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Spoštovane kolegice in kolegi!
Leto 2009 se hitro in vztrajno izteka. Z načrti smo že močno zazrti v prihajajoče leto
2010. Tudi v prihodnjem letu želimo ohraniti sodelovanje z vami in hkrati privabiti še
več kolegic in kolegov, da se nam pridružijo, saj smo v preteklih letih stkali lepe izkušnje medsebojnega sodelovanja in soustvarjali podobo strokovnega izpopolnjevanja
v socialnem delu.
Strokovno izpopolnjevanje, ki ga izvajamo v obliki seminarjev, je kontinuirana dejavnost naše fakultete. Z njo si prizadevamo ohraniti povezanost s stroko, s prakso
socialnega dela. Organiziranost dejavnosti v Centru za strokovno izpopolnjevanje
omogoča prepoznavnost in razvoj seminarske dejavnosti, ki že prerašča v obliko
vseživljenjskega izobraževanja. V preteklem letu smo pridobili lepe izkušnje medgeneracijskega sodelovanja. Seminarjev namreč niso obiskovali le predstavniki srednje,
delovno aktivne generacije, temveč tudi upokojeni kolegi, z bogatimi delovnimi in
življenjskimi izkušnjami, in študentje, polni energije in idej za delo v prihodnosti. Prav
tako generacijsko mešani so bili izvajalci seminarjev. To je izvedbo seminarjev dodatno obogatilo. V programu, ki ga podrobneje predstavljamo v katalogu, smo skušali
slediti tej dobri izkušnji. Oblikovali smo vsebinsko in izvajalsko ponudbo, ki ne podpira le medgeneracijskega sodelovanja, temveč krepi temeljne spretnosti in metode
za uspešno delo z uporabniki socialnega dela.
Ponudbo seminarjev smo razdelili v dve skupini. V prvi skupini, skupini tako imenovanih aktualnih seminarjev, predstavljamo seminarje z vsebinami, ki so trenutno
pomembne. Pri njih je ključno povezovanje teorije s prakso. Aktualni seminarji so
tudi rezultat našega raziskovalnega dela in projektov, ki vam jih želimo predstaviti.
Nekatere teme seminarjev ponujamo znova. To so predvsem teme, ki so v stroki
socialnega dela vedno aktualne in za katere želimo, da ne bi izpadle iz ponudbe
dopolnilnega izpopolnjevanja. Vabimo vas tudi, da se nam pridružite na 4. kongresu
socialnega dela Od revščine in socialne izključenosti k enakosti, socialni pravičnosti
in solidarnosti. Leto 2010 bo v znamenju evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti, zato bodo tudi osrednje teme 4. kongresa socialnega dela povezane
z evropskim letom.
V drugi skupini seminarjev, ki smo jo poimenovali stalna ponudba seminarjev,
smo zbrali seminarje, ki jih bomo v letu 2010 izvajali večkrat, v različnih obdobjih,
in seminarje, ki jih lahko naročite v dogovoru z izvajalci. Seminarja »Usposabljanje
koordinatorjev obravnave v skupnosti« in »Izobraževanje kandidatk in kandidatov
za zastopnike na področju duševnega zdravja« bomo razpisali v dogovoru z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve. Za druge seminarje iz ponudbe stalnih
seminarjev pa sprejemamo vaše predloge, pobude glede terminske in programske
izvedbe. Tako želimo ponudbo seminarjev ponuditi v fleksibilnejši obliki in jo prilagoditi vašim željam in interesom.
Vabimo vas, da se nam pridružite in z nami sooblikujete strokovno izpopolnjevanje!
Jana Mali

Aktualni seminarji
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JANUAR
DATUM

PREDVIDENA
PREDAVALNICA

SEMINAR

1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Teme seminarja
• pomen prostora za kakovost dela
• različne vrste prostorov in njihove funkcije
• razvoj spretnosti za optimalno uporabo prostorskih danosti v socialnem delu

20.
21.
22.
23.

Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.
Kotizacija znaša 100 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 001.

24.
25.
26.
27.
29.
30.
31.

Izvajalke Vida Miloševič Arnold, Vera Grebenc, Špela Urh
Trajanje 8 ur (1 dan)
Termin 28. januar 2010
Obveznosti udeležencev izdelava seminarske naloge
Gradivo Miloševič Arnold, V., Urh, Š. (2009), Terensko delo: Institucionalni, javni in
zasebni prostori socialnega dela. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
Opis Prostor je v življenju ljudi pomemben dejavnik in sam po sebi tudi odločilno
vpliva na kakovost stikov med ljudmi. Socialno delo poteka vedno v kontekstu določenega okolja in je proces interakcij z ljudmi v določenem prostoru. Dogaja se torej
v konkretnem prostoru in v interakcijah z ljudmi, ki v tem prostoru živijo, delajo. S
terenskim delom socialni delavec poseže zunaj svojega matičnega delovnega okolja,
ki ga opišemo kot institucionalni prostor. Poseže tudi v institucionalni prostor služb
in strokovnjakov, s katerimi sodeluje pri opravljanju svojih delovnih nalog. Najpogosteje kot terensko delo opišemo poseganje socialnih delavcev v zasebni prostor,
ko gre za obiske uporabnikov na domu ali pa za obiske pri uporabnikih, ki začasno
ali stalno živijo v institucijah. Socialno delo pa vse pogosteje poteka tudi v javnem
prostoru, kjer se zadržujejo uporabniki (ulično socialno delo, terensko delo z zasvojenimi ljudmi). Tako socialni delavec na neposreden in interaktiven način stopa v
življenjski svet uporabnikov. Terensko delo pomeni približevanje socialnemu svetu
uporabnikov. Prav v tem je največja moč in odločilna prednost terenskega dela, saj
nam omogoča spoznavanje sveta drugih z neposredno udeležbo v njem. S terenskim
delom na neposreden način pokažemo zanimanje za to, kako ljudje živijo in kako
sami vidijo svoj svet.

6.

28. čet

Terensko delo

P8

Terensko delo (Miloševič Arnold, Grebenc, Urh)
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FEBRUAR
DATUM

PREDVIDENA
PREDAVALNICA

SEMINAR

1.

Izvajalka Jelka Škerjanc
Trajanje 48 ur (6 x 1 dan) in konzultacije po dogovoru z izvajalkama
Datum 11. februar 2010 – uvodni seminar; na njem se udeleženci dogovorijo za
preostale termine

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. čet

P8

Uvod v individualno načrtovanje pri zagotavljanju
socialnovarstvenih storitev (Škerjanc)

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. čet

P8

Socialno podjetništvo kot pot do družbenih sprememb: Izziv za socialno delo (Rihter, Lukić, Zidar)

19. pet

P8

Socialno podjetništvo kot pot do družbenih sprememb: Izziv za socialno delo (Rihter, Lukić, Zidar)

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Uvod v individualno načrtovanje pri zagotavljanju
socialnovarstvenih storitev

Opis Individualiziran pristop kot načelo in paradigma socialnega dela predvideva
zagotovljen vpliv uporabnika socialnovarstvenih storitev in njegovo sodelovanje v
celotnem procesu oblikovanja, izvedbe in ocenjevanja prejetih socialnovarstvenih
storitev. Program usposabljanja strokovnih delavk in delavcev vključuje spoznavanje
teoretskih konceptov, povezovanje teorije s prakso, študij literature, učenje spretnosti, praktično delo pri učenju metod, izkustveno učenje in preverjanje doseženih
ciljev. Udeleženci programa se usposobijo za dosledno uveljavljanje načela individualizacije pri načrtovanju, izvedbi in oceni socialnovarstvene storitve, spoznajo metode in spretnosti za vzpostavljanje sodelovanja z uporabnikom, naučijo se zapisati
individualni načrt, sodelujejo pri udejanjanju zapisanih ciljev, prevzemajo različne
vloge v tem procesu in od uporabnika pridobijo oceno kakovosti storitev kot vir za
nadaljnje načrtovanje.
Teme seminarja
• teoretične podlage za uveljavljanje načel individualizacije
• metoda individualnega načrtovanja
• pomen zagotavljanja vpliva uporabnika v procesu zagotavljanja socialnovarstvene storitve
• udejanjanje ciljev
• ocena storitev in nadaljnje načrtovanje
Seminar je ovrednoten s 4 ECTS.
Kotizacija za udeležbo znaša 330 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažite na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 002.
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Socialno podjetništvo kot pot do družbenih sprememb:
Izziv za socialno delo
Izvajalci Liljana Rihter, Goran Lukić, Romana Zidar
Trajanje 16 ur (2 x 1 dan)
Datuma 18. in 19. februar 2010
Obveznosti udeležencev izdelava projektne naloge
Opis V zadnjih letih sta pomen in vloga socialne ekonomije kot možne alternative
tržni ekonomiji bolj poudarjena. To je za socialno delo velik izziv. Poglavitna načela
socialne ekonomije namreč zagovarjajo pomen družbenih sprememb za doseganje
družbene blaginje vseh, s tem pa se približajo temeljnim načelom socialnega dela
– socialni pravičnosti, solidarnosti in enakosti. Socialno podjetništvo pomeni uresničitev načel socialne ekonomije, torej ustvarjanje podjetij, katerih temeljni cilji so
usmerjeni v zadovoljevanje potreb članov, skupnosti in demokratiče delitve dobička,
vodijo pa jih vrednote, kot so avtonomija delovanja, demokratičnost odločanja, enakost, sodelovanje in dajanje prednosti doseganju družbenih ciljev pred ustvarjanjem
dobička. Na seminarju bomo predstavili temeljne koncepte socialne ekonomije in
socialnega podjetništva, najpomembnejše akterje socialne ekonomije, vlogo nepridobitnih organizacij v sistemu socialne ekonomije, sistem družbenih inovacij, dobre
primere iz prakse, raziskali možne prostore implementacije podjetniških idej v socialni ekonomiji in pripravili delavnico o pripravi projektne dokumentacije. Pri tem bomo
izhajali iz definicije socialnega podjetništva, ki se nanaša na pobude za izboljšanje
manjkajočih ali nedelujočih vidikov obstoječe družbene ureditve; torej za oblikovanje
novih rešitev, katerih cilj je doseganje trajnostnega ekonomskega, socialnega in ekološkega razvoja družbe na podlagi uporabe podjetniških načel.
Teme seminarja
• koncepti socialne ekonomije: iz preteklosti v sedanjost
• socialno podjetništvo kot priložnost za doseganje ciljev socialne ekonomije
• vloga nepridobitnih organizacij v sistemu socialne ekonomije
• družbene inovacije: izziv za socialno delo
• izkušnje iz tujine: primeri dobrih praks
• delavnica: priprava projektne dokumentacije pri projektih socialne ekonomije
Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.
Kotizacija znaša 170 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažite na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 003.
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MAREC
DATUM

PREDVIDENA
PREDAVALNICA

SEMINAR

1.
2. tor

P8

Odnosi z javnostmi v organizacijah socialnega varstva
(Lutovac Lah)

P8

Odnosi z javnostmi v organizacijah socialnega varstva
(Lutovac Lah)

P8

Odnosi z javnostmi v organizacijah socialnega varstva
(Lutovac Lah)

P8

Odnosi z javnostmi v organizacijah socialnega varstva
(Lutovac Lah)

3.
4. čet
5.
6.
7.
8.
9. tor
10.
11. čet
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. čet

P8

Delovni odnos soustvarjanja učenja v šoli (Čačinovič
Vogrinčič, Šugman Bohinc in sodelavke)

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25. čet
26.
27.
28.
29.
30.
31.

P8

Delovni odnos soustvarjanja učenja v šoli (Čačinovič
Vogrinčič, Šugman Bohinc in sodelavke)

Odnosi z javnostmi v organizacijah socialnega varstva
Izvajalka Jana Lutovac Lah
Trajanje 16 ur (4 dni x 4 ure)
Datumi 2. in 4. marec ter 9. in 11. marec 2010, od 16. do 20. ure
Obveznosti udeležencev izdelava naloge – načrta komuniciranja
Opis: Komuniciranje je temeljna spretnost socialnega dela, ki pa lahko preraste v
zadrego, ko se kot predstavniki institucij srečamo z novinarji. Za vzpostavljanje in negovanje odnosov z javnostmi potrebujemo posebno znanje in prakso. Številni strokovnjaki iz socialnovarstvenih organizacij so prepričani, da predstavniki medijev in
javnosti ne razumejo njihovega dela in jih namerno prikazujejo v slabi luči. Vprašanje
pa je, koliko časa predstavniki organizacije zares namenijo odnosom z javnostmi, pa
tudi kdo skrbi za to. Na seminarju boste spoznali pomen odnosov z javnostmi, s poudarkom na odnosih z zaposlenimi, okoljem in mediji. Obravnavali bomo predvsem
praktične primere in iskali najboljše rešitve. Cilj seminarja je na podlagi proaktivnega
oblikovanja načrta odnosov z javnostmi ustvariti osnovo za strateški pristop, s katerim lahko učinkoviteje uresničujemo svoje poslanstvo in cilje. Jana Lutovac Lah,
izkušena profesionalka na področju odnosov z javnostmi, trenutno zaposlena kot
vodja službe za odnose z javnostmi v Trimu, ki deluje na več kot 50 trgih sveta, vam
bo podala napotke za učinkovitejše odnose z javnostmi.
Teme seminarja
• osnove odnosov z javnostmi
• odnosi z zaposlenimi
• odnosi z okoljem
• odnosi z mediji
• splet komunikacijskih orodij za načrtovanje odnosov z javnostmi na področju
socialnega varstva
Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.
Kotizacija znaša 170 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažite na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 004.

15

14

Delovni odnos soustvarjanja učenja v šoli
Izvajalke Gabi Čačinovič Vogrinčič, Lea Šugman Bohinc in sodelavke
Trajanje 16 ur (2 x 1 dan)
Datuma 18. in 25. marec 2010
Obveznosti udeležencev izdelava naloge
Opis Na seminarju se udeleženci usposobijo za vzpostavljanje in vzdrževanje delovnega odnosa v šolskem okolju in za soustvarjanje izvirnega delovnega projekta
pomoči z učencem. Cilj je zagotoviti optimalne razmere za soustvarjanje učenja z
dobrim izidom. Udeleženci seminarja spoznajo posamezne elemente delovnega odnosa kot možnega znanja za ravnanje v šolskem okolju. Na delavnicah se preizkusijo
v uporabi predstavljenih elementov in načinov dela.
Teme seminarja
• koncept delovnega odnosa
• delo iz perspektive moči v šoli
• uporaba elementov delovnega odnosa v šolski praksi
• koncept izvirnega delovnega projekta pomoči
• demonstracija pogovora v okviru izvirnega delovnega projekta pomoči
Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.
Kotizacija znaša 170 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažite na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 005.

APRIL
DATUM

PREDVIDENA
PREDAVALNICA

SEMINAR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21. sre

Kongresni center
Brdo

4. kongres socialnega dela
Od revščine in socialne izključenosti k enakosti,
socialni pravičnosti in solidarnosti

22. čet

Kongresni center
Brdo

4. kongres socialnega dela
Od revščine in socialne izključenosti k enakosti,
socialni pravičnosti in solidarnosti

23. pet

Kongresni center
Brdo

4. kongres socialnega dela
Od revščine in socialne izključenosti k enakosti,
socialni pravičnosti in solidarnosti

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

17

16

4. kongres socialnega dela
Od revščine in socialne izključenosti k enakosti, socialni pravičnosti
in solidarnosti
Datum 21.–23. april 2010
Opis Četrti kongres socialnega dela bo aprila 2010, v letu, ki sta ga Evropski parlament in Svet Evropske Unije razglasila za evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti. V obrazložitvi odločitve je navedeno, da je v EU leta 2008 (pred
recesijo) pod pragom revščine živelo 79 milijonov ljudi (16 % prebivalstva EU). To
zelo ogroža zavezanost EU trem temeljnim načelom socialne države: enakosti, solidarnosti in socialni pravičnosti. Zato bo evropsko leto boja proti revščini in socialni
izključenosti temeljilo na teh prepričanjih:

•
•
•
•

Vsi ljudje imajo pravico do osebnega dostojanstva in aktivne udeležbe v družbi.
Zasebni in javni sektor si delita odgovornost za boj proti revščini in socialni izključenosti (to ni le odgovornost javnega sektorja).
Odprava revščine, ki je pogoj za bolj kohezivno družbo, koristi vsem.
Da bi bili uspešni, se morajo k temu zavezati vse ravni družbe.

Vemo, da pomena pojmov revščina in socialna izključenost nista identična, se pa
prekrivata. Socialna izključenost ne vodi nujno v revščino, revščina pa praviloma vodi
v socialno izključenost. Na ravni EU so koncept začeli uporabljati na začetku 90. let,
ker je dovolj širok, da je uporaben za skupine različnih političnih prepričanj in dovoljuje različne ravni delovanja. V tem pogledu je pojem nepolitičen, ker skuša zadovoljiti vse in omogoča, da ga napolnimo z različnimi vsebinami, ki se pogosto odmikajo
od odgovornosti države in pojava revščine ne prepoznavajo kot strukturnega problema, problema vse večjih družbenih neenakosti in problema krhanja države blaginje.
V Sloveniji opažamo več družbenih skupin, ki bi jih lahko uvrstili med družbeno izključene. Različni viri navajajo te skupine: stari z nizko pokojnino, predvsem samske
starejše ženske; mladi pred vključitvijo na trg dela; brezposelni; najemniki (profitnih in
neprofitnih stanovanj); samski moški srednjih let, samske matere z enim ali več otroki; brezdomci in ljudje brez papirjev (izbrisani ali nelegalni migranti); etnične skupine,
ekonomski migranti, hendikepirani in istospolno usmerjeni. Nekatere od teh skupin
so izključene zaradi pomanjkanja materialnih sredstev, ki vplivajo na njihov družbeni
status, druge pa zato, ker so diskriminirane in dehumanizirane in so zato lahko »na
voljo« za poniževanje, izključevanje in izkoriščanje. O tem so na voljo številne znanstvene in strokovne študije, podprte z izsledki raziskav in primeri. Izključenost vpliva
na manjšo udeležbo ali neudeležbo v družbi. To povzroča demokratični primanjkljaj,
ki je za države škodljiv, ker zmanjšuje raven kohezivnosti. Da bi se izognili pastem
revščine in socialne izključenosti, bomo v koncept vključili razmerja moči in pogledali, kako ta razmerja vplivajo na pojav revščine in izključenosti. Tako bomo koncept
politizirali in ne individualizirali.

Osrednje vprašanje kongresa je, kako se socialno delo v praksi in teoriji spoprijema s
pojavoma revščine in socialne izključenosti, kako zaznava ta pojava, kakšni so njuni
učinki in posledice. Tema kongresa je za socialno delo bistvena, saj raziskovanje
in znanstveno delovanje v največji meri povezujemo prav s tem področjem, praksa
socialnega dela pa poteka v razmerah, ki jih države načrtujejo na tem področju. Socialna in druge politike (izobraževalna, zdravstvena, stanovanjska itd.) urejajo področja, ki vplivajo na zmanjšanje ali povečanje revščine in na družbeno vključenost ali
izključenost prebivalcev. Hkrati te politike vplivajo na možnosti in omejitve izvajalcev
storitev, programov in projektov na področjih, kjer so najpogosteje zaposleni socialne delavke in delavci. Socialno delo kot znanost in stroka lahko odločilno pripomore
k temu, da zmanjšuje revščino in povečuje socialno vključenost, saj je pravzaprav
zavezano k delovanju na načelih enakosti, socialne pravičnosti in solidarnosti. Kako
to narediti, je kompleksno vprašanje, ki ga postavljamo v ospredje 4. kongresa socialnega dela v evropskem letu boja proti revščini in socialni izključenosti.
Kongres bo trajal 3 dni in bo razdeljen na plenarni del in delovne skupine, ki se bodo
organizirale znotraj petih glavnih tem kongresa.
Teme kongresa

1. Revščina in socialna izključenost
A.
B.
C.
D.
E.

Strukturne značilnosti revščine oziroma koncentracija revščine v posameznih
skupinah prebivalstva
Vpliv zakonodajnih sprememb na povečanje/zmanjšanje revščine in dostopa do
pravic
(So)odgovornost za povečanje/zmanjšanje revščine (na globalni, državni, lokalni
ravni in na ravni posameznika)
Delovanje strokovnih služb in institucij, ki se ukvarjajo z zmanjševanjem revščine
in pomočjo pri premagovanju tega problema
Primeri dobre prakse in vloga socialnega dela pri zmanjševanju revščine in socialne izključenosti na državni in lokalni ravni

2. Dostop do javnih dobrin, storitev in pravic
A.
B.
C.
D.

Razkorak med deklariranim in dejanskim dostopom do javnih dobrin, storitev in
pravic
Pluralizacija izvajalcev storitev in dostop do storitev
Uporabniška perspektiva in dostop do storitev
Primeri dobre prakse odpravljanja ovir pri dostopu do javnih dobrin, storitev in
pravic

19

18

3. Koncept dostojnega dela v boju zoper revščino in socialno izključenost
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Delovna razmerja med socialno pravičnostjo in svobodno konkurenco
Revni zaposleni (pojem, obseg, značilnosti, ukrepi): socialna izključenost in
revščina zaposlenih
Fleksibilne oblike zaposlitve
Diskriminacija na področju dela
Evropski socialni model
Kakovost delovnega življenja

4. Globalizacija možnosti in lokalizacija posledic
A.
B.
C.
D.
E.

Kazalci razvoja
Razmerje med globalizacijo in nacionalno državo
Alternative obstoječim konceptom socialnih politik
Mi in oni: odnos do socialnih in etničnih manjših
Prihodnost in dileme socialnega dela

5. Izhodišča in prakse socialnega dela pri povečevanju udeležbe revnih in
socialno izključenih skupin
A.
B.
C.
D.
E.

Ugotavljanje in zaznavanje procesov, ki onemogočajo ali ovirajo aktivno udeležbo
Omogočanje aktivne udeležbe ljudi na različnih ravneh
Načini spodbujanja aktivne udeležbe, ki sta jih razvili praksa in teorija socialnega
dela
Spremembe v načinu izvajanja storitev in prakse socialnega dela, ki temeljijo na
aktivni vključenosti
Kako se spremembe kažejo v praksi socialnega dela

MAJ
DATUM

PREDVIDENA
PREDAVALNICA

SEMINAR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. čet

P8

Komuniciranje za spremembe: Strateški marketing v
neprofitnih organizacijah (Mesec, Zidar)

P8

Komuniciranje za spremembe: Strateški marketing v
neprofitnih organizacijah (Mesec, Zidar)

P8

Pomoč ljudem, ki trpijo zaradi dolgotrajnih posledic
travmatskih doživetij (Stritih, Kustec)

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. čet
21.
22.

Informacije
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za socialno delo
Topniška 31, 1000 Ljubljana
organizacija kongresa: kongres@fsd.uni-lj.si
spletna stran: www.fsd.uni-lj.si/kongres/
telefon: +386 (0)1 3006238, 2809240
faks: +386 (0)1 2809270
Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije
Topniška 31, 1000 Ljubljana
www.fsd.si/dsdds/index.htm
Prijava http://www.fsd.uni-lj.si/kongres/prijava/

23.
24.
25.
26.
27. čet
28.
29.
30.
31.

21

20

Komuniciranje za spremembe: Strateški marketing v
neprofitnih organizacijah

Pomoč ljudem, ki trpijo zaradi dolgotrajnih posledic
travmatskih doživetij

Izvajalki Bojana Mesec, Romana Zidar
Trajanje 16 ur (2 x 1 dan)
Datuma 13. in 20. maj 2010
Obveznosti udeležencev izdelava praktične naloge

Izvajalca Bernard Stritih, Klavdija Kustec
Trajanje 8 ur (1 dan) – uvodni seminar. Udeleženci se lahko udeležijo zgolj uvodnega
seminarja in se po uvodnem seminarju dogovorijo z nosilcem seminarja za udeležbo
na nadaljevalnem seminarju v obsegu 16 ur (2 x 1 dan).
Datumi 27. maj 2010 uvodni seminar; 7. in 14. oktober 2010 nadaljevalni
Obveznosti udeležencev prikaz primera iz svoje prakse

Opis Koncept trženja oziroma marketinga je za neprofitne organizacije novost, saj se
pogosto povezuje z oglaševanjem in prodajanjem izdelkov ali pridobivanjem donacij. Vendar pa uvajanje marketinga ustvarja organizacijsko identiteto, vpliva na njen
razvoj, ohranjanje prepoznavnosti in kredibilnosti v odnosu do uporabnikov, zaposlenih, strokovne in širše javnosti ter ne nazadnje financerje. V sodobnem življenju
je jasna podoba ali imidž organizacije pomemben element uspešnosti organizacije
in njene dejavnosti. Na seminarju bomo udeležence seznanili z osnovnimi teoretičnimi in praktičnimi znanji o trženju v neprofitnih organizacijah, s pomenom mreženja, predstavili bomo različne strateške marketinške modele in možnosti uporabe v
neprofitnem sektorju. Z analiziranjem praktičnih primerov bomo predstavili dobre in
slabe prakse trženja ter izdelali strateški marketinški načrt organizacije, v kateri so
udeleženci seminarja zaposleni.
Teme seminarja
• osnovni koncepti marketinga in razlike med profitnim ter neprofitnim marketingom
• ključni pojmi v marketingu
• neprofitni marketing: zmote in resnice, priložnosti in izzivi
• strateški modeli marketinga in uporaba teh modelov
• analiza primerov neprofitnega marketinga
• priprava strateškega marketinškega načrta in načrt implementacije
Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.
Kotizacija znaša 170 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 006.

Opis Za socialno delo je pomembno, da prepozna posamezne znake posttravmatskih stresnih motenj (slovenska kratica PTSM, angleška kratica PTSD) in oceni, kako
te motnje vplivajo na različna življenjska področja uporabnika. Za uspešno opravljanje navedenih vlog je treba poznati osnovne strategije za pomoč v socialnem okolju,
pa tudi najnujnejše tehnike osebne pomoči s pogovorom v skupini, v skupnosti ali pri
delu z družino in posameznikom.
Seminar bo potekal v dveh stopnjah, in sicer kot uvodni enodnevni seminar, nato pa
kot nadaljevalni dvodnevni. Drugi del seminarja je namenjen usposabljanju udeležencev za pomoč posameznikom in družinam, ki trpijo zaradi PTSM. Socialne delavke,
ki se srečujejo s to problematiko, lahko prevzamejo zelo različne naloge: prva socialna pomoč, vodenje primera, podpora uporabnikom in pomoč okolju.
Teme uvodnega seminarja
• zgodovinski pregled načinov spopadanja s kratkoročnimi in dolgotrajnimi posledicami travmatičnih dogodkov
• razvoj teoretskih konceptov
• kratkotrajne in dolgotrajne posledice travmatičnih doživetij
• ocena tveganja in ocena virov za umirjanje stanja
• osnovne strategije pomoči z različnimi oblikami socialnega dela
Uvodni seminar je ovrednoten z 1 ECTS.
Kotizacija znaša 100 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 007.
Nadaljevalni seminar je ovrednoten z 1 ECTS.
Kotizacija znaša 170 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 007.
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JUNIJ
DATUM

PREDVIDENA
PREDAVALNICA

SEMINAR

1.
2.
3. čet
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

P8

Timsko delo (Stritih, Kustec, Kačič)

Timsko delo
Izvajalci Bernard Stritih, Klavdija Kustec, Marino Kačič
Trajanje 8 ur (1 dan) – uvodni seminar. Udeleženci se lahko udeležijo zgolj uvodnega
seminarja in se po uvodnem seminarju dogovorijo z nosilcem seminarja za udeležbo
na nadaljevalnem seminarju v obsegu 16 ur (2 x 1 dan).
Datumi 3. junij 2010 uvodni seminar; 21. in 22. oktober 2010 nadaljevalni
Obveznosti udeležencev prikaz primera iz svoje prakse
Opis Timsko delo je že od začetka bistvena sestavina socialnega dela. Naloga timskega dela ni le usklajevanje in povezovanje različnih strokovnih pristopov, ampak
vse bolj kaže tudi potrebo po razvijanju posameznih strok. Ne govorimo več le o
potrebi po interdisciplinarnosti, temveč tudi o nujnosti transdisciplinarnega pristopa.
Za organiziranje in vodenje timov je potrebna posebna usposobljenost. Čeprav je
izraz timsko delo pri nas že uveljavljen, usposabljanje zanj zaostaja, zato je skrajni
čas, da v to vložimo več truda. Seminar bo potekal v dveh delih, in sicer kot uvodni
enodnevni seminar, nato pa kot nadaljevalni dvodnevni seminar. Namenjen je zlasti
strokovnim profilom, ki delajo na področju socialnega varstva, pa tudi drugim. Usposobljenost socialnih delavcev za delo v strokovnih timih poveča tudi moč socialnega
dela kot stroke.
Teme uvodnega seminarja
• timsko delo je odgovor na zahteve današnjega časa
• različni teoretski koncepti timskega dela in uporaba teh konceptov
• kako se lahko usposobimo za delo v timih in za vodenje timov
Uvodni seminar je ovrednoten z 1 ECTS.
Kotizacija znaša 100 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 008.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Nadaljevalni seminar je ovrednoten z 1 ECTS.
Kotizacija znaša 170 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 008.

25

24
SEPTEMBER
DATUM

PREDVIDENA
PREDAVALNICA

SEMINAR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. čet

P8

Krizno komuniciranje na centrih za socialno delo (Mesec, Zidar, Kukovec Pribac)

10.
11.
12.
13.

Krizno komuniciranje na centrih za socialno delo
Izvajalci Bojana Mesec, Romana Zidar, Gabrijela Kukovec Pribac
Trajanje 16 ur (2 x 1 dan)
Datuma 9. in 16. september 2010
Obveznosti udeležencev izdelava načrta komuniciranja v času krize
Opis Krizne situacije od nas zahtevajo večjo pripravljenost in aktivacijo različnih virov znotraj in zunaj organizacije. Tragedije, nesreče, nezadovoljni uporabniki in drugi
dejavniki od strokovnjakov terjajo pripravljenost na krizo, ustrezno in kompetentno
ravnanje v času krize ter izvedbo usklajenih dejavnosti po krizni situaciji. Potrebujemo znanje za uspešno komunikacijo, izdelavo načrta komuniciranja, v katerem predvidimo potencialne krize, se z njimi naučimo ravnati in jih v največji možni meri tudi
obvladovati. Večino kriznih situacij v današnjem času spremlja intenzivno medijsko
poročanje, to pa zmanjšuje ugled naše organizacije. Kako ravnati s številnimi medijskimi in drugimi pritiski, ki jih prinašajo krizne situacije, kako usklajevati številne
vidike kriznih situacij in kako ohraniti ugled naše organizacije, so vprašanja, na katera
bomo iskali odgovore na seminarju. Na seminarju bomo s praktičnimi primeri na delavnicah spoznali, zakaj je pomembna pravočasna priprava na krizno situacijo, kako
pripraviti načrt komuniciranja ter kako ga v krizni situaciji implementirati. Poseben
poudarek bo na komuniciranju z mediji v času krize.

14.
15.
16. čet

P8

Krizno komuniciranje na centrih za socialno delo (Mesec, Zidar, Kukovec Pribac)

17.
18.
19.
20.

Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.
Kotizacija znaša 170 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 009.

21.
22.
23. čet

P8

Mediacija v socialnem delu: Konceptualna izhodišča in
praktične spretnosti (Metelko Lisec, Šugman Bohinc)

24. pet

P8

Mediacija v socialnem delu: Konceptualna izhodišča in
praktične spretnosti (Metelko Lisec, Šugman Bohinc)

P8

Dobra praksa pri delu z uporabniki na področju posvojitev: Vidiki nacionalnih in meddržavnih posvojitev v
Sloveniji (Zaviršek, Čačinovič Vogrinčič, Urh, Sobočan)

25.
26.
27.
28.
29.
30. čet

Teme seminarja
• značilnosti krize
• vpliv krize na organizacijo in zaposlene
• pripravljenost na krizo, odzivanje v času krize in dejavnosti po kriznem dogodku
• komunikacija v času krize
• delavnica: priprava načrta komuniciranja v času krize
• delavnica: delo z mediji v času krize

27

26

Mediacija v socialnem delu: Konceptualna izhodišča
in praktične spretnosti
Izvajalki Tanja Metelko Lisec, Lea Šugman Bohinc
Trajanje 24 ur (3 x 1 dan)
Datumi 23. in 24. september in 14. oktober 2010
Število udeležencev do 20
Obveznosti udeležencev izdelava naloge med 24. septembrom in 14. oktobrom
2010
Opis Stroka socialnega dela je že od nekdaj usmerjena v raziskovanje virov moči in
kompetenc samih uporabnikov. Praktične izkušnje in rezultati raziskovanja zlasti v
zadnjih desetletjih nazorno kažejo, da so metode pozicije in uporabe moči strokovnih delavcev nasproti uporabnikom neuspešne in malo učinkovite. V socialnem delu
razvijamo metode in načine sodelovanja z uporabniki, v katerih lahko ti kar najbolj
izkoristijo svoje izkušnje, svoje vire moči in poznavanje samega sebe, vse to obrnejo
sebi v prid in tako okrepijo svojo moč za nove korake v življenju. Mediacija je ena
takšnih spretnosti in postopkov, v katerih mediator zgolj vodi in usmerja osebe, da
prek izražanja svojih želja, potreb in interesov iščejo rešitve, ki bodo čim bolj zadovoljile vse vpletene.
Teme seminarja
• spretnosti mirnega in konstruktivnega reševanja konfliktov in sporov s pomočjo
mediacije, teoretski koncept mediacije kot metode upravljanja konfliktov in razreševanja sporov med uporabniki v socialnih mrežah
• uporabnost različnih zvrsti mediacije v konkretnih primerih socialnega dela
• temeljne mediacijske tehnike
• poznavanje in uporabljanje mediacijskega procesa, zlasti neformalne mediacije
• načini in spretnosti konstruktivnega in dogovornega reševanja konfliktov in sporov v življenju
Seminar je ovrednoten z 2 ECTS.
Kotizacija za udeležbo znaša 230 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 010.

O

NOV

Dobra praksa pri delu z uporabniki na področju posvojitev:
Vidiki nacionalnih in meddržavnih posvojitev v Sloveniji
Izvajalke Darja Zaviršek, Gabi Čačinovič Vogrinčič, Špela Urh, Ana M. Sobočan in
gostje Viktorija Bevc, Maja Klun, Irena Rezar in ljudje z osebnimi izkušnjami posvojitev
Trajanje 30 ur (4 x 1 dan)
Datumi 30. september in 1. oktober ter 21. in 22. oktober 2010
Obveznosti udeležencev udeležba na vseh seminarjih, aktivno sodelovanje, izdelava naloge
Opis Posvojitve so v socialnem delu pomemben del socialnovarstvenih dejavnosti.
Dejavniki, kot so manjša rodnost, vse pogostejše izkušnje ljudi z neplodnostjo in podaljšanje obdobja, v katerem ljudje hote ali nehote živijo sami in v partnerstvih brez
otrok, vplivajo na to, da postaja vprašanje posvojitev znova eno od pomembnih področij socialnega varstva in pomembno vprašanje za stroko socialnega dela. Poleg
klasičnih nacionalnih posvojitev, ki jih ureja država, so vse pogostejše tudi mednarodne posvojitve. Po eni strani postajajo posvojitve vse pogostejše, po drugi strani pa
do zdaj ni bilo specializiranega izobraževanja in usposabljanja za delo z uporabniki,
ki so morebitni starši, ljudje, ki postanejo starši, ali pa ljudje, ki so bili posvojeni.
Znanje na tem področju je fragmentirano, postopki pa različni in arbitrarni. Procesi
posvojitev ostajajo zapleteni za uporabnike in slabo pregledni za državne službe.
Še več, posvojitve postajajo po eni strani vsakdanjost, po drugi strani pa so še vedno tabuizirane. Seminar temelji na rezultatih raziskave, ki jo je financiralo MDDSZ
z naslovom »Postopki, organizacija in standardi na področju posvojitev« (2009), ki
sta jo izvajala FSD in ISV (nosilka: Darja Zaviršek). Na seminarju bomo predstavili
poglavitne ugotovitve raziskave, odprli aktualne teme o nacionalnih in mednarodnih
postopkih posvojitev, predvsem v smeri iskanja odgovorov na to, kako metode dela
pripomorejo k optimalnim rešitvam za osebe, ki želijo posvojiti otroka ali so ga že
posvojile, ter za osebe, ki so bile posvojene.
Vsebine seminarja
• nacionalne posvojitve: zgodovinski pregled in dosedanja praksa
• meddržavne posvojitve: mednarodna perspektiva
• zakonodaja in postopki
• novi koncepti na področju posvojitev
• razumevanje posvojitev s strani oseb, ki želijo posvojiti otroka
• vloga socialnega dela: upravni postopki in strokovna podpora uporabnikom; pomen priprav na posvojitev in zagotavljanje podpore osebam, ki bodo/so posvojili
otroka in osebam, ki so bile posvojene
• vsebine priprav na posvojitev in psihosocialna pomoč staršem
• vsakdanje stiske in diskriminacije
• podpora ljudem, ki so bili posvojeni (otroci, mladi, odrasli)
Seminar je ovrednoten z 2 ECTS.
Kotizacija za udeležbo znaša 230 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 011.
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28
OKTOBER
DATUM
1. pet

PREDVIDENA
PREDAVALNICA
P8

SEMINAR

4.
6.
7. čet

P8

Pomoč ljudem, ki trpijo zaradi dolgotrajnih posledic travmatskih doživetij (Stritih, Kustec) – nadaljevalni seminar

8. pet

P8

Pomoč ljudem, ki trpijo zaradi dolgotrajnih posledic travmatskih doživetij (Stritih, Kustec) – nadaljevalni

P8

Mediacija v socialnem delu: Konceptualna izhodišča in
praktične spretnosti (Metelko Lisec, Šugman Bohinc)

9.
10.
11.
12.
13.

15.
16.
18.
19.
20.
P8

Timsko delo (Stritih, Kustec, Kačič) – nadaljevalni seminar
Dobra praksa pri delu z uporabniki na področju posvojitev: Vidiki nacionalnih in meddržavnih posvojitev v
Sloveniji (Zaviršek, Čačinovič Vogrinčič, Urh, Sobočan)

P8

Timsko delo (Stritih, Kustec, Kačič) – nadaljevalni seminar
Dobra praksa pri delu z uporabniki na področju posvojitev: Vidiki nacionalnih in meddržavnih posvojitev v
Sloveniji (Zaviršek, Čačinovič Vogrinčič, Urh, Sobočan)

24.

Metode socialnega dela I., II., III. in IV. (več izvajalcev)

29.
30.

Izvajalci več
Trajanje 8 ur (1 dan)
Datum 28. oktober 2010
Opis Seminar je namenjen mentorjem in mentoricam študentov 1., 2., 3. in 4. letnika
študija Fakultete za socialno delo, ki so na študijski praksi. Na seminarjih bodo v
ospredju teme, povezane z izvedbo prakse, čas pa bo namenjen vprašanjem mentorjev v zvezi z mentorstvom in sistemom prakse. Program vključuje tudi osnovno
predstavitev izbranih metod socialnega dela, ki izhajajo iz programa prakse, kot so
pogovarjanje, zapisovanje, terensko delo, vzpostavljanje stika in delovnega odnosa,
ukvarjanje s tveganji, ocenjevanje in krepitev moči, raziskovanje življenjskega sveta
in sredstev v okolju, pravni vidiki socialnega dela, načrtovanje in organizacija lastnega dela, načrtovanje in izvedba skupnostnega projekta ali inovacije, timsko delo,
delo s skupino, individualno načrtovanje, pogovor z osebo z demenco, refleksija o
medijskem poročanju, obisk na domu in drugo.
Teme seminarja
• sistem prakse na Fakulteti za socialno delo
• izbrane metode socialnega dela
• primeri dobre prakse

17.

23.

P8

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

5.

22. pet

28. čet

31.

3.

21. čet

26.
27.

Dobra praksa pri delu z uporabniki na področju posvojitev: Vidiki nacionalnih in meddržavnih posvojitev v
Sloveniji (Zaviršek, Čačinovič Vogrinčič, Urh, Sobočan)

2.

14. čet

25.

Seminar je za mentorje študentom na praksi brezplačen.

31

30
NOVEMBER
DATUM

PREDVIDENA
PREDAVALNICA

SEMINAR

1.
2.
3.
4. čet

P8

Načrtovanje varnosti z oceno tveganja v primerih
nasilja v družini (Grebenc, Urek z gostjami)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. čet

P8

Načrtovanje varnosti z oceno tveganja v primerih
nasilja v družini (Grebenc, Urek z gostjami)

18. čet

P8

Potrebe oseb z demenco (Mali, Škerjanc)

19. pet

P8

Potrebe oseb z demenco (Mali, Škerjanc)

P8

Potrebe oseb z demenco (Mali, Škerjanc)

12.
13.
14.
15.
16.
17.

20.
21.
22.
23.
24.
25. čet
26.
27.
28.
29.
30.

Načrtovanje varnosti z oceno tveganja v primerih
nasilja v družini
Izvajalki Vera Grebenc, Mojca Urek z gostjami (s strokovnimi delavkami na področju
nasilja v družini)
Trajanje 16 ur (2 x 1 dan)
Datuma 4. in 11. november 2010
Obveznosti udeležencev priprava ocene tveganja in načrta varnosti
Opis Načrti varnosti so strategije in odgovori na tveganja, ki jih doživljajo ženske, ki
živijo v nasilnih odnosih. Ženske, ki doživljajo nasilje, vsak dan načrtujejo svojo varnost in varnost svojih otrok. Načrtovanje varnosti kot metoda dela je tako podpora in
dopolnjevanje teh prizadevanj. Tveganje fizičnega nasilja in posledic, ki jih to prinaša,
je tista pomembna značilnost socialnega dela z žrtvami nasilja, ki to področje in metode dela ločuje od drugih. Podobno kot žrtve nasilja tudi socialne delavke tvegajo,
da bodo napačno ocenile tveganja, to pa lahko zelo vpliva na varnost žrtev nasilja.
Načrtovanje varnosti ima za cilj zmanjševanje tveganj, zato je eden od bistvenih elementov načrta varnosti prav ocena tveganj. Ocena tveganj kot postopek in metoda
v socialnem delu je znan pripomoček, ki pomaga razlikovati abstraktno grožnjo od
dejanske konkretne nevarnosti oziroma verjetnosti, da se ta uresniči. To ves čas počnejo tudi žrtve nasilja same in pri tem pogosto pričakujejo našo podporo. Tveganja v
primerih nasilja v družini so odvisna od nasilja storilcev (fizične poškodbe, psihološke
rane, finančna tveganja, tveganja, ki vključujejo otroke, idr.), prav tako pomembna
vrsta tveganj pri izdelavi načrta varnosti pa so socialna oziroma »življenjska tveganja« (okolje, dostopnost virov, finance, zdravje, druge okoliščine). Na podlagi hitre
ali podrobne ocene tveganja nato identificiramo vire, ki bodo lahko v oporo žrtvi in
odgovarjajo na prepoznana tveganja, ter naredimo podrobnejši časovni načrt.
Po uvodnih predavanjih in podrobnejši predstavitvi metod ocene tveganja in načrtovanja varnosti s predstavitvijo praktičnih primerov ocene in načrta bo osrednji del
izobraževanja namenjen razpravi z udeleženci in praktičnemu preizkušanju metod v
manjših skupinah. Na koncu prvega dela seminarja bodo udeleženci dobili nalogo,
da sestavijo oceno tveganja in načrt varnosti. Drugi del seminarja bo namenjen analizi nalog, refleksiji in razpravi ter razčiščevanju morebitnih odprtih vprašanj.
Teme seminarja
• dinamika in značilnosti nasilja v družini
• odhajanje iz nasilnega odnosa
• vrste tveganj
• postopek ocene tveganja
• elementi načrta varnosti
• strategije za zagotovitev varnosti
Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.
Kotizacija znaša 170 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 012.
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Potrebe oseb z demenco
Izvajalki Jana Mali, Jelka Škerjanc
Trajanje 24 ur (3 dni)
Datumi 18., 19. in 25. november 2010
Opis Seminar smo zasnovali kot možnost in prostor za učenje, razpravo in refleksijo
o izkušnjah pri delu z osebami z demenco. Poseben poudarek je v odkrivanju potreb oseb z demenco, da bi oblike pomoči osebam in življenje svojcev z osebami z
demenco prilagodili njihovim potrebam, željam in ciljem. V središču pozornosti ni demenca, temveč človek, ki ima demenco, ki potrebuje veliko spodbud in razumevanja
okolice, da lahko samostojno (pre)živi v skupnosti ali instituciji. Zaradi vsesplošnega
odklonilnega odnosa do demence in zapostavljanja ljudi z demenco je pomemben
poudarek v izobraževanju tudi krepitev moči oseb z demenco, kakor tudi svojcev, ki
skrbijo zanje, saj se tudi sami pogosto srečujejo z nesprejemanjem okolice in odrivanjem iz vsakdanjega življenja. Seminar je namenjen vsem, ki so v stiku z osebami
z demenco bodisi na neformalni ravni (svojci, prijatelji, znanci, prostovoljci) ali formalni ravni (strokovnjaki, oskrbovalci), da bi skupaj z osebami z demenco raziskovali
potrebe oseb z demenco in odnos do takšnih ljudi prilagodili njihovim potrebam.
Usmerjenost na potrebe oseb z demenco nam mogoči preseganje tradicionalnega
razumevanja demence, po katerem demenca pomeni zgolj izgubljanje, nazadovanje
in propadanje. Omogoča odkrivanje tudi pozitivnih plati življenja z demenco in iskanje virov za čim daljše samostojno življenje v skupnosti.
Teme seminarja
• spoznavanje in razumevanje demence iz uporabniške perspektive
• vzpostavljanje medsebojnih odnosov, prilagojenih osebam z demenco, njihovemu razumevanju sveta, njihovim potrebam
• raziskovanje, odkrivanje in identificiranje potreb oseb z demenco
• odkrivanje zmožnosti in sposobnosti oseb z demenco za samostojno življenje
v skupnosti
• ocenjevanje ustreznosti obstoječih oblik pomoči osebam z demenco
• krepitev moči oseb z demenco v vsakdanjem življenju
• izdelava načrta življenja, prilagojenega osebam z demenco, ki živijo v skupnosti
• soustvarjanje novih življenjskih izidov
Seminar je ovrednoten z 2 ECTS.
Kotizacija za udeležbo znaša 230 € (v ceno je vključen DDV).
Kotizacijo nakažete na TRR pri UJP 01100-6030706343, sklic 013.

Stalna ponudba seminarjev
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Usposabljanje koordinatorjev obravnave v skupnosti
Izvajalci Vito Flaker, Mojca Urek, Vera Grebenc, Andrej Kastelic, Jana Mali, Suzana
Oreški, Jelka Škerjanc in drugi
Trajanje 60 ur
Število udeležencev 30
Datum predvidoma januar 2010
Udeleženci Na podlagi 16. člena Pravilnika o načinu in vsebini obravnave v skupnosti ter vsebini, pogojih in načinu opravljanja izpita za koordinatorja obravnave v skupnosti se za koordinatorja lahko določi posameznik, ki ima najmanj visoko izobrazbo
zdravstvene, psihološke, socialne, pedagoške ali druge ustrezne smeri in najmanj tri
leta delovnih izkušenj na področju varovanja duševnega zdravja, socialnega varstva,
zdravstva ali v nevladnih organizacijah, ki izvajajo programe za duševno zdravje, ter
ni pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora.
Obveznosti udeležencev udeležba predavanj, vaj, delavnic, praktično delo, izdelava naloge
Opis Obravnava v skupnosti je postopek izvajanja zdravstvenih, socialnovarstvenih
ali drugih storitev in programov pomoči osebam, ki ne potrebujejo več zdravljenja v
psihiatrični bolnišnici ali nadzorovani obravnavi, vendar potrebujejo pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih, urejanju življenjskih razmer in vključevanju
v vsakdanje življenje na podlagi načrta obravnave. Koordinator obravnave v skupnosti je kot profil in dejavnost novost. Izobraževanje, ki ga organiziramo, pa je drugo
takšno izobraževanje. Izhodišča za izobraževanje za koordinatorje obravnave v skupnosti so po eni strani normativna – Zakon o duševnem zdravju in Pravilnik o načinu
in vsebini obravnave v skupnosti ter o vsebini, pogojih in načinu opravljanja izpita za
koordinatorja obravnave v skupnosti – po drugi strani pa so tudi strokovna – temeljijo
na izročilu različnih oblik koordinacije in načrtovanja osebne oskrbe.
Teme izobraževanja
1. teoretične in konceptualne osnove
2. dolgotrajne duševne stiske
3. metoda načrtovanja in koordiniranja
4. izbrane metode
Od teh sklopov je tretji izkustven in praktičen, preostali pa so bolj teoretični in informativni (ti bodo potekali kot predavanja, razprave in priložnostne vaje ter branje
literature). Izkustveni sklop bo potekal v obliki delavnic in potem tudi preizkušanja v
praksi.
Seminar je pogoj za opravljanje izpita za koordinatorja obravnave v skupnosti na
področju duševnega zdravja, ki ga organizira Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve.
Informacije cisd@fsd.uni-lj.si in jana.mali@fsd.uni-lj.si

Izobraževanje kandidatk in kandidatov za zastopnike na
področju duševnega zdravja
Izvajalci Vito Flaker, Mojca Urek, Nika Cigoj, Vera Grebenc, Andrej Kastelic, Jana
Mali, Suzana Oreški, Jelka Škerjanc in drugi
Trajanje 60 ur
Datum v letu 2010
Udeleženci Na podlagi 2. člena Pravilnika o postopku, vsebini, pogojih in načinu
opravljanja izpita ter načinu in postopku izbire zastopnika na področju duševnega
zdravja je za zastopnika lahko imenovan posameznik, ki ima najmanj visoko izobrazbo, opravljen izpit za zastopnika, pet let delovnih izkušenj s področja duševnega zdravja, pridobljena na področju socialnega varstva, zdravstva in v nevladnih
organizacijah, ki izvajajo programe duševnega zdravja ali socialnega varstva, in ni
pravnomočno obsojen na nepogojno kazen.
Obveznosti udeležencev udeležba na predavanjih, praktično delo, izdelava, analiza
in predstavitev praktičnega primera zastopništva
Opis Po Zakonu o duševnem zdravju zastopnik oziroma zastopnica pravic oseb na
področju duševnega zdravja varuje pravice, interese in koristi osebe v postopkih
obravnave v oddelku pod posebnim nadzorom, v varovanem oddelku in v nadzorovani obravnavi. S svojim delom zagotavlja učinkovitejšo zaščito ustavnih, zakonskih
in drugih posebnih pravic oseb, nadzor nad sprejemom in pomoč pri uveljavljanju
pravic pridržanih oseb v različnih vrstah obravnave. Hkrati pomaga preprečevati zlorabe, prikrajšanost, ki izhaja iz občutljivega položaja oseb z duševno stisko, in pripomore k čim večji kakovosti življenja ljudi, ki se znajdejo v takem položaju. Po eni
strani si prizadeva, da oseba s težavami v duševnem zdravju ohrani svoje človeške
in državljanske pravice, da ne pride do zlorab moči, nepotrebnega prikrajšanja, po
drugi strani pa, da kljub svojemu položaju lahko uresničuje svoje interese, ostane
dejavna in povezana s svojim okoljem.
Podlage za izobraževanje za zastopnika na področju duševnega zdravja so Zakon o
duševnem zdravju in pravilnik, pa tudi strokovna spoznanja in izkušnje, ki temeljijo
na izročilu različnih oblik neodvisnega zagovorništva pri nas in drugod. Izobraževanje
bo deloma potekalo v obliki predavanj, razprav in izkustvenih vaj, delavnic in branja
literature, praktični del pa bo potekal v določenih učnih bazah.
Teme izobraževanja
• koncepti duševnega zdravja v skupnosti
• osnove medicinskega razumevanja klasifikacij duševnih motenj, osnove medicinske obravnave, uporabe psihofarmakov in drugih zdravstvenih posegov
• pristojnosti različnih služb na področju duševnega zdravja, delovanje sistema
posameznih služb in mreže služb duševnega zdravja in poznavanje zdravstvenega in socialnega varstva na splošno
• relevantna zakonodaja: kazenska, civilna, delovna, družinska, socialna varnost
idr.
• duševno zdravje in človekove pravice
• različne oblike zagovorništva
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pomen uporabniškega gibanja in uporabniške perspektive
duševne krize in krizne intervencije
poznavanje virov za razreševanje različnih situacij, ki jih vključuje delo zastopnika
analiza tveganja
mediacija

Seminar je pogoj za opravljanje izpita za zastopnika na področju duševnega zdravja,
ki ga organizira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Informacije cisd@fsd.uni-lj.si in jana.mali@fsd.uni-lj.si

Uvod v individualno načrtovanje pri zagotavljanju
socialnovarstvenih storitev
Izvajalka Jelka Škerjanc
Trajanje 60 ur (45 ur je namenjenih teoretičnemu delu, vajam, izkustvenemu učenju,
poročanju, predstavitvam nalog, evalvaciji programa in proslavljanju, 15 ur pa mentorstvu pri praktičnem delu udeležencev na nalogah)
Datum po dogovoru z naročnikom
Opis Individualiziran pristop kot načelo in paradigma socialnega dela predvideva
zagotovljen vpliv uporabnika socialnovarstvenih storitev in njegovo sodelovanje v
celotnem procesu oblikovanja, izvedbe in ocenjevanja prejetih socialnovarstvenih
storitev. Program usposabljanja strokovnih delavk in delavcev vključuje spoznavanje
teoretskih konceptov, povezovanje teorije s prakso, študij literature, učenje spretnosti, praktično delo pri učenju metod, izkustveno učenje in preverjanje doseženih
ciljev. Udeleženci programa se usposobijo za dosledno uveljavljanje načela individualizacije pri načrtovanju, izvedbi in oceni socialnovarstvene storitve, spoznajo metode in spretnosti za vzpostavljanje sodelovanja z uporabnikom, naučijo se zapisati
individualni načrt, sodelujejo pri udejanjanju zapisanih ciljev, prevzemajo različne
vloge v tem procesu in od uporabnika pridobijo oceno kakovosti storitev kot vir za
nadaljnje načrtovanje.
Teme seminarja
• teoretične podlage za uveljavljanje načel individualizacije
• metoda individualnega načrtovanja
• pomen zagotavljanja vpliva uporabnika v procesu zagotavljanja socialno varstvene storitve
• udejanjanje ciljev
• ocena storitev in nadaljnje načrtovanje
Seminar je ovrednoten s 4 ECTS.
Informacije cisd@fsd.uni-lj.si in jana.mali@fsd.uni-lj.si

Zapisovanje v socialnem delu
Izvajalci Milko Poštrak, Mojca Urek in gosti: Gabi Čačinovič Vogrinčič, Vida Miloševič Arnold, Peter Stefanoski
Trajanje 16 ur (2 x 1 dan)
Datum po dogovoru z naročnikom
Obveznosti udeležencev priprava lastnih zapisov
Gradivo Čačinovič Vogrinčič, G., Miloševič Arnold, V., Poštrak, M., Stefanoski, P.,
Urek, M. (2008), Zapisovati socialno delo (Zbirka Katalog socialnega dela). Ljubljana:
Fakulteta za socialno delo.
Opis Zdi se, da smo v socialnem delu veliko pozornosti namenili metodam neposrednega dela z ljudmi, manj pa smo se posvetili zapisovanju, poročanju in dokumentiranju dela. S priročnikom Zapisovati socialno delo, ki je izšel konec leta 2008, smo
izvajalci seminarja poskušali nadomestiti praznino in ponuditi teoretski razmislek o
tem, kako razmišljati o socialnem delu, ko zapisujemo. Hkrati smo ponudili tudi praktične smernice, ki so lahko pripomoček pri zapisovanju. Zapisi naj bi v vseh fazah nastajanja in ravnanja z njimi odsevali doktrinarna načela socialnega dela. Zapiski niso
nikoli le mrtve besede na papirju, temveč so hkrati že dejanja: posegajo v resničnost
in jo spreminjajo, imajo realno moč kot dokazila, strokovna mnenja, uradna poročila
itn., hkrati pa pomembno vplivajo na samopercepcijo uporabnikov. Pripovedne in
s tem tudi zapisovalne prakse v socialnem delu zato pomenijo vrsto priložnosti za
dialog, soustvarjanje, izboljšano samoreprezentacijo, krepitev moči in za večji nadzor
ljudi nad svojim življenjem. Zato bo eden izmed izzivov delavnice iskati rešitve, s katerimi bi zagotovili vpliv uporabnikov na nastajanje zapisov in poročanje. Razmišljali
bomo, kako bi pri zapisovanju vzpostaviti skupen delovni odnos. Izpostavili bomo
posebnosti zapisovanja in poročanja pri izvajanju javnih pooblastil. Lotili se bomo
še vprašanj, kot so, kako upodabljamo ljudi v zapisih, kako lahko ločimo dejstva od
interpretacij, kje je mesto strokovnjakov v zapisih, kakšen jezik uporabljamo, kakšni
sta struktura in vsebina različnih vrst zapisov. Preizkusili pa bomo tudi možnosti, ki
jih imajo zapiski pri refleksiji in evalvaciji prakse. Poleg uvodnih predavanj bosta v
osrednjem delu delavnic v ospredju analiza zapisov in refleksija o njih. S pomočjo
konkretnih primerov iz prakse udeleženk in udeležencev bomo pogledali, katera so
žgoča vprašanja pri zapisovanju. Na koncu prvega dela seminarja bodo udeleženci
dobili nalogo, naj sestavijo zapise po načelu dobre prakse. Analizirali jih bomo v
drugem delu seminarja.
Teme seminarja
• temeljna načela dobrega zapisovanja
• zapisovanje v skladu z načeli socialnega dela
• zapisovanje v delovnem odnosu
• zapisovanje pri izvajanju javnih pooblastil
• soustvarjanje pri zapisovanju
• razlikovanje dejstev od interpretacij
• vrednostne sodbe v zapisih
Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.
Informacije cisd@fsd.uni-lj.si in jana.mali@fsd.uni-lj.si

39

38

Uporaba virov za doseganje želenih sprememb
v življenjskem svetu uporabnika
Izvajalki Lea Šugman Bohinc, Pavla Rapoša Tajnšek
Trajanje 16 ur (2 x 1 dan)
Termin po dogovoru z naročnikom
Obveznosti udeležencev projektna naloga
Gradivo Šugman Bohinc, L., Rapoša-Tajnšek, P., Škerjanc, J. (2007), Življenjski svet
uporabnika: Raziskovanje, ocenjevanje in načrtovanje uporabe virov za doseganje
želenih razpletov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
Opis: Raziskovanje in ocenjevanje življenjskega sveta uporabnikov sodita med
osnovne kompetence socialnega dela, ki oblikujejo profesionalno identiteto socialnih
delavk in delavcev in jim omogočajo kakovostno opravljanje strokovnih nalog, pooblastil in storitev. Kaj vse obsegajo znanja in spretnosti, ki jih socialno delo uporablja pri raziskovanju, ocenjevanju in načrtovanju uporabe virov za doseganje želenih
sprememb? Kaj pomenijo in kaj omogočajo socialnim delavcem in delavkam? In kaj
pomenijo uporabnikom in uporabnicam?
Odgovore na ta vprašanja bomo soustvarjali na seminarju v dveh delih, ki bo znotraj
raziskovanja življenjskega sveta vključeval tudi vidike drugih najpomembnejših kompetenc, postopkov in spretnosti socialnega dela, kot so razumevanje družbenega in
vrednostnega konteksta, vzpostavljanje stika in delovnega odnosa, krepitev moči,
vodenje pogovora, zapisovanje, posebna občutljivost za neprostovoljne uporabnike
itn.
Teme seminarja
• raziskovanje življenjskega sveta v kontekstu socialnega dela
• uporabniška perspektiva in perspektiva krepitve moči uporabnika
• hermenevtična, sodelovalna metoda pogovora, raziskovalne matrice in opomniki, shematske tehnike, diagrami in prikazi
• pogovor kot osrednji medij za raziskovanje življenjske situacije prostovoljnih in
neprostovoljnega uporabnika.
• tehnike »papirja in svinčnika«: eko zemljevid, genogram, zemljevid življenjske
poti, kulturološki zemljevid

Analiza tveganja
Izvajalci Vito Flaker in Vera Grebenc v sodelovanju z drugimi
Trajanje Na voljo sta dve obliki seminarja. Prva je uvodni, enodnevni seminar, na katerem se udeleženci seznanijo z osnovnimi pojmi analize tveganja in spoznajo kratko,
elementarno obliko te metode. Druga oblika je večdnevni, poglobljeni seminar. Na
njem se udeleženci naučijo obvladati analizo tveganja, kadar se je treba odločiti o
omejitvah oziroma v okoliščinah velike ogroženosti.
Termin v dogovoru z naročnikom
Obveznosti udeležencev izdelava analize tveganja za praktični primer
Opis Tveganje je eden izmed ključnih pojmov sodobne družbe. Za socialno delo
je celo eden izmed konstitutivnih pojmov in metod. Ogroženost je namreč pogosto
povod ali celo temelj posega socialnega dela v življenjski svet ljudi. Ljudje, ki so
ogroženi in se ne morejo zavarovati, so pogosto uporabniki socialnega dela.
Analiza tveganja je metoda, ki smo jo razvili za ocenjevanje tveganj v določeni situaciji. Omogoča nam, da za situacijo ogroženosti ali tveganja ocenimo, kakšna je
nevarnost, kakšne grožnje obstajajo. Presodimo, kakšna je verjetnost dogodka in
s katerimi ukrepi lahko zmanjšamo tveganja ali škodo, ki bi jo neugodni izid lahko
povzročil.
Z analizo tveganja je moč po eni strani oceniti intenzivnost grožnje in verjetnost dogodka, po drugi strani pa razumeti samo tvegano situacijo in odnos med koristjo in
nevarnostjo, ki ju tveganje prinaša.
V socialnem delu analizo tveganje uporabljamo:
• pri vseh javnih pooblastilih (ta po navadi temeljijo prav na ogroženosti),
• pri utemeljevanju omejevalnih ukrepov,
• pri utemeljevanju ukrepov, ki uporabnikom širijo možnosti,
• pri preprečevanju škode in prepričevanju akterjev v tveganih situacijah.
Analiza tveganja je orodje ukrepanja in ravnanja v tveganih situacijah, lahko je tudi
način razmišljanja in svetovanja, predvsem pa je zapis analize tveganja dokument,
ki priča o tem, da smo tveganje analizirali. Analiza tveganja je torej tudi način, kako
zavarovati strokovno integriteto in pojasniti ravnanje v kočljivih situacijah.

V obdobju med prvim in drugim delom seminarja bodo udeleženke in udeleženci
pri svojem delu preskušali in utrjevali pridobljeno znanje in spretnosti, zato bomo v
drugem delu seminarja nekaj časa namenili predstavitvi in skupni evalvaciji primerov
iz prakse udeležencev.

Teme seminarja
• družba tveganja, tvegane situacije in ogrožene skupine
• funkcije analize in ocenjevanja tveganja
• ločevanje med grožnjo in nevarnostjo, škodo in koristjo
• izračunavanje verjetnosti in ocenjevanje škodljivosti
• točke ukrepanja: preprečevanje, zmanjševanje in odpravljanje škode
• ravni ukrepov: tehnični, socialni, okoljski, pravni, vzgojni

Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.
Informacije cisd@fsd.uni-lj.si in jana.mali@fsd.uni-lj.si

Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.
Informacije cisd@fsd.uni-lj.si in jana.mali@fsd.uni-lj.si
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Socialno delo z družino: soustvarjanje izvirnih delovnih
projektov pomoči v delovnem odnosu
Izvajalki Gabi Čačinovič Vogrinčič, Nina Mešl
Trajanje 16 ur (2 x 1 dan)
Datum v dogovoru z naročnikom
Obveznosti udeležencev izdelava in zagovor naloge
Opis Na seminarju se udeleženci usposobijo za vzpostavljanje in vzdrževanje delovnega odnosa, ki zajame obe ravni dela z družino, delo za želene izide in ukvarjanje
z družinsko dinamiko oziroma s spremembami v odnosih, ki jih družina potrebuje.
Koncept izvirnega delovnega projekta z družino bomo umestili v delo na centrih za
socialno delo in raziskovali njegovo uporabnost v procesih pomoči družini tako v
kontekstu javnih pooblastil kot v kontekstu storitev. Udeleženci seminarja spoznajo
tudi posamezne elemente v rešitev usmerjene družinske terapije (de Shazer, Kim
Berg) kot znanja za ravnanje v socialnem delu. Pridobili bodo uporabno in konkretno
oporo za govor v jeziku socialnega dela in za raziskovalne pogovore v socialnem
delu. Seminar je načrtovan v obliki delavnic. V uvodu bomo določili okvir za delo v
kontekstu socialnega dela z družino v delovnem odnosu in vanj umestili uporabo
elementov v rešitev usmerjene družinske terapije, hkrati pa opozorili na znanje za
ravnanje na obeh ravneh dela z družino. Delo bo potekalo v delavnicah, kjer bomo
skupaj preskušali uporabnost metode.
Teme seminarja
• koncept socialnega dela z družino na dveh ravneh
• koncept delovnega odnosa
• delo iz perspektive moči v socialnem delu
• uporaba elementov delovnega odnosa v praksi socialnega dela
• koncept izvirnega delovnega projekta pomoči
• uporaba elementov v rešitev usmerjene družinske terapije pri vzpostavljanju in
vzdrževanju delovnega odnosa (vprašanja in raziskovanje izjem v delovnem odnosu)
• raziskovanje in ustvarjanje rešitev, komplimenti in naloge
• jezik socialnega dela, jezik v rešitev usmerjene družinske terapije
• demonstracija pogovora v socialnem delu z družino
Seminar je ovrednoten z 1 ECTS.
Informacije cisd@fsd.uni-lj.si in jana.mali@fsd.uni-lj.si

PRIJAVNICA
ZA UDELEŽBO NA SEMINARJU / IZOBRAŽEVANJU
Seminar:
Datum:
Ime in priimek udeleženca:
Izobrazba:
Telefonska številka:
Faks:
Elektronska pošta:
Točen naziv plačnika:
Naslov plačnika:
ID za DDV plačnika:
Davčni zavezanec plačnik:
Kotizacija (€):

da		

ne

Prijavnico pošljete na naslov Univerza v Ljubljani Fakulteta za socialno delo,
Topniška ulica 31, 1000 Ljubljana, s pripisom »za seminar«, ali po faksu (01)
2809270.
Elektronska prijava
Podatke iz prijavnice pošljete na cisd@fsd.uni-lj.si.
V nekaj dneh boste na svoj elektronski naslov prejeli potrditev prijave.
Račun za plačilo kotizacije bo izstavljen naknadno.

PRIJAVNICA
ZA NAROČILO SEMINARJA IZ STALNE PONUDBE SEMINARJEV
Seminar:
Predvideni datum:
Ime in priimek udeleženca:
Izobrazba:
Telefonska številka:
Faks:
Elektronska pošta:
Točen naziv plačnika:
Naslov plačnika:
ID za DDV plačnika:
Davčni zavezanec plačnik:
Kotizacija (€):

da		

ne

Prijavnico pošljete na naslov Univerza v Ljubljani Fakulteta za socialno delo,
Topniška ulica 31, 1000 Ljubljana, s pripisom »za seminar«, ali po faksu (01)
2809270.
Elektronska prijava
Podatke iz prijavnice pošljete na cisd@fsd.uni-lj.si.
V nekaj dneh boste na svoj elektronski naslov prejeli potrditev prijave.
Račun za plačilo kotizacije bo izstavljen naknadno.

Izdala Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani
Uredila Jana Mali
Avtor fotografij Vili Lamovšek
Oblikovanje RELIDEA, Igor Kučič S.P.
Tisk RELIDEA, Igor Kučič S.P.
Naklada 700 izvodov
Ljubljana, november 2009

