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Katalog usług oferowanych 
przez zespół 

1. Tworzenie i realizowanie innowacyjnych strategii, modeli i metod oraz 
rozwiązań projektowanych w odpowiedzi na wyzwania społeczne, w 
tym realizowaniem szeregu działań skierowanych do konkretnych 
grup mieszkańców  

2. Rewitalizacja i animowanie procesów organizowania społeczności 
lokalnej 

3. Prowadzenie interdyscyplinarnych badań, dotyczących problematyki 
innowacji społecznych 

4. Oddziaływanie na kształt lokalnych, regionalnych i krajowych polityk 
społecznych poprzez przygotowywanie diagnoz, ekspertyz i analiz 

5. Rozwijanie i promowanie metodologii badań jakościowych                                         
i partycypacyjnych, a w szczególności „badań w działaniu”, 

6. Poszukiwanie społeczno-edukacyjnych metod i narzędzi rozwijania 
kapitału społecznego, kulturowego i ludzkiego, ukierunkowanych na 
pobudzanie rozwoju innowacji społecznych wśród obywateli, 
środowisk i wspólnot lokalnych, 

7. Wspieranie, koordynowanie i monitorowanie procesów 
partycypacyjnych takich jak dialog obywatelski, konsultacje społeczne 
czy budżet partycypacyjny, 

8. Promowanie idei ekonomii społecznej i wspieranie jej praktycznej 
implementacji jak również monitorowanie i prowadzenie badań 
ewaluacyjnych istniejących podmiotów przedsiębiorczości społecznej,   

9. Występowanie o granty i realizację projektów o charakterze naukowo-
badawczym i dydaktycznym oraz upowszechnianie wyników badań                          
w powyższym zakresie oraz podejmowanie inicjatyw edukacyjnych,                           
w szczególności w zakresie rewitalizacji społecznej, 
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10. Promowanie instytucji, programów i osób realizujących innowacyjne 
działania w obszarze lokalnych polityk publicznych, 

11. Stała współpraca z Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu 
Centralnego Województwa Śląskiego w zakresie realizacji działań Rady 
Konsultacyjnej ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Rada 
stanowi ciało doradcze Zarządu Związku w zapewnieniu pogłębienia 
włączenia społecznego w obszarze edukacji oraz polityki społecznej. 

Krótki opis doświadczenia 
każdego członka zespołu 

Prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz - psycholog, socjolog, od 1993 kieruje 
Studium Pracy Socjalnej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach. Inicjatorka i realizatorka programów kształcenia w zakresie 
pracy socjalnej na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. Współtworzyła                                   
i realizowała studia podyplomowe oraz programy szkoleniowe z zakresu 
pomocy społecznej i pracy socjalnej w tym specjalizacji w zawodzie 
pracownika socjalnego. W latach 1993-1996 uczestniczyła w pracach 
Komisji Programowej dla zawodu pracownik socjalny, powołanej przez 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Była członkiem Rady Redakcyjnej serii 
wydawniczej „Biblioteka Pracownika Socjalnego”. W latach 1997- 2010 
uczestniczyła w pracach Centralnej Komisji ds. Stopni Specjalizacji w 
zawodzie pracownika socjalnego. Przez wiele lat pełniła funkcje 
recenzentki w czasopiśmie European Journal of Social Work. Jest 
członkiem Rady Programowej Kolegium Pracowników Służb Społecznych w 
Czeladzi, Rady Programowej Serii Wydawniczej Problemy Pracy Socjalnej 
wydawnictwa Akapit, Rady Redakcyjnej Górnośląskich Studiów 
Socjologicznych – Seria Nowa, a także czasopisma online „Przestrzeń 
Społeczna – Social Space, przewodniczy Sekcji Pracy Socjalnej Polskiego 
Towarzystwa Socjologicznego. W swojej pracy naukowej zajmuje się 
między innymi zagadnieniami teorii i metod pracy socjalnej, zwłaszcza 
wykorzystaniem metodyki organizowania środowiska lokalnego w 
programach rewitalizacji zaniedbanych dzielnic miejskich, aktywizacją 
społeczności zagrożonych marginalizacją społeczną, profesjonalizacją 
pracy socjalnej w Polsce, rozwojem dialogu obywatelskiego i partycypacji 
publicznej na poziomie lokalnym. Równorzędnym nurtem zainteresować 
badawczych autorki są społeczne i kulturowe konsekwencje przekształceń 
strukturalnych w dawnych regionach przemysłowych – badania na ten 
temat realizuje od ponad dwudziestu lat Zakład Badań Kultury 
Współczesnej Instytutu Socjologii, którym Prof. K. Wódz kieruje od 1988 
roku. 
Dr hab. Krystyna Faliszek - doktor habilitowana nauk społecznych w 
zakresie socjologii, habilitacja w Uniwersytecie Śląskim; specjalizacja 
naukowa: socjologia problemów społecznych, polityka społeczna, pomoc 
społeczna, socjologia społeczności lokalnych, marginalizacja i wykluczenie 
społeczne; autorka kilkudziesięciu publikacji (współautorstwo książek, 
artykuły, redakcja książek) w zakresie specjalizacji naukowej, kierownik 
projektu badawczego „Diagnoza problemów społecznych i monitoring 
aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach”, 
realizowanego przez Miasto Katowice w Partnerstwie z Uniwersytetem 
Śląskim w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
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2007-2013. Czterokrotnie otrzymała nagrody JM Rektora UŚ za działalność 
naukowo-badawczą. W latach 1997-2012 kierownik Podyplomowych 
Studiów Organizacji Pomocy Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych UŚ, 
Przewodnicząca Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji 
zawodowej pracowników socjalnych przy Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Śląskiego, opiekun naukowo- -dydaktyczny Kolegium 
Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi z ramienia UŚ.  
 
Dr Ewa Leśniak-Berek, prof. UŚ - Doktor nauk humanistycznych w zakresie 
socjologii. Adiunkt zatrudniony w Studium Pracy Socjalnej, Instytutu 
Socjologii, Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytetu Śląskiego. 
Zainteresowania badawcze skupia wokół superwizji pracy socjalnej, pracy 
socjalnej w cyklu życia (praca socjalna z rodziną, praca socjalna z 
seniorami), edukacji do pracy socjalnej.  
Dr Daniela Dzienniak-Pulina - Doktor nauk społecznych w zakresie 
socjologii. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół socjologii 
wizualnej, reklamy, semiologii, gender, public relations. Obecnie 
zatrudniona w Zakładzie Badań Kultury współczesnej – Instytut Socjologii 
Uniwersytetu Śląskiego. Trzykrotnie nagradzana przez JM Rektora 
Uniwersytetu Śląskiego za działalność dydaktyczno organizacyjną 
nagrodami III (1997) i II stopnia (1999-2002). Stypendystka Rządu 
Francuskiego w 2011. Autorka ponad 40 publikacji naukowych z zakresu 
problematyki związanej z szeroko rozumianą komunikacją, reklamą. 
Współpracowała w projektach badawczych polskich i zagranicznych. 
Dr hab. Sabina Pawlas – Czyż, prof. UŚ - adiunkt, wykładowca Instytutu 
Socjologii Uniwersytetu Śląskiego; doktor nauk humanistycznych w 
zakresie socjologii; Kierownik Specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik 
socjalny w Studium Pracy Socjalnej Uniwersytetu Śląskiego; autorka i 
współautorka czterech pozycji książkowych, w tym: „Praca socjalna wobec 
współczesnych problemów społecznych” (redakcja i współautorstwo); 
„Aktorzy życia politycznego w świetle opinii dziennikarzy. Jacy są, a jacy 
powinni być. Dziennikarze o politykach”; „W kręgu zagadnień 
profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego. Materiały dydaktyczne 
dla słuchaczy specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny”, 
(współredakcja z K.Wódz, E. Leśniak-Berek, współautorstwo). Dwukrotnie 
nagrodzona za działalność organizacyjną nagrodą J. M. Rektora 
Uniwersytetu Śląskiego – Nagroda Indywidualna II stopnia za działalność 
organizacyjną 2007 i 2009 rok. W publikacjach naukowych koncentruje się 
wokół problematyki z zakresu socjologii zdrowia i choroby oraz socjologii 
małżeństwa i rodziny, szczególnie zagadnieniami wsparcia rodzin w 
sytuacjach kryzysowych – choroby onkologicznej, terminalnej, wsparcia w 
sytuacjach straty. Zajmuje się także zagadnieniami z obszaru edukacji i 
doskonalenia zawodowego profesjonalnych służb pomocy społecznej oraz 
socjologii mediów i komunikowania masowego. 
Dr Witold Mandrysz - doktor socjologii Uniwersytetu Śląskiego. Pracownik 
naukowy Studium Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu 
Śląskiego; członek zespołu badawczego w projektach: "Organised Civil and 
European Governance' (CIVGOV) w 5 Programie Ramowym UE oraz 
'Identity, Diversity and Citizenship in the European Union' we współpracy z 
Middlesex University; udział w projekcie SPHERE w ramach 7 Programu 
Ramowego UE. Członek zespołu działającego w ramach międzynarodowej 
korporacji Network for Comparative Research on Professions (N-CORP) 
przygotowanie międzynarodowej publikacji dotyczącej Pracy Socjalnej - 
finansowanie w ramach grantu Banku Szwecji. Członek polskiego zespołu 
badawczego w ramach międzynarodowego projektu badawczego „RESCuE 
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– Patterns of Resilience during Socioeconomic Crises among Households in 
Europe”, finansowanego w ramach VII Programu Ramowego UE. 
Odpowiedzialny za realizację w Studium Pracy Socjalnej działań w zakresie 
projektu „SOWOSEC”, w ramach którego przygotowano wspólny program 
nauczania w zakresie Praca Socjalna i Ekonomia Społeczna – joint degree 
study programme. Regularnie realizuje zajęcia dydaktyczne w FH-Campus 
Wien, Austria, Ostravska Univerzita, Czechy i Debreceni Egyetem 
(Uniwersytet w Debreczynie), Węgry. Koordynator programu CEEPUS 
(Central European Exchange Program for University Studies] na kierunku 
Praca Socjalna.  
Jego zainteresowania naukowe obejmują tematykę polityki regionalnej, 
obywatelskiej i dialogu społecznego, tożsamości etnicznej i narodowej oraz 
kwestii języka i tożsamości mniejszości kulturowych, pracy socjalnej, 
ekonomii społecznej i zjawiska wykluczenia społecznego. 
Mgr  Monika Szpoczek – magister socjologii Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach, specjalność zarządzanie pracą socjalną. Pracownik 
Dydaktyczny Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego. Opiekun Koła 
Naukowego i praktyk studenckich. Koordynator Programu Aktywności 
Lokalnej Razem możemy więcej dla dzielnicy Lipiny projekt realizowany w 
partnerstwie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach i Studium 
Pracy Socjalnej IS UŚ. Zawodowo związana z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Świętochłowicach jako kierownik Sekcji d.s aktywności 
lokalnej i świetlicy środowiskowej ,,Promyk”. Kieruje pracami 
Laboratorium Społecznego na Lipinach. Zainteresowania badawcze 
dotyczą pracy socjalnej, organizowania społeczności lokalnej, kultury 
biedy. 
 
 

 


