KATALOG SEMINARJEV 2019

Spoštovane kolegice in kolegi!
Po nekaj letih manj intenzivnega delovanja Centra za strokovno izpopolnjevanje vas vabimo, da se nam znova pridružite in nam zaupate znanje in izkušnje
iz prakse. V tem času smo spoznali, da je ponudba strokovnega izobraževanja na področju socialnega varstva izjemno razpršena, saj jo izvaja čedalje
več izvajalcev, a ne zadovoljuje vedno zahtev in želja strokovnjakov, ki jim je
namenjena.
Našo ponudbo odlikuje sodobno znanje, pridobljeno na podlagi lastnega raziskovanja, razvijanja konceptov, ki jih lahko podkrepimo z aktualnimi gradivi
naše založbe. Ker je v socialnem delu izmenjavanje teoretičnega znanja s praktičnimi izkušnjami socialnih delavk in delavcev nepogrešljivo, razumemo strokovno izpopolnjevanje kot priložnost za povezovanje in nadgradnjo teoretičnega znanja s konkretno prakso na različnih področjih delovanja socialnega dela.
Razvoja socialnega dela si ne moremo zamisliti brez intenzivnega povezovanja z vami, zato je vaše sodelovanje v ponudbi strokovnega izpopolnjevanja,
ki smo jo pripravili, izjemno pomembno.
Za vas smo pripravili različne vsebine seminarjev in tudi oblike vseživljenjskega izobraževanja. V katalogu jih predstavljamo v zaporedju, kot jih bomo
izvajali v koledarskem letu 2019. Glede na obliko in vrsto izobraževanja pa
ponujamo tri tipe usposabljanja:
1. eno- in dvodnevni seminarji,
2. usposabljanje supervizorjev/supervizork v socialnem varstvu; traja eno
leto in zanj smo pridobili akreditacijo na Univerzi v Ljubljani,
3. mednarodni konferenci: 7. kongres socialnega dela in mednarodna konferenca ob 30-letnici izobraževalnega programa socialnega dela na Inter
University Centre Dubrovnik – School of Social Work Theory and Practice.
Vabimo vas, da se nam pridružite, z nami sooblikujete strokovno izpopolnjevanje in pripomorete k povezovanju teorije in prakse oz. nadgrajevanju
prakse z aktualnimi koncepti socialnega dela.
Izr. prof. dr. Jana Mali
Prodekanja za raziskovanje, razvoj in doktorski študij

SEMINARJI 2019
MAREC
Metode socialnega dela I., II., III. in IV.
APRIL
4. apr. Celostna oskrba ljudi z demenco
18. apr. Strateško načrtovanje v javnih zavodih
MAJ
9. maj K rešitvi usmerjen pristop v socialnem delu
16. maj Celostna oskrba ljudi z demenco
SEPTEMBER
2.–6. sept. Mednarodna konferenca: The breakthrough
of the social: Practical Utopias, Wisdom and Radical
Transformations – Social Work @IUC: Lessons Learned
and Coming Challenges
Usposabljanje supervizorjev/supervizork
v socialnem varstvu
OKTOBER
16., 17., 18. okt. 7. kongres socialnega dela
NOVEMBER
7. nov. Osnove obdelave kvantitativnih podatkov
21. nov. Osnove obdelave kvantitativnih podatkov

Izvajalci Več izvajalcev
Trajanje 8 ur (1 dan)
Datum marec 2019
Obveznosti udeležencev izvedba in poročilo o metodi socialnega dela
Opis Seminar je namenjen mentorjem in mentoricam študentom 1. in 2.
stopnje študija socialnega dela na študijski praksi. Uvodni čas je namenjen programu prakse in vprašanjem, povezanih z mentorstvi študentom
na praksi. V nadaljevanju program seminarja vključuje predstavitev izbranih
metod socialnega dela, kot so: raziskovanje življenjskega sveta uporabnika;
vzpostavljanje delovnega odnosa in osebnega stika; krepitev moči; raziskovanje v socialnem delu; analiza tveganja; intervizija in supervizija; pogovor
v skladu s koncepti socialnega dela z družino; pogovor z otrokom/mladostnikom ter zapis in analiza pogovora; raziskovanje dejavnikov odraščanja;
terensko delo; osebno načrtovanje; zagovorništvo; pogovor s človekom z
demenco; dialoška analiza pogovora; uporaba elementov kratke, k rešitvi
usmerjene terapije v socialnem delu; socialno skupinsko delo; etnično občutljivo socialno delo; etika v socialnem delu; krizni načrt ali krizna kartica;
postopkovno delo z uporabniki služb na področju duševnega zdravja – odkrivanje možnosti za humanejšo obravnavo ljudi; raziskava, povezana z delovnim okoljem; poslovni načrt za razvoj socialnega podjetja; timsko delo
v socialnem delu; projektno delo; raziskovanje kompetenc posameznika v
digitalni družbi …

MAREC

Metode socialnega dela I., II., III. in IV.

MAREC
Program
08.00–09.00
09.00–10.00 	
10.00–11.30 	
11.30–12.00 	
12.00–13.30 	
13.30–13.45 	
13.45–15.00 	
15.00 	

Registracija
Praksa I., II., III., IV.
Metoda socialnega dela 1
Odmor
Metoda socialnega dela 2
odmor
Delo po skupinah
Zaključek

Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.
Kotizacija Seminar je za mentorje in mentorice študentom in študentkam
FSD na praksi brezplačen!
Kotizacija za druge znaša 170,80 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP: SI56 0110 0603 0706 343, sklic SI00
9001 najpozneje tri dni pred začetkom seminarja.

Izvajalki Jana Mali, Anamarija Kejžar
Trajanje 16 ur (2 dni)
Datum 4. 4. 2019 in 16. 5. 2019
Obveznosti udeležencev izdelava načrta za inovativne oblike pomoči ljudem z demenco

Opis Seminar smo zasnovali kot možnost in prostor za učenje, razpravo in
refleksijo o izkušnjah pri delu z ljudmi z demenco. Poseben poudarek je na
odkrivanju potreb ljudi z demenco, da bi oblike pomoči in življenje sorodnikov
ljudi z demenco prilagodili njihovim potrebam, željam in življenjskim ciljem.
Pri celostni oskrbi ljudi z demenco je v središču posameznik, ne institucija ali
strokovnjaki, zaposleni v njej. Človek z demenco in strokovnjak ustvarjata partnerski odnos, v katerem pri iskanju rešitev izhajata iz dejanske uporabnikove življenjske situacije. Središčni položaj človeka z demenco in enakovredno
zastopanje vseh drugih predstavnikov njegovega socialnega omrežja zagotavljata krepitev moči ljudi z demenco. Le na podlagi takšnega pristopa lahko
zagotavljamo razmere za nove metode dela in izvajanje storitev, prilagojenih
potrebam, željam, zmožnostim in sposobnostim ljudi z demenco.
Seminar je namenjen vsem, ki so v stiku z ljudmi z demenco bodisi na neformalni ravni (sorodniki, prijatelji, znanci, prostovoljci) ali formalni (strokovnjaki, oskrbovalci), da bi skupaj z ljudmi z demenco raziskovali njihove potrebe
in jim oblikovali prijaznejše načine pomoči. Posebno vrednost ima seminar
zaradi praktičnih izkušenj in možnosti takojšnje izdelave načrta za uvajanje
celostne oskrbe v prakso.

APRIL

Celostna oskrba ljudi z demenco

APRIL

Teme seminarja
• spoznavanje in razumevanje demence iz uporabniške perspektive,
• vzpostavljanje medsebojnih odnosov, prilagojenih ljudem z demenco,
njihovemu razumevanju sveta, njihovim potrebam,
• raziskovanje, odkrivanje in prepoznavanje potreb ljudi z demenco,
• odkrivanje zmožnosti in sposobnosti ljudi z demenco za samostojno
življenje v skupnosti,
• ocenjevanje ustreznosti obstoječih oblik pomoči ljudem z demenco,
• krepitev moči ljudi z demenco v vsakdanjem življenju,
• izdelava načrta za inovativne oblike pomoči ljudem z demenco.

Program
Četrtek, 4. april 2019
09.00–09.45
09.45–11.15
11.15–11.30
11.30–13.00

13.00–14.00
14.00–16.00

Uvodni nagovor in predstavitev udeležencev (Jana Mali,
Anamarija Kejžar)
Življenje z demenco (predavanje: Jana Mali)
Odmor
Oblike oskrbe za ljudi z demenco in njihove sorodnike ter
možnost vnašanja inovativnih sprememb v te oblike oskrbe (predavanje: Anamarija Kejžar)
Odmor za kosilo
Raziskovanje potreb ljudi z demenco in navodila za načrtovanje pomoči, ki bi zadovoljila njihove potrebe (predavanje: Jana Mali)

APRIL
Četrtek, 16. maj 2019
09.00–09.45
09.45–11.15
11.15–11.30
11.30–13.00
13.00–14.00
14.00–15.00
15.00–16.00

Refleksija na prvi dan seminarja (Jana Mali, Anamarija
Kejžar)
Krepitev moči oseb z demenco (predavanje z delavnico:
Jana Mali)
Odmor
Organizacijski in odnosni vidik uvajanja celostne oskrbe
(predavanje z delavnico: Anamarija Kejžar)
Odmor za kosilo
Vloga neformalnih oskrbovalcev v celostni oskrbi (predavanje: Jana Mali, Anamarija Kejžar)
Pregled vsebine seminarja in navodila za izdelavo naloge
(Jana Mali, Anamarija Kejžar)

Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.
Kotizacija za udeležbo znaša 244,00 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP: SI56 0110 0603 0706 343, sklic SI00
9001 najpozneje tri dni pred začetkom seminarja.

APRIL

Strateško načrtovanje v javnih zavodih
Izvajalca Bojana Mesec, Anže Jurček
Trajanje 8 ur (1 dan)
Datum 18. 4. 2019
Obveznosti udeležencev poročilo o terenskem delu v izbranem javnem zavodu
Opis Organizacija mora pred strateškimi odločitvami poznati svoje osnovne
cilje, značilnosti in filozofijo – svojo identiteto in ideologijo. Če želi izkoristiti
številne prednosti strateškega načrtovanja, mora že na samem začetku procesa sprožiti široko razpravo o vrednotah, poslanstvu in viziji organizacije. Za
dober strateški načrt, za opredeljevanje ciljev, ki jih želi doseči, in način, kako
jih dosegati, je ključno, da dobro ve, kaj počne in zakaj sploh to počne in kaj
ji je (in njenim zaposlenim) pomembno. V nasprotnem primeru lahko še tako
skrbno pripravljen načrt zgreši svoj namen. Razvojni načrti organizacije lahko
zaživijo le, če se njeni ljudje poistovetijo z njimi. Strategija razvoja organizacije, ki ne temelji na tem, kar zaposleni čutijo kot svoje osebno poslanstvo in
tudi poslanstvo organizacije, in ki ne temelji na tem, kar jim je pomembno in
kar cenijo ter kar čutijo kot svojo želeno prihodnost, ne bo uspešna.
Čeprav je proces razjasnjevanja vrednot, opredeljevanja poslanstva in ustvarjanja vizije ključen element vsakega strateškega načrtovanja, pa sam po sebi ne
more nadomestiti strateškega načrtovanja. Razpravi, ki razjasni vrednote, poslanstvo in vizijo organizacije, mora slediti akcijski načrt, ki natančno opredeli
cilje, ki jih mora organizacija doseči, da bi ob upoštevanju svojih vrednot in poslanstva uresničila vizijo. Vizija še ni strategija, zapisana izjava o viziji pa je šele
predhodnica strateškega načrta, v katerem bo morala organizacija natančno
operacionalizirati posamezne etape uresničevanja vizije. Vizija brez načrta je
znanstvena fantastika, strateški načrt brez vizije pa je papir brez vsebine.
Smiselna pot za organizacije je torej, da najprej opredelijo vrednote in poslanstvo ter določijo vizijo, na tem pa utemeljijo akcijske in strateške načrte,
letne načrte in načrte za sprotno ugotavljanje napredka in uspešnosti.

Teme seminarja
•
•
•
•
•
•

javni zavodi in njihova umestitev v okolje,
predstavitev metode strateškega načrtovanja,
kako začeti razpravo o vrednotah, poslanstvu in viziji,
vizija, cilji in strategije,
zakaj in kako načrtovati,
ocenjevanje obstoječega stanja v organizaciji.

Program
Četrtek, 18. april 2019
9.00–9.45
9.45–11.15
11.15–11.30
11.30–13.00
13.00–14.00
14.00–15.00

15.00–16.00

Uvodni nagovor in predstavitev udeležencev (Bojana Mesec, Anže Jurček)
Strateško načrtovanje v neprofitnem sektorju – značilnosti
javnih zavodov (predavanje: Bojana Mesec)
Odmor
Razprava o vrednotah, poslanstvu in viziji (predavanje:
Bojana Mesec)
Odmor za kosilo
Pridobivanje podatkov za ocenjevanje obstoječega stanja
v organizaciji – popis procesov in analiza dela (delo v skupinah: Bojana Mesec, Anže Jurček)
Zaključki in predstavitev dela skupin ter povzetek seminarja

Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.
Kotizacija za udeležbo znaša 170,80 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP: SI56 0110 0603 0706 343, sklic SI00
9001 najpozneje tri dni pred začetkom seminarja.

MAJ

K rešitvi usmerjen pristop
v socialnem delu
Izvajalki Nina Mešl, Tadeja Kodele
Trajanje 8 ur (1 dan)
Datum 9. 5. 2019
Obveznosti udeležencev izdelava projektne naloge
Na Fakulteti za socialno delo že več kot dve desetletji razvijamo k rešitvi
usmerjen pristop v socialnem delu. V tem obdobju smo razvili novo razumevanje uporabnosti kratke, k rešitvi usmerjene terapije za znanost in stroko
socialnega dela. V rešitev usmerjeno terapijo sta v osemdesetih letih 20. stoletja razvila Steve de Shazer in Insoo Kim Berg v centru Brief Family Therapy
Centre v Milwaukeeju, ki sta po osnovni izobrazbi socialna delavca. Bistvo k
rešitvi usmerjenega pristopa je v sodelovanju s človekom ustvariti kontekst, v
katerem se bodo rešitve lahko pojavile. Gre za pristop, ki ima vse značilnosti
doktrine sodobnega socialnega dela: praksa, ki temelji na perspektivi moči
uporabnikov, veliko spoštovanje zmožnosti uporabnika/uporabnice, da reši
problem, in prepričanje, da imajo ljudje neodkrite vire moči, kompetence, ki
so uporabne pri ustvarjanju rešitve.
Na seminarju bodo udeleženke in udeleženci spoznali osnove k rešitvi usmerjenega pristopa in različne elemente (npr. vprašanje v lestvici, vprašanje čudeža,
vprašanje izjem), ki lahko socialnim delavkam in socialnim delavcem dodatno
pomagajo dosledno udejanjati sodobne koncepte socialnega dela v procesih
podpore in pomoči ljudem.

Teme seminarja
• k rešitvi usmerjen pristop v socialnem delu: ključna teoretska izhodišča,
• elementi k rešitvi usmerjenega pristopa,
• uporaba elementov k rešitvi usmerjenega pristopa pri vodenju pogovora na
soustvarjalen način.

Program
Četrtek, 9. maj 2019
9.00–9.45

Uvodni nagovor in predstavitev udeležencev seminarja
(Nina Mešl, Tadeja Kodele)
9.45–10.45 K rešitvi usmerjen pristop v socialnem delu (predavanje:
Nina Mešl)
10.45–11.00 Odmor
11.00–12.00 Uporaba elementov k rešitvi usmerjenega pristopa v socialnem delu (delavnica z refleksijo 1: Nina Mešl, Tadeja Kodele)
12.00–13.00 Uporaba elementov k rešitvi usmerjenega pristopa v socialnem delu (delavnica z refleksijo 2: Nina Mešl, Tadeja Kodele)
13.00–14.00 Odmor za kosilo
14.00–15.00 Uporaba elementov k rešitvi usmerjenega pristopa v socialnem delu (delavnica z refleksijo 3: Nina Mešl, Tadeja Kodele)
15.00–16.00 Sklepna razprava o uporabi elementov k rešitvi usmerjenega pristopa v vsakdanji praksi socialnega dela (Nina Mešl,
Tadeja Kodele)
Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.
Kotizacija za udeležbo znaša 170,80 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP: SI56 0110 0603 0706 343, sklic SI00
9001 najpozneje tri dni pred začetkom seminarja.

SEPTEMBER

Mednarodna konferenca:
The breakthrough of the social:
Practical Utopias, Wisdom and Radical
Transformations – Social Work @IUC:
Lessons Learned and Coming Challenges
The conference will celebrate 30 years of social work courses at the IUC in
Dubrovnik. It will address the state of the art in the theory and practice of
social work, address new ways of formulating and implementing social policy, examine key challenges in working with children and families, explore new
approaches to children in conflict with law, present possibilities of community
work and community action, confront issues of old age and investigate the
possibilities for and obstacles to deinstitutionalisation.
The aim of the conference is to reassert the role of social work in societal
change and to explore political, organisational and ethical issues through the
lens of freedom and social transformation. To do so participants will revisit
historical sources and envisage new pathways, possible functions and responsibilities of the profession in order to enrich utopias with practical purpose through (indigenous) wisdom and by reinvigorating the anti-oppressive mandate of
social work.
Social work needs to establish strong alternatives that are extremely important
in the times of rising nationalisms, abrogation of human rights and decaying
solidarity. These alternatives should use the tools and stories of social work in
order to encourage and enable people to believe that another world is possible
and work towards building it together.
The conference itself will last three days. There will be fringe events (special
workshops, interest groupsetc.) prior and possibly after the conference.

SEPTEMBER
Preliminary Contacts:
Andreja Rafaelič: andreja.rafaelic@fsd.uni-lj.si
Jana Mali: jana.mali@fsd.uni-lj.si
Vito Flaker: vito.flaker@fsd.uni-lj.si

School for Social work Theory and Practice @I U C,
INTER-UNIVERSITY CENTRE DUBROVNIK
Don Frana Bulica 4,
HR-20000 Dubrovnik, Croatia
Tel: + 385 20 413 626 / 627,
Fax: + 385 20 413 628,
E-mail: iuc@iuc.hr

SEPTEMBER

Usposabljanje supervizorjev/supervizork
v socialnem varstvu

Izvajalci: Petra Videmšek (vodja programa), Gabi Čačinovič Vogrinčič,
Lea Šugman Bohinc, Liljana Rihter, Jana Mali, Darja Zaviršek, Majda Golja
Trajanje eno leto
Datumi bodo znani ob najavi začetka (predvidoma so srečanja ob petkih,
1–2 na mesec in trajajo 10 ur)
Obveznosti udeležencev refleksija o superviziji, interviziji, vodenju skupin in
zaključna naloga
Število mest 20
Opis Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavk in delavcev za vodenje supervizije na področju socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja ter zdravstva. V programu usposabljanja udeleženci pridobijo ustrezno znanje in izkušnje
iz supervizije. Usposabljanje omogoča poglobljeno znanje in spretnosti, ki dopolnjujejo osnovno znanje slušateljev, pridobljeno na dodiplomskem študiju. Po uspešno opravljenem programu lahko udeleženci pridobijo licenco supervizorja na
področju socialnega varstva, ki jo podeljuje Socialna zbornica Slovenije.
Program obsega 270 ur in je razdeljen na teoretski (80 ur) in praktični del (190
ur). Teoretske vsebine so predstavljene v obliki seminarjev z delavnicami, v
okviru katerih slušatelji pridobijo ustrezno znanja za uporabo temeljnih metod
supervizije, v praktičnem delu pa jih tudi preizkusijo. Pomembnejše teme teoretskega programa so: pomen supervizije v socialnem varstvu in socialnem
delu; opredelitev, cilji in razvoj supervizije; temeljni koncepti socialnega dela
in supervizija; prispevek supervizije h kompetentnosti strokovnjakov; teorije,
modeli in oblike supervizije; evalvacija dogajanja v supervizijskem procesu;
metode in tehnike v superviziji; komunikacija v superviziji; obravnava etičnih
dilem v superviziji; končevanje odnosa v superviziji. V prvem delu slušatelji
pridobijo teoretski okvir in ta je podlaga za drugi del, ki temelji na izkustvenem
delu, torej na aktivnem sodelovanju v različnih supervizijskih kontekstih. Izkustveno znanje slušatelji pridobivajo v različnih oblikah supervizije, ki jih vodijo
izkušeni supervizorji. Slušatelji v okviru izpopolnjevanja sodelujejo v supervizijskih skupinah. Preizkusijo se v vodenju supervizijske skupine in sodelujejo v
različnih oblikah supervizije. Izkustveno učenje podpirajo usposobljeni strokov-

njaki, ki že več let razvijajo, vodijo in izvajajo supervizijo na področju socialnega
varstva. S takim učenjem, ki temelji na kombinaciji teoretskega znanja in praktičnih izkušenj, slušatelji spoznajo celoten proces supervizijskega učenja ter
pridobivajo splošna in specifična znanja za vodenje različnih oblik supervizije.
Cilj usposabljanja je pridobivanje splošnih kompetenc ter tudi pridobivanje kompetenc za strokovno in raziskovalno delo v okviru supervizijskega procesa in razvijanje kritične refleksije o lastnih konceptualnih predpostavkah, pristopih, spretnostih virih, učinkih na področju svetovalnega dela v socialnem varstvu, vzgoji
in izobraževanju. Študentje bodo vključeni v aktualne projekte, ki bodo v času
njihovega študija potekali na FSD in se bodo povezovali z učnimi vsebinami.
Poleg kompetenc med cilje programa sodi pridobivanje praktičnih izkušenj, ki
slušateljem in slušateljicam omogoča spoznavati teorije supervizije, temeljne
vrednote, koncepte, načela in metode dela v superviziji.
Cilj programa je usposobiti slušateljice in slušatelje za uporabo temeljnih metod in postopkov vodenja supervizije. Usposobi jih za individualno, skupinsko
ali diadno supervizijo. Na podlagi izkustvenega učenja jim omogoči ustvarjanje
praktične integracije oz. sinteze konceptov, metod, spretnosti in etičnega ravnanja v praksi.
Program zaradi svoje teoretično-praktične zasnove omogoča aktivno preverjanje teoretskih spoznanj v praksi in razvoj novih možnih rešitev.
Pogoji za vpis V program se lahko vpišejo vsi, ki imajo končano izobrazbo po
69. členu Zakona o socialnem varstvu in opravljen strokovni izpit iz socialnega
varstva in vsaj štiri leta delovnih izkušenj. To so kandidati, ki so končali najmanj
višjo ali visoko šolo, ki izobražuje za socialno delo. Kandidati, ki so končali višjo
ali visoko šolo psihološke, pedagoške, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene (smer delovne terapije) in teološke smeri z ustrezno specializacijo. Prav tako
kandidati, ki so končali višjo ali visoko šolo pedagoške, socialnopedagoške, psihološke in defektološke smeri ter so opravili strokovni izpit s področja socialnega
varstva.
Program je akreditirala Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu.
Slušateljice in slušatelji pridobijo potrdilo o uspešno končanem usposabljanja.
Na podlagi potrdila lahko pri Socialni zbornici Slovenije zaprosijo za licenco
supervizorja na področju socialnega varstva.

Program
Podrobnejši program je objavljen na spletni strani Fakultete za socialno delo.

OKTOBER

7. kongres socialnega dela
Humanizem in etika v socialnem delu
Datum: 16., 17. in 18. 10. 2019
Kongres socialnega dela je nacionalna konferenca socialnega dela, ki jo Fakulteta za socialno delo organizira z Društvom socialnih delavk in delavcev Slovenije. Poleg socialnih delavk in delavcev iz Slovenije na konferenci sodelujejo
tudi priznani predavatelji in strokovnjaki iz tujine, zato ima kongres naravo konference z mednarodno udeležbo. Na kongresu socialnega dela se socialne delavke in delavci srečajo z uporabnicami in uporabniki socialnih služb, različnimi strokovnjakinjami in strokovnjaki, raziskovalkami in raziskovalci socialnega
dela, družbenega delovanja in človeškega ravnanja ter drugimi posamezniki.

Informacije
organizacija kongresa: kongres@fsd.uni-lj.si
spletna stran: https://www.fsd.uni-lj.si/raziskovalno_in_razvojno_delo/
kongres/uvodnik/
telefon: +386 (0)1 3006238, 2809240
Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije
Topniška 31, 1000 Ljubljana
https://dsdds.splet.arnes.si/

Prijava https://www.fsd.uni-lj.si/raziskovalno_in_razvojno_delo/kongres/prijava/

Izvajalci Liljana Rihter, Tamara Rape Žiberna, Anže Jurček
Trajanje 16 ur (2 x 1 dan)
Datum 7. in 21. 11. 2019
Obveznosti udeležencev obdelava (lastnih) empiričnih podatkov
Opis V socialnem delu nam je na voljo vedno več različnih podatkov tudi v elektronski obliki. Splet nam poenostavlja poti zbiranja tako primarnih kot sekundarnih podatkov. Tako je danes v raziskovalnem in analitičnem delu izziv predvsem, kako veliko število podatkov urediti v primerne baze in jih nato ustrezno
obdelati. To nam omogoča, da iz podatkov pridobimo informacije, ki jih (tudi) v
socialnem delu potrebujemo za to, da ugotovimo, kar nas zanima – pa naj bo
to na primer evalvacija kakšnega programa ali storitve (ugotovitev stopnje napredka na določenih spremenljivkah pri uporabnikih), povezava med količino
pridobljenih sredstev posamezne občine in povprečnim zadovoljstvom uporabnikov ali pa zgolj primeren grafični prikaz števila opravljenih ur dela (tako redno
zaposlenih kot prostovoljcev) v določenem projektu.
Namen seminarja je strokovnim delavkam in delavcem različnih profilov in z
različnih področij (socialno varstvo, zdravstvo, šolstvo; javni zavodi, nevladne
organizacije ipd.) predstaviti nekaj orodij in načinov za osnovno obdelavo kvantitativnih podatkov. Seminar bo dobrodošel kot osvežitev, nadgraditev znanj
predvsem tistim strokovnim delavkam in delavcem, ki pripravljajo katero od
zaključnih del (diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo), opravljajo analitično
delo oz. pri svojem praktičnem delu opažajo, da bi potrebovali nekaj dodatnih
znanj s področij zbiranja, obdelave in predstavitve (kvantitativnih) podatkov.
Od slušateljev se pričakujeta udeležba na obeh dnevih seminarja in aktivno
sodelovanje (identifikacija raziskovalnega problema/vprašanja in podatki, ki
jih želijo obdelati oz. s katerimi se bodo ukvarjali). Če je možno, je zaželena
povezava s siceršnjimi delovnimi ali študijskimi obveznostmi.

NOVEMBER

Osnove obdelave kvantitativnih podatkov

NOVEMBER

Teme seminarja
• raziskovalni proces ter vrste raziskav in podatkov,
• pridobivanje primarnih in sekundarnih podatkov s pomočjo spleta,
• priložnosti, ki jih prinašajo socialnemu delu manj znane tehnike zbiranja in obdelave podatkov (analiza socialnih omrežij, repertoarne mreže
ipd.),
• spletna aplikacija 1ka (zbiranje podatkov, baza podatkov in osnovna
obdelava – izračuni in grafični prikazi),
• uporaba programa MS Excel za oblikovanje baze podatkov, osnovne
izračune in grafične prikaze,
• priprava raziskovalnega poročila.

Program
Četrtek, 7. november 2019
9.00–9.45
9.45–11.15
11.15–11.30
11.30–13.00
13.00–14.00
14.00–16.00

Uvodni nagovor in predstavitev udeležencev seminarja
(Liljana Rihter, Anže Jurček, Tamara Rape Žiberna)
Raziskovanje in zbiranje podatkov v socialnem delu
(predavanje: Liljana Rihter)
Odmor
Delo s spletno aplikacijo 1ka (predavanje: Tamara Rape
Žiberna)
Odmor za kosilo
Spletni viri sekundarnih podatkov in priprava idejnih
načrtov raziskovalnega problema in pridobitve podatkov
(delavnica v računalniški učilnici: Liljana Rihter, Tamara
Rape Žiberna in Anže Jurček)

NOVEMBER
Četrtek, 21. november 2019
9.00–10.30
10.30–10.45
10.45–11.45
11:45–12:30

12.30–13.30
13.30–15.00

15.00–16.00

Evalvacija v socialnem delu (predavanje: Liljana Rihter)
Odmor
Priprava baze (zbirnika podatkov) in obdelava podatkov z MS
Excel (predavanje: Liljana Rihter, Tamara Rape Žiberna)
Predstavitev nekaterih drugih tehnik zbiranja in obdelave
(tudi kvantitativnih) podatkov (predavanje z razpravo:
Tamara Rape Žiberna)
Odmor za kosilo
Oblikovanje in urejanje ter obdelava in prikaz lastne baze
podatkov (delavnica v računalniški učilnici: Tamara Rape
Žiberna, Anže Jurček)
Predstavitev delnih rezultatov (predstavitve sodelujočih
in razprava v računalniški učilnici: Liljana Rihter, Tamara
Rape Žiberna, Anže Jurček)

Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.
Kotizacija za udeležbo znaša 244,00 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP: SI56 0110 0603 0706 343, sklic SI00
9001 najpozneje tri dni pred začetkom seminarja.

Prijavnico pošljete na naslov Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, Topniška ulica 31, 1000 Ljubljana, s pripisom »za seminar«, ali po e-pošti cisd@fsd.uni-lj.
si najpozneje pet dni pred začetkom seminarja.
Plačilo kotizacije
Plačilo kotizacije na TRR pri UJP: SI56 0110 0603 0706 343, sklic SI00 9001
najpozneje tri dni pred začetkom seminarja.
Račun za kotizacijo prejmete po izvedenem seminarju.

PRIJAVNICA
ZA UDELEŽBO NA SEMINARJU / IZOBRAŽEVANJU

Seminar:
Datum izvedbe:
Ime in priimek udeleženca:
Izobrazba:
Telefonska številka:
Elektronska pošta:
Naziv plačnika:
Naslov plačnika:
Davčna številka plačnika:
Davčni zavezanec plačnik: da ne
Kotizacija (€):

