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V razpisu so učne baze (organizacije), ki delujejo na različnih področjih socialnega dela. Organizacije so
razvrščene po pošti, kraju in nazivu.
1. Pozorno preberi opise učnih baz (projektov) in izberi 3, kjer bi opravljal/a prakso.
2. Zbiranje prijav se bo začelo v čet 8.10. ob 20.00 uri, samo preko spletne prijavnice.
https://www.fsd.uni-lj.si/izobrazevanje/studijska_praksa/ucne_baze/
3. V prijavnico vpiši največ tri želje. V naslednjih dneh bo na VISu objavljena razporeditev študentov
po učnih bazah, kjer boš lahko videl/a, v katero učno bazo si razporejen/a.
4. Po 14.10. vzpostavi stik (s kontaktno osebo v organizaciji) in se dogovori za termin uvodnega
srečanja, oz. potrdi prihod na uvodni sestanek, če je termin sestanka naveden v razpisu.
5. Spremljaj e-obvestila, kjer bodo v naslednjih tednih objavljeni tudi seznami mentorskih skupin.
6. Za dodatne informacije kontaktiraj koordinatorja prakse na marko.mesec@fsd.uni-lj.si
7. Datumi povezani s prakso https://www.fsd.uni-lj.si/izobrazevanje/studijska_praksa/rokovnik/ ,

Če poznaš socialno delavko v učni bazi, ki je ni v razpisu, lahko predlagaš, da jo uvrstimo v seznam
mentorjev. Glede ustreznosti se posvetuj s koordinatorjem prakse.

Smernice - Covid 19
Pri izvajanju specifičnih aktivnosti in usposabljanj na strokovnih področjih (npr. medicina, zdravstvena nega, kozmetika,
fizioterapija …) je potrebno upoštevati tudi specifične smernice in priporočila za dejavnost z zadevnega področja, če ta obstajajo.
Študenti upoštevajte navodila mentorjev v učnih bazah za specifično področje dela in vsa higienska priporočila za zmanjševanje
možnosti prenosa in širjenja virusa SARS-CoV-2 ter s tem zmanjšajte tveganje za vnos okužbe v zdravstvene, socialne ustanove
ter ustanove na področju vzgoje in izobraževanja idr. Upoštevajte splošna priporočila in tudi specifična priporočila, če ta
obstajajo za posamezno dejavnost, v kateri potekajo terenske vaje.

--------------------------------------------------------------
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6011996 - PROJEKT

FSD - TropTNT (Taktike
raziskovanja in obvladovanja prihodnosti – Tveganja Na
Tehtnici)
Topniška 31, 1000 LJUBLJANA, troptnt@gmail.com,
https://www.facebook.com/TropTNT/
Značilnosti projekta: Projekt TropTNT: Taktike raziskovanja in

obvladovana prihodnosti – tveganja na tehtnici je projekt dela z
mladimi, ki so v občutljivem obdobju odraščanja in osamosvajanja.
V okviru projekta izvajamo delavnice in različne dogodke, s
katerimi želimo pomagati mladim in staršem na področju
preprečevanja in zmanjševanja tveganj, povezanih z različnimi
situacijami, okoliščinami in pojavi; kot je uživanje alkohola in
drugih drog, vedenja, ki lahko vodijo v zasvojenost (npr. uporaba
ITK, težave z zunanjostjo), spolnost, odnosi, duševne stiske,
tveganja v prometu, vse oblike nasilja, družbena izključenost,
problematika telesnega in duševnega zdravja mladih in podobno.
Naloge in spretnosti študentk so povezane s pripravo, organizacijo
in izvajanjem delavnic z različnimi skupinami in izvajanem
individualnega dela z mladimi (predvidoma v starostni skupini od
14 do 18 let). Glede na epidemiološko sliko bomo načine izvajanja
dela sproti prilagajali. Zaželeno je znanje dela s spletnimi orodji,
saj bo veliko dela potekalo preko spleta.
Vse nove prostovoljke bodo vključene v uvodno izobraževanje.
Od prostovoljk_cev se pričakuje samoiniciativnost, etična drža in
spoštljiv odnos do vseh sodelujočih v projektu in vestno
opravljanje prevzetih nalog.
S študentkami:ti, ki se bodo prijavili bomo opravili informativni
razgovor in se na podlagi tega razgovora odločili, ali bo lahko
vključen v projekt.
Uvodni sestanek: 26. okt. 2020¸ predvidoma ob 18 - Zoom
Kontaktna oseba: Vera Grebenc, 01 2809249,
vera.grebenc@fsd.uni-lj.si
Klančine, dvigalo ipd.: ne

46995 - CSD LJUBLJANA - LJ CENTER
Dalmatinova ul. 2, 1000 LJUBLJANA, tel.: 01 4750800, 051/368-869,
gpcsd.ljcen@gov.si,
Značilnosti projekta: Praktikant/ka bo vključen/a v področje dela z

mladimi. Enkrat na teden se bo srečal/a z izbranim mladostnikom.
Enkrat na dva tedna bo sodeloval/a na skupnem sestanku skupaj s
preostalimi štirimi praktikanti Srečanje bom vodil Janko Cafuta,
mentor na učni bazi, v sodelovanju z mentorjem na Fakulteti.
Sestanek je namenjen pogovoru o tem kako potekajo kontakti med
praktikantom/tko in mladostnikom, dileme in težave, ki jih opaža
praktikant/ka ipd.
24. in 25. oktobra 2020 bodo praktikanti/tke vključeni v
dvodnevno izobraževalno srečanje ki bo potekalo v Marezigah pri
Kopru. Udeležba za udeležence je brezplačna.
Občasno bo praktikant/ka sodeloval/a v supervizijski skupini, ki jo
vodi dr. Bernard Stritih.
Zaželeno je, da se praktikant/ka udeleži poletnega tabora ob reki
Dragonji (en teden), v prvem teden meseca julija 2020 in
predhodne pripadajoče priprave na tabor. Tabor je organiziran po
konceptu socialnoterapevtskih kolonij.
Uvodni sestanek: 19. okt. 2020, Ura: 10h
Kontaktna oseba: Janko Cafuta, 051/368-869, janko.cafuta@gov.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

5502992 - CSD LJUBLJANA - LJ VIČ - RUDNIK
TRŽAŠKA CESTA 40, 1000 LJUBLJANA, tel.: 01 200 21 00,
gpcsd.ljvic@gov.si, www.csd-lj-vicrudnik.si
Značilnosti projekta: Varstvo starejših –skrbništvo –

mentorica Sandra Bursać, sandra.bursac@gov.si
Oprostitve – mentorica Sabina Vrečko, sabina1.vrecko@gov.si
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: sandra.bursac@gov.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

5727995

CSD Ljubljana Moste Polje - CENT'R MOST
Zaloška 69, 1000 LJUBLJANA, tel.: 040 161 010, most@cona-csdlj.si,
www.csd-ljmostepolje.si/most
Značilnosti projekta: Smo dnevni center za otroke in mladostnike s

težavami v odraščanju in delujemo v okviru Skupnostnih
programov za mlade Centra za socialno delo Ljubljana.
Osnovni cilji in delovanje programa so usmerjeni na socialno
šibkejšo populacijo mladih in njihove družine. Eno naših glavnih
načel je nudenje celostne obravnave otrokom in mladostnikom, ki
se soočajo s težavami v odraščanju oz. psiho-socialnimi stiskami,
večinoma pogojenimi s slabšo ekonomsko-materialno in socialno
situacijo njihovih družin. Delo temelji predvsem na preventivni,
suportivni in svetovalni dejavnosti. Vsebina dela našega programa
temelji na izvajanju vsakodnevnih skupinskih aktivnostih v obliki
različnih delavnic (komunikacijskih, socialnih, kreativnih,
kulturnih, športnih …) ter individualni strokovni pomoči, s čimer
želimo mlade spodbujati k večji asertivnosti oz. izboljšanju
doživljanja sebe in drugih, zmanjšati škodljive vplive in kritična
vedenja, ter jih bolje opremiti za dobro funkcioniranje v družbi.
Intenzivno sodelujemo z institucijami, v katere je otrok vključen,
oziroma z njimi povezan (šola, Center za socialno delo…).
Področje dela praktikantov v našem programu:
- delo s skupino – druženje z otroki v prostorih programa
- učna pomoč
- individualno delo z otrokom oz. mladostnikom
- delo s starši – prisotnost pri razgovorih
- sodelovanje (udeležba) na timskih sestankih (v šoli, na CSD)
- sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju skupnih aktivnosti
Od praktikantov se pričakuje:
- veselje do dela z otroki in mladostniki,
- resen in odgovoren odnos do dela,
- samoiniciativnost,
- komunikativnost.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Ana Škrbec, 040 161 010, ana.skrbec@gmail.com
Klančine, dvigalo ipd.: ne

5913993

CSD Ljubljana Moste Polje - CONA Korak
Preglov trg 15, 1000 LJUBLJANA, tel.: 01 5206 440,
korak.fuzine@siol.net, http://www.drustvospm.si/csd-mostepolje#program-korak
Značilnosti projekta: CONA Korak se nahaja v Fužinah in je dnevni

center za starejše mladostnike s težavami v odraščanju. Je del
Skupnostnih programov za mlade Centra za socialno delo
Ljubljana – Enota Ljubljana Moste Polje. Sodelavci kontinuirano
intenzivno vodimo, spremljamo in obravnavamo mladostnike in
njihove starše. Naš cilj je strukturna in funkcionalna reorganizacija
socialne mreže oziroma sodelovanje pri oblikovanju ali
vzpostavitvi nove socialne mreže.
V program so vključeni (anonimno in brezplačno) starejši
mladostniki, ki zaradi težav v odraščanju doživljajo različne psihosocialne stiske in njihove družine. Te težave so velikokrat
povezane s preteklo izkušnjo eksperimentiranja z drogami in
običajno pogojene s slabšo socialno-ekonomsko situacijo družin v
katerih živijo. Vsebina našega dela temelji na vsakodnevnem
neformalnem druženju, pogovorih, učenju, kontinuiranem
tedenskemu izvajanju delavnic (socialnih, ustvarjalnih) in športnih
aktivnosti, izletih in taborih. Namen teh dejavnosti je preventivno
delovanje, strukturiranje prostega časa, podpora ob doživljanju
stisk, reševanje težav, učenje socialnih veščin, krepitev moči,
spreminjanje vzorcev vedenj, utrjevanje socialnih vezi ter
organizacija oz. reorganizacija socialne mreže.
Praksa študentov obsega individualno družabništvo in delo s
skupino. Od praktikanta se pričakuje veselje do dela z mladimi ter
spretnosti poslušanja, empatije in zapisovanja. Metode dela znotraj
programa so naslednje: individualno svetovanje, delo s skupino,
mediacija, družinsko svetovanje, izvajanje preventivno-
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informativnih delavnic, terensko delo in športno-rekreativne
dejavnosti.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Staš Štrukelj, 040 777 885, korak.fuzine@siol.net

času se udeležujejo številnih domskih aktivnosti, glede na svoje
želje in sposobnosti. V popoldanskem času so nekateri osamljeni,
ker nimajo svojcev ali drugih bližnjih, ki bi jih obiskovali. Nekateri
si želijo več sprehodov, sami ne zmorejo, spremstva pa nimajo.
Nekateri želijo brati, pa ne morejo več. Nekateri se radi
pogovarjajo o spominih, svojem otroštvu, otrocih, vnukih, ipd.
Od praktikanta se pričakuje, da ima do teh ljudi razumevajoč,
prijazen in empatičen odnos, da je prilagodljiv, se rad pogovarja,
posluša, sliši in sprašuje. Praktikant naj bi redno prihajal na obiske
k enemu od stanovalcev doma, ali v skupino stanovalcev s
podobnimi potrebami. Poleg družabništva bi praktikant nudil
pomoč pri urejanju drobnih vsakodnevnih potreb stanovalcev in pri
vzdrževanju kontaktov z drugimi.
Uvodni sestanek: ponedeljek 26. okt. 2020, Ura: 13.00
Kontaktna oseba: Špela Vozel, 01/ 589 67 75, spela.vozel@dsoljbezigrad.si

Klančine, dvigalo ipd.: da

5817993

CSD LJUBLJANA VIČ RUDNIK- Mladinsko središče
Vič
Trg Mladinskih delovnih brigad 14, 1000 LJUBLJANA, tel.: 01 252 77 69,
info@msvic.si, www.msvic.si https://www.facebook.com/MladinskoVIC/
Značilnosti projekta: Mladinsko središče Vič je dnevni center za

otroke in mladostnike in deluje v okviru CSD Ljubljana, enota Vič
Rudnik. Neposredno delo z mladimi in za mlade vsebuje
individualno delo z mladimi, psihosocialno pomoč mladostniku in
njegovi družini, učno vzgojno pomoč, različne delavnice (socialne
igre, medgeneracijske, medkulturne, kreativne delavnice,
počitniški program).
Praksa študentkam, študentom in prostovoljno delo pomembno
prispevajo k izvajanju našega programa, saj predstavljajo pomoč,
suport, druženje našim otrokom in mladostnikom oziroma
uporabnikom.
Praktikantke oziroma praktikanti izvajajo individualno delo z
otroci in mladostniki, ki sodelujejo v našem programu.
Individualno delo vključuje tako učno pomoč, družabništvo,
podporo posameznemu otroku oziroma mladostniku, mladostnici.
Imajo tudi možnost izvajanja skupinskih aktivnosti delavnic, prav
tako imajo možnost neformalnega druženja z otroci in mladostniki
(izleti, obiski muzejev, kinopredstav…) ter tudi možnost druženja
z ostalimi prostovoljci, prostovoljkami v programu ter veliko
odprtih možnosti za pridobivanje znanj, izkušenj in veščin na
področja dela z mladimi.
Tekom prakse so praktikanti/praktikantke deležni tudi
usposabljanja (okvirno v obsegu 16 ur), vabljeni so pa tudi na
razna tematska izobraževanja povezana z problematiko dela z
mladimi (izobraževanja niso obvezna). Ves čas jim je nuden
suport, individualne konzultacije ter strokovno vodenje s strani
mentorja.
Uvodni sestanek: 26, okt. 2020, ob 10. uri.
Kontaktna oseba: Jana Drobnič, 01 252 77 69,
jana.drobnic@msvic.si

Klančine, dvigalo ipd.: da

7749910

DRUŠTVO ALTRA - Odbor za novosti v duševnem
zdravju
Zaloška ul. 40, 1000 LJUBLJANA, tel.: 01/544 47 60, info@altra.si,
www.altra.si
Značilnosti projekta: Društvo dela na področju duševnega zdravja v

skupnosti. Študentje imajo možnost opravljati prakso v programih
Svetovalnice, Stanovanjskih skupin, Zagovorništva ali Dnevnega
centra. Delo je v večini individualno (druženje z uporabnikom,
spremstva, pomoč pri določenih opravilih) ali skupinsko (pomoč
pri vodenju različnih delavnic). ). Praksa se bo opravljala tako na
društvu kot na terenu. En študent je mišljen tudi za enoto na
Prevaljah.
Uvodni sestanek: 26. okt. 2020, Ura: 9.00
Kontaktna oseba: Andreja Torlak, 01/544 47 60,
andreja.torlak@altra.si
Klančine, dvigalo ipd.: ne

5766992

DRUŠTVO KULTURNO, INFORMACIJSKO IN
SVETOVALNO SREDIŠČE LEGEBITRA
Trubarjeva 76a, 1000 LJUBLJANA, tel.: 01 320 05 43, info@legebitra.si,
legebitra.si
Značilnosti projekta: V času praktičnega usposabljanja bodo

Klančine, dvigalo ipd.: ne

študentke_i opravljale_i delo informiranja na informacijski točki
ter naloge, ki zajemajo:
- informiranje uporabnic_kov o aktivnostih društva (aktivnosti v
sklopu mladinskega programa, programa Svetovanje in
samopomoč za istospolno usmerjene, HIV)
- sprejemanje telefonskih klicev
- druženje z uporabnicami_ki v mladinskem centru (drop in
uporabnic_kov)
- pomoč pri organizaciji in izvedbi dogodkov programov
Mladinskega centra ter programa Svetovanje in samopomoč za
istospolno usmerjene
- pomoč pri urejanju administracije
- pomoč pri izvedbi podpornih skupin
- pomoč pri promociji aktivnosti programa Svetovanje in
samopomoč za istospolno usmerjene
- pomoč pri organizaciji in izvedbi strokovnega posveta.
Od študentk_ov se pričakuje, da bodo svoje delo opravljale_i v
skladu z dogovori z mentorico_jem na
društvu, poznavanje veljavnega Kodeksa etike ter Zakona o
varstvu osebnih podatkov (zlasti delo z občutljivimi osebnimi
podatki). Pri tem si želimo, da je študent_ka samoiniciativna,
odgovorna, sposobna_en dela v timu…
Uvodni sestanek: 26. okt. 2020, Ura: 11.00
Kontaktna oseba: Mateja Vilfan, 051 635 667,
mateja.vilfan@legebitra.si

5850992

DEOS d.o.o. - CENTER STAREJŠIH TRNOVO
Devinska ul. 1, 1000 LJUBLJANA, tel.: 08/2002-502, info.trnovo@deos.si,
https://www.deos.si/trnovo/
Značilnosti projekta: Študent/ka se bo seznanil/a z delom socialne

službe in drugimi področji dela v domu. Spoznal/a bo način
življenja v domu, življenjski svet uporabnikov, njihove želje in
potrebe. Študent/ka bo skozi redna tedenska srečanja z enim ali več
uporabnikov vzpostavljal/a delovni odnos. Od študenta/ke
pričakujemo motiviranost za delo s starimi ljudmi, spoštljiv odnos,
empatijo, vestnost in samoiniciativnost.
Uvodni sestanek: 26. okt. 2020, Ura: 9.00
Kontaktna oseba: Tjaša Dolgan, 08/2002-502,
sociala.trnovo@deos.si
Klančine, dvigalo ipd.: ne

120994

DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD
KOMANOVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA, tel.: 01 5896750,
info@dsolj-bezigrad.si, www.dsolj-bezigrad.si
Značilnosti projekta: V domovih starejših bivajo starostniki in

invalidi, ki potrebujejo razne oblike pomoči, so zdravstveno
oslabeli, nekateri brez socialne mreže in svojcev. V dopoldanskem

Klančine, dvigalo ipd.: ne
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Društvo Super Mario
Aljaževa 28, 1000 Ljubljana, tel.: , ,
Značilnosti projekta: (praksa bo potekala v Ambasadi Rog,

565996

Društvo Mozaik - društvo otrok

Trubarjeva 72)
V našem društvu bi od praktikantk in praktikantov pričakovali
pomoč pri iskanju stanovanj in služb za begunce, pomoč pri
izpolnjevanju raznih obrazcev (recimo prošenj za socialno
podporo), spremstvo beguncev na raznih opravkih, kjer potrebujejo
pomoč, poizvedbe za informacije na upravnih enotah in drugih
ustanovah, pomoč pri urejanju dokumentacije društva, pomoč pri
izvedbi raznih dogodkov za begunce, pomoč pri vodenju socialne
kuhinje za migrante... Delo poteka v migrantskem socialnem
centru Ambasada Rog, gre za neposredno delo z begunci in
migranti.
Ure izobraževanja: 4 ure (2 srečanja po 2 uri)
Somentorica, Jelka Zorn FSD
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Zana Fabjan Blažič, , zanafabjan@gmail.com

Savska 3a, 1000 LJUBLJANA, tel.: 070 730525, info@drustvomozaik.si,
Značilnosti projekta: Društvo Mozaik - društvo otrok je nevladna in

neprofitna organizacija, ki deluje na področju integracije oseb, ki
se soočajo s hudo socialno izključenostjo in revščino v svojem
vsakdanjem življenju. V svoje socialnovarstvene programe
vključujemo otroke, mladostnike in odrasle – Rome, prosilce za
mednarodno zaščito, osebe s statusom begunca in ostale migrante
iz Ljubljane. Izvajamo različne aktivnosti za otroke, učno pomoč
ter terensko delo z odraslimi (zagovorništvo, spremstvo, pomoč pri
izpolnjevanju in prebiranju dokumentacij zaradi nepismenosti ali
nepoznavanja slovenskega jezika, sodelovanje z različnimi
organizacijami, pomoč in opora ženskam, družabništvo, socialne
akcije, boj proti diskriminaciji, sprotno ugotavljanje in
zadovoljevanje potreb uporabnikov itd).
Naloge in spretnosti praktikanta:
Od študentov se pričakuje motiviranost za delo v etnično
raznolikem okolju ter angažiranost.
Študenti 1. in 2. letnikov preko prakse spoznavajo: timsko delo,
vzpostavljanje prvega stika, pristop, opazovanje, poslušanje,
poročanje, zagovorništvo, pridobivanje in posredovanje informacij
za potrebe uporabnikov, spoznavanje z etnično in spolno
občutljivim socialnim delom, »job shadowing« na terenu in v
pisarni. Mentor prav tako nudi pomoč pri pisnih izdelkih in redno
evalvacijo.
Uvodni sestanek: 26. okt. 2020, Ura: 13.00
Kontaktna oseba: Natalija Djoković, 070 730 806,
natalija@drustvomozaik.si

Klančine, dvigalo ipd.: ne

937991

DRUŠTVO UP - DRUŠTVO ZA POMOČ
ZASVOJENCEM IN NJIHOVIM SVOJCEM
SLOVENIJE
Kersnikova 3, 1000 LJUBLJANA, tel.: 030 312 313, drustvo.up@siol.net,
www.drustvo-up.si
Značilnosti projekta: Naše društvo že desetletja razvija programe na

področju zasvojenosti od prepovedanih drog, svetovanja,
skupinsko delo, in preventivne programe za mlade in družine.
Delamo z uporabniki prepovedanih drog, ki se odločijo za
vzpostavitev in vzdrževanje abstinence, z njihovimi svojci in
ključnimi osebami iz socialnega okolja. Ponujamo izobraževanja vsako leto nov ciklus 10 strokovnih predavanj v Šoli življenjskih
veščin.
Praktikanti bodo v naših programih skozi individualno spremljanje
uporabnika ter sodelovanje na skupinskih aktivnostih, pod
vodstvom mentorice, spoznavali svet uporabnikov in njihovih
družin, sodelovali bodo pri občasnih prostočasnih aktivnostih.
Spoznali bodo delovanje društva, posamezne programe, relevantno
zakonodajo in literaturo, etični kodeks v praksi in sodelovanje z
drugimi organizacijami.
Lahko bi sodelovali pri organizaciji kakšne ustvarjalne delavnice
in uporabnike spodbujali h kvalitetnemu preživljanju prostega časa
(spremstvo na planinski pohod ali obisk živalskega vrta ipd.),
ponujali učno pomoč, ter sodelovali pri delu v skupini. Praktikanti
naj bi imeli pozitiven odnos do bivanja na svežem zraku ali
sodelovanja pri lažjih športnih aktivnostih. Od praktikantke/
praktikanta pričakujemo dobro voljo, odgovornost, ustvarjalnost,
empatičnost, komunikativnost, veselje do dela z ljudmi in zdrava
stališča do življenja.
Uvodni sestanek: 26. okt. 2020, Ura: 10h
Kontaktna oseba: Sandra Vitas, 030 312313, sandra.up@siol.net

Klančine, dvigalo ipd.: ne

5754994

Društvo prostovoljcev VZD – Dnevni center za
brezdomce in Zavetišče za brezdomce
Plečnikov podhod 1, 1000 LJUBLJANA, tel.: 01 425 30 93, info@drustvovzd.si, www.brezdomec.si
Značilnosti projekta: S terenskim delom in neformalnim druženjem z

brezdomnimi na ulici bodo študenti spoznavali življenjski svet
brezdomnih. Z neposrednim stikom in nudenjem konkretne pomoči
se bodo učili metod dela in načinov reševanja stisk brezdomnih.
Skupaj z mentorjem bodo spremljali brezdomne v različne
institucije, obiskovali jih bodo v bolnišnicah, v t.i. bazah, pomagali
pri urejanju njihovih bivališč, organizirali čistilne akcije v parkih
itd.
V Dnevnem centru za brezdomce bodo študentje preživljali prosti
čas z brezdomnimi pri skupnih obrokih, pogovorih, družabnih
igrah, na kuharskih in ustvarjalnih delavnicah itd. Brezdomnim
bodo nudili konkretno pomoč: priprava obrokov, delitev hrane,
oblačil, obutve, higienskih pripomočkov... Vzporedno bodo
spremljali individualno delo socialnega delavca pri nudenju
psihosocialne pomoči brezdomnim.
Praktikanti bodo aktivno vključeni v načrtovanje, pripravo in
izvedbo različnih projektov (npr. literarni večer, dan brezdomcev,
miklavževanje itd.).
Z udeležbo na delavnicah za prostovoljce bodo imeli študentje
možnost prepoznavanja lastnih občutkov, težav in ovir, s katerimi
se srečujejo pri delu, s čimer bodo še bolj poglobljeno reflektirali
svoje delo.
Uvodni sestanek: 19. 10. 2020. Ura: ob 17h
Kontaktna oseba: Urška Smerkolj, 040 187 796,
smerkolj.urska@gmail.com

Klančine, dvigalo ipd.: ne

6013992

Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje
Ljubljana
Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana, tel.: (01) 234 44 02, info@cene-stupar.si,
www.cene-stupar.si/
Značilnosti projekta: Praksa bo potekala prvenstveno v okviru

socialnovarstvenega programa Večgeneracijskega centra NšPlac
Ljubljana (v nadaljevanju VGC). Program ponuja od ponedeljka do
petka različne brezplačne vsebine od psihosocialnih, trajnostnih,
skrbi za svojo dušo in telo, skozi gib, kreativnost, pridobivanje
novih kompetenc na področju IKT tehnologije, jezikov, izdelave
naravne kozmetike, šivanja … Vstopnih pogojev za udeležbo na

Klančine, dvigalo ipd.: da
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brezplačnih delavnicah ni, je pa prvenstveno namenjen različnim
ranljivim ciljnim skupinam.
Poleg VGCja javni zavod deluje na mnogo različnih projektih,
programih, ki si jih vsak lahko ogleda na naši spletni strani. Naj
omenim samo nekaj njih: opismenjevanje migrantov, osnovna šola
za mladostnike in odrasle, srednješolski programi, Karierni center
za mlade, karierna svetovanja za odrasle …
Od študentov se pričakuje proaktivnost, fleksibilnost, kreativno
mišljenje, željo po delu z ljudmi iz različnih ranljivih skupin,
odgovornost, zanesljivost in motiviranost. Pričakujemo spoštljiv in
korekten odnos do uporabnikov in zaposlenih, spoštovanje
zaupnosti, upoštevanje dogovorov.
Študent bo poleg VGCja natančneje spoznal vsa področja dela v
javnem zavodu. Pridobil bo praktično izkušnjo z opazovanjem,
spremljanjem in s sodelovanjem z mentorjem oz. sodelavci
institucije pri vodenju, pripravi projektov oz. delavnic (v VGCju),
pripomočkih za karierno sodelovanje, raznih prireditvah in
koordiniranju institucije s širšim družbenim okoljem (posamezniki,
institucijo, lokalno skupnostjo…). Študent bo spoznal razlike pri
delu s posameznikom ali s skupino, pridobil izkušnje specifike
vodenja skupine, razlike med malimi in velikimi skupinami.
Spoznal bo različne metode in oblike dela z mladostniki in
odraslimi. Spoznal bo tudi pomen informiranja o aktivnostih v
različnih okoljh. Pridobil bo znanja in zavedanja o pomenu,
možnostih in oblikah stalnega osebnega razvoja, izobraževanja in
spodbujanja lastnega profesionalnega razvoja ter vseživljenjskega
učenja in izobraževanja.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Nataša Turk, 031 600 410, natasa.turk@cenestupar.si

Od praktikanta pričakujemo veselje do dela z mladimi,
komunikativnost, odprtost do drugačnosti, motiviranost,
odgovornost,samoiniciativnost ...V začetni fazi praktičnega
usposabljanja od praktikanta pričakujemo predvsem zmožnost
navezovanja stika z mladostniki, spoznavanje mladostnikov,
prepoznavanje potreb mladostnikov, spoznavanje delovanja
mladinske organizacije, samoiniciativno vključevanje v aktivnosti.
Praktikant se bo postopno vključeval v vedno več aktivnosti
organizacije, tako, da bo ob koncu praktičnega usposabljanja, ob
podpori mentorja, sposoben samostojno izvesti lasten projekt
(delavnico v mladinskem centru, manjši projekt v lokalni
skupnosti,...). Praktikant bo pridobil osnovne kompetence in
veščine na področju dela z mladimi.
Uvodni sestanek: 26. okt. 2020. Ura: 12:00 do 13.30
Kraj: Mladi zmaji Bežigrad, Vojkova 73, Ljubljana
Kontaktna oseba: Urška Arnšek, 051/659-023,
urska.arnsek@mladizmaji.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

5803993

JZ MLADI ZMAJI - ČETRTNI MLADINSKI CENTER
ŠIŠKA
Tugomerjeva 2, 1000 LJUBLJANA, tel.: 051 659 027,
cmc.siska@mladizmaji.si, www.mladizmaji.si/siska/
Značilnosti projekta: Praktikant-ka bo deloval-a na področju

mladinskega dela, v mladinskem centru Šiška in po potrebi na
terenu. Pričakujemo veselje do dela z mladimi, odgovornost,
komunikativnost, odprtost do drugačnosti, motiviranost,
samoiniciativnost, kreativnost, iznajdljivost… V začetni fazi
praktičnega usposabljanja pričakujemo, da bo praktikant-ka hitro
navezela stike z uporabniki-cami centra, se z njimi ujel-a in da bo
znal-a prisluhniti njihovim željam in potrebam. V drugi fazi
pričakujemo, da bo spoznal-a pravila in procese delovanja
mladinske organizacije ter se samoiniciativno začel-a vključevati v
aktivnosti.
Ob koncu praktičnega usposabljanja bo ob podpori mentorja,
sposoben-a samostojno izvesti lasten projekt (delavnico v
mladinskem centru, manjši projekt v lokalni skupnosti,...) in s tem
prispeval-a h kakovostnem programu mladinskega centra. S svojim
projektom naj bi tako pritegnil tako stalne obiskovalce centra, kot
tudi navdušil nove z izborom zanimivega programa. Praktikant-ka
bo pridobil-a osnovne kompetence in veščine na področju dela z
mladimi.
Uvodni sestanek: 26. okt. 2020, Ura: 12:00 do 13.30
Kraj: Mladi zmaji Bežigrad, Vojkova 73, Ljubljana
Kontaktna oseba: Nina Orlić, 051 659 030, nina.orlic@mladizmaji.si

Klančine, dvigalo ipd.: ne

5759994

JZ MLADI ZMAJI - ČETRTNI MLADINSKI CENTER
BEŽIGRAD
VOJKOVA 73, 1000 LJUBLJANA, tel.: 051/659-025,
cmc.bezigrad@mladizmaji.si, www.mladizmaji.si/bezigrad
Značilnosti projekta: Praktikanti_ke bodo skozi individualno

spremljanje otroka/mladostnika pod vodstvom mentoric spoznavali
svet uporabnikov in njihovih družin. Pomagali bodo pri učnih
obveznostih in se učili nuditi psihosocialno oporo ter veščin za
opolnomočenje posameznika_ce. Spoznavali bodo tudi delovanje
mladinskega centra, javnega zavoda, imeli priložnost neformalnega
druženja z uporabniki, možnost izvedbe delavnic, sodelovanje pri
projektih centra in razvoj lastnih projektov. Za samoiniciativne
praktikante_ke je odprtih veliko možnosti za nabor izkušenj na
različnih področjih. Opravljanje prakse ne bo mogoče za vse
prijavljene študente na isti dan.
Pričakujemo resnost, veselje do dela z otroki/mladostniki,
sodelovanje z mentorico, udeležbo na mesečnih sestankih
prostovoljcev in udeležbo na uvodnem izobraževanju, ki bo
potekalo v soboto, 21. novembra med 9h in 17h in kjer bodo
praktikanti_ke izvedeli ogromno zanimivih in koristnih informacij,
ki jim bodo olajšala prakso v mladinskem centru.
Uvodni sestanek: 26. okt. 2020, Ura: ob 12h do 13.30
Kraj: Mladi zmaji Bežigrad, Vojkova 73, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Maja Majcen, 051 659029,
maja.majcen@mladizmaji.si

Klančine, dvigalo ipd.: da

5758992

JZ MLADI ZMAJI - ČETRTNI MLADINSKI CENTER
ZALOG
Zaloška 220, 1000 LJUBLJANA, tel.: 051 650 023,
cmczalog@mladizmaji.si, www.mladizmaji.si/zalog/
Značilnosti projekta: Praktikant-ka bo deloval-a na področju

mladinskega dela, v mladinskem centru Zalog in po potrebi na
terenu. Pričakujemo veselje do dela z mladimi, samoiniciativnost
odgovornost, komunikativnost, odprtost do drugačnosti,
motiviranost, kreativnost, iznajdljivost… V začetni fazi
praktičnega usposabljanja pričakujemo, da bo praktikant_ka hitro
navezal_a stike z uporabniki_cami centra, se z njimi ujel-a in da bo
znal-a prisluhniti njihovim željam in potrebam. V drugi fazi
pričakujemo, da bo spoznal-a pravila in procese delovanja
mladinske organizacije ter se samoiniciativno začel-a vključevati v
aktivnosti.
Ob koncu praktičnega usposabljanja bo ob podpori mentorja,
sposoben-a samostojno izvesti lasten
projekt (delavnico v mladinskem centru, manjši projekt v lokalni
skupnosti, ...) in s tem prispeval-a h kakovostnem programu

Klančine, dvigalo ipd.: da

5869992

JZ MLADI ZMAJI - ČETRTNI MLADINSKI CENTER
ČRNUČE
Dunajska 367, 1000 LJUBLJANA, tel.: 051/659-029, 051/659-026,
cmc.crnuce@mladizmaji.si, www.mladizmaji.si/crnuce
Značilnosti projekta: Praktikant bo deloval na področju mladinskega

dela, v mladinskem centru in po potrebi na terenu.
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mladinskega centra. S svojim projektom naj bi tako pritegnil tako
stalne obiskovalce centra, kot tudi navdušil nove z izborom
zanimivega programa. Praktikant-ka bo pridobil-a osnovne
kompetence in veščine na področju dela z mladimi.
Uvodni sestanek: 26. okt. 2020, Ura: 12:00 do 13:30
Kraj: Mladi zmaji Bežigrad, Vojkova 73, Ljubljana
Kontaktna oseba: Jon Žagar, 051 282 140, jon.zagar@mladizmaji.si

MATERINSKI DOM LJUBLJANA
Jarška c.23, 1000 LJUBLJANA, tel.: 01/2833 745, 051/422-024,
materinskidom@gov.si, www.csd-lj-siska.si
Značilnosti projekta: Materinski dom je namenjen materam z

mladoletnimi otroki do 14 leta starosti in nosečnicam, ki so se
znašle v socialni stiski in nimajo drugih možnosti bivanja skupaj z
otrokom ter so pripravljene aktivno reševati svojo stisko. Namen
strokovnega dela je v podpori uporabnicam, da si čim prej uredijo
samostojno življenje izven Materinskega doma.
Posebno skrb namenjamo tudi otrokom. Otroci so zaradi različnih
vzrokov (razpad družine, selitev, menjava šole,…) lahko v veliki
stiski. Od praktikantov se pričakuje, da bodo v dodatno oporo
otrokom, se z njimi družili, vzpostavili zaupen odnos, po potrebi
nudili učno pomoč. Posredno bodo tudi spoznali življenjsko
situacijo družine. Zaželeno je tudi veselje do dela v skupini,
priprava različnih delavnic in drugih skupinskih aktivnosti za
otroke.
Uvodni sestanek: Po dogovor.
Kontaktna oseba: Lea Brišar, 041 483 985, lea.brisar@gov.si

Klančine, dvigalo ipd.: ne
6046991

JZ Mladi zmaji – Mobilni mladinski center Ljuba in
Drago
Resljeva cesta 18, 1000 Ljubljana, tel.: 051 625 232,
ljubaindrago@mladizmaji.si, www.mladizmaji.si
Značilnosti projekta: Praktikant bo deloval na področju terenskega

mladinskega dela v mobilnem mladinskem centru (avtobus LPP
predelan v mladinski center) po dogovoru na izbranem terenu.
Od praktikanta pričakujemo veselje do dela z mladimi,
komunikativnost, odprtost do drugačnosti, motiviranost,
odgovornost, samoiniciativnost in željo po delu na terenu ter
pripravljenost spoznati tehnične podrobnosti mobilnega
mladinskega centra. V začetni fazi praktičnega usposabljanja od
praktikanta pričakujemo predvsem zmožnost navezovanja stika z
mladostniki, spoznavanje mladostnikov, prepoznavanje potreb
mladostnikov, spoznavanje delovanja mladinske organizacije,
samoiniciativno vključevanje v aktivnosti. Praktikant se bo
postopno vključeval v vedno več aktivnosti organizacije, tako, da
bo ob koncu praktičnega usposabljanja, ob podpori mentorja,
sposoben samostojno izvesti lasten projekt (delavnico, manjši
projekt v lokalni skupnosti,...). Praktikant bo pridobil
osnovne kompetence in veščine na področju terenskega dela z
mladimi.
Uvodni sestanek: 26. okt. 2020, Ura: 12.00 do 13.30
Kraj: Mladi zmaji Bežigrad, Vojkova 73, Ljubljana
Kontaktna oseba: Petra Filipič, 051 625 232,
ljubaindrago@mladizmaji.si

Klančine, dvigalo ipd.: da

5839993

MESTNA ZVEZA UPOKOJENCEV – DNEVNI
CENTRI AKTIVNOSTI ZA STAREJŠE
Ulica Janeza Pavla II. 4, 1000 LJUBLJANA, tel.: 01/430 44 10, dca@dcaljubljana.org, www.dca-ljubljana.org
Značilnosti projekta: Študentje prvih in drugih letnikov bi kot

prostovoljci v naših Dnevnih centrih (7 lokacij) vodili različne
delavnice oz. aktivnosti skozi celo leto (npr. računalništvo, jeziki,
telovadba, ples,…) Praksa pa bi se lahko izvajala tudi kot oblika
druženja s posameznikom ali skupino (naši člani so pretežno
starejši občani MOL-a).
Od praktikantov se pričakuje prijaznost, pripravljenost za pogovor,
odprtost. Pri izvedbi delavnic oz. vodenju aktivnosti pa je
pomembna samostojnost, iznajdljivost in kreativnost ter volja do
dela s starejšo populacijo.
Uvodni sestanek: 26. okt. 2020, Ura: 9.30
Kraj: DCA Povšetova 20, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Katja Krivec, 051 664-801, dca@dca-ljubljana.org

Klančine, dvigalo ipd.: ne

5697992

Klančine, dvigalo ipd.: ne

KRALJI ULICE - Društvo za pomoč in samopomoč
brezdomcev
Pražakova ulica 6, 1000 LJUBLJANA, tel.: 059 022 503,
info@kraljiulice.org, www.kraljiulice.org
Značilnosti projekta: Prostovoljke in prostovoljci se bodo vključili v

1484991

MLADINSKI DOM JARŠE - st.sk. Hiša
Jarška 42, 1000 LJUBLJANA, tel.: 01 54 14 323, 041 538 144,
hisa@mdj.si, www.mdj.si
Značilnosti projekta: Želimo si praktikanta/tko za druženje s skupino,

delovanje dnevnega distribucijskega centra, kjer bodo imeli
možnost neposrednega stika z brezdomnimi in drugimi socialno
izključenimi ljudmi. Dnevni center je odprt pet dni v tednu, vsak
delavnik med 10. in 14. uro. Namenjen je konstruktivnem
preživljanju časa brezdomnih, izvajanju izobraževalnih in socialnokulturnih delavnic, ustvarjanju in distribuciji uličnega časopisa,
pomoči brezdomnim pri iskanju namestitve in zaposlitve,
usposabljanju brezdomnih za lažji dostop do družbenih virov,
informiranju, svetovanju, opolnomočenju in psihosocialni pomoči
brezdomnim, njihovemu vključevanju v družbo... S tem
študentkam in študentom daje obilo možnosti za strokovno delo z
brezdomnimi. Vključili se bodo lahko tudi v terensko delo,
ustvarjanje časopisa,program nastanitvene podpore, antideložacijsko dejavnost, delo v skupnostnem centruTočka, v
projekte Univerza pod zvezdami (različne kulturno-socialne
delavnice), Nevid(e)na Lublana, Slišanje glasov, športne
aktivnosti… Prostovoljke in prostovoljci se bodo v okviru dela
spoznali z življenjskim svetom brezdomnih ljudi ter spoznali
problematiko z njihovega vidika.
Uvodni sestanek: 26. okt. 2020, Ura: 10:00
Kontaktna oseba: Matjaž Oven, 030323306,
matjaz.oven@kraljiulice.org

posameznikom in občasno učno pomoč.
Pričakujemo predvsem študenta/tko, ki bi se držal dogovorov, ki
jih vzpostavi z nami in mladostniki.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Matjaž Gnezda, 041538144, matjaz@mdj.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

2049910

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA
LJUBLJANA
Tržaška 132, 1000 LJUBLJANA, tel.: 01 425 3419,
info@rdecikrizljubljana.si, www.ozrkljubljana.si
Značilnosti projekta: Študentje bi se aktivno vključili v projekt UP –

učna pomoč in psihosocialna podpora družini. V projektu so naša
ciljna skupina otroci in družine, ki se soočajo z revščino in
socialno izključenostjo. V sodelovanju s šolskimi svetovalnimi
službami smo pridobili sezname otrok, za katere so pedagogi in
strokovni delavci ocenili, da bi potrebovali našo podporo in
dodatno pomoč. V sklopu projekta, bi študente vključevali v dve
področji – učna pomoč predstavlja konkretno vstopno točko za
delo z otrokom in družino: otrokom pomagamo z razlago snovi ali

Klančine, dvigalo ipd.: da
1164992

Stran 8

Razpis prostih mest v učnih bazah 20/21

PRAKSA I., II.

razumevanjem navodil in pomočjo pri IKT, tako manjšamo prepad
med njimi in sovrstniki, jim nudimo čustveno, logistično in
organizacijsko oporo, na dolgi rok jim pomagamo na poti do
zaključenega izobraževanja. Drugi del projekta je psihosocialna
podpora družini, s katero krepimo kapacitete družine za aktivacijo
lastnih virov moči za boljše življenje. Brez stika z otrokom
nekatere družine tovrstne podpore ne bi niti želele sprejeti. V
okviru projekta, bomo za vključene študente organizirali tudi
mentorske skupine, hkrati, jih bomo vključili še v dve
usposabljanji – 9. 11. 2020 in 16. 11. 2020 med 17. in 19.30 uro.
Uvodni sestanek: 26. okt. 2020, Ura: 11.30
Kontaktna oseba: Tjaša Bratuš, 040 871 589,
izmenjevalnica@rdecikrizljubljana.si

Na začetku se študenti udeležijo predavanj o različnih vidikih
demence in se o tem pogovorimo.
Uvodni sestanek: 26. okt. 2020, Ura: 9:00
Kontaktna oseba: Maša Bastarda, 01 25 65 111,
masa.bastarda@spomincica.si
Klančine, dvigalo ipd.: da
5660991

Stigma - društvo za zmanjševanje škode zaradi drog
Hacquetova 9, 1000 LJUBLJANA, tel.: 01/ 430 12 05,
drustvo.stigma@siol.net, www.drustvo-stigma.si
Značilnosti projekta: Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog

Stigma je neprofitna humanitarna organizacija, ki deluje na
področju zmanjševanja škode, ki jih prinaša uporaba drog. V
Ljubljani imamo na voljo dva dnevna centra, kjer uporabnikom in
uporabnicam omogočamo dostop do brezplačnega sterilnega
pribora za injiciranje ter možnost svetovanja in praktične pomoči
pri urejanju socialnih, zdravstvenih in ostalih zadev. Kot
nadgradnjo dnevnemu centru opravljamo še program mobilne
zamenjave igel s terenskim delom po Ljubljani in v drugih mestih
po Sloveniji. Na društvu prav tako izvajamo program Varne hiše za
uživalke prepovedanih drog, ki so žrtve nasilja.
Naša misija je, da ljudem, ki iz različnih razlogov ne morejo ali ne
želijo prenehati z jemanjem drog, brez moralnih sodb in
pokroviteljskega odnosa svetujemo o varnejši uporabi drog. Pri
našem delu se zavedamo, da je uporaba drog stvar osebne
odločitve in pravice človeka, da s svojim telesom svobodno
razpolaga. Naše delo je usmerjeno v spodbujanje uporabnikov in
uporabnic drog, da se pri uporabi drog odločajo za tiste izbire, ki
povzročajo čim manjšo škodo zanje in za druge.
V okviru programa zmanjševanja škode izvajamo naslednje
dejavnosti:
• zamenjava igel v okviru dnevnih centrov;
• mobilna zamenjava igel s terenskim delom;
• distribucija informativnih materialov, predvsem zloženk in
letakov;
• distribucija kondomov;
• svetovanje in informiranje o varnejšem, zdravju manj škodljivem
uživanju drog;
• informiranje o različnih oblikah zdravljenja in naslovih pomoči;
• psihosocialna pomoč in pomoč pri vključevanju v druge
terapevtske programe pri tistih osebah, ki to pomoč pričakujejo ali
želijo;
• informacije in svetovanje v zvezi s hivom, virusi hepatitsa,
možnostmi testiranja na virus hiv in hepatitisa, nasveti glede
varnejše spolnosti;
• svetovalno delo v zaporih;
• testiranje drog znotraj Sistema za zgodnje opozarjanje na pojav
novih psihoaktivnih substanc.
Od študenta_ke pričakujemo, da bo izkazal_a željo po učenju in
spoznavanju konceptov zmanjševanja škode in metod dela z
uporabniki prepovedanih drog. Želimo si, da bi študent_ka imel_la
motiviranost za delo s takšno populacijo, spoštljiv odnos, empatijo,
potrpežljivost in samoiniciativnost.
Uvodni sestanek: 26. okt. 2020, Ura: 9.30
Kontaktna oseba: Tina Kodre, 068 144 611,
tinakodre1990@gmail.com

Klančine, dvigalo ipd.: ne

1459994

OŠ Martina Krpana - Ljubljana
Gašperšičeva 10, 1000 LJUBLJANA, tel.: 01 520 86 40, 051437675,
tajnistvo@os-mk.si, www.os-mk.si
Značilnosti projekta: - Seznanitev z organizacijo vzgojno

izobraževalnega dela v osnovni šoli in temeljna zakonodaja.
- Seznanitev s smernicami in etičnim kodeksom svetovalnega dela.
- Seznanitev s področji dela in nalogami svetovalne službe.
- Seznanitev s celotnim procesom izvirnega delovnega koncepta
pomoči in soustvarjanjem pomoči z učenci z učnimi oz. šolskimi
težavami.
- Individualno delo s posameznimi učenci ali malo skupino
učencev (navezovanje stika, pogovor, druženje, soustvarjanje
pomoči, sodelovanje v celotnem procesu soustvarjanja pomoči
(spremljanje učenca pri pouku, na drugih dejavnostih v šoli in
izven nje, sodelovanje na timskih sestankih s starši in učitelji).
- Spoznavanje in vključevanje v širše socialno okolja učencev ter
raziskovanje virov moči.
Uvodni sestanek: 26. okt. 2020, Ura:9.00
Kontaktna oseba: Iris Kravanja Šorli, 01/5208644, 051 437 675,
iris.sorli@gmail.com
Klančine, dvigalo ipd.: ne

814992

SPOMINČICA-ALZHEIMER SLOVENIJASLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POMOČ PRI
DEMENCI
Linhartova 13, 1000 LJUBLJANA, tel.: 01 25 65 111, info@spomincica.si,
www.spomincica.si
Značilnosti projekta: Spominčica je humanitarna, nevladna,

prostovoljska in organizacija, aktivna na področju ozaveščanja,
informiranja, in svetovanja, formalnega in neformalnega
izobraževanja svojcev, javnih delavcev in širše javnosti o demenci.
Temeljno poslanstvo je pomoč svojcem in osebam z demenco, da
ohranijo dostojanstvo, spoštovanje in aktivno vlogo v družbi.
Naloge in spretnosti:
- družabništvo osebam z demenco na domu
- spoznavanje prostovoljstva na področju socialnega varstva
- sodelovanje na dogodkih s področja demence in socialnega
varstva
- svetovalna dejavnost na področju demence in seznanitev z
možnimi oblikami pomoči v skupnosti za starejše
- prevajanje strokovnih prispevkov iz slovenščine v angleščino in
obratno
- oblikovanje in urejanje promocijskega gradiva
- evalvacija in raziskovalno delo na področju demence

Klančine, dvigalo ipd.: ne
11199912

SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE,
MLADOSTNIKE IN STARŠE - Ljubljana
Gotska 18, 1000 LJUBLJANA, tel.: 01 5837519, info@scoms-lj.si,
www.scoms-lj.si
Značilnosti projekta: V Svetovalnem centru za otroke, mladostnike

in starše v Ljubljani prostovoljke in prostovoljci v okviru
praktičnega usposabljanja obiskujejo otroke, ki večinoma živijo v
bolj ali manj obremenjujočih življenjskih okoliščinah (na primer
otroci brez enega ali obeh staršev; otroci staršev, ki imajo
najrazličnejše težave - s telesnim ali psihičnim zdravjem, z

Pričakuje se veselje do dela s starejšimi, osebami z demenco,
vestnost, zanesljivost, računalniška pismenost ter znanje
angleškega jezika.
Uvodno usposabljanje:
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iskanjem zaposlitve, z nerešenim bivanjem, težavami v
medsebojnih odnosih…). Otroci imajo težave v šoli, ki pa se zopet
kažejo na različne načine - v vedenju, čustvenem odzivanju, manjši
učni uspešnosti… Študentke in študenti otroke obiskujejo na
njihovih domovih, enkrat do dvakrat tedensko, po dve šolski uri.
Cilji pomoči so osebna opora otroku in učna pomoč. Študentke in
študenti se na to delo pripravljajo pred samim začetkom akcije
(uvodna 3 srečanja) in med potekom. Program vsebuje redna
skupinska mentorska srečanja na učni bazi. Vaše obveznosti v
sodelovanju so: redni obiski otroka, redno sodelovanje na
mentorskih in skupinskih srečanjih. Za boljšo predstavo, kako je s
prakso v Svetovalnem centru, povprašajte kolegice, kolege višjih
letnikov
Uvodni sestanek: 26. okt. 2020, Ura: 17.30
Kontaktna oseba: Špela Klemenčič, 01 583 75 19,
spela.klemencic@scoms-lj.si

5943998

ŠENT - stanovanjske skupine LJUBLJANA - KOPER CELJE
Belokranjska ul. 2, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 230 78 30, info@sent.si, www.
sent.si
Značilnosti projekta:

Glej opis Šent Slovensko združenje za duševno zdravje
(Ljubljana).
Delo poteka v Savinjski regiji (Šmarje pri Jelšah, Petrovče,
Slovenske Konjice) – 2 prosti mesti za 1. letnik in 2 prosti mesti za
2. letnik)
Ljubljana – 2 prosti mesti 1. letnik in 2 prosti mesti drugi letnik
Uvodni sestanek:
Kontaktna oseba: Ana Ivanišević Valetič, 01/2307840,

Klančine, dvigalo ipd.: da

ana.valetic@sent.si
Klančine, dvigalo ipd.: ne

5946991

ŠENT - DC LJUBLJANA
Belokranjska ulica 2, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 230 78 41, ,
Značilnosti projekta: Glej opis Šent Slovensko združenje za duševno

2098993

zdravje (Ljubljana)
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Lara Škalič, 01/ 230 78 41, lara.skalic@dc.sent.si

Vodnikova 56, 1000 LJUBLJANA, tel.: 01/ 583 88 50, info@vdc.si,
www.vdc.si
Značilnosti projekta: VDC Tončke Hočevar izvaja dve storitvi;

VDC Tončke Hočevar

Klančine, dvigalo ipd.: da

storitev vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji in
institucionalno varstvo. Upravičenci do storitve so za odrasle osebe
z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. V okviru storitve
vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji želimo
uporabnikom omogočiti vključitev v tisto obliko zaposlitve, ki
ustreza njihovim potrebam. Cilj je, da ohranjajo že pridobljene
spretnosti in razvijajo nove. Študent se bo v okviru prakse spoznal
z uporabniki, njihovim življenjem in omejitvami s katerimi se le ti
srečujejo. V okviru institucionalnega varstva se bo vključeval v
popoldansko delo in prispeval h kvalitetnemu preživljanju prostega
časa, v smislu individualnega druženja, organiziranja skupinskih
aktivnosti, nudenja pomoči pri vsakdanjih opravilih.
Spretnosti, potrebne za delo so predvsem komunikativnost,
sposobnost za delo s skupino, sposobnost za individualno vodenje,
dobre organizacijske spretnosti, samoiniciativnost, fleksibilnost,
ustvarjalnost, empatija pri delu z osebami z motnjo v duševnem in
telesnem razvoju.
Uvodni sestanek: 26. okt. 2020, Ura: 10:00
Kontaktna oseba: Petra Bizjak, 041 300 229, petra.bizjak@vdc.si

773992

ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO
ZDRAVJE
Belokranjska 2, 1000 LJUBLJANA, tel.: 012307830, info@sent.si,
www.sent.si
Značilnosti projekta:

- druženje z uporabniki in sodelovanje pri izvedbi prostočasnih
aktivnosti (skupinski neformalni razgovori, družabne igre,
sprehodi),
- spremljanje uporabnikov (banka, zdravstveni dom, ipd.),
- udeležba in pomoč pri organizaciji dejavnosti,
- samoiniciativno udejstvovanje v drugih dejavnostih programa
(organizacija družabnih srečanj, spodbujanje uporabnikov k
aktivnostim, ipd.).
Pričakovane spretnosti:
- komunikativnost,
- ustrezen odnos do ljudi s posebnimi potrebami,
- vedoželjnost,
- samoiniciativnost,
- angažiranost.
Dnevni center za zmanjševanje škode zaradi drog, Ljubljana (1
prosto mesto)
Praktikantka bo navzoča pri delu strokovnih in laičnih delavcev,
ter bo v veliki meri imela možnosti interakcije z uporabniki, ki so
vključeni v program dnevnega centra. Navedeni program izhaja iz
nizkopražne obravnave uporabnikov nedovoljenih drog in je
usmerjen v zmanjševanje zdravstvenih in socialnih vidikov škode,
ki nastanejo kot posledica uporabe drog. Praktikantka bo po
dogovoru s strokovnim delavcem v programu imela možnost
vključevanja v aktivnosti, ki potekajo med/z uporabniki; to bo tudi
poudarek dela praktikanta 1. in 2. letnika.
Od praktikanta/ke se pričakuje pripravljenost in zanimanje za delo
s populacijo uporabnikov drog. Zaželena je vedoželjnost oz.
aktivno iskanje informacij o področju drog in uporabnikih (iz
literature, pri uporabnikih samih, pri zaposlenih v programih itd.).
Priporočljiva je fleksibilnost oz. prilagodljivost na hitro
spreminjajoče se situacije, ki se odvijajo med uporabniki.
Samoiniciativnost.
Študent/ka se mora zavedati nujnosti spoštovanja in uporabe načela
zaupnosti podatkov in poznati etiko in vrednote socialnega dela.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Špela Zgonc, 01/ 230 78 44, spela.zgonc@sent.si

Klančine, dvigalo ipd.: da

5596995

ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE LJUBLJANA
Poljanska 45/b, 1000 LJUBLJANA, tel.: 01 430 10 80,
Zavetisce.Lj@siol.net, www.brezdomci-zavetisce.si
Značilnosti projekta: Delo z brezdomci v Zavetišču za brezdomce na

Poljanski 45b v Ljubljani.
Prostovoljci lahko pomagajo pri socialnem urejanju in oskrbovanju
uporabnikov, ki potrebujejo pomoč pri urejanju statusnih in
zdravstvenih težav; pomagajo lahko pri razdeljevanju hrane,
sprejemanju na prenočevanje, oskrbovanju z obleko in obutvijo, pri
skrbi za higieno uporabnikov in drugih zadevah, s katerimi se
srečujemo v Zavetišču.
Seveda ves čas spoznavajo življenje uporabnikov, njihove
probleme, kot tudi oblike dela v Zavetišču, naše zmožnosti, težave,
stiske in zadrege.
Prostovoljci ne potrebujejo predznanja. Zaželeno je, da so
komunikativni, odprti in radovedni. Novih idej bomo veseli.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Mateja Pišorn, 01/430 10 80, zavetisce.lj@siol.net
Klančine, dvigalo ipd.: ne

Klančine, dvigalo ipd.: da
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Pred začetkom dela je obvezno uvodno izobraževanje in
opravljanje izpita; kar se tiče termina uvodnega izobraževanja,
prosim kontaktirajte mentorico.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Lara Godec, 01 439 72 70,
lara.godec@drogart.org

1166993

Zavod Salesianum, OE Skala
Ob Ljubljanici 36, 1000 LJUBLJANA, tel.: 041 798 557, skala@salve.si,
www.skala.je
Značilnosti projekta: Naš program je preventivne narave in je

namenjen otrokom od 6. do 15. leta starosti. Zajema popoldanske
aktivnosti z namenom kvalitetnega preživljanja prostega časa,
večanje socialne mreže, pridobivanja različnih življenjskih veščin.
Imamo več področij dela: Dnevni center, mobilni center Minibus
veselja, Cirkus Fuskabo. Dejavnosti potekajo v popoldanskem
času.
Praktikant/ka ima možnost opravljanja prostovoljnega dela:
- s skupino:
• pomoč pri pripravi in izvedbi ustvarjalnih, psihosocialnih
delavnic, skupinskih-družabnih iger, kvizov, športnih iger
• priprava ustvarjalnih in kuharskih delavnic
• pomoč pri skupinski učni pomoči
• pomoč pri organizaciji prireditev
• pomoč in sodelovanje v cirkuški skupini
- s posameznikom:
• osebno spremljanje – druženje z mladostnikom 1x/teden po 2 uri,
pomoč pri učnih in drugih osebnih težavah mladostnika (po
dogovoru z mladostnikom in njegovimi starši)
Od prostovoljcev, praktikantov pričakujemo samoiniciativnost,
motiviranost za delo, odgovornost in izpolnjevanje dogovora.
Uvodni sestanek: 19. septembra (zaradi jesenskih počitnic), ob 18.00
Kontaktna oseba: Polona Kos, 031/780-651, kos.polona@gmail.com

Klančine, dvigalo ipd.: ne

5701994

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA
MOSTE
Proletarska cesta 1, 1000 LJUBLJANA, tel.: 08 205 82 09,
info@zpmmoste.net, www.zpmmoste.net
Značilnosti projekta: Študent bo spoznal celotno našo organizacijo in

delo, ki ga opravljamo. Prakso bi opravljal v našem
Večgeneracijskem centru Skupna točka. Vključen bi bil v vse naše
dejavnosti znotraj centra.
Sodeloval pri nudenju učne podpore (pomoč, motivacija, pogovor),
delo z uporabniki (individualni pogovori, spremljanje, pomoč pri
različnih stvareh), delo s skupinami ( z otroki , starimi…).
Od študenta se pričakuje, da je odgovoren pri opravljanju svojega
dela in da spoštuje etična načela socialnega dela.
Uvodni sestanek: 26. okt. 2020, Ura: 10.00
Kontaktna oseba: Neža Haler, 08 205 70 16, neza@zpmmoste.net
Klančine, dvigalo ipd.: da

Klančine, dvigalo ipd.: ne
5666992

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE TOM TELEFON

11219910

ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE

DIMIČEVA 9, 1000 LJUBLJANA, tel.: 01 23 96 720, info@zpms.si,
www.zpms.si
Značilnosti projekta: TOM – telefon za otroke in mladostnike je

Vojkova cesta 74, 1000 LJUBLJANA, tel.: 01 58-00-500, info@zgnl.si,
www.zgnl.si
Značilnosti projekta: V Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana se

program svetovanja, informiranja in usmerjanja otrok in
mladostnikov. Deluje na brezplačni telefonski številki 116 111
vsak dan med 12. in 20. uro ter na spletni strani www.e-tom.si, kjer
lahko otroci in mladostniki dobijo pomoč preko e-pošte ali v
spletni klepetalnici. Osnovni namen TOM-a je mladim dnevno
ponuditi možnost, da lahko v trenutku stiske pokličejo in se
pogovorijo o svojih težavah s posamezniki, ki so za svoje delo
usposobljeni in znajo prisluhniti, razumeti ter pomagati pri iskanju
rešitev. Svetovalci se morajo zato pred pričetkom dela na telefonu
obvezno udeležiti osnovnega 30-urnega izobraževanja. Temu sledi
še usposabljanje v prisotnosti izkušenega svetovalca. Svetovalci so
enkrat mesečno deležni supervizijskih srečanj, hkrati pa se dodatno
izpopolnjujejo v obliki predavanj in obiskov različnih institucij,
kamor najpogosteje napotimo naše klicalce.
Osnovno izobraževanje za Tom telefon: 3.11.2020 (16-21h);
5.11.2020 (16-21h); 10.11.2020 (16-21h); 12.11.2020 (16-21h)
Osnovno izobraževanje za spletno klepetalnico: 17.11.2020 (16h21h), 15.12.2020 (16h-19h)
Osnovno izobraževanje za svetovanje preko e-pošte: 13.11.2020
(14h-19h)
Uvodni sestanek: 26. okt. 2020, Ura: 16.00
Kraj: DIMIČEVA ULICA 9, I. nadstropje (sejna soba)
Kontaktna oseba: Sandra Murk, 01 239 67 15, sandra.murk@zpms.si

šolajo gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi
motnjami in otroci z avtističnimi motnjami, ki potrebujejo
prilagojene oblike dela. Prostovoljci se 1x tedensko za dve šolski
uri sestanejo z učenci. Lahko se z njimi le družijo, izmenjujejo
izkušnje, lahko pa jim nudijo učno pomoč. Prostovoljce vodijo
mentorji, ki se z njimi redno sestajajo. Na začetku imamo uvajalne
delavnice (datum bomo skupaj določili na uvodnem sestanku
19.10. ob 15.uri na ZGNL), kjer se seznanijo s posebnostmi dela z
gluhimi in naglušnimi otroki, otroki z govorno-jezikovnimi
motnjami in avtističnimi motnjami.
1x mesečno se srečujejo na mentorskih sestankih, delavnicah,
predavanjih, ob posebnih priložnostih pa tudi na izletih, pikniku in
srečanjih tako prostovoljcev, otrok in staršev.
Od prostovoljcev pričakujemo resnost, požrtvovalnost,
zanesljivost, odgovornost.
Uvodni sestanek: 19. okt. 2020, Ura: 15.00
Kontaktna oseba: Andreja Linec, 01 58 00 500,
andreja.linec@zgnl.si
Klančine, dvigalo ipd.: ne

1262992

ZDRUŽENJE DROGART

Klančine, dvigalo ipd.: ne

Prečna ulica 6, 1000 LJUBLJANA, tel.: 01 4397270, info@drogart.org,
www.drogart.org , www.izberisam.org
Značilnosti projekta: Delo na različnih programih združenja

DrogArt, ki se ukvarja z zmanjševanjem škodljvih posledic
alkohola in ostalih drog.
Delovne naloge: delo na terenu (informiranje mladih; delo na
terenskih akcijah na dogodkih v klubih in ostalih prizoriščih
nočnega življenja; delo na dnevnih dogodkih); pisanje člankov na
temo zmanjševanja škodljvih posledic drog; ostale aktivnosti na
programih po vnaprejšnjem dogovoru z mentorico).
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ZVEZA SONČEK

- sposobnost empatije;
- razumevanje in sprejemanje drugačnosti;
- timsko naravnanost pri delu;
- samoiniciativnost.
Uvodni sestanek: 26. okt. 2020, Ura: 11:00
Kontaktna oseba: Metka Paš, 01/434 15 06, metka.pas@zelva.si

Rožanska 2, 1000 LJUBLJANA, tel.: 015340667, zveza@soncek.org,
www.soncek.org
Značilnosti projekta: Področje dela:

Področje socialnega varstva; invalidska organizacija (program
vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (VDC),
stanovanjske skupine, obnovitvena rehabilitacija, športne
aktivnosti in drugo..
Naloge praktikantov:
- Spremstvo in druženje z uporabniki -invalidi
- Pomoč in sodelovanje z uporabniki v programih v katere se
vključujejo
V programu VDC - pomoč uporabnikom invalidom pri delu v
ročni delavnici, sodelovanje v prostočasnih aktivnostih, druženje,
obiski drugih organizacij ali prireditev, spremstvo v trgovino,
sprehodi…
- V stanovanjskih skupinah - druženje in spremstvo ali pomoč pri
vsakodnevnih opravilih stanovalcem v popoldanskem času ali ob
vikendih
- Športne aktivnosti, dogodki (spremstvo)
- Obnovitvena rehabilitacija, počitnice -spremstvo, druženje,
sodelovanje pri izvedbi delavnic, športnih aktivnostih ali terapijah
Praksa lahko poteka dopoldne ali popoldne, tudi v času počitnic v
strnjeni obliki teden dni.
Sposobnosti praktikantov:
Sposobnost in pripravljenost za delo z osebami s posebnimi
potrebami, spoštovanje Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu,
znanje slovenskega jezika,
Uvodni sestanek: 26. okt. 2020, Ura : 9h
Kontaktna oseba: Irena Grm, 01 5345 995, irena.grm@soncek.org

Klančine, dvigalo ipd.: da

548994

ZAVOD MISSS - MLADINSKO INFORMATIVNO
SVETOVALNO SREDIŠČE SLOVENIJE
Kunaverjeva 2, 1000 LJUBLJANA - DRAVLJE, tel.: 01/500 40 40,
preventiva@misss.org, www.misss.si
Značilnosti projekta: INDIVIDUALNO DRUŽENJE Z OTROKOM

OZ. MLADOSTNIKOM
Specifični cilji programa so nuditi posameznemu otroku oz.
mladostniku konkretno podporo s strani praktikanta/ke v smislu
dovoljevanja avtentičnosti, emocionalne sprejetosti in interesne
usmerjenosti (pogovor, igranje družabnih iger, aktivnosti na
prostem…). Pomoč otroku se kaže skozi iskanje rešitev v
konkretni situaciji in spodbudi pri uporabi čim bolj ustreznih oblik
vedenja. Sekundarnega pomena je učna pomoč, ki je uspešna šele,
ko se vzpostavi prijateljski odnos med prostovoljcem/ko in
otrokom.
Študent/ka (prostovoljec/ka) se z otrokom oz. mladostnikom
srečuje skozi šolsko leto, enkrat tedensko oz. po dogovoru.
Druženja potekajo v prostorih dnevnega centra Zavoda MISSS.
Študent/ka pa se poleg druženja z otrokom, lahko vključi tudi v
druge programe, ki jih izvajamo tekom leta.
Vsi študentje/ke, ki so vključijo v prostovoljno delo na Zavodu
MISSS se zaradi narave prostovoljnega dela redno srečujejo na
mentorskih sestankih, ki so 1x mesečno, če je potrebno pa tudi
pogosteje.
Za prostovoljce organiziramo izobraževanje, ki ga bomo izvedli
konec meseca oktobra. Na izobraževanju bo prostovoljec/ka
pridobil znanja in spretnosti, ki jih bo potreboval pri druženju z
izbranim otrokom.
Uvodni sestanek: ponedeljek 26. okt. 2020 oz. 19.10.2020
Ura:11.00
Kontaktna oseba: Marija Vrhovnik, 01/500 40 40,
preventiva@misss.org; preventiva@gmail.com

Klančine, dvigalo ipd.: da

2125993

Želva d.o.o., Podjetje za usposabljanje in zaposlovanje
invalidov
Ulica Alme Sodnik 6, 1000 LJUBLJANA, tel.: 01 2803300, info@zelva.si,
www.zelva.si
Značilnosti projekta: V varstveno delovnem centru se opravljajo

storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji.
Namen procesa je celovita skrb za odrasle osebe z zmerno do težko
motnjo v duševnem in telesnem razvoju, ter njihovo enakopravno
vključevanje v družbo. Podjetje Želva d. o. o. oz. njegova
organizacijska enota VDC izvaja storitev na podlagi pridobljene
koncesije že od leta 1998. Izvajanje storitve v Varstveno delovnem
centru Želva je organizirano v 7 enotah po Sloveniji. Poleg
Ljubljane, kjer delujejo tri enote VDC, imamo po eno enoto v
Kočevju, Ivančni Gorici, Novi Gorici in v Murski Soboti.
Študentom omogočamo:
- možnost opravljanja študijske prakse na različnih lokacijah po
Sloveniji;
- spoznavanje metod dela s posameznikom in skupino;
- spoznavanje življenjskega sveta uporabnikov in krepitev moči
uporabnikov;
- druženje in pomoč pri uresničevanju interesov in potencialov
uporabnikov;
- sodelovanje pri ohranjanju delovnih spretnosti (uvajanje v
delovni proces, učenje in motiviranje);
- sodelovanje z drugimi VDC-ji, CSD-ji in dr. deležniki pri
reševanju stisk, ali uresničevanju ciljev uporabnikov;
- spoznavanje delovnih nalog in strokovnih usmeritev socialne
delavke v VDC;
- seznanitev z zakonodajno podlago za izvajanje storitve;
- stike s starši oz. skrbniki;
- možnost posredovanja koristnih informacij in vsebin namenjenih
dvigu kvalitete življenja uporabnikov (debatni krožki, krajša
predavanja, kreativne delavnice idr.).

Klančine, dvigalo ipd.: da

124994

DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA - ŠIŠKA
KUNAVERJEVA ULICA 15, 1117 LJUBLJANA, tel.: 01 5131630,
info@domsiska.si, www.domsiska.si
Značilnosti projekta: Praksa prvih in drugih letnikov se opravlja v

okviru druženja s posameznikom ali skupino, lahko pa poteka v
okviru vodenja kakšne skupine, izvajanje delavnic in aktivnosti.
Praksa poteka v Domu ali dnevnem centru. Poudarek je na krepitvi
moči posameznika in pri vzpodbujanju posameznika pri
vključevanju v aktivno domsko življenje.
Na podlagi navedenega se od praktikantov pričakuje
komunikativnost, odprtost, prijaznost, za izvedbo skupinskih
delavnic in aktivnosti pa je pot odprta, saj je naš namen, da
praktikant svoja znanja in sposobnosti prikaže starostnikom na
njim zanimiv način.
Uvodni sestanek: ponedeljek 26. okt. 2020, Ura: 14:00
Kontaktna oseba: Primož Krivec, 040 455015,
primoz.krivec@domsiska.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

Od študentov pričakujemo:
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Značilnosti projekta: Medsebojni odnos je izhodišče načel in

CSD Ljubljana, enota Moste Polje - CONA Skupnostni
programi za mlade

ravnanja. Za odlično izvajanje storitev institucionalnega varstva je
bistven odnos med stanovalcem in vsemi udeleženimi v procesu
dela.
Vsak dom želi stanovalcem zagotoviti, da živijo samostojno
življenje, kar pa je v veliki meri odvisno od posameznikove
psihofizične sposobnosti.
Poleg zadovoljevanja materialnih potreb je naloga domov tudi
zadovoljevanje nematerialnih potreb, preprečevanje osamljenosti
in zagotavljanje polnega doživljanja starosti. Življenje v instituciji
pomeni za starostnika povsem nov način življenja, spremenjeno
okolje, srečevanje z novimi priložnostmi in tveganji in velikokrat
se pri prehodu v institucionalno varstvo starostniki vedejo
destruktivno in odbijajoče.
Socialna oskrba je torej strokovno vodena dejavnost, namenjena
izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja
uporabnikov ter odlično izhodišče, da praktikant 1. in 2. letnika z
opazovanjem spoznava nov življenjski prostor stanovalcev v
domu, spoznava starostnika v novem okolju ter se z opazovanjem
nauči opisovati, kaj pomeni za stanovalca dom in bivanje v
drugačnem življenjskem okolju.

Preglov trg 12, 1120 LJUBLJANA, tel.: 041/ 553 569, korak@conacsdlj.si, http://www.drustvospm.si/csd-moste-polje#program-korak
Značilnosti projekta: V CONI se srečujejo otroci in mladostniki iz

Fužin, ki prihajajo iz socialno in ekonomsko ogroženih družin, in
se spoprijemajo z vedenjskimi, čustvenimi in učnimi težavami ter
stiskami. Dejavnosti programa so usmerjene v izboljšanje
kakovosti preživljanja prostega časa otrok in mladostnikov
(družabne igre, ustvarjalne, kuharske in športne delavnice), učenje
novih in ustreznejših oblik vedenja. Praksa študentov obsega
predvsem individualno družabništvo in podporo pri učenju (suport
pri premagovanju odpora do šole, učenje tehnik koncentracije,
pridobivanje in posredovanje informacij uporabnikom,…) ter
terensko delo.
Študijsko prakso je mogoče opravljati od ponedeljka do petka med
11:00 in 17:00.
Od praktikanta se pričakuje veselje do dela z mladimi in
samoiniciativnost ter spretnosti poslušanja, empatije, zapisovanja.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Sanela Milašinović, 041/553 569,
milasinovic.sanela@gmail.com

Za praktikante načrtujemo uvodno izobraževanje in predstavitev
vizije doma. Pomembno je, da vsak, ki dela v našem domu začuti
in spozna proces dela, ki je podlaga za njegovo nadaljnjo bolj
samostojno, projektno, skupinsko in individualno delo. Stanovalci
so navadno ujeti v ustaljen dnevni ritem, katerega največkrat
odrejajo dnevni obroki, čas med njimi pa zapolnijo glede na svoje
zmožnosti z različnimi domskimi ali zasebnimi dejavnostmi in
prav tukaj se lahko praktikant nižjih letnikov spozna, kako
pomembni so razgovori in veščine, kaj kateremu stanovalcu
približati, da bo njegovo bivanje kvalitetnejše in mu bo nudilo še
dodatno udobje in varnost.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Irena Štrus, 051 381 583, 041 454 624,
irena.strus@mgc-bistrica.si

Klančine, dvigalo ipd.: ne

3864991

OŠ VIŽMARJE BROD
NA GAJU 2, 1210 LJUBLJANA, tel.: 01 583 92 00, tajnistvoosljbr2@guest.arnes.si, www.osbrod.si
Značilnosti projekta: Delo svetovalne delavke v OŠ. Delo z

učenci (učenci s posebnimi potrebami, nadarjeni učenci,
učenci z učnimi težavami ...), starši (svetovanje, pomoč,
usmerjanje v zunanje institucije ...) in zunanjimi institucijami
(koordinacija učencev, ki so hospitalizirani ali vodeni v
zunanjih institucijah).
Pričakujemo sposobnost komunikacije, fleksibilnosti,
dovzetnosti za okolje in spremembe.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Magda Siard, 01 5839209,
magda.siard@guest.arnes.si

Klančine, dvigalo ipd.: da

51996

CSD OSREDNJA SLOVENIJA VZHOD - DOMŽALE

Klančine, dvigalo ipd.: da

Masljeva ulica 3, 1230 DOMŽALE, tel.: 01 7246370,
gpcsd.domza@gov.si, www.csd-domzale.com
Značilnosti projekta: Projekt »Učenje za življenje« je namenjen

otrokom in mladostnikom (osnovnošolski populaciji), ki izhajajo iz
socialno ogroženih družin. Prostovoljci nudijo pomoč otrokom v
smislu učne in psihosocialne pomoči, ki poteka enkrat tedensko na
domu družine. Pomoč otrokom je usmerjena v nudenje pomoči
otroku pri šolskem delu, pa tudi v druženje z otrokom, pogovor,
ustvarjanje zaupnega in prijateljskega odnosa.
Nudimo možnost prostovoljnega dela (študijska praksa) za delo z
otroki iz socialno šibkejšega okolja, spoznavanje sveta
uporabnikov, pridobivanja novih izkušenj,
individualnih/skupinskih srečanj prostovoljcev ter strokovne
pomoči in podpore pri izvajanju prostovoljnega dela.
Pričakujemo prostovoljce z veseljem do dela z otroki, s
sposobnostjo empatije in ustvarjanja prijetnega osebnega stika z
otrokom.
Uvodni sestanek: 26. okt. 2020
Ura: 9.00
Kontaktna oseba: Katja Orehek, 01 724 63 92, katja.orehek1@gov.si

5513992

DEOS d.o.o. - CENTER STAREJŠIH MEDVODE
Zbiljska cesta 15, 1215 MEDVODE, tel.: 01 3625400,
info.medvode@deos.si, www.deos.si
Značilnosti projekta:

- spoznavanje življenjskega sveta stanovalcev CS,
- spretnosti vzpostavljanja prvega stika s stanovalci in spretnosti ter
znanja za ustvarjanje varnega in zaupnega medsebojnega odnosa,
- zaznavanje in prepoznavanje potreb starih ljudi in iskanje
odgovorov nanje,
- občutljivost za prepoznavanje verbalne in neverbalne
komunikacije, kompetentnost za vodenje skupinske dinamike,
- spretnosti aktivnega poslušanja, povzemanja in poročanja,
- krepiti glas stanovalcev in zavzemanje za uporabniško
perspektivo znotraj CS,
- načrtovanje in izvedba projekta.
Uvodni sestanek: 26. okt. 2020, Ura: 9.00
Kontaktna oseba: Gordana Kvar, 01-36-25-400,
gordana.kvar@deos.si; sociala.medvode@deos.si

Klančine, dvigalo ipd.: da

Klančine, dvigalo ipd.: da
5937993

DEOS d.o.o. - CENTER STAREJŠIH ČRNUČE

5587993

Ulica Ceneta Štuparja 141, 1231 Ljubljana-Črnuče, tel.: ,
romana.gajsek@deos.si, www.deos.si
Značilnosti projekta: V DEOS Centru starejših bodo praktikanti

MEDGENERACIJSKI CENTER BISTRICA
CESTA TALCEV 10, 1230 DOMŽALE, tel.: 01 7297 310, info@mgcbistrica.si, www.mgc-bistrica.si

imeli možnost spoznati naše stanovalce, svojce in tudi delo
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socialne delavke. Imeli bodo možnost spoznati postopke sprejema
v institucionalno varstvo, različne življenjske zgodbe in začutili
bodo vzdušje, ki vlada v našem centru.
Od praktikantov pričakujemo iniciativnost.
Uvodni sestanek: ponedeljek 26. okt. 2020, Ura: 9:00
Kontaktna oseba: Mateja Žiher Jurinjak, 08 2002 568,
mateja.ziherjurinjak@deos.si

52991

CSD LJUBLJANA - GROSUPLJE
Adamičeva cesta 51, 1290 GROSUPLJE, tel.: 01 7818050,
gpcsd.grosu@gov.si, www.csd-grosuplje.si
Značilnosti projekta: mentorica, Simona Leskovšek (Študent/ka bo

prisotna pri.strok.del.na področjih ogroženih otrok in mld. in
nasilja nad otoki/mld), simona.leskovsek@gov.si
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Manuela Ham, 040 194180,
manuelaham48@gmail.com

Klančine, dvigalo ipd.: da

55991

Klančine, dvigalo ipd.: da

CSD OSREDNJA SLOVENIJA VZHOD - LITIJA
Ljubljanska cesta 12, 1270 LITIJA, tel.: 01 8900380, gpcsd.litij@gov.si,
Značilnosti projekta:

- Področje dela z družino, uveljavljanje pravic iz javnih sredstev,
starševsko varstvo in družinski prejemki
- Naklonjenost do dela z ljudmi, visoka stopnja empatičnosti,
veselje do poklica, poznavanje področja dela CSD
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Dragana Glišović Meglič, 01-890-03-95,
dragana.meglic@gov.si

2046992

CUDV Dolfke Boštjančič, Draga
Draga 1, 1292 IG, tel.: 01 4202600, center.draga.ig@center-db.si,
www.center-db.si
Značilnosti projekta: CUDV Draga na različnih lokacijah nudi

storitve dvema ciljnima skupinama uporabnikov: otroci in odrasle
osebe z motnjo v duševnem razvoju ter odrasle osebe po
pridobljeni možganski poškodbi. Osebe z motnjo v duševnem
razvoju so vključene v različne enote, ki so locirane v Ljubljani, na
Igu, na Škofljici, v Ribnici in Novem Mestu. Odrasle osebe po
pridobljeni možganski poškodbi so vključene v enoto Mavrica v
Ljubljani. Študent sam predlaga, v okviru katere storitve in lokacije
se želi vključevati..
Študent ima v okviru prakse možnost spoznavanja uporabnika in
njegovega življenjskega sveta v obliki vključevanja v dnevne
programe in bivanje (domska oblika, stanovanjske skupine).
Študent uporabnikov življenjski svet spoznava v obliki druženja z
uporabniki ob preživljanju njihovega prostega časa in v obliki
sodelovanja v različnih individualnih in skupinskih aktivnostih.
Uvodni sestanek: Po dogovoru. Enota Mavrica, Verovškova 55 a,
Ljubljana (V. nadstropje)
Kontaktna oseba: Barbara Selan, 01/511-26-71,
socialna.sluzba@center-db.si

Klančine, dvigalo ipd.: da
1210992

DOM TISJE
Črni potok 13, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI, tel.: 01 8900100, tisje@sszslo.si, www.dom-tisje.com
Značilnosti projekta: Dom Tisje je socialnovarstveni zavod za

starejše ki opravlja institucionalno varstvo starejših, s katerimi se
upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in
lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo
ter zdravstveno varstvo.
Naloge in spretnosti:
PROSTOVOLJNO DELO BO POTEKALO V DOMU TISJE
KOT:
• individualno druženje s stanovalcem, predvsem pogovori,
spoznavanje življenjskega sveta stanovalca,
• sodelovanje v skupini za samopomoč;
• sodelovanje s stanovalcem pri uporabljanju, ohranjanju ali
obnavljanju njegovih znanj in veščin ali pri različnih kreativnih
tehnikah;
• sprehodi in spremljanje stanovalca v ožjo in širšo okolico ali na
prireditve;
• sodelovanje pri organizaciji kulturnih in drugih dogodkov
(sodelovanje pri pripravi na praznovanje rojstnih dni, različnih
praznikov, verskih obredov, piknikov,…..);
• druge aktivnosti po dogovoru z mentorjem.
Prostovoljcu/ki Dom Tisje Šmartno pri Litiji zagotavlja:
- uvajalno izobraževanje oz. usposabljanje (predstavitev zavoda,
cilji in namen prostovoljnega dela, kodeks etike prostovoljnega
dela in kodeks etike v socialnem varstvu, varstvo pri delu);
- mentorstvo;
- prehrano – glede na prisotnost;
- aktivno sodelovanje z uporabniki in s tem pridobivanje novih
izkušenj in znanj;
- sodelovanje s strokovnimi delavci.
Prostovoljka oz. prostovoljec ob nastopu prostovoljnega dela z
Domom Tisje podpiše pogodbo v katerem je opredeljeno
predvideno trajanje prostovoljnega dela, obseg in vrsta aktivnosti,
ki jih bo opravljal ter dolžnosti in obveznosti obeh pogodbenih
partnerjev.
Ob izteku sodelovanja prejme študentka poročilo o opravljeni
praksi/prostovoljnem delu v domu, z navedbo pridobljenih znanj
in spretnosti.
Datum uvodnega izobraževanja se določi naknadno. Obseg 2x po
ca 2 šolski uri.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Leonida Razpotnik, 041/264868,
leonida.razpotnik@ssz-slo.si

Klančine, dvigalo ipd.: da

5932995

Zavod Pelikan – Karitas - Višnja Gora
Cesta na Polževo 4, 1294 VIŠNJA GORA, tel.: 051-339-725,
zavod.pelikan@gmail.com, http://pelikan.karitas.si/
Značilnosti projekta: Prostovoljno delo v Terapevtskem centru v

okviru Zavoda Pelikan Karitas v Višnji Gori obsega in vključuje
naslednje možnosti; seznanitev s programom celovite
psihosocialne obravnave posameznikov, ki so se znašli v stiski,
povezani z uživanjem prepovedanih drog, alkohola in drugih
substanc, lahko tudi v različnih kombinacijah. Spremljanje in
druženje z odvisniki v terapevtski skupnosti v Višnji Gori,
motiviranje za spremembo njihovega dosedanjega načina življenja
- za življenje brez drog, udeleževanje pri dnevnih aktivnostih in
sodelovanje v programu.
Prostovoljci morajo imeti razčiščen odnos do droge, čut do
sočloveka ter resen in pošten namen.
Prostovoljci bodo spoznavali problematiko zasvojenosti, imeli
priložnost za delo na osebni rasti ipd. Prostovoljec motivira
uporabnike, daje oporo in vzpodbudo za vztrajanje v programu ali
samostojno življenje ali za vključitev v terapevtsko Skupnost
Srečanje-komuno, Terapevtsko skupnost za zasvojene s
pridruženimi težavami v duševnem zdravju ali drugo obliko
pomoči. Sodelovanje na raznih delavnicah, seminarjih,
preventivnih akcijah s področja zasvojenosti. Uvodni sestanki v
učnih bazah (1. + 2.l.), po dogovoru 051 339 725
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Vesna Pečelin, 051 339 725,
vesna.pelikan@gmail.com
Klančine, dvigalo ipd.: ne

Klančine, dvigalo ipd.: da
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5675992

5653991

DEOS d.o.o. - CENTER STAREJŠIH HORJUL

DEOS d.o.o. - CENTER STAREJŠIH CERKNICA

Slovenska cesta 17, 1354 HORJUL, tel.: 01/75 91 300,
info.horjul@deos.si, www.deos.si
Značilnosti projekta: Socialna služba je prva, s katero se sreča

Cesta pod Slivnico 1, 1380 CERKNICA, tel.: 01/70 55 100, info@deos.si,
www.deos.si
Značilnosti projekta: Delo s prosilci za namestitev in njihovimi

vsakdo, ki želi bivati v centru. Socialna delavka opravi prve
pogovore s prosilci in svojci ter zbira in vodi dokumentacijo že
pred sprejemom v center. Seznani jih z informacijami o življenju v
centru, možnostih, ki jih center ponuja, pravilih, ki v njem veljajo,
in o cenah. Pomaga tudi pri urejanju socialnovarstvenih pravic, pri
čemer sodeluje z raznimi ustanovami. Zelo pomembna naloga
socialne delavke je, da vsakemu stanovalcu pomaga pri čim
uspešnejši in čim hitrejši vključitvi v polnovredno življenje v
centru. S stanovalcem pripravi individualen načrt z vsemi
njegovimi željami in cilji in nato izpolnjevanje načrta tudi aktivno
spremlja ter stanovalca spodbuja, da živi čim bolj aktivno. Skupaj s
celotnim osebjem centra se potrudi, da center za vsakega
stanovalca postane novi dom. Skrbi za komunikacijo s svojci, da so
seznanjeni z delovanjem centra in življenjem stanovalcev v njem.
Je sopotnik vsakega stanovalca v življenju v centru in je vedno na
voljo za posvet, reševanje osebnih stisk in drugih težav tako
stanovalcev kot svojcev.
Od študentov pričakujemo, da imajo spoštljiv odnos do starejših,
da se z njimi radi družijo in pogovarjajo.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Nataša Senčar, 08/2000403,
sociala.horjul@deos.si; natasa.sencar@gmail.com

svojci pred sprejemom v dom (spoznavanje osnove postopka pred
sprejemom v dom). Delo socialne službe ob sprejemu novega
stanovalca v dom (namestitev stanovalca v sobo in seznanitev s
sostanovalcem ter predstavitev ostalim stanovalcem na oddelku,
seznanitev z načinom življenja v domu, vodenje skupine v domu in
sodelovanje pri izvajanju raznih domskih prireditev (piknik,
praznovanje rojstnih dni stanovalcev, izleti, pomoč pri
individualnem načrtovanju. Pomoč novo sprejetemu stanovalcu in
njihovim svojcem pri vključevanju in prilagajanju na novo
življenjsko okolje.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Janja Rupar, 01 70 55 106,
sociala.cerknica@deos.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

5503994

ŠENT - TRBOVLJE
Šuštarjeva kolonija 42a, 1420 TRBOVLJE, tel.: 03 5642670, info@sent.si,
www.sent.si
Značilnosti projekta: Glej opis Šent Slovensko združenje za duševno

zdravje (Ljubljana)
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Nika Nedeljko, 03/5642670,
nika.nedeljko@sent.si

Klančine, dvigalo ipd.: da

Klančine, dvigalo ipd.: ne

5942992

DEOS d.o.o. - PE CENTER STAREJŠIH NOTRANJE
GORICE
Gmajna 7, 1357 NOTRANJE GORICE, tel.: 01 2000400,
info.notranjegorice@deos.si, www.deos.si
Značilnosti projekta: Naloge socialne/ga delavke/ca, ki opravlja

5446992

svoje delo v domu starejših občanov so naslednje:
-Delo s prosilci in njihovimi svojci pred sprejemom v dom (delo s
prejetimi vlogami, svetovalni razgovori…).
-Delo ob sprejemu novega uporabnika v dom (priprava potrebne
dokumentacije za sprejem bodočega uporabnika, seznanitev z
življenjem v domu, strokovno sodelovanje v timu…).
-Pomoč novo sprejetemu uporabniku in njegovim svojcem pri
vključevanju in prilagajanju na novo življenjsko okolje (izdelava
individualnega načrta, svetovalni razgovori s stanovalci
Delo študenta 1. in 2. letnika poteka predvsem v obliki
družabništva s stanovalci- pogovori, branje, sprehodi, družabne
igre. Študent tedensko obiskuje stanovalca/ko, s katerim se
dogovorita, kako bosta preživela skupen čas. Preko tovrstnih
druženj študent spozna življenjski svet starostnika in njegovega
bivanja v Centru starejših.
Spretnosti, ki se pričakujejo od študenta: veselje do druženja s
starejšimi ljudmi, komunikativnost, prijaznost, zanesljivost.
Uvodni sestanek: 26. okt. 2020, Ura: 13:30 uri
Kontaktna oseba: Saša Andolšek, 08/2002-403,
sasa.andolsek@deos.si

Partizanska 12, 2000 MARIBOR, tel.: 02 234 75 72, zveza@skupine.si,
www.skupine.si
Značilnosti projekta: Praksa bi potekala predvsem v obliki

ZVEZA DRUŠTEV ZA SOCIALNO
GERONTOLOGIJO SLOVENIJE

hospitiranja v skupinah starih ljudi za samopomoč, ki potekajo
redno 1x tedensko po 1,5 ure do 2 ure. Gre za področje dela s
starimi ljudmi in organiziranega prostovoljskega dela. Pričakuje se
aktivno sodelovanje v skupini, najprej kot udeleženec in
opazovalec, kasneje pa tudi v aktivni vlogi pri vodenju skupine,
pripravi pogovorne teme …Spretnosti: poslušanje, komuniciranje,
povezovanje, vodenje pogovora, spodbujanje ... Konec leta
načrtujemo pričetek usposabljanja za voditelje skupin starih ljudi
za samopomoč, ki bo potekalo v Ljubljani, tako da ima študent tudi
možnost se vključiti v ta program.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Tatjana Prašnikar Đuran, 01 729 55 80, 041 287
851, tatjana.prasnikar@skupine.si
Klančine, dvigalo ipd.: ne

5971992

Klančine, dvigalo ipd.: da

CSD MARIBOR - PIKA. DNEVNI CENTER (dnevni
center za otroke in mladostnike Maribor)
Ljubljanska cesta 6, 2000 MARIBOR, tel.: 051/304-015,
pika.dcmb@gmail.com, https://www.csd-slovenije.si/csd-maribor/pikadnevni-center/
Značilnosti projekta: V programu nudimo:

56992

CSD LJUBLJANA - LOGATEC
TRŽAŠKA CESTA 50a, 1370 LOGATEC, tel.: 01 7590671,
gpcsd.logat@gov.si, www.csd-logatec.si
Značilnosti projekta:
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Patricija Mateja Čampa, 01 7590672, patricija-

• psihosocialno podporo otrokom/mladostnikom (individualno in
skupinsko delo)
• razvijamo medgeneracijsko/medvrstniško pomoč
• prostor za igro in socializacijo ter kreativne aktivnosti
(ustvarjalne, glasbene in gibalne aktivnosti)
• podporo medosebnemu odnosu in izboljšanju medvrstniške
komunikacije ter razreševanja konfliktov na ustrezen način

mateja.campa@gov
Klančine, dvigalo ipd.: da
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• na željo vključenega otroka/mladostnika nudimo pomoč pri
krepitvi odnosa s staršem
• pomoč pri starševski skrbi
• podporo pri motivaciji, izboljšanju učnih navad in razumevanju
šolske snovi (krepitev lastne odgovornosti)
Vključeni smo v projekt Varna točka (blažitev/razbremenitev
otrokove/mladostnikove trenutne stiske in napotitev do drugih
organizacij. Če se izkaže kot potrebno tudi spremstvo na razne
institucije)
Naloge študenta:
- individualno in skupinsko delo z otroki/mladostniki ob podpori
mentorjev (sodelovanje v vseh aktivnostih programa)
Spretnosti študenta:
Pomembno je, da se študent čuti kompetenten za delo z
otroki/mladostniki, je prilagodljiv in samoiniciativen. Zaželeno je
predhodno znanje za učno pomoč (vsaj znanje osnovnošolske
snovi), saj pogosto preko le te vstopamo v sodelovanje in nudenje
psihosocialne pomoči.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Simona Martinšek, 051/304-015,
pika.dcmb@gmail.com

5340992

KRIZNI CENTER ZA MLADE - CSD MARIBOR
Trubarjeva 27, 2000 MARIBOR, tel.: 02 2502660, 051 324211, kcmmb@gov.si, www.csd-mb.si
Značilnosti projekta: Praksa v kriznem centru za mlade (KCM) je

usmerjena na specifično ciljno skupino otrok in mladostnikov do
18. leta starosti, ki zaradi osebne stiske ali konfliktnega okolja
najdejo rešitev v umiku v varno okolje. Strokovne delavke
izvajamo individualne pogovore z otroki in mladostniki ter skupne
razgovore s starši, skrbniki ali rejniki nameščenih otrok.
Povezujemo se s pristojnimi CSD in drugimi ustreznimi službami s
katerimi skupaj z nameščenim otrokom/mladostnikom in starši
iščemo nadaljne možnosti in soustvatrjamo nove rešitve. Študente
vključujemo v neposredno delo z uporabniki v prisotnosti
strokovne delavke, s katero je možna nenehna izmenjava v smislu
spoznavanja metod socialnega dela in ozaveščanje osebnih in
strokovnih dilem. V KCM Maribor bo praktikant pridobil izkušnje
z delom s skupino (druženje z otroki v prostorih KCM in izven),
individualnim delom z otrokom oz. mladostnikom, delom s starši
in nudenjem učne pomoči. Aktivno bo vključen v načrtovanje in
izvajanje skupnih aktivnosti. Od praktikanta se pričakuje
odgovoren odnos, prilagodljivost in veselje do dela z otroki in
mladostniki.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Iris Dežman, 051 324 211, iris.dezman@gov.si

Klančine, dvigalo ipd.: da

5916994

DOM POD GORCO d.o.o.
Pekrska cesta 56, 2000 MARIBOR, tel.: 02/ 480 5 620,
info@dompodgorco.si, www.dompodgorco.si
Značilnosti projekta: Študentje bodo imeli uvodno srečanje z

Klančine, dvigalo ipd.: da

mentorico Mihaelo Strmčnik, univ.dipl.soc.delavko, na delovnem
mestu strokovni vodja. Nadaljnje bo sledila predstavitev
organizacije, področja dela ter seznanitev z osnovno zakonodajo v
okviru institucionalnega varstva.
Študentje 1. in 2. letnika bodo imeli poudarek na individualnem
pristopu z uporabnikom, druženje, sprehodi kot tudi sodelovanje v
sklopu gospodinjske oziroma bivalne skupnosti (pomoč pri
organizaciji dogodkov, prostočasnih aktivnosti…) Hkrati bodo
imeli zadolžitev beleženja storitev, pripravo poročil o aktivnostih
ter evalvacijo izvedenega.
Tekom izvajanja prakse bodo imeli možnost prisostvovati
postopku sprejema novega stanovalca. Uvajali se bodo v
pridobivanje in posredovanje informacij za potrebe uporabnikov
ter krepitev njihove socialne mreže.
Ob tem bodo seznanjeni o arhiviranju dokumentacije, izvajanju
popisnih listov posameznih personalnih map ter seveda varovanja
osebnih podatkov.
Za študente je predvideno interno izobraževanje na področju
demence ter prisotnost na vseh izobraževanjih, katera se bodo v
tistem času vršila v domu.
Študentje bodo dolžni upoštevati interne protokole in navodila ter
smernice NIJZ in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti ter Ministrstva za zdravje v delu, ki opredeljuje
postopke vezane na preprečevanje okužbe s COVID-19.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Mihaela Strmčnik, 02 4805625, 031 331 273,
mihaela.strmcnik@dompodgorco.si

5941992

OZARA - NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA
KAKOVOST ŽIVLJENJA - DC MARIBOR
Strossmayerjeva ulica 3, 2000 MARIBOR, tel.: 02/62 00 371 5,
minka.ziberna@ozara.org, www.ozara.org
Značilnosti projekta: Glej opis pri Ozara Slovenija.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Anja Rozman, 02 23 80 680,

anja.rozman@ozara.org
Klančine, dvigalo ipd.: ne

7759918

OZARA SLOVENIJA, NACIONALNO ZDRUŽENJE
ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA
Ljubljanska 9, 2000 MARIBOR, tel.: 01/ 62 00 422, info@ozara.org,
www.ozara.org
Značilnosti projekta: Društvo Ozara Slovenija izvaja različne

programe psihosocialne rehabilitacije in podpore za osebe z
dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju. Praktikanti lahko
delujejo v dnevnih centrih in stanovanjskih skupinah ter pisarnah
za informiranje in svetovanje, v okviru katerih sodelujejo pri
izvajanju terenskega dela. Najpogosteje se individualno družijo z
izbranim uporabnikom ali pa se vključijo v različne dopolnilne
programe. Tako lahko sodelujejo tudi kot spremljevalci na taborih,
se vključujejo v program prostočasovnih aktivnosti in sodelujejo
na izobraževalnih delavnicah. Od njih se pričakujejo spretnosti in
vrline kot so samostojnost, prilagodljivost, iznajdljivost, vestnost,
resnost, odgovornost in osebnostna zrelost. Praktikantom nudimo
strokovno podporo, izobraževanja ter povračilo potnih stroškov, ki
nastanejo s spremljanjem uporabnikov.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Bogdan Dobnik, 031 331 877,
bogdan.dobnik@ozara.org

Klančine, dvigalo ipd.: da

5613991

DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ NA
PODROČJU ZASVOJENOSTI - ZDRAVA POT
Krekova 12a, 2000 MARIBOR, tel.: 031 804 864,
drustvo.zdrava.pot@gmail.com; dzp.teren@gmail.com, www.zdravapot.si
Značilnosti projekta:
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Albina Kosmač, 031 804 864,

Klančine, dvigalo ipd.: da

dzp.teren@gmail.com
Klančine, dvigalo ipd.: da
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Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Iva Anžlovar, 070 799 192,

Zavod Franko Maribor; Zavod za razvijanje,
načrtovanje in izvajanje dela v skupnosti

zavod.franko@gmail.com

Plečnikova ulica 2, 2000 MARIBOR, tel.: 070 799 192,
zavod.franko@gmail.com, http://www.zavodfranko.si
Značilnosti projekta: V Zavodu Franko Maribor izvajamo dva

Klančine, dvigalo ipd.: ne

programa: Odprte stanovanjske skupine – Vzpostavljanje oskrbe v
skupnosti in Prehodna stanovanjska skupina. Prvi program je
namenjen uporabnikom z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju, ki potrebujejo kontinuirano, koordinirano in individualnim
potrebam prilagojeno podporo in pomoč, da živijo v skupnosti. V
okviru tega programa izvajamo naslednje storitve: pomoč in
podpora pri izvajanju vsakodnevnih opravil zase in za bivalno
okolje, pomoč pri ureditvi bivalnih pogojev (stanovanja),
svetovanje, družabništvo, spremstvo, vključevanje v dejavnosti v
lokalnem okolju, povezovanje z ostalimi organizacijami, učenje
socialnih spretnosti, krepitev samostojnosti v domačem okolju,
učenje in vzdrževanje novih navad in vzorcev, sodelovanje v
multidisciplinarnihtimih, podpora v primeru sprememb/poslabšanj/
kriznihsituacij, urejanje odnosov s sorodniki, prijatelji, osebna
podpora pri vključevanju v delo. Storitve, ki jih izvajamo v
programu temeljijo predvsem na zagotavljanju potreb dolgotrajne
oskrbe, ki jih imajo ljudje (stanovanje, denar, delo, stiki/
družabnost, vsakdanje življenje, prosti čas, zagovorništvo).
Program izvajamo na način terenskega dela v skupnosti (ljudje
živijo v svojih samostojnih stanovanjih), storitve izvajamo v
njihovem domačem okolju. Drug program, t.j. Prehodna
stanovanjska skupina je namenjen uporabnikom z dolgotrajnimi
težavami v duševnem zdravju, ki potrebujejo za določen čas
prehodno obliko bivanja, ki jo zagotovimo tako, da jim pri tem
zagotovimo tudi namestitveno podpro. Vključitev v tem programu
predvideva bolj intenzivno, kontinuirano podporo, pri čemer
uporabnike družno krepimo preko strokovnih in laičnih storitev, s
čimer jim omogočamo, da bodo (po odhodu iz programa) zmogli
živeti bolj samostojno in funkcionalno življenje v skupnosti.
Krepimo jih s podobnimi oz. enakimi storitvami, kot jih izvajamo
v programu Odprtih stanovanjskih skupin, z razliko, da v tem
programu uporabnikom omogočamo tudi namestitev. V ta program
se vključujejo uporabniki iz različnih ogrožajočih okolij
(zanemarjenost, nasilje, izključevanje v skupnosti ipd.) ter tisti, ki
nemudoma potrebujejo preselitev v okolje, ki ne bo ogrožujoče.
Zato ponujamo v tem programu tudi krizno namestitev, s katero
nudimo akutno pomoč in namestitev nekomu, ki ima nerešeno
bivanjsko problematiko. Vključitev v ta program je bolj celostna, a
krajša (predvidoma 2 leti), po poteku časa pa sorazmerno z
zmožnostmi posameznika začnemo iskati drugo, bolj samostojno
obliko bivanja v skupnosti. Vzpostavljamo tudi skupnostni prostor
Moja omara, kjer organiziramo dejavnosti glede na potrebe in
interese posameznikov, osebe z izkušnjo hospitalizacije kot tudi iz
skupnosti imajo možnost izvedbe delavnic, srečanja itd.
Od praktikanta, ki se bo pridružil našemu timu, pričakujemo:
samoiniciativnost, pripravljenost za delo, odprtost za sprejemanje
drugačnosti, fleksibilnost in mobilnost ter pripravljenost na učenje.
Praktikanti bodo pri nas imeli priložnost spoznati skupnostno
socialno službo in njeno delovanje, prisostvovati na
multidisciplinarnih timih in rednih timskih sestankih, biti prisotni
pri individualnem in skupinskem delu, pri spremljanju in vodenju
uporabnikov ter se preizkusiti v vlogi socialnega delavca, ki deluje
v skupnosti na področju duševnega zdravja. Praktikanti bodo
izvajali konkretna individualna dela oz. srečanja v sodelovanju z
vključenimi uporabniki (spremstvo, družabništvo, pomoč pri
vsakdanjih opravilih, krepitev socialnih veščin, zagovorništvo idr.).
Obstaja tudi možnost izdelave lastnega projekta, zato
pozdravljamo kreativnost, samoiniciativnost in pripravljenost na
delo. Prejšnji praktikanti so prakso pri zavodu pohvalili zato, ker
predstavlja dober uvid v delo socialnega delavca, delujočega na
področju duševnega zdravja v skupnosti ter praktičen uvid, kako
izgleda terensko delo.

2132991

SVZ HRASTOVEC
Hrastovec 22, 2230 LENART V SLOV. GORICAH, tel.: 02 7293510,
zavod@hrastovec.org, www.hrastovec.org
Značilnosti projekta: Področje dela predstavlja institucionalno

varstvo odraslih oseb s posebnimi k potrebami (težave v duševnem
zdravju in težave v duševnem razvoju).
Najpomembnejši moment pri izvajanju prakse je stik z osebo, ki
ima posebne potrebe in ki živi v precej omejenih pogojih. Pri tem
gre za spoznavanje osnovnih metod socialnega dela s poudarkom
na individualnem pristopu, multidisciplinarnem sodelovanju in
krepitvi moči stanovalcev. Praktikanti se bodo aktivno vključili v
razne aktivnosti, ki pomenijo razbremenitev vsakdana in
popestritev dnevnega ritma. Spoznali bodo strokovno strukturo
zaposlenih in se seznanili z različnimi lokacijami bivanja
stanovalcev.
Od praktikantov pričakujemo strpnost, razumevanje, doslednost,
spoštljiv odnos in vedoželjnost.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Zdenka Mlakar, 051 681 313,
zdenka.mlakar@hrastovec.org
Klančine, dvigalo ipd.: da

5951991

ARS VITAE, Društvo za razvoj in izvajanje programov
pomoči
Trstenjakova 5a, 2250 PTUJ, tel.: 070 996 120, ars.vitae.si@gmail.com,
arsvitae.si
Značilnosti projekta: V okviru Društva ARS VITAE delujejo 4.

socialnovarstveni programi:
1. MOSTOVI – namenjen uživalcem prepovedanih drog in
njihovim svojcem v obliki informativno svetovalne pisarne.
2. DNEVNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE je
preventivni program, v katerega se vključujejo otroci in
mladostniku v popoldanskem času.
3. KAPLJICA je svetovalnica za žrtve nasilja, namenjena otrokom,
mladim ter odraslim obeh spolov, ki doživljajo nasilje ali so ga
doživeli, ter njihovim svojcem.
4. KAMRA zagotavlja celovito pomoč in podporo brezdomnim
osebam in posameznikom, ki jih težke življenjske okoliščine
pritiskajo na družbeno obrobje in potrebujejo dolgoročno podporo
na različnih življenjskih področjih. Program uporabnikom nudi
dnevni center (individualna psihosocialno pomoč, družabna
druženja, skrb za osebno higieno…), namestitveno enoto
(prenočevanje) in sprejemališče (donirano hrano in drugo
humanitarno pomoč).
Dejavnosti, v katere vključujemo praktikante:
druženje z uporabniki, spremljanje uporabnikov na terenu,
razdeljevanje in prevzemanje donirane hrane, razdeljevanje druge
humanitarne pomoči. Praktikanti omogočajo dodatno podporo in
pomoč uporabnikom pri lažjem vključevanju v socialno okolje in
vzpodbudo za hitrejše prepoznavanje in reševanje njihovih stisk. V
programih praktikanti pridobijo izkušnjo različnih možnosti
pomoči, timskega dela ter strokovnega mentoriranja.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Renata Štopfer, 031519902,
ars.vitae.si@gmail.com
Klančine, dvigalo ipd.: ne
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PRAKSA I., II.
1231992

67991

OZARA - NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA
KAKOVOST ŽIVLJENJA - DC PTUJ

CSD CELJE - CELJE
Opekarniška cesta 15 b, 3000 CELJE, tel.: 03/425-36-00,
gpcsd.celje@gov.si, http://csd-celje.si/
Značilnosti projekta: Center za socialno delo Celje (CSD) je javni

Ul. Viktorina Ptujskega 3, 2250 PTUJ, tel.: 02 7980650, info@ozara.org,
www.ozara.org
Značilnosti projekta: Glej opis pri Ozara Slovenija.
Uvodni sestanek: Po dogovoru
Kontaktna oseba: Patricija Rajh, 02/ 79 80 650,

zavod, ki opravlja socialno varstveno dejavnost na sedežu zavoda
in na lokacijah posameznih organizacijskih enot.
- enota Šentjur (1 prosto mesto), Ulica Dušana Kvedra 11, 3230
Šentjur
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Alenka Kolar, 03/425-63-05, 031-782-529,
alenka.kolar1@gov.si

Patricija.Rajh@ozara.org
Klančine, dvigalo ipd.: ne

Klančine, dvigalo ipd.: da

1140991

DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE

5458992

Potrčeva 1, 2319 POLJČANE, tel.: 02 8295925, 02-829-59-41, info@dompoljcane.si, www.dom-poljcane.si
Značilnosti projekta: Delo s starostniki.
Uvodni sestanek: Po dogovoru s študenti.
Kontaktna oseba: Jasna Kopše, 02 8295926, jasna.kopse@dom-

DRUŠTVO REGIONALNA VARNA HIŠA CELJE,
enota Celje
P.P. 347, 3000 CELJE, tel.: 03/492 63 56, varna.hisace@siol.net,
http://moc.celje.si/varnahisa/varna_hisa.htm
Značilnosti projekta: Od študenta se pričakuje resno sodelovanje,

poljcane.si

spoštovanje dogovorov in pravil Varne hiše katere prejme ob
prihodu v učno bazo..
V hiši bo študent imel možnost spoznati naravo dela z našimi
uporabniki. Njegovo neformalno druženje z uporabniki bo v obliki
pogovorov, druženja, spremstvo, pomoč, učna pomoč,…. V
kolikor želi lahko izvede tudi kakšno delavnico.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Martina Zorko Žerjav, 034926356,
varnahisa@siol.net

Klančine, dvigalo ipd.: da

5865992

DOM HMELINA d.o.o.
Koroška cesta 67a, 2360 RADLJE OB DRAVI, tel.: 02 8870 373,
info@domhmelina.si, www.domhmelina.si
Značilnosti projekta: Delo v domu od človeka zahteva

prilagodljivost, empatijo… Praktikant bo spoznal postopek
sprejema v Dom, dokumentacijo, izdelavo individualnega načrta,
evalvacij. Samo delo zahteva veliko povezovanja s službami v
sami inštituciji, kot tudi z lokalnim okoljem in širše. Spoznal bo
način vodenja skupin, komunikacijo s stanovalci, reševanje
konfliktov…. Od praktikanta se pričakuje, da bo komunikativen,
prilagodljiv. Izvajanje prakse se prilagodi študentu, lahko je del
prakse opravljen tudi v popoldanskem času.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Janja Ramšak, 02 8870378, 031 353 312,
janja.ramsak@domhmelina.si

Klančine, dvigalo ipd.: ne
5642991

JAVNI ZAVOD SOCIO
Kocenova 8, 3000 CELJE, tel.: 03 4924042, socio@siol.net,
www.jzsocio.si
Značilnosti projekta: Terensko delo z odvisniki od prepovedanih

drog sodi v skupino nizkopražnih programov zmanjševanja škode
pri osebah, ki uživajo prepovedane substance. Program je
anonimen, vanj se vključujejo aktivni uporabniki drog,
eksperimentatorji, osebe ki so posredno prizadete zaradi uživanja
drog (starši, partnerji), širša strokovna in laična javnost.
Program izvajamo dva socialne delavca in diplomirana
zdravstvenica, s pomočjo kombija, ki je v celoti opremljen za
terensko delo z odvisniki kot svetovalna pisarna na terenu, s
priročnim ambulantnim delom.
V okviru terenskega dela dajemo poseben poudarek zmanjševanju
tveganih vedenj, svetovanju, informiranju, motiviranju, nudimo
napotitve na naslove pomoči, spremstvo, zagovorništvo, konkretno
pomoč uporabnikom. Uporabnikom delimo sterilni material za
varno injiciranje ter možnost vračanja uporabljenih igel.
Od študentov pričakujemo opravljanje naslednjih nalog in
spretnosti:
- uporaba načela zaupnosti podatkov
- spretnost aktivnega poslušanja, vodenja pogovora z uporabniki
- opazovanje, raziskovanje in razumevanje širšega osebnega in
socialnega konteksta uporabnikov
- zmožnost empatije, postavljanja meja
- pridobivanje in posredovanje informacij za potrebe uporabnikov
- krepitev moči uporabnika
- prepoznavanje, artikulacija in ozaveščanje vrednostnih stališč do
pojavov družbenega izključevanja, predsodkov in stereotipov
- zapisovanje in oblikovanje poročil
- točnost, odgovornost, iniciativnost, fleksibilnost, timsko delo
Vsakemu študentu bo predstavljen program in samo delo. O
uvodnih izobraževanjih se bomo s študenti dogovorili
individualno.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Andreja Zupan, 031-641-059,
zasvojenosti.socio@gmail.com

Klančine, dvigalo ipd.: da

104992

CSD KOROŠKA - SLOVENJ GRADEC
OZKA ULICA 1, 2380 SLOVENJ GRADEC, tel.: 02 8850100,
gpcsd.slovg@gov.si, www.csd-slovenjgradec.si
Značilnosti projekta: Študent bo prakso opravljal na področju varstva

družine in varstva odraslih V času prakse bo imel možnost
seznaniti se z organizacijo CSD in spoznati vsaj deloma tudi ostala
področja dela. Delo bo opravljal na terenu, na domu uporabnika
(učna pomoč, preživljanje prostega časa…). Od praktikanta se
pričakuje odgovoren in spoštljiv odnos, želja spoznavati in
raziskovati socialno delo, svet uporabnikov in aktivno sodelovanju
v času trajanja prakse.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Nataša Slemenik, 02 88 50 106,
natasa.slemenik@gov.si; csdsg.var.mlad@gov.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

2178992

OZARA - NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA
KAKOVOST ŽIVLJENJA - SLOVENJ GRADEC
Celjska cesta 2, 2380 SLOVENJ GRADEC, tel.: 02 8850640,
dc.sg@ozara.org, www.ozara.org
Značilnosti projekta: Glej opis pri Ozara Slovenija.
Uvodni sestanek: Po dogovoru!
Kontaktna oseba: Jasna Zorec, 02 8850640, jasna.zorec@ozara.org
Klančine, dvigalo ipd.: da

Klančine, dvigalo ipd.: ne
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6026991

Comett domovi d.o.o. - Pegazov dom
Celjska cesta 11, 3250 Rogaška Slatina, tel.: 03/818 55 00,
tajnistvo@pegazov-dom.si, www.pegazov-dom.si
Značilnosti projekta: Praktikant bi se seznanil z delom socialne

1496991

OZARA - NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA
KAKOVOST ŽIVLJENJA - CELJE

delavke v domu (sprejem novega stanovalca v dom, pomoč pri
vključevanju stanovalca v novo okolje in širjenje njegove socialne
mreže, pogovor in druženje s stanovalci po skupinah, sodelovanje
pri vodenju pogovorne skupine…). Praksa bi potekala predvsem v
obliki pogovora in druženja s stanovalci.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Anica Vreže, 03/818 55 10, anica.vreze@pegazovdom.si

Kocenova ul. 4, 3000 CELJE, tel.: 03 4925751, ss@ozara.org,
www.ozara.org
Značilnosti projekta: Glej opis pri Ozara Slovenija.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Špela Jovan, 070/ 550-659, spela.jovan@ozara.org
Klančine, dvigalo ipd.: ne

Klančine, dvigalo ipd.: da

2191991

Zavod Za vas živim, PUM-O Celje
Don Boskov trg 1, 3000 CELJE, tel.: 03 428 29 61, 031832404,
pumcelje@gmail.com, www.celje.donbosko.si/pum
Značilnosti projekta: Program PUM-O (Projektno učenje mlajših

74991

odraslih) je neformalni izobraževalni program za opolnomočenje
mlajših odraslih od 15. do 26. leta, ki so neuspešno končali ali
prekinili šolanje na osnovni, poklicni, strokovni ali gimnazijski
ravni. Usmerjen je v spodbujanje in pomoč pri razvijanju interesov,
pridobivanju manjkajočih ključnih in poklicnih kompetenc,
izkušenj ter osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za vključevanje
na trg dela in nadaljnje izobraževanje ter uspešno socialno
integracijo.
Praktikant bo spoznal program in življenjski svet uporabnikov ter
bo lahko sodeloval v naslednjih dejavnostih: jutranja animacija,
debate o različnih temah, načrtovanje in izvajanje učnih projektov,
ustvarjalne delavnice, športne dejavnosti … Od praktikanta
pričakujemo, da ima razvit čut za soljudi, da bo komunikativen,
motiviran za aktivno sodelovanje pri dejavnostih in neformalni
pogovor z mladimi. Program traja od ponedeljka do petka od 7.00
do 14.00 ure – za izvajanje prakse se lahko dogovorimo v navedem
času.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Barbara Kotnik, 03 428 29 61,
pumcelje@gmail.com

našem Dnevnem centru za otroke in mladostnike Podmornica, ki
deluje vsak dan od ponedeljka do petka med 11. in 19. uro. Delo v
programu je individualno in skupinsko, možno je tudi delo na
terenu. V okviru našega rednega programa študent pripravi svoj del
nalog, ki jih bo izpeljal skladno z našim delom. Lahko je to
kontinuirano delo s posameznikom, lasten projekt, ki ga izpelje v
sodelovanju z otroki in mladostniki, pomoč posamezniku v njegovi
matični družini. Dan, ko bo študent prisoten, je stvar dogovora s
študentom, upoštevamo tudi njegove študijske obveznosti. Naš
pogoj je, da prihaja na točno dogovorjen dan, kontinuirano. Pri
svojem delu je ves čas v kontaktu z mentorico, ki je hkrati tudi
vodja našega programa.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Nika Verdnik, 03/713 12 82, nika.verdnik@gov.si

CSD SAVINJSKO ŠALEŠKA - ŽALEC
MESTNI TRG 5, 3310 ŽALEC, tel.: 03 713 12 50, gpcsd.zalec@gov.si,
www.csd-zalec.si
Značilnosti projekta: Študentje 1. in 2. letnikov se vključijo v delo v

Klančine, dvigalo ipd.: da

Klančine, dvigalo ipd.: ne

5480992

2044992

ŠLANDROV TRG 2, 3310 ŽALEC, tel.: 03/710- 35- 23; 041/420-877,
dzelva.eureka@siol.net, www.zasvojenost.si
Značilnosti projekta: Društvo za pomoč in samopomoč Želva-

DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ ŽELVA EUREKA ŽALEC

CUDV - Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna
Lokovina 13/a, 3204 Dobrna, tel.: 03 7801000, tajnistvo@centerdobrna.si,
www.centerdobrna.si
Značilnosti projekta: Študentom bomo predstavili ustanovo, naše

Eureka Žalec izvaja programe na področju brezdomstva,
duševnega zdravja in zasvojenosti. Imamo dnevni center za ljudi s
težavami v duševnem zdravju, zavetišče za brezdomce, javno
kuhinjo za socialno ogrožene ter izvajamo projekt »Donirane
hrane«. Izvajamo tudi program pomoč starejšim uporabnikom
psihiatričnih storitev na domu ter aktivno sodelujemo na socialnem
področju v lokalni skupnosti. Prav tako izvajamo program
svetovanja za uporabnike nedovoljenih in dovoljenih drog.
Od študentov pričakujemo primeren odnos do uporabnikov ter
sprejemanje drugačnosti ter znanja, ki jih pridobivajo v času
študija. Želimo, da študentje sodelujejo pri vsakodnevnem delu v
hiši, kjer se izvajajo programi ter opravijo nekaj individualnih
razgovorov z našimi uporabniki ter na koncu pripravo socialno
anamnezo. Prav tako bomo študente vključili v različne skupinske
dejavnosti (delo na terenu, svetovanje na domu, delavnice,
skupinska srečanja z uporabniki,…).
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Zdenka Švaljek, 041 429926,
dzelva.eureka@siol.net

poslanstvo in specifičnost naših uporabnikov. Uvodnih
izobraževanj ne načrtujemo. Cilj bo spoznati osebe s posebnimi
potrebami, z njimi navezati stik, se z njimi družiti in jim popestriti
njihov vsakdan.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Vesna Žerjal, 03 7801011, vesna.zerjal@cudvdobrna.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

5353992

Lambrechtov Dom Slovenske Konjice
Šolska ulica 4, 3210 SLOVENSKE KONJICE, tel.: 03 757-4200, 051/628859, info@lambrechtov-dom.si, www.lambrechtov-dom.si
Značilnosti projekta: Družabništvo in osebno spremljanje

stanovalcev enkrat tedensko, sodelovanje na prireditvah in
individualni pogovori, kjer študentje spoznavajo življenjski svet
uporabnika.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Katja Pem Sevšek, 03 7574203, katja.pemsevsek@lambrechtov-dom.si

Klančine, dvigalo ipd.: da
5944991

ŠENT - VELENJE

Klančine, dvigalo ipd.: da

Kersnikova cesta 1, 3320 Velenje, tel.: 030 608 690, ,
Značilnosti projekta: Dnevni center za zmanjševanje škode zaradi

drog, Velenje (1 prosto mesto)
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Praktikantka bo navzoča pri delu strokovnih in laičnih delavcev,
ter bo v veliki meri imela možnosti interakcije z uporabniki, ki so
vključeni v program dnevnega centra. Navedeni program izhaja iz
nizkopražne obravnave uporabnikov nedovoljenih drog in je
usmerjen v zmanjševanje zdravstvenih in socialnih vidikov škode,
ki nastanejo kot posledica uporabe drog. Praktikantka bo po
dogovoru s strokovnim delavcem v programu imela možnost
vključevanja v aktivnosti, ki potekajo med/z uporabniki; to bo tudi
poudarek dela praktikanta 1. in 2. letnika.
Od praktikanta/ke se pričakuje pripravljenost in zanimanje za delo
s populacijo uporabnikov drog. Zaželena je vedoželjnost oz.
aktivno iskanje informacij o področju drog in uporabnikih (iz
literature, pri uporabnikih samih, pri zaposlenih v programih itd.).
Priporočljiva je fleksibilnost oz. prilagodljivost na hitro
spreminjajoče se situacije, ki se odvijajo med uporabniki.
Samoiniciativnost.
Študent/ka se mora zavedati nujnosti spoštovanja in uporabe načela
zaupnosti podatkov in poznati etiko in vrednote socialnega dela.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Fanika Lončar, 030 608 690,
fanika.loncar@sent.si

pravic iz javnih sredstev, storitvami (PSP, PDND, PND), službami
koordinacije (nasilje, invalidsko varstvo, obravnava v skupnosti)
itd.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Maja Pečovnik, 03/839 14 71,
maja.pecovnik@gov.si

Klančine, dvigalo ipd.: da

Sejmišče 4, 4000 Kranj, tel.: 051/637755, info@labirint-kr.si,
www.labirint-kranj.si
Značilnosti projekta: Stanovanjska skupina Katapult nudi možnost

Klančine, dvigalo ipd.: da

75991

CSD GORENJSKA - KRANJ
SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ, tel.: 042568720, gpcsd.kranj@gov.si,
Značilnosti projekta: Koordinator obravnave v lokalni skupnosti,

Program razdelilnica hrane.
Menorica: Sonja Šavli, sonja.savli@gov.si, 04 25 68 736
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Klančine, dvigalo ipd.: da

5973993

CSD KRANJ - Stanovanjska skupina KATAPULT

nastanitve in celodnevne vključitve v program osebam, ki so
vzpostavile začetno fazo abstinence od psihoaktivnih substanc in
so motivirani za soočenje z zasvojenostjo. Preko individualnih in
skupinskih oblik pomoči ter podpore vzpostavljamo delovni okvir,
temelj katerega je oseben delovni odnos. Z uporabniki in
uporabnicami vzpostavljamo pogoje za osebno rast, krepitev moči
in socialne mreže.
Delo praktikantke ali praktikanta zajema druženje, vzpostavljanje
osebnega (delovnega) odnosa in sodelovanje v vsakodnevnih
aktivnostih programa. Delo z uporabniki je intenzivno in osebno,
zato vabimo tiste študente, ki vas področje in način dela zanimata.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Simona Talan, 051 637 755, simona@labirint-kr.si

5897992

DEOS d.o.o. - PE CENTER STAREJŠIH ZIMZELEN
TOPOLŠICA
TOPOLŠICA 78 A, 3326 TOPOLŠICA, tel.: 03 896 37 03,
info.zimzelen@deos.si, https://www.deos.si/zimzelen-topolsica/
Značilnosti projekta: V nižjih letnikih je poudarek na družabništvu,

animacijah, spoznavanju sveta uporabnika, vzpostavljanju prvega
stika, pristop, opazovanje, zapisovanje, beleženje informacij,
poslušanje, poročanje, krepitev moči uporabnika…
Od študenta/ke se pričakuje veselje do dela s starejšimi, empatija,
strpnost. Delo vključuje spoznavanje sveta uporabnika,
spoznavanje oseb z demenco, spoznavanje gospodinjskega modela
dela ter sodelovanje v njem, družabništvo…
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Tanja Ramšak, 03 896 37 03, 041 682 818,
tanja.ramsak@deos.si

Klančine, dvigalo ipd.: ne

Klančine, dvigalo ipd.: da

5450991

VDC KRANJ
Kidričeva 51, 4000 KRANJ, tel.: 04 2805510, vdc.kranj@siol.net,
www.vdckranj.com
Značilnosti projekta: Varstveno delovni center Kranj je javni

69991

CSD SAVINJSKO ŠALEŠKA - MOZIRJE

socialnovarstveni zavod, ki ga je kot izvajalca organizirane
družbene skrbi na področju socialnega varstva, ustanovila vlada
Republike Slovenije, z namenom izvajanja socialnovarstvene
storitve za odrasle ljudi z intelektualnimi in telesnim ovirami. VDC
Kranj izvaja socialno varstveno storitev vodenja, varstva in
zaposlitve pod posebnimi pogoji in storitev institucionalnega
varstva.
Področje dela: delo in zaposlitev za odrasle osebe s telesnimi in
intelektualnimi ovirami, institucionalno varstvo
V VDC Kranj študentom razpisujemo 1 mesto, in sicer v
organizacijski enoti Kranj. V organizacijski enoti Kranj se izvaja
socialnovarstvena storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod
posebnimi pogoji. Storitev se izvaja dnevno od pon. do pet., v
dopoldanskem času od 7.00 do 15.00 ure.
Želene lastnosti:
• sposobnost upoštevanja splošnih norm, ki izhajajo iz kodeksa
etičnih načel, internih aktov zavoda, varovanja podatkov
• kreativnost in ustvarjalnost
• občutljivost za potrebe uporabnikov, sposobnost empatije,
socialne veščine
• vedenje, ki zbuja zaupanje, taktnost, strpnost, primeren tolerančni
prag
Naloge:
Študentje bodo poleg obveznosti v okviru prakse, pobližje spoznali
strokovno delo in metode socialnega dela v okviru navedenih

Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE, tel.: 03 8391460, gpcsd.mozir@gov.si,
www.csd-mozirje.com
Značilnosti projekta: Od študentov pričakujemo teoretična znanja v

skladu z letnikom, kompetence komunikacije, opazovanja,
sodelovanja, inovativnosti in emptičnega pristopa, računalniško
pismenost, sposobnost za timsko delo, angažiranost, točnost,
odgovornost do dela, spoštovanje kodeksa etičnih načel v
socialnem varstvu, poznavanje osnov zakonodaje in v grobem tudi
poznavanje organiziranosti CSD. Študentom ponujamo možnost,
da se seznanijo z našim delom, javnimi pooblastili in nalogami ter
storitvami, pravnimi podlagami. Ponujamo tudi možnost
terenskega dela, po možnosti izvajanje laične pomoči na domu
uporabnika, vključevanje v sodelovanje z zunanjimi institucijami
in programi. Seznanili se boste s tehnikami svetovalnega dela, z
zapisovanjem v socialnem delu, pripravo poročil in mnenj,
arhiviranjem, programom ISCSD, Krpan, bazo socialnih
podatkov,....Omogočili vam bomo tudi opravo vaših obveznosti in
delo prilagodili izvajanju načrta prakse.
Področje opravljanja prakse bo prvenstveno varstvo odraslih
(nasilje v družini, pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju,
pomoč invalidnim osebam itd.) in pa varstvo družine (predhodno
družinsko posredovanje, družinsko in/ali partnersko svetovanje
itd.), seveda pa se bo študent/ka seznanil/a tudi z vsemi ostalimi
področji dela CSD torej s področjem varstva otrok in
mladostnikov, rejništva, skrbništva, preživnin, uveljavljanjem
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socialnovarstvenih storitvah. Poudarek bo predvsem na
neposrednem delu z uporabniki, v obliki individualnega druženja
ter dela s skupino. Cilj sodelovanja s študenti je širjenje socialne
mreže uporabnikom in njihove socialne vključenosti.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Urška Mlekuž, 070 772 818, vdc13@vdckranj.com

CSD GORENJSKA - ŠKOFJA LOKA
Partizanska cesta 1d, 4220 ŠKOFJA LOKA, tel.: 04 5170106,
gpcsd.skofj@gov.si, www.csd-skofjaloka.si
Značilnosti projekta:

- DNEVNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE- delo s
ciljno populacijo otrok in mladostnikov – razpisujemo 6 prostih
mest
Študente vključujemo v Dnevni center za otroke in mladostnike, ki
deluje s pomočjo vodje, javnih delavcev in prostovoljcev. Pogoj za
vključitev je želja po delu z otroci in mladostniki. Ta ciljna skupina
uporabnikov potrebuje socialni suport, druženje in določeno mero
pomoči pri šolskih obveznostih. Dobrodošla je tudi pomoč pri
izvajanju ustvarjalnih in drugih delavnic za kreativno preživljanje
prostega časa, zato bomo s tem razlogom praktikanta vključevali v
timsko delo. Delo praktikanta bo obsegalo tudi sodelovanje na
mentorskih, timskih sestankih, sestankih s strokovnimi delavkami
CSD-ja in šol, pisanje poročil in poročanje o poteku dela mentorju.
Glede na krajevno razpršenost potrebujemo tako prostovoljce za
delo v Dnevnem centru kot za delo na domu, ki je še vedno zelo
zaželeno in potrebno, saj se uporabniki iz bolj oddaljenih krajev ne
morejo redno voziti v Dnevni center oz. na sedež CSD Škofja
Loka. V okviru dela s praktikanti bodo organizirana tudi
usposabljanja, interna izobraževanje, mentorska srečanja, kjer se
bo opravljala evalvacija dela itd.

Klančine, dvigalo ipd.: da

1229993

VZGOJNI ZAVOD KRANJ
Šempeterska 3, 4000 KRANJ, tel.: 04 2315041, ravnatelj@vz-kranj.si,
www.vz-kranj.si
Značilnosti projekta: Področje dela zajema celostno obravnavo otrok

in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v
stanovanjskih skupinah Vzgojnega zavoda Kranj. V skupinah so
zaposleni 4 strokovni delavci, različnih izobrazbenih smeri, kar
omogoča interdisciplinarnost in timsko obravnavo. K otrokom /
mladostnikom pristopamo individualno in skupinsko. Oblike in
metode dela so prilagojene individualnim potrebam
otroka/mladostnika in zajemajo področje dela na vedenjskem,
čustvenem, učnem, interesnem področju. Velik poudarek dela je
tudi sodelovanje s starši in s širšim socialnim okoljem.
Od praktikantov se pričakuje, da so aktivni in fleksibilni, imajo
sposobnosti za animacijo in vodenje male skupine, imajo ideje in
so kreativni pri izvedbi različnih aktivnosti, dejavnosti s
posameznikom in skupino.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Staša Sitar, 04 2315040, 041 725 830,
ravnatelj@vz-kranj.si

- Delo z uporabniki storitev CSD in s starejšimi, osebna pomoč,
javna pooblastila – razpisujemo 2 prosti mesti
Praktikante se bo usmerjalo v terensko delo- pomoč starostnikom
in drugim uporabnikom v smislu družabništva na domu ob
usmeritvah strokovne delavke centra za socialno delo- informiranje
uporabnikov (pomoč pri izvajanju določenih storitev, programi
usposabljanja za samostojno in aktivno življenje). Praktikanti bodo
imeli možnost preizkušanja spretnosti in postopkov socialnega dela
in sodelovati pri vzpostavljanju delovnega odnosa z uporabniki.
Vključevanje praktikanta v delo strokovnega delavca na CSD,
poudarek na profesionalnem odnosu stranka- zaposleni
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Zala Krelj, 04/ 5170 106, zala.krelj@gov.si

Klančine, dvigalo ipd.: ne

5617991

Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja,
Varna hiša Gorenjske
p.p. 575, 4103 KRANJ, tel.: 051 200083, vh.gorenjske@siol.net,
www.varnahisagorenjske.si
Značilnosti projekta: V program se vključujejo ženske, samske ali z

Klančine, dvigalo ipd.: da

otroki, ki se iz nasilnega odnosa v družini umaknejo v varen
prostor. Program uporabnicam nudi namestitev, varnost, zaščito,
podporo, strokovno pomoč in zagovorništvo. Uporabnice so v
svetovalnem odnosu s strokovno delavko, ki jih spremlja na poti
zastavljenih ciljev, uporabnica pri tem aktivno sodeluje. Program
se znotraj hiše dopolnjuje s prostovoljnim delom zunanjih
sodelavcev. Program zahteva fleksibilnost, timsko delo, izvaja se
po načelu prostovoljne izbire pomoči s strani uporabnikov.
Od praktikanta se pričakuje, da izkazuje afiniteto do dela z
ženskami in otroki, ki imajo izkušnjo nasilja. Pričakuje se aktivno
vključevanje v dejavnosti tako z ženskami kot z otroki v obliki
različnih delavnic (psihosocialne, ustvarjalne, gibalne) in
izkazovanje interesa za spoznavanje mreže podpornih služb
uporabnikom. Praktikant bo lahko spoznal svet uporabnikov v
neposrednem stiku z njimi, se preizkusil v vzpostavljanju prvega
stika in delovnega odnosa z uporabniki. Pričakuje se angažiran
odnos praktikanta do spoznavanja dela socialnega delavca ter
njegova pripravljenost, da razvija samorefleksijo in se uči
prepoznavati procese pri delu z uporabniki.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Vilma Regovc, 051 200083,
vh.gorenjska@siol.net

2120992

CUDV Matevža Langusa Radovljica
Cesta na Jezerca 17, 4240 RADOVLJICA, tel.: 04 5370200, info@cudvml.si, www.cudv-ml.si
Značilnosti projekta: CUDV Radovljica vas vabi. Smo

socialnovarstveni zavod za otroke in odrasle. Izvajamo posebni
program vzgoje in izobraževanja ter institucionalno varstvo otrok
in odraslih. Prav tako imamo storitev VDC – varstva, vodenja in
zaposlitve pod posebnimi pogoji.
Študent, ki se bo odločil za prakso v našem Centru bo spoznal delo
z osebami s posebnimi potrebami.
Praksa bo temeljila na neposrednem stiku z
uporabnikom/uporabniki. Študent bo imel možnost in priložnost
spoznavanja njihovega sveta, priložnost učenja primerne
komunikacije z našimi uporabniki. Praksa za študente nižjih
letnikov je zastavljena v smislu prostovoljnega dela – s
posameznikom ali s skupino.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Petra Hafnar, 04 537 02 15,
socialnadelavka@cudv-ml.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

Klančine, dvigalo ipd.: da
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- sodelovanje s strokovnimi delavci pri pripravi aktivnosti za
otroke in mladostnike
Spretnosti: sposobnost vživljanja, komunikacijske spretnosti,
potrpežljivost in občutek za delo z otroki in mladostniki.
Uvodno izobraževanje bo potekalo 23.10. v obsegu 3 pedagoških
ur.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Katarina Kuzma, 031 699247,
mladinski.center.trzic@gmail.com

DRUŠTVO ŽAREK - DRUŠTVO ZA DELO Z
MLADIMI V STISKI
Cesta maršala Tita 78a, 4270 JESENICE, tel.: 040/790 345, info@drustvozarek.si, www.drustvo-zarek.si
Značilnosti projekta: Uporabniki programa dnevnega centra: »Naj

mladih ne vzgaja ulica« so mladostniki od 8 do 25 leta starosti.
Večinoma so to učenci in dijaki, nekaj je zaposlenih, nekaj pa
brezposelnih mladih.
Naši uporabniki so otroci in mladi, ki so iz različnih vzrokov
potisnjeni na družbeni rob, saj so prikrajšani za zdrave družinske
oblike življenja ali pa se srečujejo z različnimi težavami v obdobju
odraščanja. Marsikdo od njih je že eksperimentiral z drogo,
alkoholom ali pa se je oprijel asocialnih oblik vedenja. Posledica je
pogosto slab učni uspeh, slaba komunikacija s starši in s sovrstniki,
včasih celo izključitev iz procesa izobraževanja, kar pa njihovo
negativno vedenje samo še potencira. Ključna je torej podpora v
njihovem procesu odraščanja, spodbuda pri graditvi njihove
identitete in pozitivne samopodobe ter pozitivna izkušnja reševanja
problemov.
Otroci in mladostniki iz svojih družin prinašajo vzorce vedenja,
čustvovanja in socialne umeščenosti, ki so pogosto izstopajoča.
Zato je pomemben del programa in delovanja zaposlenih
ozaveščanje teh vzorcev tako pri naših uporabnikih kot pri njihovih
starših oz. skrbnikih ter ponujanje možnih drugačnih izbir, ki
omogočajo odnose z več zadovoljstva ter preprečujejo socialno
izključenost. Pri tem je še kako pomembno tudi svetovanje staršem
in sprotno spremljanje funkcioniranja družine.
Od študenta se pričakuje predvsem čut za delo z otroki in mladimi,
pozitivna naravnanost, strpnost, spremljanje dogajanja v dnevnem
centru (opazovanje otrok, spremljanje medsebojnih relacij in
odzivov, vključevanje v aktivnosti, pobuda za delavnice, družabne
igre, spremljanje otroka pri učni pomoči), predvsem pa je pri delu
pomembna vztrajnost in odločnost v situacijah (odločna prekinitev
neprimernega vedenja, postavljanje zahtev, itd). Pomembno je tudi
spraševanje, iskanje odgovorov na vprašanja in izzive, ki se jim ob
praksi porajajo.
Mentor: Primož Bezjak, univ. dipl. soc. del., strokovni vodja
dnevnega centra
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Ivanka Berčan, 040 790345, info@drustvozarek.si; ivanka.bercan@gmail.com

Klančine, dvigalo ipd.: ne

80992

CSD SEVERNA PRIMORSKA - NOVA GORICA
Delpinova ulica 18 B, 5000 NOVA GORICA, tel.: 05 3302900,
gpcsd.gorica1@gov.si, www.csdgorica.si
Značilnosti projekta: Dnevni center Žarek je javni verificirani

program, ki ga izvajamo izven redne dejavnosti Centra za socialno
delo Severna Primorska, enota Nova Gorica. Program se izvaja v
večstanovanjski hiši na Marušičevi ulici 6, v Novi Gorici.
Namenjen je osnovnošolcem, mladostnikom in mlajšim
polnoletnim s statusom dijaka, ki se srečujejo z najrazličnejšimi
izzivi doma, v šoli, pri socialni integraciji ter ostalim otrokom, ki si
želijo aktivno preživljati prosti čas. Glavni cilj programa je
spodbujanje mladih, da prevzamejo odgovornost za svoje vedenje,
življenje in odločitve. Drugi cilji so: zadovoljitev potreb po
druženju, urejanje komunikacijskih spretnosti in socialnih veščin,
izboljšanje samopodobe, pridobitev občutka varnosti in sprejetosti,
pridobivanje učnih in delovnih navad, preventivno delo na
področju različnih oblik odvisnosti, varovanje otrokovih pravic,
kakovostno preživljanje prostega časa.
Od praktikanta pričakujemo:
- redno in odgovorno opravljanje praktičnega usposabljanja v
skladu z navodili fakultete in mentorja iz učne baze,
- delovanje v skladu s Kodeksom etičnih načel v socialnem
varstvu,
- varovanje vseh osebnih podatkov, za katere bo izvedel pri
opravljanju prakse,
- vodenje ustrezne dokumentacije o praktičnem usposabljanju.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Ana Curk, , dc-zarek@siol.net
Klančine, dvigalo ipd.: da

Klančine, dvigalo ipd.: da
149993

DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA

5821992

MLADINSKI CENTER TRŽIČ - CSD TRŽIČ

GREGORČIČEVA ULICA 16, 5000 NOVA GORICA, tel.: 05/339 41 00,
info@dung.si, www.dung.si
Značilnosti projekta: Vključen/-a študent/-ka 1. oz. 2. letnika bo

Usnjarska ulica 3, 4290 TRŽIČ, tel.: 04 5971 200, gpcsd.trzic@gov.si,
http://www.csdtrzic.org/
Značilnosti projekta: Področje dela: Mladinski center Tržič spada v

opazoval/-a in spoznaval/-a življenje stanovalcev ter vsakodnevni
ritem oz. potek dela v domu upokojencev. Z njimi bo navezoval/-a
stike, se pogovarjal/-a, jih poslušal/-a. Sodeloval/-a bo pri domskih
aktivnostih, delavnicah in praznovanjih. Spoznaval/-a bo tudi
vlogo socialnega delavca v domu. Pričakujemo primeren in
spoštljiv odnos do stanovalcev, sposobnost poslušanja, empatije.
Študent/-ka, ki bo opravljal/-a prakso na Centru za pomoč na
domu, bo sodeloval/-a pri 1. delu opravljanja socialnovarstvene
storitve na domu, prisostvoval-a bo pri organiziranju, koordiniranju
storitev. Delal/-a bo z uporabniki storitev, svojci, na terenu in
sodeloval s socialnimi oskrbovalkami ter koordinatorji v sklopu
timskega dela.
Kontaktna oseba (soc.del.!): Anita Černigoj, 05 339 41 00,
anita.cernigoj@dung.si
BRANKA LEVPUŠČEK – CENTER ZA POMOČ NA DOMU,
branka.levpuscek@dung.si, 05 335 3315
MIRJAM SULIČ – DOM NOVA GORICA
mirjam.sulic@dung.si, 05 339 4165
Uvodni sestanek: Po dogovoru

mrežo javno socialno varstvenih programov financiranih iz strani
MDDSZ. Je preventivni program Centra za socialno delo Tržič,
Enota Tržič. Program poteka vsak delavnik od 10.00 do 18.00.
Vanj se vključujejo otroci, mladostniki in mladi, ki imajo različne
težave in potrebujejo pomoč in podporo. Aktivnosti zanje zajemajo
svetovanje, informiranje, zagovorništvo ter preko delavnic učenje
socialnih spretnosti in spodbujanje h kvalitetnemu preživljanju
prostega časa. V svetovanje se vključujejo tudi starši, ki se soočajo
z vzgojno nemočjo ali imajo težave zaradi nerazumevanja
slovenskega jezika.
Naloge praktikanta:
- sodelovanje na pogovornih urah in družabnih igrah z otroki in
mladostniki
- pomoč in podpora otrokom in mladostnikom z vedenjskimi,
čustvenimi in učnimi težavami pri pridobivanju socialnih in učnih
spretnosti
- pomoč priseljenim otrokom in mladostnikom pri vzpostavljanju
stika z vrstniki
- sodelovanje na intervizijskih srečanjih s strokovnimi delavci

Klančine, dvigalo ipd.: da
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Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina

OŠ MILOJKE ŠTRUKELJ

Cesta IV. Prekomorske 61A, 5270 Ajdovščina, tel.: 05 368 91 40,
info@mdpm-ajdovscina.si, www.mdpm-ajdovscina.si
Značilnosti projekta: V okviru prakse bomo študente seznanili z

DELPINOVA ULICA 7, 5000 NOVA GORICA, tel.: 05 335 81 00, oms.ng@guest.arnes.si, www.osms.si
Značilnosti projekta: Študenti se bo spoznal z življenjskim svetom

delovanjem naše organizacije, s humanitarnimi in prostočasnimi
programi. Študenti se bodo vključevali v delo na naših
humanitarno-socialnih programih (komunikacija z uporabniki,
pomoč pri pripravi vlog, komunikacija s šolskimi svetovalnimi
službami in drugimi javnimi institucijami) ter sodelovali pri
pripravi in koordinaciji prostočasnih programov za otroke in
mlade. Občasno bodo sodelovali tudi pri delavnicah in izvajanju
vsebin neposredno z otroki. Po želji bodo lahko oblikovali tudi
svoje predloge za dejavnosti za otroke povezane s področjem
študija.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Kristina Valič, 031335506,
kristina.valic1@gmail.com

uporabnikov socialnega dela Z opazovanjem, poslušanjem in
pridobivanjem informacij, bo spoznal kako uporabniki vidijo svoj
problem.
Spoznaval bo delo socialnega delavna kot svetovalnega delavca na
osnovni šoli, ki se razlikuje od vsebin del in nalog socialnega dela
v kateri drugi ustanovi.
Vsebina in zahtevnost nalog bo prilagojena stopnji študija.
Seznanil se bo z delovanjem osnovnošolcev prostovoljcev.
Sodeloval bo pri izvedbi humanitarnih akcij v kolikor nam bodo
trenutne okoliščine dopuščale.
Poseben poudarek bo na nudenju suporta učencem.
V kolikor bo mogoče, bo sodeloval pri izvedbi delavnic za socialno
učenje, delavnicam za duševno zdravje ali pa delavnicam To sem
jaz.
Terensko delo je edino področje, s katerim se na osnovni šoli ne bo
srečal v taki obliki kot bi se na CSD.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Lilijana Sulič, 05 335 81 05, lilijanas@osms.si;
sss-socprob.osngmstr@guest.arnes.si

Klančine, dvigalo ipd.: da

5993991

ŠKOFIJSKA KARITAS KOPER - Hiša Malorca
Ajdovščina
Prešernova 10, 5270 Ajdovščina, tel.: 064/195 859, 05/9940841,
malorca.karitas@gmail.com, hisamalorca.wordpress.com
Značilnosti projekta: Program Zavetišče za brezdomce Hiša Malorca

Klančine, dvigalo ipd.: ne

Ajdovščina izvaja škofijska karitas Koper. Nastal je na pobudo
občine Ajdovščina, ki je zaznala problematiko brezdomstva v
svojem lokalnem okolju. Nudimo 24 urno nastanitev in dnevni
center. Hiša je namenjena polnoletnim osebam, ki nimajo
zagotovljenih minimalnih bivalnih pogojev, so brez doma ter
začasno ali trajno nezmožni, da bi samostojno reševali svojo
stanovanjsko problematiko.
Osebam, ki so brez rednih prihodkov ali jim le ti ne zagotavljajo
materialne varnosti
Osebam, ki prebivajo na območju Republike Slovenije.
Vključitev v program je prostovoljna. Posameznik pred
vključitvijo v program vloži prošnjo, v kateri opiše svojo situacijo.
Povabimo ga na razgovor, kjer mu pokažemo hišo in razložimo
pogoje bivanja.
Ob vstopu v program uporabnika seznanimo s Pravilnikom o
delovanju Hiše Malorca in hišnim redom, v podpis mu damo
Dogovor o sodelovanju v programu in Pogodbo o bivanju. Prav
tako mu damo v podpis soglasje za obdelavo osebnih podatkov.
Naš program se deli na dva sklopa.
1. V osnovnem sklopu vključenim v program zagotavljamo storitve
osnovne oskrbe: prenočitev, možnost toplega obroka, nujno obleko
in obutev, vzdrževanje osebne higiene, toaletnih potrebščin
2. V drugem delu pristopimo k problematiki brezdomstva bolj
celovito in pogledamo ozadje in razloge, ki so vodili v
brezdomstvo. Vsakemu posamezniku nudimo možnost izdelave
individualnega načrta. Uporabnikom pomagamo pri urejanju
osebnih dokumentov, uveljavljanju socialnih transferjev, iskanju
stanovanja, zaposlitve.
Pri delu sodelujemo s prostovoljci, strokovnjaki z različnih
področij, sorodnimi programi in različnimi institucijami: Centri
karitas, Centri za socialno delo, Rdečim križem, bolnicami,
občinami in drugimi ustanovami.
Od praktikanta pričakujemo empatijo in razumevanje do
problematike brezdomstva. Razlogi, da se je nekdo znašel med
brezdomci so zelo različni. Naši stanovalci potrebujejo veliko
poslušanja, svetovalnih, informativnih in razbremenilnih
pogovorov in svetovanja v vsakdanjih situacijah, zato je
pomembno, da je praktikant komunikativen. Stanovalci potrebujejo
motivacijo pri skrbi za osebno higieno in opravljanje rednih
dežurstev v hiši. Potrebujejo pomoč pri urejanju statusno
administrativnih zadev, potrebno jih je seznaniti s pravicami na
področju socialnih transferjev, pomagati pri iskanju zaposlitve in
pisanju prijav na razpise za službo. Pomagati jim je treba pri

5333992

OZARA - NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA
KAKOVOST ŽIVLJENJA - NOVA GORICA
Partizanska 57, 5000 NOVA GORICA, tel.: 05 3303720, info@ozara.org,
www.ozara.org
Značilnosti projekta: Glej opis pri Ozara Slovenija.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Maša Černe, 070 550 662, masa.cerne@ozara.org
Klančine, dvigalo ipd.: da

5898992

ŠENT - Dnevni center za odvisnike od prepovedanih
drog Nova Gorica
Sedejeva 9a, 5000 NOVA GORICA, tel.: 030 322888, ,
Značilnosti projekta: Glej opis Šent Slovensko združenje za duševno

zdravje (Ljubljana)
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Meta Rutar, 05/ 330 96 03, GSM: 031 607 245,
meta.rutar@sent.si
Klančine, dvigalo ipd.: ne

2987992

ZAVOD KARITAS SAMARIJAN
Skalniška 1, 5250 SOLKAN, tel.: 05 3300234, karitas.samarijan@siol.net,
www.zavodsamarijan.si
Značilnosti projekta: Področje dela je delo z ženskami in otroki, ki so

začasno nastanjene v materinskem domu. Ženske in otroci- žrtve
nasilja v družini, iz različnih socialno ekonomskih okoliščin, ki so
se znašle v stiski in potrebujejo namestitev v materinskem domu.
Od praktikantk in praktikantov pričakujemo empatijo, s spretnostjo
pogovora in poslušanja človeka v stiski, opazovanje. Druženje z
otroki in uporabnicami, učna pomoč, sodelovanje na delavnicah in
drugih aktivnostih.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Tanja Žorž, 041 331639,
karitas.samarijan@siol.net; tanjazorz@gmail.com
Klančine, dvigalo ipd.: ne
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iskanju trajnejše nastanitve, iskanju stanovanja, prijavljanju na
razpis občine za neprofitna stanovanja.
Pri urejanju statusno administrativnih zadev velikokrat potrebujejo
spremstvo in zagovorništvo.
Ko igramo družabne igre ali imamo ustvarjalne delavnice pridobijo
zaupanje in se odprejo, zato od praktikanta pričakujemo smisel za
ustvarjalne delavnice, ki so primerne za moško populacijo. Ob
petkih imamo kulinarične delavnice, zato od praktikanta
pričakujemo, da zna pripraviti osnovne jedi.
Od praktikanta pričakujemo sposobnost dela v skupini in
sposobnost dela v timu.
Pri svojem delu od praktikanta pričakujemo spoštovanje Kodeksa
etičnih načel v socialnem varstvu in etičnih načela Karitas. Prav
tako mora pri svojem delu spoštovati Uredbo o varovanju osebnih
podatkov.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Lucija Božič, 064 195 859,
malorca.karitas@gmail.com

5078991

ŠENT - ŠEMPETER PRI GORICI
Cesta Prekomorskih brigad 32, 5290 Šempeter pri Gorici, tel.: 05 3309600,
sent-ng@siol.net, www.sent-si.org
Značilnosti projekta: Glej opis Šent Slovensko združenje za duševno

zdravje (Ljubljana)
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Margerita Humar, 05 330 96 00,
margerita.humar@dc.sent.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

5997994

DRUŠTVO PROSTOVOLJCEV VZD - Center za
družine MIRENSKI GRAD
Miren 216, 5291 Miren, tel.: 05 398 43 01, 040 348 481, info@drustvovzd.si, www.mirenski-grad.si
Značilnosti projekta: V Centru za družine Mirenski Grad izvajamo

naslednje dejavnosti: učno pomoč in učenje za življenje,
dopoldansko varstvo predšolskih otrok, učenje glasbe,
popoldansko varstvo, različne ustvarjalne delavnice, skupine za
mlade, srečanja za družine itd.
Otroke in mladostnike vzgajamo za vrednote, da lahko odraščajo v
zrele in odgovorne osebe. Spodbujamo jih k redu, delavnosti,
pridobivanju delovnih navad na vseh področjih, ustvarjalnosti,
solidarnosti, prijateljskim odnosom z vrstniki in odraslimi ter k
odgovornosti. S svojim delom odgovarjamo na potrebe in želje
staršev oz. skrbnikov. Staršem smo v oporo pri usklajevanju
poklicnega, družinskega in zasebnega življenja. S pogovori,
svetovanji in druženjem ustvarjamo prostor sprejetosti, varnosti in
opore.
Praktikanti bodo aktivno vključeni v pripravo dnevne koordinacije
za delo o otroki, kar pomeni pregled njegovega učnega in
vedenjskega stanja, pripravo gradiv za učenje in dela za učenje za
življenje. Imeli bodo vpogled v oblikovanje in vodenje programov
za otroke.
Od praktikanta pričakujemo vestnost, zavzetost, odgovornost,
odprtost, ustvarjalnost, predvsem pa željo po spoznavanju področja
dela.
Praktikanti bodo uvedeni v delo ob prihodu, takrat jim bomo
razložili poteka dela in vse v zvezi s pripravo. Uvajanje bo v
obsegu 4 ur.
Uvodni sestanek: 26. okt. 2020, Ura: 9h
Kontaktna oseba: Maja Prinčič, 040 348 481, maja.princic@drustvovzd.si

Klančine, dvigalo ipd.: ne

82991

CSD SEVERNA PRIMORSKA - IDRIJA
VOJKOVA ULICA 2A, 5280 IDRIJA, tel.: 05 3734600,
gpcsd.idrij@gov.si,
Značilnosti projekta: Praktikant bo spoznal delo koordinatorja

obravnave v skupnosti, področje skrbništvo nad odraslimi, ukrepe
za varstvo koristi otrok, PSP, osebno pomoč in PDzD. Od
praktikanta se pričakuje, da bo spoštoval uporabnike in stranke, da
bo dosleden in natančen.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Tanja Vidmar, 05 373 46 13, tanja.vi@gov.si
Klančine, dvigalo ipd.: ne
1177991

DOM UPOKOJENCEV IDRIJA, D.O.O.
Arkova 4, 5280 IDRIJA, tel.: 05 37 27 270, info@duidrija.si,
www.duidrija.si
Značilnosti projekta: Študent bo pri opravljanju prakse spoznal

življenjski svet stanovalcev s težavami v duševnem zdravju in
odraslih stanovalcev z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
Od študentov, ki se bodo odločili za opravljanje prakse v našem
domu, pričakujemo komunikativnost, prijaznost, spoštljiv odnos do
stanovalcev in zaposlenih, vestnost, veselje do dela z ljudmi in
samoiniciativnost.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Romana Kavčič, 05 3734925,
romana.kavcic@duidrija.si

Klančine, dvigalo ipd.: da

Klančine, dvigalo ipd.: da

6044991

VDC KOPER - enota Markovec
Kozlovičeva ulica 31, 6000 Koper, tel.: 056262851, info@vdckoper.si,
http://www.vdc-koper.si/
Značilnosti projekta: Delo v varstveno delovnem centru. Od študenta

5805992

VDC VRHNIKA - IDRIJA

se pričakujejo poznavanje metod socialnega dela, sproščenost,
pripravljenost na učenje in pomoč pri vsakodnevnih aktivnostih, ki
v enoti potekajo. S tem bo študent seznanjen z potekom dneva v
VDC-ju, z oskrbo ki jo VDC zagotavlja in tudi z osebnim
načrtovanjem in izvajanjem storitev za posameznika, idr. Izvedba
nalog v skladu s programom in cilji prakse študenta.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Anja Kutnjak, 031 864 372,
anja.kutnjak@vdckoper.si

Rožna ulica 16, 5280 IDRIJA, tel.: 05 3743 860, vdc@vdc-vi.si, www.vdcvi.si
Značilnosti projekta: NNeposredno delo z odraslimi osebami z

motnjami v duševnem razvoju. Z namenom ohranjanja
pridobljenih znanj in delovnih spretnosti, razvoju novih
sposobnosti, pridobivanju socialnih in delovnih navad, ter
vključevanje v skupnost in okolje. Delo je individualno in
skupinsko. Skozi prakso je študentu/ki omogočeno, da pridobi
izkušnjo vodenja manjše skupine in spoznavanje dela in vlogo
skupinskega habilitatorja.
Spretnosti, ki se od praktikanta/ke pričakuje so; komunikativnost in
samoiniciativnost.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Primož Zaletelj, 05 90 79 853,
zaletelj.primoz@vdc-vi.si

Klančine, dvigalo ipd.: ne

Klančine, dvigalo ipd.: da
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CSD JUŽNA PRIMORSKA - KOPER

5566992

Cankarjeva 6, 6000 KOPER - CAPODISTRIA, tel.: 05 6634550,
gpcsd.koper@gov.si, www.csd-kp.si
Značilnosti projekta: Možnosti so različne:

OZARA - NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA
KAKOVOST ŽIVLJENJA - IZOLA - KOPER
Kažipotna 9, 6310 IZOLA, tel.: 05/ 6621 830, iz@ozara.org,
www.ozara.org
Značilnosti projekta: Glej opis pri Ozara Slovenija.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Urška Kelvišar, 051 550 704,

Področje duševnega zdravja: delo v stanovanjski skupini Val,
Dnevni delovno terapevtski center Barčica, delo z družinami in
mladimi...., sodelovanje v Kriznem centru za otroke in mladostnike
in v Dnevne centru za otroke PetKA….
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Diana Jerman, 05 66 34 573,
Diana.Jerman@gov.si

urska.kelvisar@ozara.org
Klančine, dvigalo ipd.: ne

Klančine, dvigalo ipd.: da
5783991

VDC KOPER - enota Portorož

130991

Liminjnska 94a, 6320 PORTOROŽ, tel.: 05 67 75 121; 040 450 923,
portoroz@vdckoper.si, www.vdc-koper.si
Značilnosti projekta: Delo v enoti s poudarki na osebnem

DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA
KIDRIČEVA ULICA 15, 6250 ILIRSKA BISTRICA, tel.: 05/7140800,
info@dso-ilb.si, www.dso-ilb.si
Značilnosti projekta: Dom starejših občanov Ilirska Bistrica je

načrtovanju, delu pri različnih projektih, predvsem v podpori pri
vključevanju v lokalno ter širše okolje.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Tomislav Dadić, 041 567594,
tomo.dadic@gmail.com

kombiniran zavod. Pri nas stanujejo starostniki nad 65 let (
kapaciteta 178 stanovalcev) in odrasle osebe s težavami v
duševnem zdravju in duševnem razvoju (kapaciteta 53
stanovalcev). Od praktikanta pričakujemo poznavanje in
spoštovanje etičnih načel socialnega varstva, komunikativnost,
tolerantnost, fleksibilnost.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Nadja Vidmar, 041/275-172, nadja.vidmar@dsoilb.si

Klančine, dvigalo ipd.: da

2982991

DRUŠTVO ŽIVLJENJE BREZ NASILJA - VARNA
HIŠA NOVO MESTO - Svetovalnica za žrtve nasilja

Klančine, dvigalo ipd.: da

P.P. 345, 8000 NOVO MESTO, tel.: 031 696 389,
svetovalnica.nm@gmail.com, www.varnahisanovomesto.si
Značilnosti projekta: Študijska praksa se opravlja v programu Varna

hiša, ki nudi celostno pomoč ženskam, materam in otrokom,
žrtvam nasilja. Študent-ka bo imel-a priložnost spoznati delovanje
nevladne organizacije, vpetost nvo v lokalno okolje, določeno
zakonodajo iz področja, vire financiranja, spoznaval-a bo
teoretična znanja na področju nasilja, socialni kontekst
uporabnikov, ki so žrtve nasilja, z njimi vzpostavil-a kontakt in
vzdrževal-a delovni odnos, sodeloval-a pri skupinskih aktivnostih z
uporabniki, sodeloval-a v interviziji znotraj delovnega tima,
pridobival-a informacije iz področja nasilja.
Pričakuje se osebna zrelost, zanesljivost, zmožnost vzdrževanja
tajnost lokacije programa, fleksibilnost, spoštovanje varstva in
zaupnosti osebnih podatkov, s katerimi se sreča, vrednote enakosti
in spoštovanja uporabnikov, samoiniciativnost, kreativnost,
odzivnost, redno sodelovanje z mentorico.
Pred začetkom študijske prakse se opravi razgovor z mentorico.
Uvodno izobraževanje ni predvideno.
Kontaktna oseba (soc.del.!): Melita Kramar
E-mail in tel. Kontaktne osebe: varnahisa.nm@gmail.com
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Maruša Zalokar, 031 696 389,
svetovalnica.nm@gmail.com; varnahisa.nm@gmail.com

5672992

DRUŠTVO POT - pomoč zasvojenim od nedovoljenih
drog in njihovim bližnjim Ilirska Bistrica
Levstikova 3, 6250 ILIRSKA BISTRICA, tel.: 05 7100625,
pot@kabelnet.net, www.drustvopot.si
Značilnosti projekta: Društvo »Pot« je nizkopražen program in

deluje v obliki dnevnega centra, ki je na voljo zainteresiranim med
7.00 in 15.00 uro. Namen programa je zmanjševanje škode ter
podpora in pomoč pri urejanju socialnih, zdravstvenih in
ekonomskih stisk osebam, ki imajo težave zaradi uživanja
nedovoljenih drog in njihovim bližnjim. S programom želimo
seznaniti in vanj vključiti čim več ljudi, ki to pomoč in podporo
potrebujejo.
Uporabnikom nudimo vključitev v različne oblike preživljanja
prostega časa. Vključitev omogoča razvoj socialnih spretnosti,
povrnitev osebnih higienskih in delovnih navad, sproščen druženje
in zdravo preživljanje prostega časa. V prostorih društva izvajamo
likovne in kreativne delavnice, pogovore s posameznikom,
pogovore s skupino, gospodinjske in športne aktivnosti ter druge
prostočasne dejavnosti.
Izvajamo tudi terensko delo s »skrito populacijo« uporabnikov
nedovoljenih drog in zamenjavo igel in drugega materiala za
varnejše iniciranje.
Program nudi tudi pomoč pri integraciji v socialno okolje tistim, ki
so že zaključili višjepražne programe.
Na društvu informiramo in izobražujemo s ciljem zmanjševanja
škode in preventive tudi za ne-zasvojene uživalce drog. Ti
uporabniki drog praviloma ne jemljejo prisilno-zasvojensko, pač
pa zgolj nevarno in eksperimentalno (plesne droge, kanabioidne
droge, preprečevanje neželenih telesnih zapletov pri uživanju
stimulativnih-plesih drog).
Delo z našimi uporabniki, ki opravljava zaposlena na društvu, bodo
opravljali tudi praktikanti in tako spoznali socialne veščine, ki so
zgoraj že navedene.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Romano Brozina, 05 7100625, pot@kabelnet.net

Klančine, dvigalo ipd.: ne

1499992

OZARA - NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA
KAKOVOST ŽIVLJENJA - NOVO MESTO
Rozmanova 10, 8000 NOVO MESTO, tel.: 07 62 05 490, 070 550 560,
nm@ozara.org, www.ozara.org
Značilnosti projekta: Glej opis pri Ozara Slovenija.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Danica Ćućić, 070/550-701, 070/ 550-660,

danica.cucic@ozara.org
Klančine, dvigalo ipd.: ne

Klančine, dvigalo ipd.: ne
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Značilnosti projekta: Študent/tka bo v KCM imel/a priložnosti

CSD DOLENJSKA IN BELA KRAJINA - TREBNJE

vključevanja in sicer možnost spoznati organizacijo, se seznaniti z
metodami in tehnikami dela, druženje z otroki v njihovem prostem
času in pomoč pri aktivnem preživljanju prostega časa ob
prisotnosti strokovnega delavca, pomoč otroku pri razvijanju
oziroma utrjevanju učnih in delovnih navad ter nudenje konkretne
učne pomoči, vključen/a bo v aktivnosti in dejavnosti preko dneva
– tekom preživljanja dneva se vključuje v vse načrtovane
dejavnosti in aktivnosti KCM (sprehodi, športne aktivnosti,
družabne igre, »nadzor« nad življenjem in dogajanjem v hiši
itd.),razgovori ob druženju,…
Uvodnih izobraževanj za praktikante na načrtujemo.

GOLIEV TRG 11, 8210 TREBNJE, tel.: 07 3481570, gpcsd.treb@gov.si,
Značilnosti projekta: CSD Dolenjska in Bela krajina, Enota Trebnje

študentom in študentkam nudi opravljanje prakse v Dnevnem
centru za romske otroke in mladostnike Kher šu beši. Dnevni
center se nahaja neposredno v romskem naselju Vejar pri Trebnjem
in je na voljo osnovnošolskim otrokom vsak delovni dan. Od
študentov in študentk pričakujemo empatijo, veselje do dela z
otroci, zanimanje za romsko tematiko in samostojnost. Z otroci se
najprej opravijo domače naloge, glavni namen pa je povezovanje
Romov, Rominj in večinske družbe, razbijanje stereotipov, iskanje
rešitev, podpora otrokom na vseh področjih njihovega življenja,
skratka vse, kar bi tej tako močno diskriminirani skupnosti olajšalo
življenje in dvignilo kakovost življenja.
Program študentom in študentkam omogoča spoznavanje
življenjskega sveta otrok, izzivov s katerimi se soočajo, pa tudi
samo romsko naselje in življenje v njem. Za marsikoga je prvi
vstop v romsko naselje velik dogodek, ki je pomešan z mešanico
strahu, vznemirjenja, pa tudi veliko radovednosti. Ko pa se s
strahom soočijo, študenti in študentke poročajo o tem, do so zelo
hvaležni za to dragoceno izkušnjo, da so iz prakse v dnevnem
centru »prišli« drugačni, kulturno kompetentnejši, bogatejši, z več
širine in odprtosti do romske populacije.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Andreja Selšek, 07 3481571,
andreja.selsek1@gov.si

Uvodni sestanek:
Kontaktna oseba: Martina Horvat Kuzma, 02 535 11 63,

martina.horvat-kuzma@gov.si
Klančine, dvigalo ipd.: ne

5361992

DOM STAREJŠIH RAKIČAN
Ulica dr. Vrbnjaka 1, Rakičan, 9000 MURSKA SOBOTA, tel.: (02) 53216-30, dom.rakican@siol.net, www.ds-rakican.com
Značilnosti projekta: Študentje 1. in 2. letnika se bodo na praksi

najprej seznanili z organizacijo in socialnovarstvenimi storitvami,
ki jih javni zavod Dom starejših Rakičan izvaja (instit. varstvo
starejših, dnevno varstvo, storitev pomoči družini na domu) ter se
seznanili s področno zakonodajo, konceptom gerontološkega
socialnega dela in vlogo stroke socialnega dela v domovih za
starejše.
Pretežni del prakse bodo študentje neposredno povezani z
uporabniki storitve in skupaj z njimi sodelovali pri programih
dnevnih aktivnostih za ohranjanje sposobnosti vsakdanjih
življenjskih aktivnosti, ohranjanje spominskih funkcij, časovne in
prostorske orientacije, ohranjanje kognitivnih in socialnih
spretnosti.
Imeli pa bodo tudi možnost prisostvovati delu v socialni službi in
spoznati vlogo socialnega delavca, veščine in bistvene
specifičnosti, ki jih zahteva delo s starimi ljudmi.
Od študentov se pričakuje osnovno poznavanje in razumevanje
konceptov, teorij in fenomenov, metod in postopkov socialnega
dela ter veščine komuniciranja.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Jožica Hudžar, 02 532 16 30,
jozica.hudzar@dsrakican.si

Klančine, dvigalo ipd.: da

1452991

DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE
Stari trg 63, 8210 TREBNJE, tel.: 07/3462-100, dso_trebnje@siol.net,
www.dso-trebnje.si
Značilnosti projekta: Prijaznost, komunikativnost, empatičnost.

Pripravljenost na pogovore s stanovalci.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Barbara Lorbek, 07/3462-194,
barbara.lorbek@dso-trebnje.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

5994991

ŠENT - METLIKA
Kolodvorska 1, 8330 METLIKA, tel.: 07 3692471, info@sent.si,
www.sent.si
Značilnosti projekta: Glej opis Šent Slovensko združenje za duševno

Klančine, dvigalo ipd.: da

zdravje (Ljubljana)
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Marjetka Vukšinič, 07 3692471,
marjetka.vuksinic@dc.sent.si

5987992

POMURSKI MATERINSKI DOM - Škofijska Karitas
Murska Sobota
Gregorčičeva 4a, 9000 Murska Sobota, tel.: ,
materinski.dom@ms.karitas.si, www.materinskidom.si
Značilnosti projekta:

Klančine, dvigalo ipd.: ne

Od praktikanta pričakujemo naslednje spretnosti :
• Opazovanje
• Vzpostavljanje prvega stika, pristop, predstavitev
• Zapisovanje, dokumentiranje in varovanje osebnih informacij
• Poročanje
• Poslušanje
• Pridobivanje in posredovanje informacij za potrebe uporabnikov
• Timsko delo in delo s skupino
• Strategije razvijanja zavezništev (na organizacijski in osebni
ravni)
• Zagovorništvo
• Krepitev moči uporabnika
• Komuniciranje v skupnostnem in organizacijskem kontekstu
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Vlasta Glavač, 031 522 685,
materinski.dom@ms.karitas.si

5699991

OZARA - NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA
KAKOVOST ŽIVLJENJA - ČRNOMELJ
Ulica 21. oktobra 19/A, 8340 ČRNOMELJ, tel.: 07 30 61 860,
crnomelj@ozara.org, www.ozara.org
Značilnosti projekta: Glej opis pri Ozara Slovenija.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Karmen Žunič, 070 550654,

karmen.zunic@ozara.org
Klančine, dvigalo ipd.: da

6045992

CSD POMURJE
Slovenska ulica 41, 9000 Murska Sobota, tel.: 02 535 11 63, gpcsd.pomur@gov.si, www.csd-slovenije.si/csd-pomurje

Klančine, dvigalo ipd.: ne
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Zavod za pomoč družini na domu Vitica, Gornja
Radgona, so.p.

5477991

SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA socialno svetovalna služba

Partizanska cesta 15, 9250 GORNJA RADGONA, tel.: 031 606 384; 02
5611 520, info@vitica.si, www.vitica.si
Značilnosti projekta: Zavod VITICA je nevladna in neprofitna

ULICA DR. VRBNJAKA 6, 9000 MURSKA SOBOTA, tel.: 02 5123100,
info@sb-ms.si,
Značilnosti projekta:
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Boštjan Mrzlak, 02 5123 120, bostjan.mrzlak@sb-

organizacija na področju socialnega varstva, ki deluje od leta 2014.
Razvijamo podporno okolje s storitvami in programi za starejše in
druge ranljive skupine v njihovem življenjskem okolju.
Izhajamo iz predpostavke, da smo samo s povezovanjem in
skupnim delovanjem različnih akterjev v lokalni skupnosti bolj
učinkoviti pri zadovoljevanju želja in potreb naših uporabnikov.
Storitve in programi Zavoda VITICA so:
- Medgeneracijsko središče TISA – partner v projektu
Večgeneracijski center Pomurja
- Dnevni center I Z A – za osebe s težavami v duševnem zdravju
- Socialno podjetje – operacija »Izdelek patchwork ''Spomini'' v
prepletanju vseh generacij«, operacija »Patcwork od blizu –
oblikovanje, izdelava in trženje«
- pomoč družini na domu (socialna oskrba), socialni servis
- osebna asistenca
- LUČKA – skupnostna skrb za preprečevanje nasilja nad
starejšimi
- informiranje, svetovanje
S programi Zavoda Vitica nagovarjamo vse generacije, da se
vključujejo kot udeleženci, prostovoljci ali kot pobudniki želenih
aktivnosti.
Od praktikanta pričakujemo spoznavanje zavoda ter samega
delovanja zavoda, spoznavanje storitev in programov, ki jih
izvajamo, zakonodaje s področja socialnega varstva, seznanitev s
projektnim delom, različnimi javnimi razpisi, socialnim
podjetništvom ter neposredno delo s starejšimi ljudmi in drugimi
ranljivimi skupinami preko različnih delavnic, ki jih izvajamo.
Študentu omogočamo celostno učenje in spoznavanje socialnega
dela, uporabo metod, konceptov, pristopov ter praktičnega učenja
na vseh področjih našega delovanja.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Zora Borko, 031 606 384, zora.borko@vitica.si

ms.si
Klančine, dvigalo ipd.: ne

5364994

VDC MURSKA SOBOTA
Trstenjakova 69, 9000 MURSKA SOBOTA, tel.: 02 5223640,
vdcms@siol.net, www.vdcms.si
Značilnosti projekta: Vsebina: praksa v storitvi varstva, vodenja in

zaposlitve pod posebnimi pogoji.
- spoznavanje zavoda, vključenih uporabnikov, zakonodaje na
področju dela VDC-ja in aktov zavoda. Vključenost v skupine
uporabnikom v različne zaposlitvene programe-šiviljski,
ustvarjalni, mizarski program, keramični.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Angela Benko Lang, 02/522 36 46,
angela.benko.lang@siol.net
Klančine, dvigalo ipd.: da

5826991

Društvo varnega zavetja Pomurja
p.p. 18, 9240 LJUTOMER, tel.: 02 5848390, 031 442200,
vh.ljutomer@siol.net, www.dvz.si
Značilnosti projekta: Društvo varnega zavetja Pomurja izvaja

program Varna hiša Pomurja. Naš program je dopolnilni program
socialnega varstva in dopolnjuje mrežo pomoči, ki jo izvajajo
socialno varstveni zavodi.
V okviru prakse se od praktikanta pričakuje pripravljenost za delo
z ženskami in otroki, ki so žrtve nasilja. Opravljal-a bo naslednje
naloge:
- uporaba socialno delavskih spretnosti in znanj,
- konkretno delo z otroki uporabnic,
- priprava in izvajanje različnih delavnic za otroke in ženske v
varni hiši,
- pomoč materam pri vzgojnih in drugih težavah njihovih otrok,
- sodelovanje in organiziranje življenja v hiši,
- druge naloge in spretnosti.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Janja Legen, 031 442 200,
vh.pomurja@gmail.com

Klančine, dvigalo ipd.: da

5862992

SeneCura Dom starejših občanov Radenci d.o.o.
Prisojna c. 4a, 9252 RADENCI, tel.: 02 568 46 00, ,
https://radenci.senecura.si
Značilnosti projekta: V našem domu starejših občanov bivajo

starostniki in invalidi, ki potrebujejo razne oblike pomoči, imajo
široko socialno mrežo ali pa so brez le te. Stanovalcem nudimo
številne domske aktivnosti, ki se jih stanovalci udeležujejo glede
na svoje želje in sposobnosti.
Študentom bomo približali ureditev domskega varstva in
zakonodajo, ki pokriva to področje. Posebno pozornost bomo
namenili vzpostavljanju odnosa s starim človekom, specifičnimi
pristopi ter oblikami zadovoljevanja potreb starega človeka.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Goran Kuzma, 051 383270, kuzma@senecura.si

Klančine, dvigalo ipd.: ne

5753994

OZARA - NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA
KAKOVOST ŽIVLJENJA - LJUTOMER

Klančine, dvigalo ipd.: da

Miklošičev trg 3, 9240 LJUTOMER, tel.: 02 585 18 40, info@ozara.org,
www.ozara.org
Značilnosti projekta: Glej opis pri Ozara Slovenija.
Uvodni sestanek: Po dogovoru.
Kontaktna oseba: Manuela Božič, 070 550665,

manuela.bozic@ozara.org
Klančine, dvigalo ipd.: da
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PROSTOVOLJNO DELO V DOBRODELNIH IN HUMANITARNIH ORGANIZACIJAH
Študenti 1. in 2. letnika v okviru prakse, poleg 100 ur mentorirane prakse v učni bazi, opravite tudi 40 ur t.i. dobrodelnega,
humanitarnega, skupnostnega prostovoljnega dela v organizacijah, ki prav tako delujejo na področju socialnega dela. Študenti
socialnega dela ste nepogrešljiv del prostovoljcev ob humanitarnih katastrofah (poplave, žledolom, potres, begunci …), ko se tudi
pojavi večja potreba po prostovoljcih. V času ko ni kriznih razmer, študenti delujete kot prostovoljci v teh organizacijah v okviru
njihove običajne dejavnosti in urnika.
Seznam nekaterih organizacij, kjer je možno opraviti "humanitarni" del prakse:

Slovenska filantropija
Poljanska cesta 12, 1000 Ljubljana
01 4301288, 041 654 726
info@filantropija.org
www.filantropija.org

Društvo Odnos
Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana
041 552 628
drustvoodnos@gmail.com
www.odnos.si

Rdeči križ Slovenije (več enot)
Mirje 19, 1000 Ljubljana
01 2414300
rdeci.kriz@rks.si
www.rks.si

Zavod Krog
Beblerjeva ulica 11, 6000 Koper, Slovenija, 064 199 619
Organizacijska enota Ljubljana
Ul. Hermana potočnika 17, 1000 Ljubljana, Slovenija
041 401 619
info@zavod-krog.si
www.zavod-krog.si

Slovenska karitas (več enot)
Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana
01 3005960
info@karitas.si
www.karitas.si

Društvo Amnesty International Slovenije
Beethovnova ulica 7, 1000 Ljubljana
01 4269377
amnesty@amnesty.si
www.amnesty.si

ADRA Slovenija
Njegoševa 15, 1000 Ljubljana
040 852 007
info@adra.si
www.adra.si

Zveza prijateljev mladine Slovenije (vse enote)
Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana
01 2396720
info@zpms.si
www.zpms.si

Človekoljubno dobrodelno društvo UP
C. Maršala Tita 63, 4270 Jesenice
031 569 340
info@up-jesenice.org
www.up-jesenice.org

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE TOM TELEFON
DIMIČEVA 9, 1000 LJUBLJANA, tel.:
01 23 96 720,
info@zpms.si,
www.zpms.si
Kontaktna oseba: Sandra Murk, 01 239 67 15, sandra.murk@zpms.si

Aktualne informacije za humanitarno delo in projekte, študenti prejmete tudi preko obvestil v e-referatu (VIS).
V poštev pridejo tudi organizacije kot so Taborniki, Skavti, Gasilska društva, ad-hoc projekti v kriznih razmerah, medsosedska
pomoč idr.
Ob koncu leta študent_ka v učno mapo prakse, vloži potrdilo organizacije o opravljenih urah in poročilo o svojem delu.
Stran 28

Razpis prostih mest v učnih bazah 20/21

PRAKSA I., II.

Stran 29

