Z – FUKO - PZK 

8 

5. 

Warsztat pracy Doradcy 
Kluczowego – Umiejętności 

trenerskie – Metody i narzędzia 
szkoleniowe w pracy   Trenera 

Doradcy Kluczowego 

3. Metody szkoleniowe – podział metod;  
4. Metody i narzędzia szkoleniowe w praktyce:  

• Praca w grupach, 

• Burza mózgów, 

• Ogrywanie ról, 

• Dyskusja, Dyskusja panelowa, Dyskusja 
plenarna, Dyskusja kierowana, Dyskusja 
nieformalna, Dyskusja sokratejska,  

•  Akwarium, 

• Metaplan,  

• World Cafe, 

• Debata „za”  i „przeciw”, 

•  Kula śniegowa,  
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• Metoda 5 x dlaczego,  

• Metoda Rybi szkielet, 

• Metoda SWOT, 

• Odwrócona burza mózgów,  

• Praca z filmem, praca z kamerą,  

• Praca z bajką, dramą, 

• Praca z flipchatem. 

6. 

Warsztat pracy Doradcy 
Kluczowego - Umiejętności 

Mentorskie – 
Mentoring, Mentor i jego role. 

Planowanie i zarządzanie 
procesem mentoringu 

1.Czym jest mentornig i Kim jest mentor? 
2.Cele mentoringu i różne typy mentoringu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
3.Proces mentoringu. Planowanie procesu 
mentoringu – procedury i procesy. 
4.Mentor i jego miejsce oraz umiejętności. 
6.Skuteczność mentoringu.  
7.Wprowadzenie do strategii wdrożenia 
mentoringu (O. Serrat).  
8.Praktyczne narzędzia do pracy z Mentee.  
9. Udana relacja mentoringowa Mentor – Mentee.  
10.Potencjalne korzyści z wdrożenia procesu 
mentoringowego dla Mentee, Mentora,  
Organizacji/firmy.  
11.Kodeks etyczny mentoringu i cechy dobrego 
Mentora. 

8 

 7 
Aktualny stan prawny 

Krajowego Programu Rozwoju 
Ekonomii Społecznej 

Omówienie aktualnej treści Krajowego Programu 
Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz jego pozycji i 
znaczenia w kontekście źródeł prawa w 
rozumieniu Konstytucji RP. 

8 

8/9 
Ustawa o ekonomii społecznej 

Analiza zapisów ustawy o ekonomii społecznej. 
Omówienie wpływu regulacji na sektor ES oraz 
funkcjonowanie OWES. 

16 

10 

Zlecanie usług społecznych 
użyteczności publicznej PES /PS 

przez JST 

Przedstawienie i omówienie przepisów prawa i 
procedur związanych ze zlecaniem usług 
użyteczności publicznej PES/PS. Wskazanie 
najistotniejszych obowiązków pracodawcy wobec 
pracowników. Studium przypadku – zwrócenie 
uwagi na przykłada zlecenia usług społecznych 
użyteczności publicznej PES/PS przez JST. 

8 

11 
Prawne aspekty 

funkcjonowania CUS 

Przedstawienie podstaw prawnych 
powoływania/funkcjonowania Centrum Usług 
Społecznych. Deinstytucjonalizacja w CUS.  

8 

12 Zmiany w prawie pracy w 
związku z implementacją 

dyrektyw: 
1) Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 

czerwca 2019 r. w sprawie 
przejrzystych  i 

przewidywalnych warunków 
pracy w Unii Europejskiej (Dz. 

Urz. UE. L Nr 186, str. 105). 
 

Omówienie postanowień dyrektyw oraz 
planowanych zmian w kodeksie pracy mających na 
celu implementację do porządku prawnego 
zapisów ww. dyrektyw unijnych. 
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2) Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 

czerwca 2019 r. w sprawie 
równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym 
rodziców i opiekunów oraz 
uchylającej dyrektywę Rady 

2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L Nr 
188, str. 79) 

 


