UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Predmet:
Course title:

Družbeni in pravni okvir socialnega dela
Social and Legal Framework of Social Work

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Študijska smer
Study field

Letnik
Academic
year

Semester
Semester

/

Dodatni letnik

1

Socialno delo, 2
Socialno delo z družino, 2
Socialno delo s starimi ljudmi, 2
Duševno zdravje v skupnosti, 2
Socialno vključevanje in pravičnost na področju
hendikepa, etničnosti in spola, 2

Obvezni - splošni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

30

30

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

Samost. delo
Individ.
work
65

Srečo Dragoš

Predavanja / slo
Lectures:
Vaje / Tutorial: slo

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Vpis v tekoči letnik študija.

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

ECTS
5

Socialna država in družba blaginje. Revščina in
družbene neenakosti. Družba tveganja. Vsakdanje
življenje. Novi koncepti socialnega vključevanja.
Teorije družbenih gibanj in njihovih kontekstov.
Socialna omrežja in participacija. Ideologije in
zgodovina socialne politike, varnosti in socialnega
dela na Slovenskem. Pregled zakonodaje na
področju socialnega dela (pravo socialne varnosti,
delovno pravo, družinsko pravo, upravno pravo,
itd.). Odnos med socialnim in ekonomskim.
Ekonomski temelji dela. Ekonomika služb in
storitev. Sistem socialne varnosti, s poudarkom na
socialnem varstvu. Vključevanje uporabnikov in
zagotavljanje kakovosti.

Temeljni literatura in viri / Readings:








Haralambos, M., Holborn M. (2005), Sociologija: teme in pogledi. Ljubljana: DZS (poglavja: 1., 2., 5. in
14.).
Dragoš, S. (1997), Politična zgodovina revščine na Slovenskem (1. del). Socialno delo (36), 2: 125-133;
ibid. (2. del), 3: 181-193.
Dragoš, S., Leskošek V. (2003), Družbene neenakosti in socialni kapital. Ljubljana: Mirovni inštitut.
Beck, U. (2001), Družba tveganja. Na poti v neko drugo moderno. Ljubljana: Krtina.
Kresal, B. (2006): Delovno pravo, FSD, Ljubljana.
Lorenz W. (1994), Social Work in a Changing Europe. London: Routledge.
Baldock, J., Mitton, L., Manning, N., Vickerstaff, S., ed. (2012), Social Policy. Oxford: University Press.

Cilji in kompetence:
CILJI:


Seznaniti se z osnovnimi družbeno-političnimi
in pravnimi okvirji socialnega dela.



Seznaniti se z zgodovinskim razvojem
konceptov in njihovo (pravno) aplikacijo na
področju socialne politike in socialnega dela.



Seznaniti se z novimi družbenimi okoliščinami,
ki nastajajo kot posledica globalnih procesov in
imajo učinke na nacionalne države



Seznaniti se s spremembami v blaginjskih
sistemih EU in EU politikami na področju
socialnih zadev



Razumeti vzroke za nastanek in poglabljanje
družbenih neenakosti in jih aplicirati na

Objectives and competences:

konkretne situacije


Razviti sposobnost za inovativne pristope pri
razvijanju programov in vplivanju na družbene
spremembe.

PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE:
1. Poznavanje osnovnih modelov in načel socialne
države, socialne varnosti.
2. Poznavanje osnovnih organizacijskih značilnosti
socialnega dela in mreže socialnih služb.
3. Sposobnost sinteze med političnimi,
ekonomskimi in socialnimi vplivi na razvoj teorije in
prakse socialnega dela.
4. Zmožnost etičnega ravnanja v sistemu socialne
varnosti.

Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Razumevanje učinkov politik na vsakdanje življenje
ljudi in temeljnih principov kolektivnih akcij.
Razumevanje pomena javnega zagovorništva kot
temeljnega koncepta socialnega dela.
Poznavanje modelov socialne države, pravnih
okvirjev socialne varnosti,
Poznavanje osnovnih zakonskih ureditev in
postopkov.

Uporaba
Uporaba inovativnih načinov intervencij in
fleksibilnih prilagoditev na hitre družbene
spremembe
Osnovne spretnosti vodenja upravnih postopkov.

Refleksija
Spoznavanje procesov in mehanizmov, ki vplivajo
na vsakdanje življenje ljudi, reflektiranje učinkov in
posledic za posameznika in skupnost
Sposobnost refleksije lastnega dela v širšem okvirju
socialne politike.

Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

predmet
Poznavanja sistema socialne varnosti, delovanja
socialne politike.

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:



Predavanja z aktivno udeležbo in ob sprotnih
individualnih in skupinskih (problemsko
usmerjenih) pripravah (nalogah) študentov
(razlaga, diskusija, vprašanja, primeri,
reševanje problemov);



Delavnice za reševanje posameznih pravnih
problemov projekta,



Individualne in skupinske konzultacije (pogovor
o tekočem delu in načrtu, dodatna razlaga,
obravnava specifičnih vprašanj)



Projektno delo (na terenu) – izdelava
praktičnega načrta pod mentorstvom v stvarni
situaciji socialnega dela

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)




Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

Pisni (ali ustni) izpit iz obvezne
literature; ocenjevalna lestvica –
skladna s Pravilnikom o preverjanju in
ocenjevanju znanja (6-10)
Opravljen seminar kot pogoj za pristop
k izpitu.
Izpit (100%)

Reference nosilca / Lecturer's references:




DRAGOŠ, Srečo. Avtonomija socialne politike?. Delavci in delodajalci, ISSN 1580-6316, 2011, letn. 11,
[št.] 2/3, str. 393-413. [COBISS.SI-ID 3640933]
DRAGOŠ, Srečo. Tangencialnost in subsidiarnosti. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, mar.-jun. 2010,
letn. 47, št. 2/3, str. 392-404, graf. prikazi, tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip201023_Dragos.pdf. [COBISS.SI-ID 3399269]
DRAGOŠ, Srečo. Ideologizacija dobrodelnosti. Socialno delo, ISSN 0352-7956, feb.-apr. 2008, letn. 47,
št. 1/2, str. 23-36. [COBISS.SI-ID 2913893]

