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Navodilo za vpisovanje
1. Pozorno preberi opise učnih baz (projektov) in izberi 3, kjer bi opravljal/a prakso.
2. Z učnimi bazami in mentorji, ki so razpisali prosta mesta, se ne dogovarjaj sam_a!
3.

Zbiranje prijav se bo začelo v sre. 21.10. ob 20.00 uri, samo preko posebne spletne
prijavnice. https://www.fsd.uni-lj.si/izobrazevanje/studijska_praksa/ucne_baze/

4. V prijavnico boš vpisal_a največ tri želje. Prijavnice bodo razporejene po času oddaje in po
tem ključu zapolnjena prosta mesta. V naslednjih dneh bo na VISu objavljena razporeditev
študentov po učnih bazah, kjer boš lahko videl/a, v katero učno bazo si razporejen/a.
5. Po 4.11. vzpostavi stik (z mentorico ali kontaktno osebo v organizaciji) in se dogovori glede
prvega dne prakse in drugih posebnostih.
6. Za dodatne informacije kontaktiraj koordinatorja prakse
7. Datumi povezani s prakso https://www.fsd.uni-lj.si/izobrazevanje/studijska_praksa/rokovnik/
8. Če si učno bazo, ki je ni v razpisu, najdeš sam/a ali se dogovoriš z eno tistih, ki letos niso
razpisale mest za prakso (glej prilogo), najkasneje do 4.11. izpolni tole prijavnico. O ustreznosti
učne baze se posvetuj z mentorjem_ico na FSD in koordinatorjem prakse. Osnovni pogoj je,
da organizacija deluje na področju socialnega dela, da ima uporabnike in zagotovljeno
mentorstvo socialnega delavca ali socialne delavke.
Učne baze so v razpisu označene glede na primernost po posameznih smereh študija.
(Če učna baza, ki si jo izbral/a, ni priporočena za tvojo smer študija, se posvetuj z mentorjem oz. mentorico na FSD):

DO
DZ
ML
PP
SP
ST

- Socialno delo v delovnem okolju, (ment. Anže Jurček)
- Duševno zdravje v skupnosti,
(ment. Juš Škraban)
- Socialno delo z mladimi,
(ment. Tadeja Kodele)
- Psihosocialna podpora in pomoč, (ment. Mojca Šeme)
- Socialna pravičnost in vključevanje, (ment. Sara Pistotnik)
- Socialno delo s starimi,
(ment. Anamarija Kejžar)

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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6029997 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

Področje dela Služba ZUPJS
Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev - 7 mest
Koordinatorji invalidskega varstva - 2 mesti
Kontaktna oseba: Mentorji
Klančine, dvigalo ipd.: ne

CSD LJUBLJANA
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana,
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Praktikanti/ke se bodo na praksi v času usposabljanja seznanili:
• z vsemi pravnimi predpisi na področju soc. varstva in predpisi, ki
so pravni vir za delo na centrih za socialno delo za področja: varstvo
družine, otrok in mladostnikov ter odraslih nad 65 let; varstvo oseb s
posebnimi potrebami, pravice iz javnih sredstev; obravnavo nasilja
in urejanje odvisnosti od alkohola rejništvo in posvojitve,
• s pojmom in organizacijo dejavnosti soc. varstva,
• administrativnimi deli in nalogami,
• z vrstami in osnovnimi vsebinami posameznih soc. varstvenih
storitev,
• s pravicami, vlogo in položaju uporabnika pri izbiri in zagotavljanju
storitev,
• z opredelitvijo in vlogo strok ter pravice in obveznosti strok.
delavca,
• z značilnimi strok. postopki ter metodami dela na področju soc.
varstva in
• s kodeksom etičnih načel v soc. varstvu.
• na področju Prve socialne pomoči se bodo praktikanti podrobneje
seznanili s socialno varstveno storitvijo Prva socialna pomoč (SVS
PSP), ki je namenjena vsem uporabnikom, ki se znajdejo v socialni
stiski ali težavi (materialna stiska, težave v družinskih in partnerskih
odnosih, nasilje v družini, starševska in vzgojna nemoč, posledice
tveganega in škodljivega pitja alkohola, druge zasvojenosti,
informacije o pravicah iz javnih sredstev in pravicah na podlagi
Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, oskrba
bolnih in ostarelih oseb, težave v odnosih z drugimi ljudmi, ostale
stiske in težave). Namen storitve je podpora pri prepoznavanju in
opredelitvi socialne stiske ali težave, seznanitev z možnimi oblikami
pomoči v okviru centra za socialno delo in posledicami oziroma
obveznostmi, ki sledijo izbiri pomoči, predstavitev in seznanitev z
mrežo in programi izvajalcev, ki lahko uporabnici oziroma
uporabniku nudijo pomoč izven centra za socialno delo.
• na področju Posvojitev in rejništva: se bodo praktikanti seznanili z
urejanjem namestitve otroka v rejniško družino in spremljanjem
rejništva, delo s kandidati za rejnike, izdelava ocene o primernosti,
vpis v register, urejanje statusa rejnika, izobraževanje rejnic in
rejnikov, skupinsko in skupnostno socialno delo (skupine za
rejnike/rejnice). Na področju posvojitev delo s posvojitelji (pridobitev
informacij, izdelava socialnega poročila in priprava parov na
posvojitev), posvojitev (delo z biološkimi straši, priprava
posvojiteljske družine na posvojitev in odločitev o posvojitvi otroka),
enostranska posvojitev)
• na področju dela s starimi, njihovimi svojci, se bodo praktikanti
seznanili s povezovanjem z drugimi institucijami (sodišče,
zdravstveni domovi, bolnišnice, domovi za starejše,…). S
spoznavanjem zakonodaje na področju skrbništva, s spoznavanjem
zakona o upravnem postopku, ter z delom z uporabniki, katerim je
CSD skrbnik in terenskim delom (obiski na domu pri uporabnikih).
Seznanili se bodo tudi s spremljanjem dela pri postopkih postavitve
pod skrbništvo.
• na področju družine, se bodo praktikanti seznanili z področjem
varstva otrok in mladostnikov – namestitve v zavode, sodelovanje s
sodišči in zavodi, kamor nameščamo otroke, s terenskim delom.
• na področju dela Služba ZUPJS, se bodo praktikanti seznanili z
uveljavljanjem pravic iz javnih sredstev,
• na področju programov in drugih notranjih organizacijskih enot
CSD Ljubljana, kot so Zavetišče za brezdomce, Krizni center za
mlade, Materinski dom in Krizni center za otroke – Palčica, ter s
področja Koordinatorjev invalidskega varstva in obravnave v
skupnosti se bodo praktikanti seznanili z vsebinami, ki se tičejo teh
opisanih področij dela.

45994 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD LJUBLJANA - LJ BEŽIGRAD
EINSPIELERJEVA 6, 1000 LJUBLJANA,
tel.: 01 3001801, www.csd-lj-bezigrad.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Glej opis različnih področij pri CSD Ljubljana!
Prva socialna pomoč - 1 mesto
Varstvo otrok in družine, Rejništvo – 3 mesta
Kontaktna oseba: Mentorji
Klančine, dvigalo ipd.: da

46991 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD LJUBLJANA - LJ CENTER
Dalmatinova ul. 2, 1000 LJUBLJANA,
tel.: 01 4750800, 051/368-869,
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Glej opis različnih področij pri CSD Ljubljana!
Starševsko varstvo in družinski prejemki - 1 mesto
Kontaktna oseba: Mentor
Klančine, dvigalo ipd.: da

47995 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD LJUBLJANA - LJ MOSTE - POLJE
Zaloška 69, 1000 LJUBLJANA,
tel.: 01 5873400, www.csd-ljmostepolje.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Glej opis različnih področij pri CSD Ljubljana!
Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev – 2 mesti
Skrbništvo – 1 mesto
Družina – 1 mesto
Rejništvo in pokazenska obravnava polnoletnih – 1 mesto
Kontaktna oseba: Mentorji
Klančine, dvigalo ipd.: da
48999 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD LJUBLJANA - LJ ŠIŠKA
CELOVŠKA CESTA 150, 1000 LJUBLJANA,
tel.: 01 583 98 51, www.csd-lj-siska.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Glej opis različnih področij pri CSD Ljubljana!
Varstvo otrok in družine – 4 mesta
Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev – 3 mesta
Prva socialna pomoč – 1 mesto
Mladostniki – 1 mesto
Kontaktna oseba: Mentorji
Klančine, dvigalo ipd.: da

5502993 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD LJUBLJANA - LJ VIČ - RUDNIK
TRŽAŠKA CESTA 40, 1000 LJUBLJANA,
tel.: 01 200 21 00, www.csd-lj-vicrudnik.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Glej opis različnih področij pri CSD Ljubljana!
Socialno varstvene storitve in krizne intervencije – 3 mesta
Kontaktna oseba: Mentorica.
Klančine, dvigalo ipd.: da
2180992 - Priporočljivo za področje: ML, PP, DO, VZ

CSD Ljubljana Moste Polje - CONA Fužine
Preglov trg 12, 1120 LJUBLJANA,
tel.: 041/ 553 569, https://www.facebook.com/conafuzine/
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
V CONI se srečujejo otroci in mladostniki iz Fužin, ki prihajajo iz
socialno in ekonomsko ogroženih družin, in se spoprijemajo z

Od študentov na praksi pričakujemo predvsem pripravljenost na
sodelovanje in pa teoretična znanja, znanje računalništva,
sposobnost za timsko delo, komunikacijske veščine.
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vedenjskimi, čustvenimi in učnimi težavami ter stiskami. Dejavnosti
programa so usmerjene v izboljšanje kakovosti preživljanja prostega
časa otrok in mladostnikov, učenje novih, ustreznejših oblik vedenja
in v treninge socialnih veščin.
Praksa študentov obsega spoznavanje in kasnejše udejanjanje in
samostojno izvajanje osnovnih in specifičnih postopkov dela z
mladostniki in njihovimi družinami, individualno načrtovanje,
organizacijo in izvajanje skupnostnih projektov.
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 in zapisovanja.
Kontaktna oseba: Nadja Kozminčuk, 041/553 569, fuzine@conacsdlj.si
Klančine, dvigalo ipd.: ne

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
- individualno delo z otrokom oz. mladostnikom
- delo na šoli
- učna pomoč
- prisotnost pri skupinskih intervizijah
- delo s starši – prisotnost pri razgovorih
- sodelovanje (udeležba) na timskih sestankih (v šoli, na CSD)
- sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju skupnih aktivnosti
- spoznavanje področij dela na CSD (kroženje)
Od praktikantov se pričakuje:
- veselje do dela z otroki in mladostniki,
- resen in odgovoren odnos do dela,
- samoiniciativnost,
- komunikativnost.
Kontaktna oseba: Ana Škrbec, 040 161 010,
ana.skrbec@gmail.com
Klančine, dvigalo ipd.: ne

5913992 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML, DZ

CSD Ljubljana Moste Polje - CONA Korak
Preglov trg 15, 1000 LJUBLJANA,
tel.: 01 5206 440, http://www.drustvospm.si/csd-mostepolje#program-korak
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
CONA Korak se nahaja v Fužinah in je dnevni center za starejše
mladostnike s težavami v odraščanju. Vključenost je anonimna in
brezplačna. V program so vključeni starejši mladostniki, ki zaradi
težav v odraščanju doživljajo različne psiho-socialne 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.
Praksa študentov obsega individualno družabništvo in delo s
skupino. Od praktikanta se pričakuje veselje do dela z mladimi ter
spretnosti poslušanja, empatije in zapisovanja. Med prakso bodo
imeli priložnost spoznati delo z različnimi ranljivi skupinami. V večini
gre za osebe, ki preživljajo hude finančne in stanovanjske stiske,
psihosocialne in družinske težave, neizobraženi, otroci in
mladostniki z osebnostnimi, vedenjskimi, učnimi težavami in
podobno. Metode dela znotraj programa so naslednje: individualno
svetovanje, delo s skupino, mediacija, družinsko svetovanje,
izvajanje preventivno-informativnih delavnic, terensko delo in
športno-rekreativne dejavnosti.
Kontaktna oseba: Staš Štrukelj, 040 777 885, korak@cona-csdlj.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

5850991 - Priporočljivo za področje: ST, PP, DO, DZ

DEOS d.o.o. - CENTER STAREJŠIH TRNOVO
Devinska ul. 1, 1000 LJUBLJANA,
tel.: 08/2002-502, https://www.deos.si/trnovo/
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Študen/kat se bo seznanil/a z delom socialne službe, postopki in
drugimi področji ter oblikami dela v domu. Spoznal/a bo način
življenja v domu in življenjski svet uporabnikov. Skozi prakso bo
pridobiva/al in poglabljal/a kompetence ter razvijal/a spretnosti, ki so
pomembne v socialnem delu. Študen/kat bo sodeloval/a v
aktivnostih znotraj doma, v skupinskih ter individualnih druženjih s
stanovalci. Od študenta/ke pričakujemo motiviranost za delo s
starimi ljudmi, spoštljiv odnos, empatijo, vestnost in
samoiniciativnost.
Kontaktna oseba: Tjaša Dolgan, 08/2002-502,
sociala.trnovo@deos.si
Klančine, dvigalo ipd.: ne
121992 - Priporočljivo za področje: ST, PP, DO, DZ

DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA - MOSTE - POLJE
OB SOTOČJU 9, 1000 LJUBLJANA,
tel.: 01 5843721, www.dso-moste.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Študentje se seznanijo s potekom življenja in sobivanja v socialno
varstvenem zavodu. Srečali se bodo s prošnjami za sprejem v
institucionalno varstvo ter vso pripadajočo dokumentacijo,
sodelovali pri sprejemu novih stanovalcev, opazovali potek dela
pred in po sprejemu ter bili vključeni v proces nudenja pomoči novo
sprejetim stanovalcem. Naučili se bodo vzpostavljanja delovnega
odnosa z uporabniki, uporabljati metode socialnega dela v praksi ter
spoznali delo strokovnega tima in multidisciplinarno sodelovanje.
Seznanili se bodo z delom Komisije za sprejem in Komisije za
spremembo kategorije oskrbe, evidentiranjem in pripravo
dokumentacije, spoznali bodo zakonodajo na področju Socialnega
varstva in zakonske akte, ki urejajo institucionalno varstvo. Študenti
bodo navezovali stike s stanovalci in tako spoznali vlogo socialnega
delavca v Domu. Spoznali bodo tudi področja zagovorništva in
skrbništva ter sodelovanje z drugimi ustanovami (CSD, bolnišnice,
društva itd.).
Študenti lahko sodelujejo tudi v skupini za samopomoč
stanovalcem/kam, so prisotni na oddelku doma, kjer opazujejo
potek dela ter dobijo vtis o življenju v domu. Sodelujejo tudi pri
izvedbi večjih prireditev namenjenih stanovalcem/kam.
Kontaktna oseba: Ana Čandek, 01-58-43-721,
socialna.sluzba@dso-moste.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

5727992 - Priporočljivo za področje: ML, PP, DO, VZ

CSD Ljubljana Moste Polje - CONA MOST
Zaloška 69, 1000 LJUBLJANA,
tel.: 040 161 010, www.csd-ljmostepolje.si/most
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Smo dnevni center za otroke in mladostnike s težavami v
odraščanju Cona Most, ki deluje pod okriljem Centra za socialno
delo Ljubljana, enota Ljubljana Moste – Polje.
Ciljna populacija naših dejavnosti so otroci in mladostniki s težavami
v odraščanju in prikrajšani za primerno družinsko življenje.
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
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1109992 - Priporočljivo za področje: DZ, PP, ML, DO

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
Kontaktna oseba: Zana Fabjan Blažič, , zanafabjan@gmail.com
Klančine, dvigalo ipd.: ne

DRUŠTVO PROJEKT "ČLOVEK"
Malenškova 11, 1000 LJUBLJANA,
tel.: 01 5423746, www.projektclovek.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Praksa bo potekala v Terapevtska skupnost za zasvojene osebe s
pridruženimi težavami v duševnem zdravju in Centru za
reintegracijo. Oba podprograma se nahajata v Ljubljani.
Poleg omenjenih dveh pa še v Sopotnici pri Škofji Loki, in sicer
Terapevtska skupnost za zasvojene starše z otroki in klasična
terapevtska skupnost.
Študenti bodo imeli možnost spoznati osnove adiktologije in pridobiti
izkušnje dela z zasvojenimi. Terapevtska skupnost je metoda dela z
zasvojenimi, kar pomeni, da bodo študenti deloma vključeni v
proces psiho – socialne rehabilitacije zasvojenih. Smo edina
organizacija v Sloveniji, ki ima priznano Terapevtsko skupnost po
mednarodnih kriterijih, kar pomeni, da bodo študenti lahko pridobili
edinstvene izkušnje na področju dela z zasvojenimi. Prisotni bodo
lahko na organiziranih aktivnostih, prostočasnih aktivnostih, delovni
terapiji kot tudi na terapevtskih obravnavah in timskih sestankih.
Pričakujemo:
• abstinenca od nedovoljenih drog,
• zdrav odnos do alkohola,
• zaželena vključitev v skupino prostovoljcev in izobraževanja,
• pozitiven odnos do otrok (program za zasvojene starše z otroki),
• izvedba seminarja oz vodenje ene skupine za uporabnike v
dogovoru z delavci.
Kontaktna oseba: Ada Glažar, 031 311 979,
ada.glazar@projektclovek.si
Klančine, dvigalo ipd.: ne

5974992 - Priporočljivo za področje: DZ, PP, DO, ML

DRUŠTVO ZA ZMANJŠEVANJE ŠKODE ZARADI DROG STIGMA
(VARNA HIŠA)
Hacquetova 9, 1000 LJUBLJANA,
tel.: 030/696-398, http://varna-hisa.drustvo-stigma.si/
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Področje dela: Varna hiša
mentorica: Neva Faninger, uni.dipl. soc. del.,
neva.vhstigma@gmail.com
• Zasvojenosti
•Nasilje nad ženskami
• Ranljive, stigmatizirane skupine
Naloge:
• pomoč pri izvajanju programa Varna hiša za uporabnice
nedovoljenih drog, ki so žrtve nasilja
• izvajanje delavnic in izobraževanj za manj tvegan način življenja,
organizacija izletov
• spremljanje uporabnic drog v druge službe (motiviranje in
zagovorništvo)
• svetovanje, nudenje pomoči in podpore pri urejanju življenja
• nudenje informacij o drugih možnih oblikah pomoči
Spretnosti:
• osnovna znanja s področja drog in spolno prenosljivih bolezni
• komunikativnost, odprtost, odgovornost, zaupnost, veselje do dela
z ranljivimi skupinami
• načrtovanje inovacij s poudarkom na udejanjanju uporabniške
perspektive pri raziskovanju potreb, načrtovanju in izvajanju storitev
Kontaktna oseba: Neva Faninger, 030/696-398,
neva.vhstigma@gmail.com
Klančine, dvigalo ipd.: ne

5754992 - Priporočljivo za področje: DZ, PP, DO

Društvo prostovoljcev VZD – Dnevni center za brezdomce in
Zavetišče za brezdomce
Plečnikov podhod 1, 1000 LJUBLJANA,
tel.: 01 425 30 93, www.brezdomec.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Študentje bodo delo z brezdomnimi spoznavali na treh področjih:
terensko delo z brezdomnimi po ljubljanskih ulicah, dnevni center za
brezdomce in nastanitveni programi. Pri delu se bodo konkretno
soočali z izzivi, ki jih prinaša življenje na ulici. Z mentorskih
spremljanjem se bodo učili metod dela ter načine reševanja stisk na
ulici. Vzporedno bodo spoznavali specifične značilnosti
brezdomstva in samo organizacijo dela. V dnevnem centru bodo
aktivno sodelovali pri vodenju različnih delavnic za opolnomočenje
brezdomnih (kuharske, ustvarjalne, pogovorne itd.).
Z individualnim spremljanjem brezdomnih se bodo učili podajanja
ustreznih informacij, urejanja socialnega statusa brezdomnih,
iskanja primernih nastanitev itd. Spoznavali bodo timsko delo,
vodenje, koordinacijo, se seznanili s strokovnim socialnim delom ter
spremljali psihosocialno in socialno pomoč brezdomnim. Pri
reševanju brezdomske problematike bodo študentje skupaj s
strokovnim delavcem sodelovali s centri za socialno delo, zavodom
za zaposlovanje, bolnišnicami 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.
Kontaktna oseba: Urška Smerkolj, 040 187 796,
smerkolj.urska@gmail.com
Klančine, dvigalo ipd.: da

6013991 - Priporočljivo za področje: ST, PP, DO, ML

Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana
Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana,
tel.: (01) 234 44 02, www.cene-stupar.si/
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Praksa bo potekala v Javnem zavodu Cene Štupar – CILJ,
prvenstveno v okviru Večgeneracijskega centra NšPlac Ljubljana (v
nadaljevanju VGC) poleg pa še v drugih programih in projektih
zavoda (Karierni center za mlade, svetovanje, Središče za
samostojno učenje z učno pomočjo mladostnikom ter migrantom
tudi kot pomoč pri učenju slovenskega jezika...
Od študentov se pričakuje proaktivnost, želja po delu z ljudmi iz
različnih ranljivih skupin, odgovornost, zanesljivost, fleksibilnost in
motiviranost. Pričakujemo spoštljiv in korekten odnos do
uporabnikov in zaposlenih, spoštovanje zaupnosti, upoštevanje
dogovorov.
Študent bo 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), raznih prireditvah in
koordiniranju institucije s širšim družbenim okoljem (posamezniki,
institucijo, lokalno skupnostjo…). Študent bo spoznal razlike pri
delu s posameznikom ali s skupino, kako se vodi skupine, razlike
med malimi in velikimi skupinami. Spoznal bo različne metode in
oblike dela z različnimi uporabniki in njihovimi specifikami (odrasle
osebe, mladostniki, osebe s težavami v duševnem zdravju, tujci …).
Spoznal bo tudi pomen informiranja aktivnosti v različnih okoljih.
Pridobil bo znanja in zavedanju o pomenu, možnostih in oblikah

6047992 - Priporočljivo za področje: SP

Društvo Super Mario
Aljaževa 28, 1000 Ljubljana,
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
(praksa bo potekala v Ambasadi Rog, 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
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stalnega, vseživljenjskega osebnega izobraževanja, spodbujanja
lastnega osebnega in profesionalnega razvoja. Študent bo imel
možnost soustvarjati program, se izraziti z lastnimi viri moči in se
preizkusiti v različnih vlogah VGCja, tudi z izvedbo lastnih delavnic
oz. projektov. Dobil bo priložnost izkušnje dela tako s
posameznikom in s skupino.
Kontaktna oseba: Nataša Turk, 031 600 410, natasa.turk@cenestupar.si
Klančine, dvigalo ipd.: ne

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. Po predhodnem dogovoru z mentorjem bo
lahko samostojno vodil-a zastavljen projekt v centru v skladu z
določili zavoda. S svojim projektom bo tako pritegnil tako stalne
obiskovalce centra, kot tudi navdušil nove z izborom zanimivega
programa in lastnega angažmaja. Praktikant-ka bo pridobil-a
osnovne kompetence in veščine na področju dela z mladimi.
Kontaktna oseba: Nina Orlić, 051 659 030, nina.orlic@mladizmaji.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

5759992 - Priporočljivo za področje: ML, PP, DO, VZ

JZ MLADI ZMAJI - ČETRTNI MLADINSKI CENTER BEŽIGRAD
VOJKOVA 73, 1000 LJUBLJANA,
tel.: 051/659-025, www.mladizmaji.si/bezigrad
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Naloge bodo zajemale neformalno druženje z mladimi, ki
vsakodnevno obiskujejo center, pomoč pri učenju, nudenje
psihosocialne opore, spoznavanje sveta uporabnikov in njihovih
družin, pomoč pri načrtovanju in izvedbi projektov, aktivnosti centra,
spoznavanje dela in nalog koordinatork pri vodenju centra ter
pomoč koordinatorkama in tako pridobivanje znanj in spretnosti za
delo v mladinskih centrih, načrtovanje in vodenje projektov,
soustvarjanje projektov v lokalni skupnosti. Imeli bodo možnost
udeležbe na rednih in občasnih aktivnostih centra (sestanki delovnih
skupin, srečanja in mreženje z drugimi organizacijami). Dobrodošle
so tudi ideje praktikantov_k, spodbujeni_e bodo, da izvedejo lastne
aktivnosti.
Pričakujemo resnost, zanesljivost, veselje do dela z
otroki/mladostniki, sodelovanje z mentorico, uporabo teoretičnih
znanj v praksi, udeležbo na mesečnih sestankih prostovoljcev,
intervizijah zaposlenih in udeležbo na uvodnem izobraževanju, ki bo
potekalo v soboto, 21. novembra (oziroma ponovitev v letu 2021,
natančnejši termini znani naknadno) in kjer bodo praktikanti izvedeli
ogromno zanimivih in koristnih informacij za lažje delo v mladinskem
centru. Prav tako načrtujemo usposabljanja za podporo praksi
tekom leta.
Kontaktna oseba: Maja Majcen, 051 659029,
maja.majcen@mladizmaji.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

5758992 - Priporočljivo za področje: ML, PP, DO, VZ

JZ MLADI ZMAJI - ČETRTNI MLADINSKI CENTER ZALOG
Zaloška 220, 1000 LJUBLJANA,
tel.: 051 650 023, www.mladizmaji.si/zalog/
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Praktikant-ka bo deloval-a na področju mladinskega dela, v
mladinskem centru Zalog 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. Po predhodnem dogovoru z mentorjem bo
lahko samostojno vodil-a zastavljen projekt v centru v skladu z
določili zavoda. S svojim projektom bo tako pritegnil tako stalne
obiskovalce centra, kot tudi navdušil nove z izborom zanimivega
programa in lastnega angažmaja. Praktikant-ka bo pridobil-a
osnovne kompetence in veščine na področju dela z mladimi.
Kontaktna oseba: Jon Žagar, 051 282 140, jon.zagar@mladizmaji.si
Klančine, dvigalo ipd.: ne

5869993 - Priporočljivo za področje: ML, PP, DO, VZ

JZ MLADI ZMAJI - ČETRTNI MLADINSKI CENTER ČRNUČE
Dunajska 367, 1000 LJUBLJANA,
tel.: 051/659-029, 051/659-026, www.mladizmaji.si/crnuce
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Praktikant bo deloval na področju mladinskega dela, v mladinskem
centru in po potrebi na terenu.
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.
Kontaktna oseba: Urška Arnšek, 051/659-023,
urska.arnsek@mladizmaji.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

6046991 - Priporočljivo za področje:

JZ Mladi zmaji – Mobilni mladinski center Ljuba in Drago
Resljeva cesta 18, 1000 Ljubljana,
tel.: 051 625 232, www.mladizmaji.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Od praktikantov višjih letnikov pričakujemo motiviranost za delo z
mladimi, ki se neorganizirano družijo na ulici. Samostojnost pri
navezovanju stikov z mladimi in prepoznavanju njihovih potreb.
Pripravljeni morajo biti na razgibano, fleksibilno in raznoliko delo v
popoldanskem času in ob sobotah v mobilnem mladinskem centru
in na terenu. Naloge praktikanta bodo zajemale neformalno
druženje z mladimi, ki se družijo na ulici, prepoznavanje njihovih
potreb in sposobnosti, pomoč mladim pri načrtovanju in izvedbi
projektov, sodelovanje pri vseh aktivnosti na terenu, spremljanje
dela in nalog koordinatorja pri vodenju mobilnega mladinskega
centra, samostojno načrtovanje, izvajanje in evalviranje lastnih
projektov, sooblikovanje programa... Imeli bodo možnost udeležbe

5803992 - Priporočljivo za področje: ML, PP, DO, VZ

JZ MLADI ZMAJI - ČETRTNI MLADINSKI CENTER ŠIŠKA
Tugomerjeva 2, 1000 LJUBLJANA,
tel.: 051 659 027, www.mladizmaji.si/siska/
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
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na ostalih morebitnih aktivnostih izven terenov, v ostalih mladinskih
centrih javnega zavoda in drugih dejavnostih. Od praktikanta se
pričakuje samoiniciativnost, občutek za delo z mladimi, z ranljivimi
skupinami, samostojno prepoznavanje potreb mladih, samostojno
vključevanje v aktivnosti, dobrodošle so ideje in želje po izvedbi
njihovih lastnih aktivnosti.
Kontaktna oseba: Petra Filipič, 051 625 232,
ljubaindrago@mladizmaji.si
Klančine, dvigalo ipd.: ne

Kontaktna oseba: Perica Radonjić, 01 2361222, 041/419 121,
kcmlj@gov.si
Klančine, dvigalo ipd.: ne
1459992 - Priporočljivo za področje: ML, PP, DO, VZ

OŠ Martina Krpana - Ljubljana
Gašperšičeva 10, 1000 LJUBLJANA,
tel.: 01 520 86 40, 051437675, www.os-mk.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
- Podrobnejša seznanitev s področji dela in nalogami šolske
svetovalne službe v osnovni šoli.
- Seznanitev z šolsko zakonodajo.
- Seznanitev s šolsko dokumentacijo.
- Seznanitev z vzgojno izobraževalnim procesom (hospitacije pri
pouku, vključevanje v preventivne programe, udeležba na dnevih
dejavnostih, ekskurzijah, sodelovanje pri interesnih dejavnostih in
drugih oblikah razširjenega programa, sodelovanje na konferencah
učiteljskega zbora, strokovnih kolegijih, timskih sestankih v šoli in v
drugih institucijah).
- Možnost aktivnega sodelovanja v preventivnih projektih in
vsebinah na razrednih urah od 1. do 9. razreda (priprava in izvedba
delavnic).
- Individualno in skupinsko delo z učenci (načrtovanje in
soustvarjanje pomoči, učna pomoč, druženje in podpora, pogovor z
učenci, učitelji in starši, prenos teoretičnih konceptov socialnega
dela v prakso pri delu z uporabniki).
- Seznanitev in sodelovanje v posameznih korakih v postopku
usmerjanja učencev s posebnimi potrebami in soustvarjanje
izvirnega delovnega projekta pomoči.
- Delo z nadarjenimi učenci (seznanitev s postopkom prepoznavanja
nadarjenih učencev v osnovni šoli, aktivna udeležba na delavnicah
za nadarjene učence).
- Spremljanje in izvajanje posameznih korakov na področju karierne
orientacije in vpisa v srednjo šolo.
- Poglabljanje spretnosti vzpostavljanja delovnega odnosa in
ustvarjanja izvirnih projektov pomoči in podpore za posamezne
učence in skupine učencev.
- Delo z malo skupino (delavnice za učence s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja).
- Sodelovanje z zunanjimi institucijami (druge OŠ, srednje šole,
Svetovalni center, Center za socialno delo, Svetovalnica Fužine,
CONA Fužine, Skala, zdravstvene ustanove …)
Kontaktna oseba: Iris Kravanja Šorli, 01/5208644, 051 437 675,
iris.sorli@gmail.com
Klančine, dvigalo ipd.: ne

5697992 - Priporočljivo za področje: DZ, SP, PP, DO

KRALJI ULICE - Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev
Pražakova ulica 6, 1000 LJUBLJANA,
tel.: 059 022 503, www.kraljiulice.org
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Praktikantke in praktikanti bodo spoznali delovanje nevladne
organizacije, strokovne metode dela z brezdomnimi in timsko delo.
Prav tako se bodo seznanili z mrežo organizacij, ki delujejo na
področju brezdomstva. Vključevali se bodo v različne programe in
aktivnosti društva.
Delo v dnevnem distribucijskem centru:
• dežuranje v času odprtosti centra,
• sodelovanje na timskih sestankih,
• družabništvo,
• spremstvo in zagovorništvo,
• sodelovanje pri pripravi časopisa Kralji ulice,
• priprava prispevkov skupaj z uporabniki,
• pretipkavanje na roko napisanih prispevkov.
Terensko delo:
• navezovanje stikov z uporabniki, ki še ne uporabljajo storitev
društva,
• stalno obiskovanje uporabnikov, ki si tega želijo.
Nastanitvena podpora in antideložacijska dejavnost:
• obiski na domu,
• praktična pomoč na domu,
• spremljanje,
• sodelovanje pri rednih sestankih tima in uporabnikov.
Točka skupnostnega in medgeneracijskega povezovanja:
• pomoč in organizacija različnih dogodkov v dveh skupnostnih
prostorih.
Univerza pod zvezdami:
• pomoč ali samostojno izvajanje različnih socialno-kulturnih
delavnic,
• sodelovanje pri športnih aktivnostih z brezdomnimi (nogomet,
namizni tenis…).
Slišanje glasov:
• sodelovanje in soorganizaranje samopomočnih skupin za ljudi, ki
slišijo glasove.
Nevid(e)na Lublana:
• sodelovanje pri organizaciji vodenih ogledov Ljubljane (vodniki z
izkušnjo brezdomstva vam pokažejo drugo plat Ljubljane iz njihove
perspektive in videnja mesta).
Od praktikantk in praktikantov pričakujemo spoštovanje načela
zaupanja (varovanje osebnih podatkov uporabnikov), poznavanje in
upoštevanje kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu, točnost,
zanesljivost, odprtost in fleksibilnost.
Kontaktna oseba: Matjaž Oven, 030323306,
matjaz.oven@kraljiulice.org
Klančine, dvigalo ipd.: da

1090991 - Priporočljivo za področje: DO

SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE
Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA,
tel.: 01/292 7310, www.szslo.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Namen in cilji praktičnega dela so, da se praktikant:
- podrobneje seznani z opravili in vlogo strokovnega delavca in
strokovne službe Socialne zbornice Slovenije ter širšega področja
socialnega varstva;
- razvija spretnosti in veščine za ravnanja na področju socialnega
menedžmenta (načrtovanje, izvedba, timsko delo in evalvacija
akcijskega projekta v času prakse);
- nauči oblikovati konkretne predloge v skladu s programom prakse
in pri tem umesti svoja pričakovanja pri sami izvedbi akcijskega
projekta v času prakse.
Poudarek je na izvajanju opravil s področja javnih pooblastil in
drugih nalog, ki jih Socialna zbornica opravlja po Zakonu o
socialnem varstvu ter za potrebe svojih članov.
Kontaktna oseba: Nebojša Golić, 01/292 7310,
nebojsa.golic@szslo.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

1120993 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML

KRIZNI CENTER ZA MLADE - CSD LJUBLJANA
Podmilščakova ulica 20, 1000 LJUBLJANA,
tel.: 01/236 1222, 041/419 121, http://csd-lj-bezigrad.si/kcm/
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Delo v kriznem centru za mlade.
Mentorji:
Majda Pečenik, 012361222, kcmlj@gov.si, 1×4 letnik
Ivan Platiša, 012361222, kcmlj@gov.si, 2×4letnik
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814992 - Priporočljivo za področje: ST, PP, DO

zaposlitve, spremlja se uresničevanje dogovorov, ki se jo prilagajajo
morebitnim novim okoliščinam.
V procesu je stranka odgovorna za zaposlitvene cilje in
uresničevanje dogovorov zaposlitvenega načrta, svetovalec pa za
izbor metod, ki vodijo do ciljev in za spremljanje obravnave.
Poglobljeno karierno svetovanje- Svetovalni proces
Osnova za vključitev v poglobljeno karierno svetovanje je dogovor s
stranko, zapisan v zaposlitvenem načrtu.
Poudarek procesa je v prvi fazi na razjasnitvi kompleksne situacije,
v kateri je stranka in v podpori pri življenjskih spremembah. Šele
nato se lahko stranka in svetovalec usmerita na reševanje kariernih
izzivov.
Svetovalec osvetli omejujoča stališča stranke, odnos do iskanja
zaposlitve, oziroma lastne kariere. Stranki pomaga najti lastne vire
za povečanje zaposljivosti.
Kontaktna oseba: Traudi Omejc Mihalič, 014790257, traudi.omejcmihalic@ess.gov.si
Klančine, dvigalo ipd.: ne

SPOMINČICA-ALZHEIMER SLOVENIJA-SLOVENSKO
ZDRUŽENJE ZA POMOČ PRI DEMENCI
Linhartova 13, 1000 LJUBLJANA,
tel.: 01 25 65 111, www.spomincica.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
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:
- seznanitev z delom in aktivnostmi Spominčice
- spoznavanje delovanja nevladnih organizacij na področju
socialnega varstva
- sodelovanje na dogodkih s področja demence in socialnega
varstva
- svetovalna dejavnost na področju demence in spoznavanje oblik
pomoči osebam z demenco in njihovim svojcem v skupnosti ter
pravic iz socialnega varstva
- spoznavanje pomembnih dokumentov na področju demence
- spoznavanje timskega in projektnega dela
- prevajanje strokovnih prispevkov iz slovenščine v angleščino in
obratno
- evalvacija in raziskovalno delo na področju demence
Pričakuje se veselje do dela s starejšimi, osebami z demenco,
vestnost, zanesljivost, računalniška pismenost ter znanje
angleškega jezika.
Kontaktna oseba: Maša Bastarda, 01 25 65 111,
masa.bastarda@spomincica.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

1166991 - Priporočljivo za področje: ML, PP, DO, VZ

Zavod Salesianum, OE Skala
Ob Ljubljanici 36, 1000 LJUBLJANA,
tel.: 041 798 557, www.skala.je
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Naš program je preventivne narave in je namenjen otrokom od 6. do
15. leta starosti. 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
• izvedba projekta po lastni želji oz v skladu z delovanjem
organizacije
- s posameznikom:
• osebno spremljanje – druženje z mladostnikom 1x/teden po 2 uri,
pomoč pri učnih in drugih osebnih težavah mladostnika
Od prostovoljcev, praktikantov pričakujemo samoiniciativnost,
motiviranost za delo, odgovornost in izpolnjevanje dogovora.
Kontaktna oseba: Polona Kos, 031/780-651,
kos.polona@gmail.com
Klančine, dvigalo ipd.: ne

2098992 - Priporočljivo za področje: SP, DZ, PP, DO, ML

VDC Tončke Hočevar
Vodnikova 56, 1000 LJUBLJANA, tel.: 01/ 583 88 50, www.vdc.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
VDC Tončke Hočevar nudi dnevno in celodnevno varstvo za odrasle
osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Študent se bo v
okviru prakse spoznal z delom svetovalne službe, z delom
strokovne delavke v institucionalnem varstvu (dom, bivalna enota,
stanovanjska enota) in storitvijo vodenje, varstvo ter zaposlitev pod
posebnimi pogoji. V svetovalni službi se bo seznanil s postopkom
sprejema v VDC, sodelovanjem in komunikacijo z ostalimi službami,
individualnim razgovorom z uporabniki, individualnim načrtovanjem,
sprejemnim razgovorom z družino, obiskom na domu..., v okviru
institucionalnega varstva se uporabnikom nudi pomoč pri vsakdanjih
opravilih, organizirajo se razne individualne in skupinske aktivnosti
za uporabnike, v okviru storitve vodenje, varstvo ter zaposlitev pod
posebnimi pogoji pa je v ospredju delu s skupino, razvijanje in
ohranjanje uporabnikovih sposobnosti...
Spretnosti, potrebne za delo so predvsem komunikativnost,
sposobnost za delo s skupino, sposobnost za individualno delo z
uporabnikom, dobre organizacijske spretnosti, samoiniciativnost,
fleksibilnost, ustvarjalnost, empatija pri delu z osebami z motnjo v
duševnem in telesnem razvoju.
Kontaktna oseba: Petra Bizjak, 041 300 229, petra.bizjak@vdc.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

5701993 - Priporočljivo za področje: ML, PP, DO

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA MOSTE
Proletarska cesta 1, 1000 LJUBLJANA,
tel.: 08 205 82 09, www.zpmmoste.net
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
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…), pomoč
družini (pogovor, učna pomoč, obiski na domu).
Od študenta se pričakuje, da je odgovoren pri opravljanju svojega
dela in da spoštuje etična načela socialnega dela.
Kontaktna oseba: Neža Haler, 08 205 70 16, neza@zpmmoste.net
Klančine, dvigalo ipd.: da

5764991 - Priporočljivo za področje: DO, PP, ML

Zavod RS za zaposlovanje (lokacija Nova Gorica)
Rožna dolina IX/6, 1000 LJUBLJANA,
tel.: 014790900,
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
1 prosto mesto za prakso študentov 4L
Osnovno karierno svetovanje - Svetovalni proces
Zajema vse stike od prijave do odjave. Poudarek je na oblikovanju
dobrih (realnih, uresničljivih…) zaposlitvenih ciljev in veščinah
iskanja zaposlitve. Dogovorijo se aktivnosti, ki vodijo do čim hitrejše

548992 - Priporočljivo za področje: ML, PP, DO, VZ

ZAVOD MISSS - MLADINSKO INFORMATIVNO SVETOVALNO
SREDIŠČE SLOVENIJE
Kunaverjeva 2, 1000 LJUBLJANA - DRAVLJE,
tel.: 01/500 40 40, www.misss.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
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3864991 - Priporočljivo za področje: ML, PP, DO, VZ

Študente/ke bomo na Zavodu MISSS vključili v različne socialno
varstvene preventivne programe.

OŠ VIŽMARJE BROD
NA GAJU 2, 1210 LJUBLJANA,
tel.: 01 583 92 00, www.osbrod.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
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.
Kontaktna oseba: Magda Siard, 01 5839209,
magda.siard@guest.arnes.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

Dnevni center za otroke in mladostnike SKUPAJ V SKUPNOSTI je
socialnovarstveni program metodološko usklajenih aktivnosti, ki so
usmerjene v skupnostno delo z otroki, mladostniki in njihovimi
družinami. Program je namenjen otrokom in mladostnikom, ki so
prikrajšani za primerno družinsko življenje (otroci iz socialno
ogroženih družin, iz neurejenih družin, itd.) oz. se srečujejo s
težavami v odraščanju (izključenost, nesprejetje, učne težave, itd.)
in celovito odgovarja na potrebe uporabnikov ter krepi njihovo
socialno vključenost v lokalno skupnost ob strokovni pomoči in
podpori pri reševanju različnih stisk in težav.
Ciljna populacija: otroci in mladostniki od 6 do 29 let
Študent/ka bo vključen/a v naslednje aktivnosti – pomoč v dnevnem
centru:
- Preživljanje prostega časa z uporabniki: igranje družabnih iger,
branje pravljic
- Učna pomoč in pomoč pri domačih nalogah
- Nudenje podpore in pomoči (pogovori, druženje)
- Pomoč pri pripravi in izvajanju različnih aktivnosti: športnorekreacijske aktivnosti, bralne aktivnosti, ustvarjalne delavnice –
glasbena, likovna, itd., funkcionalne aktivnosti (kuharske, varna raba
interneta, šivanje…), medkulturne delavnice, pogovorne delavnice –
o odraščanju, zdrav način življenja – higiena, komunikacijske
spretnosti.
ODRAŠČANJE IN MI – po predhodni hospitaciji in spremljanju
skupinskega delo bo imel/a študent/ka možnost samostojnega
izvajanje delavnic z tematiko medsebojnih odnosov, zasvojenosti in
spolnosti ter sorodnih tem pomembnih za mladostniško obdobje
(spolnost, medsebojni odnosi, zasvojenost, nasilje med in nad
otroki, varna raba interneta…)
Ciljna populacija: Osnovnošolci 8. in 9. razredov, srednješolci 1. in
2. letnik
POMP – psihosocialna pomoč družinam priseljencev.
Ciljna populacija: osebe nad 18. let.
Participacija in možnost soizvajanja delavnic POMP/-a – delavnice
medkulturnega učenja in učenje slovenskega jezika; informiranje in
nudenje podpore ciljni skupini.
SVETOVALNICA ŠIŠKA – možnost participacije pri svetovalnem
razgovoru
Vključenost pri različnih sestankih s sorodnimi organizacijami oz.
partnerji in zunanjimi sodelavci. Sodelovanje na prireditvah,
seminarjih in dogodkih, srečanjih, ki so tesno povezane z
dejavnostmi Zavoda MISSS in pri katerih Zavod aktivno sodeluje
(aktualnimi seminarji, konference, okrogle mize, usposabljanja…)
ter sodelovanje s centri za socialno delo, OŠ in SŠ.
Kontaktna oseba: Marija Vrhovnik, 01/500 40 40,
preventiva@misss.org; preventiva@gmail.com
Klančine, dvigalo ipd.: da

5587993 - Priporočljivo za področje: ST, PP, DO, DZ

MEDGENERACIJSKI CENTER BISTRICA
CESTA TALCEV 10, 1230 DOMŽALE,
tel.: 01 7297 310, www.mgc-bistrica.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Medsebojni odnos je izhodišče načel in 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 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.
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.
Od praktikantov 3., 4. in 5. letnika pričakujemo samostojno
spoznavanje del in nalog ter pristope dela, ki so opisani zgoraj,
praktikante bomo dodatno seznanili z deli in nalogami Centra za
socialno delo Domžale, s poudarkom na javnih pooblastilih, skupaj
bi soustvarili nove projekte na socialnem delu z družino, ki se
soočajo z demenco, poskusili zaključiti nedokončane naloge in
projekte. Skupaj s praktikantom bi se poglabljali v kompetence
socialnega delavca, praktikant bi po konzultaciji z mentorjem
opravljal konkretna dela in naloge socialnega delavca z uporabniki.
Skupaj s socialnim delavcem bi opravljal konkretne naloge kot so
nastanitve, preselitve, razgovori ob stiski stanovalca, izgubi svojca,
usmerjanju svojcev in informiranju o demenci, skrbništvu ter drugih
materialnih stiskah, kot so plačevanje nastanitve oskrbe,
pridobivanje sredstev iz javnih institucij, pomoč in vključevanje
lokalnih organizacij itd. V standardni obseg strokovno vodene
dejavnosti in nalog vodenja sodijo naloge povezane z individualnimi
programi, ohranjanjem in razvijanjem socialnih stikov ter
organizacijo prostočasnih dejavnosti. Socialni delavec bo skupaj s
praktikantom pri svojem delu uporabljal metode socialnega dela kot

124991 - Priporočljivo za področje: ST, PP, DO, DZ

DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA - ŠIŠKA
KUNAVERJEVA ULICA 15, 1117 LJUBLJANA,
tel.: 01 5131630, www.domsiska.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Področje dela praktikantov 3. in 4. letnika je spoznavanje delovanja
doma, spoznavanje obravnave stanovalcev ter področje dela
socialnega delavca. Praktikant se druži s stanovalci, aktivno
sodeluje v skupinah, ki jih lahko tudi sam pripravi. Sodeluje in
aktivno spoznava delo socialnega delavca v domu, predlaga
inovacije, pripravlja projekte in predstavlja nek zunanji vpogled v
utečene procese.
Kontaktna oseba: Primož Krivec, 040 455015,
primoz.krivec@domsiska.si
Klančine, dvigalo ipd.: da
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so svetovanje, obravnava (individualna, skupinska), intervencija,
zastopanje, preskrba in oskrba.
Kontaktna oseba: Irena Štrus, 051 381 583, 041 454 624,
irena.strus@mgc-bistrica.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Glej opis pri CSD Ljubljana!
Področje prve socialne pomoči in nasilja v družini
1 mesto
Kontaktna oseba: Manuela Ham, 040 194180,
manuelaham48@gmail.com
Klančine, dvigalo ipd.: da

51992 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD OSREDNJA SLOVENIJA VZHOD - DOMŽALE
Masljeva ulica 3, 1230 DOMŽALE,
tel.: 01 7246370, www.csd-domzale.com
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Delo bo potekalo na področju ukrepov za varstvo in zaščito
ogroženih otrok, namestitev v vzgojni zavod in na področju
preprečevanja nasilja v družini, kjer so žrtve otroci. Študent se bo
seznanil z javnimi pooblastili na področju ukrepov za varstvo in
zaščito ogroženih otrok.
Študent bo sodeloval pri pogovorih z uporabniki, pri vzpostavljanju
delovnega odnosa s uporabniki in njihovimi bližnjimi sorodniki.
Na področju ukrepov za varstvo in zaščito ogroženih otrok, se bo
študent seznanil z javnimi pooblastili ukrepov (spremljanje družine,
odvzem otroka, namestitev v vzgojni zavod).
Študent bo sodeloval pri pogovorih z uporabniki, na timskih
sestankih, pri delu na terenu.
Naloge, ki se pričakujejo od praktikanta: sposobnost opravljanja
manjših del v okviru upravnega postopka samostojno, sposobnost
vodenja razgovora (npr. pobuda podana na zapisnik, zapisovanje
pogovorov…), pomoč pri pripravi uradnih dokumentov (predlog
sodišču, uradni dopisi), sodelovanje na timskih sestankih. Od
praktikanta se pričakuje zanesljivost, sposobnost empatije in
sposobnost ustvarjanja stika z uporabniki. Prav tako se pričakuje
angažiranost za delo, radovednost in želja po samostojnem delu.
Kontaktna oseba: Katja Orehek, 01 724 63 92,
katja.orehek1@gov.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

5751993 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML

Krizni center za otroke Palčica, CSD Grosuplje
Brvace 41, 1290 GROSUPLJE,
tel.: 040 194 192,
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Delo v kriznem centru za otroke.
Delo z otroki do 6 let, delo s starši (stiki)
Špela Ulaga, 040 194 180, spela.ulaga@gov.si, 1 × 4. letnik
Katarina Markoja, 040 194 180, spela.ulaga@gov.si, 1 × 4. letnik
Anita Stepančič, 040 194 180, spela.ulaga@gov.si, 1 × 4. letnik
Kontaktna oseba: Adi Blažević, 040 194 180, adi.blazevic@gov.si
Klančine, dvigalo ipd.: ne
2046991 - Priporočljivo za področje: DZ, SP, PP

CUDV Dolfke Boštjančič, Draga
Draga 1, 1292 IG, tel.: 01 4202600, www.center-db.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Študent v okviru svoje prakse spoznava področje dela z osebami s
posebnimi potrebami ter široko področje predpisov in postopkov na
tem področju. Študent spozna delo socialnega delavca, ki poteka v
okviru dnevnega programa in programa bivanja. Seznani se s
postopki sprejema v zavod, metodami dela s posameznikom,
družino, skupino in skupnostjo, načini in oblikami sodelovanja
zavoda z drugimi ustanovami, sodelovanjem z uporabnikom v
postopku izdelave individualnega načrta, pomenom timskega
pristopa pri podpori uporabniku za njegovo čim večjo samostojnost
in načini vodenja dokumentacije. Preko vključevanja v dnevne
programe in/ali storitev bivanja študent pridobi izkušnjo delovnega
odnosa z uporabnikom, spoznavanja in uporabe različnih metod
dela ter podpore pri samozagovorništvu uporabnikov. Študent v
času prakse pridobiva tudi spretnosti in veščine urejanja in vodenja
ustrezne dokumentacije ter se seznanja s predpisi s področja
sodelovanja z osebami s posebnimi potrebami (standardi in
normativi socialnovarstvenih storitev, urejanje statusa invalida,
pravice invalidov, razvrščanje otrok s posebnimi potrebami in
vključevanje v izobraževanje, zaposlitvena in poklicna rehabilitacija,
zaposlovanje invalidov, bivanje in storitve v skupnosti,…).
Študent ima v okviru svoje prakse tudi različne možnosti
spoznavanja konceptov socialnega dela na področju javnih
pooblastil.
Kontaktna oseba: Barbara Selan, 01/511-26-71,
socialna.sluzba@center-db.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

5937992 - Priporočljivo za področje: ST, PP, DO, DZ

DEOS d.o.o. - CENTER STAREJŠIH ČRNUČE
Ulica Ceneta Štuparja 141, 1231 Ljubljana-Črnuče,
www.deos.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
V DEOS Centru starejših bodo praktikanti imeli možnost spoznati
naše stanovalce, svojce in tudi delo socialne delavke. Imeli bodo
možnost spoznati postopke sprejema v institucionalno varstvo,
različne življenjske zgodbe in začutili bodo vzdušje, ki vlada v
našem centru. Praktikantov se bo dala možnost spoznati predvsem
delo socialne delavke v domu ter njeno povezovanje z drugimi
socialnimi službami drugih institucij, hkrati bodo teorijo povezovali s
prakso.
Od praktikantov pričakujemo iniciativnost in samostojnost.
Kontaktna oseba: Mateja Žiher Jurinjak, 08 2002 568,
mateja.ziherjurinjak@deos.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

5932991 - Priporočljivo za področje: DZ, PP, DO, ML

Zavod Pelikan – Karitas - Višnja Gora
Cesta na Polževo 4, 1294 VIŠNJA GORA,
tel.: 051-339-725, http://pelikan.karitas.si/
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Praksa v okviru Zavoda Pelikan Karitas, CELODNEVNI
PRIPRAVLJALNI TERAPEVTSKI CENTER VIŠNJA GORA za
odvisnike in njihove svojce 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. Aktivna
vključitev študenta v bivalnem terapevtskem centru v Višnji Gori,
prisostvovanje na informativnih in nadaljevalnih svetovalnih
razgovorih z odvisniki ter svojci, spoznavanje in preizkušanje
specifičnega strokovnega dela z odvisniki, metod in postopkov dela,
vpogled in seznanitev z vodenjem dokumentacije, timsko delo ipd.
Študentu je zagotovljeno vsakodnevno spremljanje in konzultacija z
mentorjem.

55992 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD OSREDNJA SLOVENIJA VZHOD - LITIJA
Ljubljanska cesta 12, 1270 LITIJA,
tel.: 01 8900380,
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
- 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
Kontaktna oseba: Dragana Glišović Meglič, 01-890-03-95,
dragana.meglic@gov.si
Klančine, dvigalo ipd.: da
52991 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD LJUBLJANA - GROSUPLJE
Adamičeva cesta 51, 1290 GROSUPLJE,
tel.: 01 7818050, www.csd-grosuplje.si
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Praktikanti morajo imeti razčiščen odnos do drog in psihoaktivnih
substanc, čut do sočloveka ter resen in pošten namen.
Kontaktna oseba: Vesna Pečelin, 051 339 725,
vesna.pelikan@gmail.com
Klančine, dvigalo ipd.: ne

Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec - ZVIL
Tržaška 63, 1370 LOGATEC,
tel.: 01 7541240, www.zvi-logatec.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
PRIČAKOVANJA:
- socialno-pedagoški čut
- zanimanje za težave mladostnikov
- zrelostna stabilnost študenta/študentke
DELO:
- spremljanje vzgojitelja pri delu v vzgojni skupini
- glede na sposobnosti študenta bo lahko pri delu samostojen
- vodenje: učnih ur, treninga socialnih veščin, tematskih pogovorov,
športnih dejavnosti,…
Kontaktna oseba: Karmen Mattias Klemen, 040-481-486,
karmen.mattiasklemen@zvil.si
Klančine, dvigalo ipd.: ne

5675992 - Priporočljivo za področje: ST, PP, DO, DZ

DEOS d.o.o. - CENTER STAREJŠIH HORJUL
Slovenska cesta 17, 1354 HORJUL,
tel.: 01/75 91 300, www.deos.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Socialna služba je prva, s katero se sreča 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.
Kontaktna oseba: Nataša Senčar, 08/2000403,
sociala.horjul@deos.si; natasa.sencar@gmail.com
Klančine, dvigalo ipd.: da

50991 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD PRIMORSKO NOTRANJSKA - CERKNICA
PARTIZANSKA CESTA 1, 1380 CERKNICA,
tel.: 01 7050400,
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Delo v CSDju.
Kontaktna oseba: Anica Lončar, 01 7050 405, Anica.Loncar@gov.si
Klančine, dvigalo ipd.: ne
5653991 - Priporočljivo za področje: ST, PP, DO, DZ

DEOS d.o.o. - CENTER STAREJŠIH CERKNICA
Cesta pod Slivnico 1, 1380 CERKNICA,
tel.: 01/70 55 100, www.deos.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Študent/ka se bo poglobil v znanje, ki ga bo pridobil tekom
opravljanja prakse v naši organizaciji. Poglobil se bo spretnosti
vzpostavljanja ustreznega stika s stanovalci in zaposlenimi v
Centru. Spoznal in poglobil bo znanje o spretnostih iz socialnega
dela s starejšimi ljudmi. Spoznam bo proces dela in postopke
sprejema strešjih oseb v socialno varstveno ustanovo. Od študenta
na praksi se pričakuje angažiranost, zavzetost za delo in empatija.
Kontaktna oseba: Janja Rupar, 01 70 55 106,
sociala.cerknica@deos.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

5942991 - Priporočljivo za področje: ST, PP, DO, DZ

DEOS d.o.o. - PE CENTER STAREJŠIH NOTRANJE GORICE
Gmajna 7, 1357 NOTRANJE GORICE,
tel.: 01 2000400, www.deos.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Naloge socialne/ga delavke/ca, ki opravlja 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,…).
Praksa študenta poteka v obliki družabništva s stanovalci- pogovori,
branje, sprehodi, družabne igre pa tudi sodelovanje s socialno
delavko pri konkretnih nalogah ter učenju metod in spretnosti
socialnega dela.
Spretnosti, ki se pričakujejo od študenta: veselje do druženja s
starejšimi ljudmi, komunikativnost, prijaznost, zanesljivost.
Kontaktna oseba: Saša Andolšek, 08/2002-403,
sasa.andolsek@deos.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

5971992 - Priporočljivo za področje: ML, PP, DO, VZ

CSD MARIBOR - PIKA. DNEVNI CENTER (dnevni center za
otroke in mladostnike Maribor)
Ljubljanska cesta 6, 2000 MARIBOR,
tel.: 051/304-015, https://www.csd-slovenije.si/csd-maribor/pikadnevni-center/
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
V programu nudimo:
• 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
• 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
inštitucije)
Naloge študenta:
- individualno in skupinsko delo z otroki/mladostniki ob podpori
mentorjev (sodelovanje v vseh aktivnostih programa)

56991 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD LJUBLJANA - LOGATEC
TRŽAŠKA CESTA 50a, 1370 LOGATEC,
tel.: 01 7590671, www.csd-logatec.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Glej opis pri CSD Ljubljana!
Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, Duševno zdravje bolezni
odvisnosti, Socialno varstvene storitve
Patricija Mateja Čampa, 01 7590 672, patricija-mateja.campa@gov
Kontaktna oseba: Patricija Mateja Čampa, 01 7590672,
mateja.campa@gov.si
Klančine, dvigalo ipd.: da
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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.
Kontaktna oseba: Simona Martinšek, 051/304-015,
pika.dcmb@gmail.com
Klančine, dvigalo ipd.: da

Klančine, dvigalo ipd.: da
5941991 - Priporočljivo za področje: SP, DZ, PP

OZARA - NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST
ŽIVLJENJA - DC MARIBOR
Strossmayerjeva ulica 3, 2000 MARIBOR,
tel.: 02/62 00 371 5, www.ozara.org
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Glej opis pri Ozara Slovenija.
Kontaktna oseba: Anja Rozman, 02 23 80 680,
anja.rozman@ozara.org
Klančine, dvigalo ipd.: ne

5916991 - Priporočljivo za področje: ST, PP, DO, DZ

DOM POD GORCO d.o.o.
Pekrska cesta 56, 2000 MARIBOR,
tel.: 02/ 480 5 620, www.dompodgorco.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Študentje bodo imeli uvodno srečanje z 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 3.in 4. letnika bodo udeleženi vsega navedenega pod
predstavitvijo prakse študentom 1.in 2. letnika. Seveda bo pri njih
večji poudarek na strokovnem delu in strokovnem pristopu.
Vključeni bodo v izdelavo individualnih načrtov stanovalcev ter v
evalvacije le teh. Sodelovali bodo pri postopkih sprejema, odpusta
in premestitve. Vpeljani bodo v sestanke strokovnih timov, kolegija,
koordinacij ter odločanje komisije za sprejem premestitve in
odpuste. V kolikor bo v tem času potreba po terenskem delu bodo v
tem delu prisostvovali (sodelovanje s CSD, UKC, CPND…) ter se
seznanili z pomenom in potrebe širše strokovne obravnave.
Pomembno je, da študentje dobijo celostni vpogled dela socialnega
delavca v institucionalnem varstvu.
Študentje bodo imeli možnost sodelovanja v projektnem delu ter
podajati svoje predloge in morebitne inovacije za delo z uporabniki.
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.
Kontaktna oseba: Mihaela Strmčnik, 02 4805625, 031 331 273,
mihaela.strmcnik@dompodgorco.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

7759912 - Priporočljivo za področje: SP, DZ, PP

OZARA SLOVENIJA, NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA
KAKOVOST ŽIVLJENJA
Ljubljanska 9, 2000 MARIBOR,
tel.: 01/ 62 00 422, www.ozara.org
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Praktikanti društva Ozara Slovenija spoznajo delo socialne delavke
oz. delavca v programih psihosocialne rehabilitacije in podpore za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševni zdravju, kot so
stanovanjska skupina, dnevni center in pisarna za informiranje in
svetovanje. Spoznavajo metode socialnega dela s posameznikom,
se učijo spretnosti dela z vključenimi uporabniki, se vključijo v delo
na terenu, samostojno urejajo dokumentacijo, sodelujejo pri skupini
za samopomoč, spoznajo dopolnilne programe ipd. Med prakso
imajo možnost izdelati konkretne naloge, ki jih študij od njih zahteva.
Od praktikantov se pričakujejo spretnosti in vrline kot so
samostojnost, prilagodljivost, iznajdljivost, vestnost, resnost,
odgovornost in osebnostna zrelost. Zaželeno je, da študentje
prihajajo iz smeri duševnega zdravja v skupnosti. Praktikantom
nudimo strokovno podporo, izobraževanja ter povračilo potnih
stroškov, ki nastanejo z delom na terenu.
Kontaktna oseba: Bogdan Dobnik, 031 331 877,
bogdan.dobnik@ozara.org
Klančine, dvigalo ipd.: da
5960991 - Priporočljivo za področje: DZ, PP, DO, ML, SP

Zavod Franko Maribor; Zavod za razvijanje, načrtovanje in
izvajanje dela v skupnosti
Plečnikova ulica 2, 2000 MARIBOR,
tel.: 070 799 192, http://www.zavodfranko.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
V Zavodu Franko Maribor izvajamo dva 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

5613991 - Priporočljivo za področje: DZ, SP, PP, ML, DO

DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ NA PODROČJU
ZASVOJENOSTI - ZDRAVA POT
Krekova 12a, 2000 MARIBOR, tel.: 031 804 864, www.zdravapot.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Praktikanti bodo v Društvu Zdrava pot opravljali prakso v okviru
programa Terensko delo z odvisniki od nedovoljenih drog, hkrati pa
bodo imeli možnost spoznati potek dela, storitve, metode dela in
oblike pomoči uporabnikom tudi v okviru Dnevnega centra za
odvisnike od nedovoljenih drog. Pridobili bodo pristne praktične
izkušnje z uporabniki, ki (še) niso sposobni abstinirati od
nedovoljenih substanc, se naučili specifični znanj in ravnaj pri delu s
to ranljivo skupino, ki potrebuje poseben pristop in vzpostavitev
zaupanja, ki je nujna podlaga za delovni odnos v okviru katerega se
lahko uporabniku nudi potrebna pomoč. Spoznali bodo mrežo
programov pomoči, v katero se vključuje uporabnike. Od
praktikantov se pričakuje senzibilnost, empatičnost, prijaznost,
komunikativnost in odsotnost predsodkov do te populacije. Delovne
naloge praktikantov bodo: neformalni pogovori z uporabniki,
nudenje suporta in motivacijskih pogovorov, pomoč pri izvedbi
anketiranj, pomoč pri deljenju hrane in pribora za manj tvegano
injiciranje. Skozi to delo praktikant naveže stik in ustvari sproščeno
platformo za nudenje pomoči. Ob prisostvovanju na svetovanjih bo
praktikant osvojil način svetovanja in predajanja informacij, ter
pridobil ostala praktična znanja za delo na področju zasvojenosti.
Delo je razgibano in se izvaja v sproščenem delovnem okolju s
prijaznim delovnim kolektivom.
Kontaktna oseba: Albina Kosmač, 031 804 864,
dzp.teren@gmail.com
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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.
Kontaktna oseba: Iva Anžlovar, 070 799 192,
zavod.franko@gmail.com
Klančine, dvigalo ipd.: ne

ARS VITAE, Društvo za razvoj in izvajanje programov pomoči
Trstenjakova 5a, 2250 PTUJ,
tel.: 070 996 120, arsvitae.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
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.
Kontaktna oseba: Renata Štopfer, 031519902,
ars.vitae.si@gmail.com
Klančine, dvigalo ipd.: ne
64991 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD SPODNJE PODRAVJE - PTUJ
TRSTENJAKOVA 5a, 2250 PTUJ,
tel.: 02 7875600,
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Študentkam/študentom bomo omogočili prakso v skladu z
osnovnimi cilji in namenom prakse ,kakor je opredeljeno v dopisu
FSD. Študentke/i se bodo imeli možnost učiti od izkušenih socialnih
delavk, sodelovali bodo lahko v pogovorih na CSD in na terenu oz.
domovih uporabnikov. Spoznavali bodo naše pristope in metode
dela, še zlasti pa socialnovarstvene storitve in javna pooblastila.
Pričakujemo, da bodo sodelovali, kakor je navedeno, da bodo
izražali odkrito svoje mnenje in predloge, da bomo vodili odprt
dialog, soustvarjali delovni odnos, da se bodo udeleževali timskih in
kriznih sestankov ter da bodo upoštevali etična načela ter spoštovali
načelo zaupnosti.
Kontaktna oseba: Valerija Ilešič Toš, , valerija.ilesic@gov.si
Klančine, dvigalo ipd.: ne

2132991 - Priporočljivo za področje: DZ, SP, PP, DO

SVZ HRASTOVEC
Hrastovec 22, 2230 LENART V SLOV. GORICAH,
tel.: 02 7293510, www.hrastovec.org
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Od praktikantov pričakujemo aktivno udeležbo pri izvajanju
aktivnosti s stanovalci, ki potekajo v okviru institucionalnega varstva.
Pri tem gre za postopek sprejema, premestitev in odpusta.
Praktikanti bodo aktivno vključeni v načrtovanje podpore in snovanja
osebnih načrtov. Prav tako bodo dobili izkušnjo s pripravo analiz
tveganja in spoznali osnovno dokumentacijo, ki jo potrebujemo
strokovni delavci.
Praktikanti bodo imeli priložnost aktivno sodelovati pri osebnem
načrtovanju in pripravi evalvacij osebnih načrtov. Spoznali bodo
sistemsko in organizacijsko zasnovo institucije. Pri tem bodo imeli
priložnost pri načrtovanju preselitve stanovalcev v lokalno skupnost
(sodelovanje s koordinatorico podpore v skupnsoti preko CSD,
nadzorovana obravnava…).
Spoznali bodo sistem podpore na varovanih oddelkih in sistem
sprejema in odpusta iz varovanih oddelkov. Na konkretnih situacijah
bodo spoznali delovanje Zakona o duševnem zdravju in možnosti, ki
jih imajo stanovalci ob sprejemu na varovanih oddelkih in ob
odpustu iz varovanih oddelkov.
Praktikanti bodo aktivni člani multidisciplinarnih timov in obravnave
in bodo sodelovali z vsemi strokovni delavci in sodelavci, ki delajo v
zavodu.
Kontaktna oseba: Zdenka Mlakar, 051 681 313,
zdenka.mlakar@hrastovec.org
Klančine, dvigalo ipd.: da

1140991 - Priporočljivo za področje: ST, PP, DO, DZ

DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE
Potrčeva 1, 2319 POLJČANE,
tel.: 02 8295925, 02-829-59-41, www.dom-poljcane.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Kontaktna oseba: Jasna Kopše, 02 8295926, jasna.kopse@dompoljcane.si
Klančine, dvigalo ipd.: da
5865992 - Priporočljivo za področje: ST, PP, DO, DZ

DOM HMELINA d.o.o.
Koroška cesta 67a, 2360 RADLJE OB DRAVI,
tel.: 02 8870 373, www.domhmelina.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Študent bo spoznal organizacijo in delo socialnega delavca in
strokovnega vodje. Seznanjen bo z dokumentacijo in zakonskimi
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podlagami. Sodeloval bo pri sprejemu stanovalca, izdelavi
individualnih načrtov, evalvacij, sestankov, razgovorov. Samostojno
bo opravil vodenje kakšne skupine. Študent bi naj bil pri izvajanju
prakse samoiniciativen, komunikativen. Pričakuje se, da bo
sodeloval pri izvedbi projektov ter, da bo del projekta tudi sam
izpeljal.
Kontaktna oseba: Janja Ramšak, 02 8870378, 031 353 312,
janja.ramsak@domhmelina.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

• s pravicami, vlogo in položaj uporabnika pri izbiri in zagotavljanju
storitev,
• z opredelitvijo in vlogo stroke ter pravice in obveznosti strok.
delavca in
• z značilnimi strokovnih postopkov ter metodami dela na področju
soc. varstva
Študentje se bodo seznanili in vključili na naslednjih področjih dela:
• socialno varstvene storitve, javna pooblastila in naloge po zakonu
– študent se seznani z pooblastili, nalogami in področno
zakonodajo, potekom postoka, delo z uporabniki, arhiviranje,
terensko delo, timsko delo, sodelovanje z različnimi institucijami,…
• skrbništvo- študent se seznani z pooblastili, nalogami in področno
zakonodajo, potekom postopka, delo z uporabniki, timsko delo,
arhiviranje, terensko delo,..
• rejništvo - študent se seznani z pooblastili, nalogami in socialno
varstvenimi storitvami na CSD, timsko delo, delo z uporabniki, z
področno zakonodajo, potekom postopka Ukrepa – oddaja v
rejništvo, arhiviranje, terensko delo, …
• regijske koordinacije: študent se seznani z pooblastili, nalogami in
področno zakonodajo, potekom postopka, delo z uporabniki, timsko
delo, arhiviranje, terensko delo
• denarni prejemki, subvencije in oprostitve plačil, družinski prejemki
in starševsko varstvo– študent se seznani z pooblastili, nalogami
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev: sprejem vlog, delo z
uporabniki, odločanje, timsko delo, arhiviranje, delo z uporabniki, …
• Krizni center za mlade – študent se seznani z zaščita in varstvo
otroka z namestitvijo v krizni situaciji, timskim delom, sodelovanje z
različnimi institucijami, nudenje učne pomoči otrokom in
mladostnikom,….
• Administrativnimi deli in nalogami: seznanitev in delo z pravilnim
rokovanjem dokumentov po Uredbi o upravnem poslovanju
Kontaktna oseba: Alenka Kolar, 03/425-63-05, 031-782-529,
alenka.kolar1@gov.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

104991 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD KOROŠKA - SLOVENJ GRADEC
OZKA ULICA 1, 2380 SLOVENJ GRADEC,
tel.: 02 8850100, www.csd-slovenjgradec.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Študent bo prakso opravljal na področju varstva družine in
mladostnikov. V času prakse bo imel možnost seznaniti se z
organizacijo CSD in na spoznati vsaj deloma tudi ostala področja
dela. Od praktikanta se pričakuje odgovoren in spoštljiv odnos, želja
spoznavati in raziskovati socialno delo, svet uporabnikov in aktivno
sodelovanju v času trajanja prakse.
Kontaktna oseba: Nataša Slemenik, 02 88 50 106,
natasa.slemenik@gov.si; csdsg.var.mlad@gov.si
Klančine, dvigalo ipd.: da
5334991 - Priporočljivo za področje: DZ, SP, PP, DO, ML

ALTRA - ODBOR ZA NOVOSTI V DUŠEVNEM ZDRAVJU KOROŠKA
Trg 31, 2391 PREVALJE,
tel.: 02 8240910, 051 343 098, www.altra.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Študent bo pri svoji praksi prisoten ob strokovnem delavcu. Spoznal
bo delovanje celotnega društva, se seznanil s problematiko s katero
se soočajo osebe s težavami v duševnem zdravju, ter spoznal, kako
deluje nevladni sektor.
Kontaktna oseba: Maja Pucelj Brumec, 030 646 080.,
maja.puceljbrunec@altra.si.
Klančine, dvigalo ipd.: ne

1190991 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML

KRIZNI CENTER ZA MLADE - CSD CELJE
Opekarniška 15b, 3000 CELJE,
tel.: 03/493 05 39, csd-celje.si/
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Delo z otroki in mladostniki, nameščenimi v KCM Celje.
Sprejemamo otroke in mladostnike v starosti od 6 do 18 let, ki se
znajdejo v različnih stiskah. Od praktikanta oz. praktikantke
pričakujemo varstvo podatkov, druženje, pomoč pri učenju,
načrtovanje in izvedbo projektov in delavnic, pomoč pri izvajanju
projektov in delavnic, pomoč in soudeležbo pri načrtovanju in
izvedbi dnevnih aktivnosti ter delno načrta pomoči otroku in
mladostniku.
Kontaktna oseba: Alenka Kolar, 03/425-63-05, 031-782-529,
alenka.kolar1@gov.si, Mojca Premelč Pečenko, 031-576-150,
kriznicenterzamlade@t-1.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

67997 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD CELJE - CELJE
Opekarniška cesta 15 b, 3000 CELJE,
tel.: 03/425-36-00, http://csd-celje.si/
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Center za socialno delo Celje (CSD) je javni zavod, ki opravlja
socialno varstveno dejavnost na sedežu zavoda in na lokacijah
posameznih organizacijskih enot.
Na sedežu ima organizirano splošno skupno službo, skupno
strokovno službo, in službo za odločanje o pravicah iz javnih
sredstev. Pod skupno strokovno službo spada Krizni center za
mlade, Ipavčeva 8, 3000 Celje.
Enote Centra za socialno delo Celje so:
- enote Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah.
Študenti/ke se bodo v času prakse seznanili:
• s kodeksom etičnih načel v soc. varstvu in kodeks etike socialnega
dela
• z vsemi pravnimi predpisi na področju soc. varstva in predpisi, ki
so pravni vir za delo na centrih za socialno delo za področja: varstvo
odraslih, družine, otrok in mladostnikov, socialno varstvenimi
storitvami; pravicami iz javnih sredstev in oprostitve pri plačilih
socialno varstvenih storitev, starševsko varstvo in družinski
prejemki, obravnavo nasilja v družini, skrbništvom, rejništvom,
posvojitve, obravnavo nasilja v družini po Zakonu o preprečevanja
nasilja v družini, druga javna pooblastila in druge naloge, ki jih
opravlja CSD
• s pojmom in organizacijo dejavnosti soc. varstva,
• katalogom javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih
opravljajo centri za socialno delo
• administrativnimi deli in nalogami,
• vsebinami posameznih soc. varstvenih storitev,

5590991 - Priporočljivo za področje: SP, PP

MATERINSKI DOM CELJE- JZ SOCIO
Na zelenici 9, 3000 CELJE,
tel.: 03 4921014, www.jzsocio.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Materinski dom je namenjen materam z mlajšimi otroki in
nosečnicam, ki so se znašle v stanovanjski stiski, osebni stiski in jim
je za odpravljanje težav potrebna strokovna pomoč. Materinski dom
nudi uporabnicam začasno bivanje, ki je omejeno na dobo do enega
leta. V program dela, ki ga izvajamo so vključene vse uporabnice, ki
bivajo v domu. Vse uporabnice so pred sprejemom v dom
seznanjene s pogoji sprejema, s pravicami in obveznostmi in pa s
hišnim redom, ki ga je v času bivanja v domu potrebno spoštovati.
Aktivnosti v našem programu so namenjene uporabnicam in
prevladuje delo s posameznikom, individualni razgovori, svetovanje,
sledi delo s skupino predvsem preko ustvarjalnih delavnic, športnih
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aktivnostih, hišnih sestankih in ostalih skupnih aktivnosti in pa delo s
skupnostjo (sodelovanje z okolico, sodelovanje z institucijami).
Od praktikanta pričakujemo:
•
poznavanje ranljivih skupin,
•
empatijo do soljudi,
•
željo in smisel za delo z otroki,
•
komunikacijsko spretnost, asertivost,
•
kreativnost (pomoč pri ustvarjalnih delavnicah),
•
poznavanje in dopolnjevanje mreže socialnih služb,
•
izvajanje in nadgrajevanje metod dela v SD,
•
reflektirane študijske prakse,
•
urejenost,
•
organiziranost…
Kontaktna oseba: Irena Romih, 03 492 10 14, irena.romih@siol.net
Klančine, dvigalo ipd.: ne

s CSD, zdravstvenimi institucijami, drugimi javnimi zavodi v
okolici…družabništvo in osebno spremljanje.
Kontaktna oseba: Katja Pem Sevšek, 03 7574203, katja.pemsevsek@lambrechtov-dom.si
Klančine, dvigalo ipd.: da
5640992 - Priporočljivo za področje: ST, PP, DO, DZ

SeneCura Dom starejših občanov Vojnik d.o.o.
Cesta v Tomaž 6A, 3212 VOJNIK,
tel.: 03 7804200, https://vojnik.senecura.si/
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Študentu so predstavljeni interni pravilniki Doma (hišni red, merila
za razvrščanje v oskrbe, pravilnik o preprečevanju bolnišničnih
okužb). Na področju dela socialne službe je študent-praktikant
seznanjen s postopki obravnav prošenj za sprejem v institucionalno
varstvo, s tem podrobneje spozna postopek razvrščanja stanovalca
v ustrezno oskrbo in se seznani z vso potrebno dokumentacijo ter
sklepanjem dogovora o načinu izvajanja institucionalnega varstva.
Študent je vključen tudi v izdelovanje osebnega načrta in evalvacij
za stanovalce, pri tem se spozna z življenjskih svetom uporabnikov
institucionalnega varstva in se približa uporabniški perspektivi. Pod
mentorstvom je študentu predstavljen tudi program, ki ga
uporabljamo pri delu in ima možnost uporabe le tega (vnos vlog,
izpis dogovora, spremembe oskrbe, sobe, diete, vnos osebnih
podatkov). Študent se poglobi tudi v življenje stanovalcev, z njimi
opravlja individualne pogovore, s tem spozna domsko življenje in
skupinske aktivnosti. Študentska praksa zajema individualno delo s
stanovalci, saj jih s tem bolje spozna in razvija čut za prepoznavanje
potreb, želja in interesov.
Kontaktna oseba: Estera Štante, 051 319 930,
e.stante@senecura.si
Klančine, dvigalo ipd.: ne

2191991 - Priporočljivo za področje: ML, PP, DO

Zavod Za vas živim, PUM-O Celje
Don Boskov trg 1, 3000 CELJE,
tel.: 03 428 29 61, 031832404, www.celje.donbosko.si/pum
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Program PUM-O (Projektno učenje mlajših 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 delo strokovnih delavcev v
programu, lahko bo 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,
(ne)formalni pogovor z mladimi in samoiniciativen. S praktikantom
se lahko dogovorimo za samostojno izvedbo kakšne dejavnosti, ki jo
obvlada in bi jo rad delil z mladimi. Program traja od ponedeljka do
petka od 7.00 do 14. 00 ure – za izvajanje prakse se lahko
dogovorimo v navedem času.
Kontaktna oseba: Barbara Kotnik, 03 428 29 61,
pumcelje@gmail.com
Klančine, dvigalo ipd.: ne

72991 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD CELJE - ŠMARJE PRI JELŠAH
Rogaška c. 38, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH,
tel.: 03 8181650, www.csd-smarje.com
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Glej opis pri CSD Celje!
Kontaktna oseba: Alenka Kolar, 03/425-63-05, 031-782-529,
alenka.kolar1@gov.si, Marina Vreš Završki, 03/81 81 663,
Marina.Zavrski@gov.si
Klančine, dvigalo ipd.: da
68993 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

2044993 - Priporočljivo za področje: SP, DZ, PP

CSD CELJE - LAŠKO
KIDRIČEVA 2a, 3270 LAŠKO,
tel.: 03 7343100, www.lasko-csd.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Glej opis pri CSD Celje!
Kontaktna oseba: Alenka Kolar, 03/425-63-05, 031-782-529,
alenka.kolar1@gov.si, Marjeta Ferlež, 03 734 31 15, 041 788 003,
marjeta.ferlez@gov.si
Klančine, dvigalo ipd.: ne

CUDV - Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna
Lokovina 13/a, 3204 Dobrna,
tel.: 03 7801000, www.centerdobrna.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Študentom bomo predstavili ustanovo, naše 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.
Predstavili pa jim bomo tudi konkretne naloge socialnega delavca v
takšni ustanovi in jih strokovno usmerjali pri delu.
Kontaktna oseba: Vesna Žerjal, 03 7801011, vesna.zerjal@cudvdobrna.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

5897991 - Priporočljivo za področje: ST, PP, DO, DZ

DEOS d.o.o. - PE CENTER STAREJŠIH ZIMZELEN TOPOLŠICA
TOPOLŠICA 78 A, 3326 TOPOLŠICA,
tel.: 03 896 37 03, https://www.deos.si/zimzelen-topolsica/
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
-Seznanitev s postopki za sprejem novega stanovalca v dom
-Spremljanje stanovalca ( pomoč novemu stanovalcu pri
vključevanju v domsko življenje, razgovori, nasveti, krepitev
moči…..)
-Sodelovanje pri urejanju vse potrebne dokumentacije za
premestitev ali odpust stanovalca
-Izdelava individualnega načrta skupaj s stanovalcem
-Sodelovanje pri prireditvah v domu
-Povezovanje in sodelovanje s službami v domu, timski pristop,
-Sodelovanje v pogovorni skupini

5353991 - Priporočljivo za področje: ST, PP, DO, DZ

Lambrechtov Dom Slovenske Konjice
Šolska ulica 4, 3210 SLOVENSKE KONJICE,
tel.: 03 757-4200, 051/628-859, www.lambrechtov-dom.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Delo s starimi ljudmi pred sprejemom ( obdelava vlog), ob sprejemu
in po sprejemu v Lambrechtov dom Slovenske Konjice.
Vsakodnevni stiki z uporabniki, delo z uporabniki in njihovimi
družinami. Vključevanje na prireditve in dogodke. Reševanje stisk in
težav, povezovanje z organizacijami v lokalnem okolju, sodelovanje
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-Interdisciplinarno sodelovanje z drugimi inštitucijami
Višji letniki sodelujejo širše, v strokovnih programih.
Od študenta/tke se pričakuje veselje do dela s starejšimi, empatija,
predvsem pa strpnost.
Kontaktna oseba: Tanja Ramšak, 03 896 37 03, 041 682 818,
tanja.ramsak@deos.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

Program je namenjen uporabnikom nedovoljenih drog, mladoletnim
eksperimentatorjem s psihoaktivnimi snovmi, ter njihovim svojcem
(družinam). Ponujamo pomoč in podporo pri reševanju
psihosocialnih stisk, povezanih z zasvojenostjo. Hkrati nudimo
pomoč tistim, ki imajo težave zaradi škodljivih oblik vedenja: motnje
hranjenja, druge zasvojenosti. V programu izvajamo podporo v
obliki svetovanja in psihoterapije (individualno ali skupinsko). V
program se je možno vključiti na različne načine: glede na stopnjo
motivacije oziroma zmožnosti doseganja abstinence ter glede na
konkretne potrebe posameznika, pa naj gre za celostno reševanje
zasvojenosti s ciljem abstinence ali zgolj za pomoč pri reševanju
akutnih stisk in težav, ki jih doživljajo posamezniki. Na nas se lahko
obrnejo starši, svojci oziroma druge, za zasvojeno osebo
pomembne, osebe (partnerji, prijatelji, itd.).
Poleg rednih dejavnosti izvajamo preventivne delavnice na temo
zasvojenosti in škodljivih vedenj za osnovnošolce, srednješolce in
starše. V programu nudimo tudi možnost anonimnega
laboratorijskega testiranja novih psihoaktivnih snovi in substanc
sumljivega izvora, v skladu s smernicami sistema za zgodnje
obveščanje (EWS) na nove psihoaktivne substance.
Naloge študenta:
- Sodelovanje s strokovnimi delavci pri strokovnem delu (sprejem,
spremljanje, vodenje uporabnikov)
- Sodelovanje v drugih aktivnostih v programu
- Spoznavanje področij dela na CSD
Kontaktna oseba: Polona Kuhar, 041 279 869, polona@labirint-kr.si
Klančine, dvigalo ipd.: ne

75994 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD GORENJSKA - KRANJ
SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ,
tel.: 042568720,
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Denarne socialne pomoči in druge pravice iz ZUPJS
(4mesta za vsak letnik 3., 4., 5.)
Socialna pomoč obsega pravico do denarne socialne pomoči in
njeno posebno obliko izredno denarno socialno pomoč ter pravico
do izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov
pogreba (pogrebnina) in pravico do enkratne izredne denarne
socialne pomoči po smrti družinskega člana (posmrtnina) kot
posebni obliki izredne denarne socialne pomoči.
Študentom/tkam bodo mentorice Silvana Studen Gril, Klavdija Prelc,
Branka Javornik in Vesna Zalokar.
Naloge študenta:
- Sodelovanje s strokovnimi delavci v postopkih pri uveljavljanju
denarnih socialnih pomoči. Seznanitev s postopkom ZUP in
spremljanja uporabnika pri aktivnem reševanju socialne stiske in
sodelovanje v postopkih CSD v programu socialne aktivacije
- Sodelovanje v drugih aktivnostih
- Spoznavanje področij dela na CSD
Kontaktna oseba: Judita Kne Pahor, 04 25 68 730, judita.knepahor@gov.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

5973991 - Priporočljivo za področje: DZ, PP

CSD KRANJ - Stanovanjska skupina KATAPULT
Sejmišče 4, 4000 Kranj,
tel.: 051/637755, www.labirint-kranj.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Stanovanjska skupina Katapult nudi možnost 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.
Kontaktna oseba: Simona Talan, 051 637 755, simona@labirintkr.si
Klančine, dvigalo ipd.: ne

5719991 - Priporočljivo za področje: PP, ML, DO

CSD GORENJSKA - KRANJ, ŠKRLOVEC - Dnevni center za
mlade in družine
Koroška c. 19, 4000 KRANJ,
tel.: 04 2373515, www.skrlovec.net
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
DNEVNI CENTER ZA MLADE IN DRUŽINE ŠKRLOVEC je
preventivni program Centra za socialno delo Gorenjska, Enota
Kranj. V program se vključujejo otroci in mladostniki, ki izhajajo iz
socialno šibkejših družin in se v procesu odraščanja soočajo z
različnimi psihosocialnimi stiskami (osebnostne, čustvene,
vedenjske, učne težave ter tudi stiske, ki izhajajo iz dejstva, da
pripadajo različnim etničnim manjšinam).
Izvajamo individualno delo, delo z družino kot tudi skupinsko delo.
Vsakodnevno izvajanje aktivnosti v obliki delavnic (kreativne,
socialne, športne…) in nudenje individualne pomoči, je usmerjeno k
opolnomočenju otrok in mladostnikov.
Naloge študenta:
- individualno in skupinsko delo
- izvajanje učne pomoči
- pomoč pri pripravi in izvedbi različnih aktivnosti
- spoznavanje področij dela na CSD
Od študenta pričakujemo motiviranost in odgovoren odnos do dela,
veselje do dela z otroki in mladostniki ter samoiniciativnost in
komunikativnost.
Kontaktna oseba: Mojca Selko, 04 23 73 515, info@skrlovec.net
Klančine, dvigalo ipd.: da

5830991 - Priporočljivo za področje: DZ, SP, PP

CSD KRANJ - ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE
Koroška cesta 19, 4000 KRANJ,
tel.: 04 25 68 720,
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Zavetišče za brezdomce v Kranju deluje od decembra 2008, in sicer
kot tip Zavetišča za brezdomce - Dnevni center z nočno
namestitvijo. Program je namenjen osebam, ki prihajajo iz UE Kranj
ter širše iz Gorenjske regije in nimajo zagotovljenega bivanja.
Sprejemamo osebe, ki so zaradi pomanjkanja materialnih virov,
socialnih stikov ter slabega zdravstvenega stanja ali odvisnosti
(alkoholizem), ter zaradi občutka nemoči, socialno izključene.
V dejavnosti dnevnega centra so vključeni vsi uporabniki nočne
nastanitve ter zunanji uporabniki. V okviru dnevnega centra
izvajamo aktivnosti, v katere so vključeni uporabniki, pri katerih je še
prisoten interes in sposobnost za reintegracijo. Uporabniki se lahko
vključujejo v skupine za samopomoč, aktivno preživljanje prostega
časa, organiziramo kreativne delavnice in predavanja. Uporabniki
nočne namestitve se obvezno vključujejo v aktivnosti vzdrževanja
Zavetišča.
Naloge študenta:

2970991 - Priporočljivo za področje: DZ, PP, ML, DO

CSD GORNEJSKA, enota KRANJ - LABIRINT - CENTER ZA
POMOČ, TERAPIJO IN SOCIALNO REHABILITACIJO
ZASVOJENIH
Koroška cesta 19, 4000 KRANJ, tel.: 04 25 68 720, www.labirintkranj.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
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- Sodelovanje s strokovnimi delavci pri strokovnem delu zavetišča
(sprejem, spremljanje in vodenje uporabnikov)
- Sodelovanje v drugih aktivnostih v programu
- Spoznavanje področij dela na CSD
Kontaktna oseba: Romina Purič Kollmann, 04 25 68 788,
zavetisce.kranj@gmail.com
Klančine, dvigalo ipd.: da

mreže izvajalcev socialno varstvene dejavnosti. V splošnem delu je
cilj predstavitev področja socialnega varstva, socialne varnosti in
njuno umestitev v sistem socialne politike.
Kandidat/ka se bo seznanila z:
- vsebino in organizacijo centra za socialno delo,
- vrstami in vsebinami posameznih socialno varstvenih storitev ter
pravicami, vlogo in položajem uporabnika pri izbiri in zagotavljanju
le-teh,
- izvajanjem javnih pooblastil na področju socialnega varstva,
- pravicami in obveznostmi strokovnega delavca,
- značilnimi strokovnimi postopki ter metodami dela na področju
socialnega varstva,
- mrežo izvajalcev dejavnosti socialnega varstva in
- kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu
- s preventivnimi dejavnostmi na področju socialnega varstva.
Seznanil/a se bo tudi z delovanjem/zakonodajo naslednjih področij:
družinsko pravo, socialno varstvo, invalidsko varstvo in varstvo
otrok z motnjami v razvoju, nepravdno procesno
upravno procesno pravo.
Namen je tudi vzpodbujati kandidata/ko, da uporablja jezik stroke in
doktrine socialnega dela ter v praksi uporablja sodobne metode
socialnega dela. Prav tako pa seznaniti kandidata tudi z
institucionalnimi odnosi, timskim delovanjem, postavljanjem meja
med profesionalnim in osebnim življenjem. Kandidat/ka bo imela
možnost spoznavati različne načine ravnanja in reagiranja kolegov v
profesionalnih vlogah in odnosih z uporabniki na različnih področjih
socialnega varstva. Na ta način je omogočene učenje ne le iz
lastnih izkušenj, temveč tudi iz izkušenj drugih.
Kontaktna oseba: Zala Krelj, 04/ 5170 106, zala.krelj@gov.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

146992 - Priporočljivo za področje: ST, PP, DO, DZ

DOM UPOKOJENCEV KRANJ
CESTA 1. MAJA 59, 4000 KRANJ,
tel.: 04-2801300, www.du-kranj.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
• Področje dela socialnega delavca v Domu (priprava na sprejem v
dom, sprejem v dom, socialno delo z osebami z demenco)
• Dodatna znanja o demenci, komunikaciji.
• Predpisi s področja varstva starejših.
Kontaktna oseba: Bojana Petrovič, 04 280 13 12, 030-360718,
bojana.petrovic@du-kranj.si
Jelka Humar, 04 280 13 05, jelka.humar@du-kranj.si
Klančine, dvigalo ipd.: da
1229993 - Priporočljivo za področje: ML, PP, DO, VZ

VZGOJNI ZAVOD KRANJ
Šempeterska 3, 4000 KRANJ,
tel.: 04 2315041, www.vz-kranj.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
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.
Kontaktna oseba: Staša Sitar, 04 2315040, 041 725 830,
ravnatelj@vz-kranj.si
Klančine, dvigalo ipd.: ne

77991 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD GORENJSKA - RADOVLJICA
Gorenjska c. 16, 4240 RADOVLJICA,
tel.: 04 5371400, www.csd-radovljica.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Na tukajšnji enoti CSD bi se študent vključil na področje družine, kar
pomeni konkretno delo z uporabniki storitev, sodelovanje s
strokovnim delavcem na področju varstva in zaščite ogroženih
otrok, nasilja v družini, predhodno svetovanje, idr. Študent pri tem
spoznava življenjski svet uporabnika, vzpostavi delovni odnos in
osebni stik, spoznava mreže socialnovarstvenih organizacij in
zakonodajo, povezano s posameznim področjem dela, zapisuje,
raziskuje, opravlja terensko delo skupaj z mentorjem, socialno delo
z družino, spoznava javna pooblastila, itd. Od študenta pričakujemo
samoiniciativnost, zanesljivost in odgovornost, razumevanje
konteksta, spodobnost timskega dela v skupini, samostojnost,
angažiranost, teoretsko znanje, empatija, ipd.
Kontaktna oseba: Sandra Merdanovič, 04/537-14-13,
sandra.merdanovic@gov.si
Klančine, dvigalo ipd.: ne

78992 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD GORENJSKA - ŠKOFJA LOKA
Partizanska cesta 1d, 4220 ŠKOFJA LOKA,
tel.: 04 5170106, www.csd-skofjaloka.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Dnevni center za otroke in mladostnike- delo s ciljno populacijo
otrok in mladostnikov – razpisujemo 1 prosto mesto
Delo s ciljno populacijo- individualno, skupinsko. Spoznavanje
metod dela in sistematični pregled delovanja socialno varstvenih
programov v okviru CSD (dokumentacija, sistemska ureditev….).
Vključevanje praktikanta/praktikantke v druge strokovne zadeve na
ravni programa. Vključevanje v sodelovanje z različnimi deležniki.
Komunikacija in odnos z uporabniki in njihovimi starši.

5724991 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML

KRIZNI CENTER ZA MLADE GORENJSKA - KRESNIČKA
Triglavska cesta 18, 4240 RADOVLJICA,
tel.: 040 436 531, www.kc-kresnicka.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Neposredno delo z otroci in mladostniki, nameščenimi v Krizni
center.
Kontaktna oseba: Srečko Javornik, 040 436 531,
srecko.javornik@gov.si
Klančine, dvigalo ipd.: ne

Delo z uporabniki storitev CSD in s starejšimi, osebna pomoč –
razpisujemo 1 prosto mesto
Namen prakse je seznaniti kandidata/ko s celotnim področjem
socialnega varstva, pregledati delovanje CSD in se osredotočiti na
področja za katera bo študent izkazal interes in manjko znanja (v
okviru dela starejših, osebna pomoč, javna pooblastila, skrbništvo,
socialno varstveni programi).
Cilj je praktično usposabljanje, strokovni in osebni razvoj z
namenom priprave za samostojno strokovno delo na področju
socialnega varstva. Splošni del prakse obsega spoznavanje
zakonov/ predpisov, spoznavanje dejavnosti, delovnih področij in

5821992 - Priporočljivo za področje: ML, PP, DO, VZ

MLADINSKI CENTER TRŽIČ - CSD TRŽIČ
Usnjarska ulica 3, 4290 TRŽIČ,
tel.: 04 5971 200, http://www.csdtrzic.org/
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Področje dela: Mladinski center Tržič spada v mrežo javno socialno
varstvenih programov, financiranih iz strani MDDSZ. Je preventivni
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program Centra za socialno delo Gorenjska, 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:
- pomoč pri organizaciji in vodenju različnih delavnic (treningov
socialnih veščin itd.) in dogodkov v skupnosti
- individualno in skupinsko delo z otroki in mladostniki
- izpeljava skupnostnih projektov za mladostnike
- pomoč pri vzpostavljanju stikov in iskanju novih virov povezovanja
z organizacijami v lokalni skupnosti in
- sodelovanje na timskih sestankih in intervizijskih srečanjih s
strokovnimi delavci Centra za socialno delo in svetovalnimi
službami osnovnih šol.
Spretnosti poslušanja, sposobnost vživljanja, spretnost reševanja
konfliktov in težav, organizacijske in komunikacijske spretnosti,
potrpežljivost in občutek za delo z otroki in mladostniki.
Kontaktna oseba: Katarina Kuzma, 031 699247,
mladinski.center.trzic@gmail.com
Klančine, dvigalo ipd.: ne

Klančine, dvigalo ipd.: da
83991 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD SEVERNA PRIMORSKA - TOLMIN
CANKARJEVA ULICA 6, 5222 TOLMIN,
tel.: 05 381 91 70, csd-tolmin.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Praktikant/praktikantka bo opravljala prakso pod mentorstvom
strokovnega delavca/ke in se spoznala s storitvam in javnimi
pooblastili CSD. Predstavljeni bodo tudi programi in projekti, ki jih
CSD Tolmin izvaja. Od praktikanta/ke se pričakuje sposobnost
zaznavanja psihosocialnih stiski uporabnikov in uporabnic, kritično
mišljenje, ustrezna mera empatije, zanesljivost, sposobnost
poslušanja in samorefleksije.
Mentorica: Tanja Mašera za 4. Letnik, tanja.masera@gov.si, 05 381
91 81
Kontaktna oseba: Mentorica.
Klančine, dvigalo ipd.: da
2987991 - Priporočljivo za področje: ML, PP, DO

ZAVOD KARITAS SAMARIJAN
Skalniška 1, 5250 SOLKAN,
tel.: 05 3300234, www.zavodsamarijan.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Področje dela je delo z ženskami in otroki, ki so začasno nastanjene
v materinskem domu. Ženske in otroci- žrtve nasilja v družini, ki so
se zaradi različnih socialno ekonomskih okoliščin znašle v stiski in
potrebujejo namestitev v materinskem domu.
Od praktikantk in praktikantov pričakujemo empatijo, s spretnostjo
pogovora in poslušanja človeka v stiski, opazovanje pri druženju z
otroki in uporabnicami, sodelovanje na delavnicah in drugih
aktivnostih.
Pričakuje se poglobitev v spretnosti vzpostavljanja delovnega
odnosa, soustvarjanje izvirnega projekta pomoči s poudarkom na
socialnem delu z ženskami in otroki, žrtvami nasilja v družini.
Samostojnost pri izvedbi ustvarjalne delavnice za ženske ali otroke.
Učna pomoč in druženje z otroki in uporabnicami.
Kontaktna oseba: Tanja Žorž, 041 331639,
karitas.samarijan@siol.net; tanjazorz@gmail.com
Klančine, dvigalo ipd.: ne

149993 - Priporočljivo za področje: ST, PP, DO, DZ

DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA
GREGORČIČEVA ULICA 16, 5000 NOVA GORICA,
tel.: 05/339 41 00, www.dung.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Praktikant/-ka bo med opravljanjem svoje obveznosti spoznaval/-a
področje socialnega dela v domu upokojencev, in sicer v zvezi z
informiranjem glede sprejema v institucionalno varstvo, sprejema
novih prošenj, vključevanja v delo komisije za sprejeme, premestitve
in odpuste, vodenjem raznih evidenc, pretežno pa pri urejanju
dokumentacije in dogovarjanju za sprejeme z bodočimi stanovalci in
njihovimi svojci. Prisoten/-na bo tudi pri sprejemih v institucijo. Prav
tako pa tudi pri postopkih, vodenih s strani okrajnega sodišča, v
zvezi z namestitvijo na varovanem oddelku.
Vzporedno s tem bo spoznaval/-a zakonodajo s področja socialnega
varstva, domske pravilnike, akte. Vsakodnevno bo v stiku s
stanovalci, jim pomagal/-a pri transferju na razne aktivnosti, se z
njimi pogovarjal/-a, jih poslušal/-a, spodbujal/-a, bil/-a v veliko
pomoč pri individualnem načrtovanju. Spoznaval/-a bo tudi delo s
svojci.
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.
Mentorice:
ANITA ČERNIGOJ – DOM PODSABOTIN,
anita.cernigoj@dung.si, 08 2003976, 051 234 101
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
Kontaktna oseba: Mentorice.
Klančine, dvigalo ipd.: da

129991 - Priporočljivo za področje: ST, PP, DO, DZ

DOM STAREJŠIH OBČANOV AJDOVŠČINA
Ulica Milana Klemenčiča 1, 5270 AJDOVŠČINA,
tel.: 05 36 59 831,
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Socialno delo s starimi. Pomoč pri vključevanju v življenje v
institucionalnem varstvu. Pomoč pri navezovanju socialnih stikov.
Pomoč pri soustvarjanju rešitev ob konfliktih med sostanovalci.
Pomoč pri soustvarjanju rešitev ob konfliktih s svojci. Pomoč pri
soustvarjanju rešitev ob finančnih zapletih ob plačevanju oskrbe.
Soustvarjanje individualnega načrta skupaj s stanovalcem in
evalviranje le tega.
Kontaktna oseba: Valentina Tratnik, 05 36 59 831,
valentina.svigelj@dso-a.si
Klančine, dvigalo ipd.: da
1177991 - Priporočljivo za področje: ST, PP, DO, DZ

DOM UPOKOJENCEV IDRIJA, D.O.O.
Arkova 4, 5280 IDRIJA,
tel.: 05 37 27 270, www.duidrija.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
1študent 3. ali 4. ali 5. letnika!
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 in veselje do dela z ljudmi. Glede na delovne cilje in
namen prakse pričakujemo pri študentih 3, 4 in 5. letnika

5333992 - Priporočljivo za področje: SP, DZ, PP

OZARA - NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST
ŽIVLJENJA - NOVA GORICA
Partizanska 57, 5000 NOVA GORICA,
tel.: 05 3303720, www.ozara.org
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Glej opis pri Ozara Slovenija.
Kontaktna oseba: Maša Černe, 070 550 662,
masa.cerne@ozara.org
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oblikovanje in samostojno izvajanje dogovorjenih nalog in projektov,
samoiniciativnost pri delu in soustvarjanju izvirnih projektov, skupin
oz. drugih oblik podpore in pomoči stanovalcem ter vestnost v
izpolnjevanju delovnih obveznosti.
Kontaktna oseba: Romana Kavčič, 05 3734925,
romana.kavcic@duidrija.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

Kontaktna oseba: Emina Trstenjak, 040 205 678, emina@cdakoper.si
Klančine, dvigalo ipd.: da
84992 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD JUŽNA PRIMORSKA - KOPER
Cankarjeva 6, 6000 KOPER - CAPODISTRIA,
tel.: 05 6634550, www.csd-kp.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
CSD Južna Primorska, enota Koper- Capodistria, izvaja naloge po
zakonu, storitve in javna pooblastila za Mestno občino Koper in
Ankaran. Strokovnih delavcev in delavk nas je 25. Vsebina prakse
je:
- spoznavanje vseh področij dela Centra za socialno delo, enota
Koper- Capodistria,
- spoznavanje vrste programov in postopkov, ki jih vodimo,
- vključevanje v projekte, glede na znanje in zanimanje študentka ali
študenta.
Poleg izvajanja prakse na CSD so možnosti tudi delo v Stanovanjski
skupini Val, Dnevnem delovno terapevtskem centru Barčica, delo z
družinami in mladimi...., sodelovanje v Kriznem centru za otroke in
mladostnike in v Dnevne centru za otroke PetKA….
Vsebino prakse individualno dogovorimo z posameznim študentom
in študentko glede na smer študija ter glede na poznavanje in
zanimanje področja dela.
Kontaktna oseba: Diana Jerman, 05 66 34 573,
Diana.Jerman@gov.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

5997992 - Priporočljivo za področje:

DRUŠTVO PROSTOVOLJCEV VZD - Center za družine
MIRENSKI GRAD
Miren 216, 5291 Miren,
tel.: 05 398 43 01, 040 348 481, www.mirenski-grad.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
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.
Prisostvovali bodo pri načrtovanju in izvajanju drugih dejavnosti
Centra za družine Mirenski Grad.
Predstavili jim bomo strukturo organizacije ter njeno notranje
delovanje: strukturo programov, načine sofinanciranja ministrstev in
drugih financerjev, v oblikovanje in izvajanje vsebin dejavnosti za
druge uporabnike kot so družine, starši in zakonci, mladostniki …
Predvsem se bodo naučili osebnega spremljanja otrok in
mladostnikov, ter v povezavi s tem prisostvovali pri pogovorih z
drugimi organizacijami, s katerimi te uporabnike spremljamo.
Od praktikanta pričakujemo zanesljivost in odgovornosti v
dogovorih, vestnost in zavzetost pri delu, odprtost, ustvarjalnost,
predvsem pa željo po spoznavanju področja dela.
Kontaktna oseba: Maja Prinčič, 040 348 481, maja.princic@drustvovzd.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

87991 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD PRIMORSKO NOTRANJSKA – POSTOJNA
Novi trg 6, 6230 POSTOJNA,
tel.: 05 7001200, www.csd-postojna.com
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
4. letnik - Razpisujemo 2 prostih mest za prakso študentov
socialnega dela ( 1 za Postojno in 1 za Cerknico).
Opravljanje nalog na CSD zahteva veliko mero odgovornosti
strokovnega delavca, varstvo osebnih podatkov, zanesljivost in
empatijo ter veselje do dela z ljudmi. Navedene lastnosti
pričakujemo tudi od praktikanta.
Kontaktna oseba: Kristina Zadel Škrabolje, 05/7001226,
kristina.zadel@gov.si
Klančine, dvigalo ipd.: da
5672992 - Priporočljivo za področje: DZ, SP, PP, DO

DRUŠTVO POT - pomoč zasvojenim od nedovoljenih drog in
njihovim bližnjim Ilirska Bistrica
Levstikova 3, 6250 ILIRSKA BISTRICA,
tel.: 05 7100625, www.drustvopot.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
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.

6051991 - Priporočljivo za področje:

Zveza društev upokojencev Mestne Občine Koper ( Program
Center dnevnih aktivnosti za starejše Koper – CDA Koper)
Krpanova ulica 13, 6000 Koper,
tel.: 040 205 678 , 05 990 28 45, https://cda-koper.si/zdu-mok/ ,
https://cda-koper.si/cda-koper/
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Pod okriljem Zveze društev upokojencev Mestne občine Koper s
sedežem na Krpanovi ulici 13, se izvaja program Center dnevnih
aktivnosti za starejše Koper (v nadaljevanju CDA Koper), s
sedežem na naslovu Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper.
Program se ne izvaja kot del javne službe, temveč kot dopolnitev
storitvam javnih služb. V program se vključujejo starejše osebe in je
prilagojen potrebam posameznikov, nudi možnost aktivnega
sodelovanja in izbire aktivnosti, spodbuja medgeneracijsko
povezovanje, povezovanje v skupnosti in preprečuje socialno
izključenost. Program se izvaja od ponedeljka do petka, med 07.00
in 19.00 uro. Od praktikanta se pričakuje spoznavanje programa
CDA Koper, sodelovanje z zaposlenimi in spoznavanje njihovih
delovnih nalog, konkretno vključevanje v naloge vodje centra in
socialne delavke (izvajanje vprašalnikov, vključevanje novih
uporabnikov, vodenje evidence članov, individualni razgovori,
spoznavanje s prijavami na razpise in priprava poročil…).
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2982991 - Priporočljivo za področje: SP, PP, DO, ML

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.
Kontaktna oseba: Romano Brozina, 05 7100625, pot@kabelnet.net
Klančine, dvigalo ipd.: ne

DRUŠTVO ŽIVLJENJE BREZ NASILJA - VARNA HIŠA NOVO
MESTO - Svetovalnica za žrtve nasilja
P.P. 345, 8000 NOVO MESTO,
tel.: 031 696 389, www.varnahisanovomesto.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Svetovalnica za žrtve nasilja je informacijski in svetovalni SV
program. Namen program je celostna pomoč žrtvam nasilja oz.
osebam z izkušnjo nasilja pri prekinitvi nasilja. S strokovno in
celostno pomočjo uporabnice podpiramo pri soočanju s problemsko
situacijo povezano z nasiljem, pri iskanju možnih rešitev in pri
spreminjanju načina življenja preko med seboj povezanih oblik
pomoči:
Informiranje (osebno, telefonsko, po mailu) o pravicah, zakonodaji,
postopkih na področje nasilja in soc. varstva, o možnih ukrepih za
zaščito žrtev nasilja, oblikah pomoči v programu in izven.
Svetovanje in psihosoc. pomoč poteka osebno, telefonsko, po
mailu. Soustvarimo načrt pomoči, uporabnico spodbujamo,
spremljamo od začetka do konca procesa spreminjanja osebne
situacije, krepimo moči, opogumljamo, predstavimo in iščemo
možne izhode iz nasilja, pomagamo pri reševanju ostalih stisk,
povezanih s situacijo (materialni položaj, dovoljenje za
prebivanje...).
Soc. zagovorništvo in spremstvo temelji na uveljavljanju pravic žrtev
v različnih postopkih na institucijah, pomagamo pri sprožanju
postopkov povezanih z nasiljem, pri uveljavljanju BPP, sodelujemo z
odvetniki, sodišči, tožilstvom, uporabnicam pomagamo pisati
kazenske ovadbe, odgovore na tožbe, predloge za izrek ukrepov za
zaščito žrtve, predloge stikov in preživnine v korist otrok.
Uporabnice spremljamo na institucije, sodne obravnave, timske
sestanke.
Od praktikantov pričakujemo ničelno toleranco do nasilja, osnovno
poznavanje dinamike nasilja v družini, empatičnost, zanesljivost in
odgovornost.
Kontaktna oseba: Maruša Zalokar, 031 696 389,
svetovalnica.nm@gmail.com; varnahisa.nm@gmail.com
Klančine, dvigalo ipd.: ne

1493991 - Priporočljivo za področje: ML, PP, DO

OŠ Antona Žnidaršiča
Rozmanova 25b, 6250 ILIRSKA BISTRICA,
tel.: (05) 71415 41, www.o-azilb.si/
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Moje področje dela je šolsko svetovalno delo. Delam v korist otrok,
učiteljev, staršev. Področja dela so učenje in poučevanje,
šolska kultura, klima in red,
telesni in osebni (spoznavni in čustveni ) in socialni razvoj
Šolanje
Poklicna orientacija in
Socialno ekonomske stiske.
Naše delo je razgibano, se stalno izpopolnjujemo, delamo
interdisciplinarno, strokovno avtonomno, kompleksno in delamo
preko svetovalnega odnosa.
Kontaktna oseba: Darinka Dekleva, 041 545172,
darinka.dekleva@guest.arnes.si
Klančine, dvigalo ipd.: ne
5566991 - Priporočljivo za področje: SP, DZ, PP

OZARA - NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST
ŽIVLJENJA - IZOLA - KOPER
Kažipotna 9, 6310 IZOLA,
tel.: 05/ 6621 830, www.ozara.org
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Glej opis pri Ozara Slovenija.
Kontaktna oseba: Urška Kelvišar, 051 550 704,
urska.kelvisar@ozara.org
Klančine, dvigalo ipd.: ne

2532991 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML

GIMNAZIJA NOVO MESTO
Seidlova 9, 8000 NOVO MESTO,
tel.: 07 3718500, www.gimnm.org
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Področja dela: Načrtovanje, spremljanje, evalvacija, razvojno
analitične naloge, svetovalno delo z dijaki (vpis v prvi letnik,
spremljanje in svetovanje novincem, ponavljalcem, preusmerjenim,
skupinske oblike dela z dijaki, svetovanje za osebni in socialni
razvoj, karierna orientacija, svetovalno delo dijakom s težavami,
identifikacija in pomoč pri reševanju socialno ekonomskih stisk
dijakov, svetovalna pomoč dijakom pri razreševanju osebnih in
razvojnih težav, programi za dijake s posebnimi potrebami, splošno
razvojno preventivni programi), svetovalno delo s starši, svetovalno
delo z učitelji, strokovno spopolnjevanje, druge naloge,
dokumentacija svetovalnega dela, sodelovanje z različnimi
institucijami.
Opis dela – praktikant:
Karierna orientacija, sodelovanje pri informiranju četrtošolcev,
sodelovanje pri projektih (prostovoljno socialno delo, strategije šole
za zmanjševanje osipa – tutorstvo), urejanje dokumentacije o
dijakih, pomoč pri delu z dijaki s posebnimi potrebami.
Spretnosti – praktikant: natančnost, inovativnost, zanesljivost,
odgovornost.
Kontaktna oseba: Anica Kastelec, 051 670214,
anica.kastelec@gimnm.org
Klančine, dvigalo ipd.: ne

5783991 - Priporočljivo za področje:

VDC KOPER - enota Portorož
Liminjnska 94a, 6320 PORTOROŽ,
tel.: 05 67 75 121; 040 450 923, www.vdc-koper.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Delo v enoti s poudarki na osebnem načrtovanju, delu pri različnih
projektih, predvsem v podpori pri vključevanju v lokalno ter širše
okolje.
Kontaktna oseba: Tomislav Dadić, 041 567594,
tomo.dadic@gmail.com
Klančine, dvigalo ipd.: da
834992 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML

DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO
MESTO
Rozmanova 30, 8000 NOVO MESTO,
tel.: 07 39 39 277, www.nevladnik.info
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Socialno varstveni programi - Dnevni center za otroke migrante in
Dnevni center za romske otroke, potekako vsak dan od 12. do
17.ure na različnih lokacijah, vključenih okrog 100 otrok, izvaja se
učenje slovenskega jezilka, čuna pomoč, socialne delavnice,
plesne, športne in druge aktivnosti, ki jih vodijo strokovni delavci.
Praktikanti se vključujejo v vse navedene aktivnosti.
Kontaktna oseba: Kristina Lovrinovič, 040414521,
kristina.lovrinovic@drpdnm.org
Klančine, dvigalo ipd.: ne

248991 - Priporočljivo za področje: PP, ML, DO

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA NOVO MESTO
Ulica Slavka Gruma 54a, 8000 NOVO MESTO,
tel.: 07 39 33 120, http://novomesto.ozrk.si/
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Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Kontaktna oseba: Maja Gorenc Šulc, 041/676-025,
socialna.delavka.ozrknm@gmail.com
Klančine, dvigalo ipd.: da

tel.: 07 8161240,
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Delo in naloge na področju varstva otrok in družine, varstvo
odraslih, projektno delo.
Kontaktna oseba: Marjetka Smolič, 07 816 12 46,
marjetka.smolic@gov.si
Klančine, dvigalo ipd.: ne

1499992 - Priporočljivo za področje: SP, DZ, PP, ML

OZARA - NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST
ŽIVLJENJA - NOVO MESTO
Rozmanova 10, 8000 NOVO MESTO,
tel.: 07 62 05 490, 070 550 560, www.ozara.org
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Glej opis pri Ozara Slovenija.
Kontaktna oseba: Danica Ćućić, 070/550-701, 070/ 550-660,
danica.cucic@ozara.org
Klančine, dvigalo ipd.: ne

92991 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD DOLENJSKA IN BELA KRAJINA - METLIKA
Naselje Borisa Kidriča 5a, 8330 METLIKA,
tel.: 07 369 1480,
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Študent oz. študentka se bo v okviru prakse na Centru za socialno
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika spoznal z organizacijo
in delom, ki ga opravlja center. Poleg spoznavanja pravnih virov s
področja socialnega varstva, bodo praktikanti pod mentorstvom
spoznali socialnovarstvene storitve, kot so prva socialna pomoč,
osebna pomoč in pomoč družini za dom. Skozi spremljanje
obravnave uporabnikov in uporabnic na centru in na terenu se bodo
študentke in študenti spoznali s področji dela centra – varstvo otrok
in družine, ukrepi za zaščito otrok, nasilje v družini, mladoletniki v
kazenskih postopkih, varstvo odraslih, duševno zdravje, starševsko
varstvo in družinski prejemki, uveljavljanje pravic iz javnih sredstev,
socialno delo z Romi,…Od študentov in študentk se pričakuje
odgovornost, odprtost, samoiniciativnost, spoštljivost in empatija.
Kontaktna oseba: Maja Brinc, 07 369 1483, maja.brinc@gov.si
Klančine, dvigalo ipd.: ne

93991 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD DOLENJSKA IN BELA KRAJINA - TREBNJE
GOLIEV TRG 11, 8210 TREBNJE,
tel.: 07 3481570,
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
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.
Kontaktna oseba: Andreja Selšek, 07 3481571,
andreja.selsek1@gov.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

5699991 - Priporočljivo za področje: DZ, SP, PP, DO

OZARA - NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST
ŽIVLJENJA - ČRNOMELJ
Ulica 21. oktobra 19/A, 8340 ČRNOMELJ,
tel.: 07 30 61 860, www.ozara.org
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Glej opis pri Ozara Slovenija.
Kontaktna oseba: Karmen Žunič, 070 550654,
karmen.zunic@ozara.org
Klančine, dvigalo ipd.: da
6045993 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD POMURJE
Slovenska ulica 41, 9000 Murska Sobota,
tel.: 02 535 11 63, www.csd-slovenije.si/csd-pomurje
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Študenti bodo na CSD Pomurje imeli možnost udejstvovanja na
področjih varstva starejših, varstva invalidov, varstva otrok,
mladostnikov ter družine ter na področju uveljavljanja pravic iz
javnih sredstev.
Mentorji bodo praktikantom predstavili posamezna področja dela s
predstavitvijo zakonskih določil, jih uvajali v socialno delo ter jim
hkrati omogočili delo z uporabniki s poudarkom na veščini
vzpostavljanja socialno delovnega odnosa in na ta način
spoznavanja življenjskega sveta uporabnikov socialnega dela.
Študenti se bodo v okviru študijske prakse seznanili in tudi praktično
srečali z izvajanjem tehnik in metod dela, skozi katere jih bo vodil
določen mentor.
Mentorji bodo praktikantom poleg osnovnega področja dela, v okviru
katerega se bo praktikant vključil v opravljanje študijske prakse,
omogočili oz. za njih vzpostavili študijsko prakso na način, da se
seznanijo z večino področij dela na CSD.
Od praktikantov pričakujemo aplikativnost teoretičnega znanja v
praksi socialnega dela in se veselimo izmenjavi medsebojnih
izkušenj z njimi.
Prijava različno po enotah (glej enote Murska Sobota, Lendava,
Ljutomer)!
Kontaktna oseba: Martina Horvat Kuzma, 02 535 11 63,
martina.horvat-kuzma@gov.si
Klančine, dvigalo ipd.: ne

5565991 - Priporočljivo za področje: SP, DZ, PP, ML

OZARA - NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST
ŽIVLJENJA - BREŽICE
Černelčeva c. 7, 8250 BREŽICE,
tel.: 07 4994160, www.ozara.org
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Glej opis pri Ozara Slovenija.
Kontaktna oseba: Ana Ferk, 070 550 707, ana.ferk@ozara.org
Klančine, dvigalo ipd.: ne
105991 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD POSAVJE - KRŠKO
CESTA KRŠKIH ŽRTEV 11, 8270 KRŠKO,
tel.: 07 49 04 950,
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Delo in naloge na področju varstva otrok in družine, varstvo
odraslih, projektno delo.
Kontaktna oseba: Mirjana Mlakar, 07 49 21 260,
Mirjana.Mlakar@gov.si
Klančine, dvigalo ipd.: da
107991 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD POSAVJE - SEVNICA
Trg svobode 9, 8290 SEVNICA,
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122991 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
O praktikanta pričakujemo naslednje spretnosti :
• Opazovanje
• Vzpostavljanje prvega stika, pristop, predstavitev
• Zapisovanje, beleženje. 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
dopolnjevanja in poglabljanja že pridobljenih kompetenc
Kontaktna oseba: Vlasta Glavač, 031 522 685,
materinski.dom@ms.karitas.si
Klančine, dvigalo ipd.: ne

CSD POMURJE - MURSKA SOBOTA
Trg zmage 7, 9000 MURSKA SOBOTA,
tel.: 02 5351140, www.csd-ms.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Glej opis CSD Pomurje.
Kontaktna oseba: Martina Horvat Kuzma, 02 535 11 63,
martina.horvat-kuzma@gov.si
Klančine, dvigalo ipd.: ne
5361993 - Priporočljivo za področje: ST, PP, DO, DZ

DOM STAREJŠIH RAKIČAN
Ulica dr. Vrbnjaka 1, Rakičan, 9000 MURSKA SOBOTA,
tel.: (02) 532-16-30, www.ds-rakican.com
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Študentje 3. in 4. letnika se bodo na praksi najprej seznanili s širšim
področjem socialnega varstva ter s pojmovanjem in uresničevanjem
socialne politike, z mrežo izvajalcev dejavnosti socialnega varstva, z
vrstami in osnovnimi vsebinami posameznih socialno varstvenih
storitev ter z izvajanji javnih pooblastil na področju socialnega
varstva, s pravicami, vlogo in položajem uporabnika pri
zagotavljanju storitev, z opredelitvijo in vlogo posamezne stroke ter
s pravicami, obveznostmi in pristojnostmi strokovnega delavca na
področju socialnega varstva ter z značilnimi strokovnimi postopki in
metodami dela na področju socialnega varstva.
Nato bodo podrobneje spoznali organizacijsko strukturo zavoda in
socialnovarstvene storitve, ki jih javni zavod Dom starejših Rakičan
izvaja (instit. varstvo starejših, dnevno varstvo, storitev pomoči
družini na domu).
Težišče prakse bo temeljilo na poglobljenem spoznavanju koncepta
gerontološkega socialnega dela in vlogo stroke socialnega dela pri
delu s starimi ljudmi. Študentje bodo neposredno prisostvovali delu
v socialni službi in spoznali vlogo socialnega delavca, veščine in
bistvene specifičnosti, ki jih zahteva delo s starimi ljudmi.
Pri svojem delu bodo spoznali značilnostih in posebnosti populacije
uporabnikov celodnevnega institucionalnega varstva, delo z
osebami z demenco, spoznali postopke in metode strokovnega
dela, imeli možnost sodelovanja pri pogovorih z uporabniki, pri
postopkih sprejema, premestitve in odpusta stanovalcev, sodelovali
pri izdelavi in evalvaciji individualnih načrtov obravnave
uporabnikov, se seznanili z vodenjem upravnega postopka idr.
Od študentov se pričakuje poznavanje in razumevanje konceptov,
teorij in fenomenov, metod in postopkov socialnega dela ter veščine
komuniciranja.
Kontaktna oseba: Jožica Hudžar, 02 532 16 30,
jozica.hudzar@dsrakican.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

5477991 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML

SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA - socialno
svetovalna služba
ULICA DR. VRBNJAKA 6, 9000 MURSKA SOBOTA,
tel.: 02 5123100,
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Vsebina dela: socialno delo s posameznikom in skupinami, PSP,
poznavanje področja skrbništva, duševnega varstva, varstva
starejših, varstva otrok in zagotavljanje odpusta pacienta v varno
socialno okolje.
Od študenta pričakujem naslednje:
Organiziranost, točnost, urejenost
Kontaktna oseba: Boštjan Mrzlak, 02 5123 120, bostjan.mrzlak@sbms.si
Klančine, dvigalo ipd.: ne
95991 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD POMURJE - LENDAVA - SZOCIÁLIS ÜGYINTÉZŐ
KÖZPONT LENDVA
Glavna ul. 73, 9220 LENDAVA - LENDVA, tel.: 02 5789840,
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Center za socialno delo kot javni socialno varstveni zavod opravlja
socialno varstveno dejavnost, ki obsega izvajanje javnih pooblastil
in nalog, storitve socialne preventive, socialno varstvene storitve
(prva socialna pomoč, pomoč družini za dom in osebna pomoč),
organiziranje skupnostnih akcij za socialno ogrožene skupine
prebivalstva.
Študent/ka na praksi bi v sklopu prakse spoznaval/a delo
strokovnih delavcev na Centru za socialno delo ter osnovne in
specifične postopke glede na posamezno strokovno področje,
predvsem pa bi se vključeval na strokovnem področju, ki zajema
obravnavo družine (očetovstvo, preživnine, stiki, predhodno
posredovanje, pomoč žrtvam nasilja v družini, ipd). Preko
aktivnega spremljanja dela strokovnega delavca bi praktikant/ka
imel/a možnost pridobiti praktično izkušnjo v zvezi s pogovori z
uporabniki, spoznati načine beleženja in vodenja dokumentacije za
posamezno strokovno nalogo ter spoznavati načine sporočanja,
poročanja in pretoka informacij. Praktikant/ka bi imel/a možnost
sodelovati v preventivnih programih Centra za socialno delo
Pomurje, Enota Lendava (različne skupine za samopomoč za
starejše, invalide, koordinacija prostovoljnega dela namenjenega
ranljivi skupini otrok).
Kontaktna oseba: Martina Horvat Kuzma, 02 535 11 63,
martina.horvat-kuzma@gov.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

6048991 - Priporočljivo za področje:

MOZAIK, ZAVETIŠČE ZA BREZDOMNE OSEBE MS
TOMŠIČEVA ULICA 16, 9000 MURSKA SOBOTA,
tel.: 0599 32 520,
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
- vpogled v brezdomsko situacijo v pomurju
- vpogled v organizacijo in izvedbo del in nalog, ki potekajo v
Zavetišču
- sodelovanje pri nudenju psiho socialne pomoči
- pomoč pri organizaciji prostočasnih aktivnosti v Zavetišču socialno kulturno delo
Naša pričakovanja: odprtost in komunikativnost, veščine socialnega
delavca, za vodenje pogovora, samostojnost in odgovornost.
Kontaktna oseba: Polonca Felicijan, 05 9932520,
polonca.felicijan@gmail.com
Klančine, dvigalo ipd.: ne
5987991 - Priporočljivo za področje: SP, PP

96991 - Priporočljivo za področje: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

POMURSKI MATERINSKI DOM - Škofijska Karitas Murska
Sobota
Gregorčičeva 4a, 9000 Murska Sobota,
tel.: , www.materinskidom.si

CSD POMURJE - LJUTOMER
RAJH NADE ULICA 2 A, 9240 LJUTOMER,
tel.: 02 5858660, www.csd-ljutomer.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
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Glej opis CSD Pomurje.
Kontaktna oseba: Martina Horvat Kuzma, 02 535 11 63,
martina.horvat-kuzma@gov.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

- pomoči pri branju
- pogovora o spominih, otroštvu, mladosti,…
- spremljanja na sprehodih
Od študentov pričakujemo, da radi delajo z ljudmi, so potrpežljivi,
energični in samoiniciativni predvsem pa empatični.
Študentom bomo prilagodili vsebino prakse glede na želje,
zmožnosti in potrebe učnega procesa.
Kontaktna oseba: Goran Kuzma, 051 383270, kuzma@senecura.si
Klančine, dvigalo ipd.: da

5753994 - Priporočljivo za področje: SP, DZ, PP, ML

OZARA - NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST
ŽIVLJENJA - LJUTOMER
Miklošičev trg 3, 9240 LJUTOMER,
tel.: 02 585 18 40, www.ozara.org
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Glej opis pri Ozara Slovenija.
Kontaktna oseba: Manuela Božič, 070 550665,
manuela.bozic@ozara.org
Klančine, dvigalo ipd.: da
5983992 - Priporočljivo za področje: ST, PP, DO, ML

Zavod za pomoč družini na domu Vitica, Gornja Radgona, so.p.
Partizanska cesta 15, 9250 GORNJA RADGONA,
tel.: 031 606 384; 02 5611 520, www.vitica.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
Zavod VITICA je nevladna in neprofitna 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.
Kontaktna oseba: Zora Borko, 031 606 384, zora.borko@vitica.si
Klančine, dvigalo ipd.: da
5862992 - Priporočljivo za področje: ST, PP, DO, DZ

SeneCura Dom starejših občanov Radenci d.o.o.
Prisojna c. 4a, 9252 RADENCI,
tel.: 02 568 46 00, https://radenci.senecura.si
Značilnosti projekta, del in nalog študenta:
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.
Naši stanovalci bodo še posebej veseli:
- druženja z vami dopoldne in popoldne
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Dodatek
V dodatku razpisa je seznam učnih baz, ki za letos niso razpisale prostih mest, vendar obstaja možnost individualnega
dogovora, glede na interese študenta, kraj bivanja in trenutne časovne ter kadrovske zmogljivosti učne baze. Pokliči
kontaktno osebo, predstavi svoje interese, želje in se dogovori za opravljanje prakse.
Zaradi preobsežnosti seznama v seznam niso vključene vse osnovne in srednje šole, ter vrtci, vendar je prakso možno
opravljati tudi tam (predvsem smeri PP in ML). Praviloma mora biti na učni bazi zaposlena socialna delavka, ki je tudi mentorica
praktikantu (če soc.del. nimajo se pozanimaj o možnostih ko-mentorstva soc.del., oz. se posvetuj s koordinatorjem in mentorjem na FSD o ustreznosti UB). Pri koordinatorju
ali na spletni strani, lahko dobiš potrdilo FSD o obveznostih študenta na praksi, ki ga priložiš k svoji morebitni prošnji in
odneseš/pošlješ na učno bazo. Z bodočim mentorjem preglejta priročnik za prakso in vsebino nalog, da mentor lahko
potrdi izvedljivost nalog in ustrezno mentorsko podporo. Ko se uspešno dogovoriš, podatke o učni bazi, preko prijavnice,
sporočiš koordinatorju najkasneje do 4.11.2020
!Če naletiš na tel.št., ki je spremenjena ali na ime in priimek kontaktne osebe, ki je ni več v tej ustanovi, to javi koordinatorju prakse. Ažurnost podatkov bo študentom
za tabo omogočila boljši stik z učnimi bazami!
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM JANEZA KRSTNIKA
Kolezijska 1, 1000 LJUBLJANA
Bojan Kern, 030 322 702, djk.kern@siol.net
Primerno za: ML, PP, DO, SP

CENTER IRIS - Zavod za slepo in slabovidno
mladino
Langusova 8, 1000 LJUBLJANA
Lena Pavli Fister, 01 2442764,
lena.pavli@guest.arnes.si
Primerno za: ML, SP, PP, DO, VZ

CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA
KARLOVŠKA CESTA 18, 1000 LJUBLJANA
Tina Koren, 051 207 163,
tina.koren@guest.arnes.si
Primerno za: DZ, PP, DO, ML

CENTER ZA ZDRAVLJENJE ODVISNIH OD
PREPOVEDANIH DROG, Univerzitetna
psihiatrična klinika Ljubljana
Grablovičeva 48, 1000 LJUBLJANA
Anže Selko, , anze.selko@psih-klinika.si;
miriam.azman@psih-klinika.si
Primerno za: ML, PP, DO, VZ

DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA
KARDELJEVA PLOŠČAD 28, 1000
LJUBLJANA
Primož Miklavžin, 051/324-197,
primoz.miklavzin@gmail.com
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE
Nove Fužine 40, 1000 LJUBLJANA
Katarina Zajec, 01 5874 625; 051 440796,
soc.del.@dso-fuzine.si; katarina.zajec@dsofuzine.si

Primerno za: DZ, SP, PP, DO, ML

DRUŠTVO ALTRA, Zavetišče za brezdomne
uživalce prepovedanih drog - Korak
Vošnjakova 7/b, 1000 LJUBLJANA
Elvira Delić, 01 4304818, 051 377781,
zavetisce@altra.si
Primerno za: SP, PP, ML, DO

DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE
Linhartova cesta 1/III p.p 2618, 1000
LJUBLJANA
Sabina Zajec, 01 4720561,
sabina.zajec@drustvo-distrofikov.si
Primerno za: SP

DRUŠTVO KULTURNO, INFORMACIJSKO IN
SVETOVALNO SREDIŠČE LEGEBITRA
Trubarjeva 76a, 1000 LJUBLJANA
Mateja Vilfan, 051 635 667,
mateja.vilfan@legebitra.si
Primerno za: SP, ML, PP, DO

Društvo Mozaik - društvo otrok
Savska 3a, 1000 LJUBLJANA
Natalija Djoković, 070 730 806,
natalija@drustvomozaik.si
Primerno za: SP, PP, ML, DO

Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ - RUDNIK - Kolezija
Kopališka 10, 1000 LJUBLJANA
Lidija Glivar, 01 4770 518, lidija.glivar@dsovic.si

MATERINSKI DOM LJUBLJANA
Jarška c.23, 1000 LJUBLJANA
Lea Brišar, 041 483 985, lea.brisar@gov.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

MESTNA ZVEZA UPOKOJENCEV – DNEVNI
CENTRI AKTIVNOSTI ZA STAREJŠE
Ulica Janeza Pavla II. 4, 1000 LJUBLJANA
Katja Krivec, 051 664-801, dca@dcaljubljana.org
Primerno za: ML, PP, DO

MLADINSKI DOM JARŠE - st.sk. Hiša
Jarška 42, 1000 LJUBLJANA
Matjaž Gnezda, 041538144, matjaz@mdj.si
Primerno za: ML, PP, DO

MLADINSKI DOM JARŠE - st.sk. Kokos
Vide Pregarčeve 34, 1000 LJUBLJANA
Franc Taljan, 01 542 55 00,
franc.taljan@guest.arnes.si
Primerno za: ML, PP, DO, VZ

MLADINSKI DOM JARŠE - st.sk. Zeleni tir
Vide Pregarčeve 34, 1000 LJUBLJANA
Damjan Kolarič, 01 5425501, zeleni-tir@mdj.si

DRUŠTVO ODNOS - Društvo za razvoj in
povezovanje družbenih ved in kultur
Einspielerjeva ulica 6, 1000 LJUBLJANA
Irena Zajc, 041 745157,
irena.zajc.odnos@gmail.com

Primerno za: ML, PP, DO

Primerno za: DZ, PP, ML, DO

Primerno za: ML, PP, DO

MLADINSKI DOM MALČI BELIČEVE
Mencingerjeva 65, 1000 LJUBLJANA
Pavel Šinkovec, 01 2833196,
pavel.sinkovec@guest.arnes.si

DRUŠTVO UP - DRUŠTVO ZA POMOČ
ZASVOJENCEM IN NJIHOVIM SVOJCEM
SLOVENIJE
Kersnikova 3, 1000 LJUBLJANA
Sandra Vitas, 030 312313, sandra.up@siol.net

OŠ Božidarja Jakca
Nusdorferjeva 10, 1000 LJUBLJANA
Karmen Vergolin, 031 694342,
karmen.vergolin@guest.arnes.si

Primerno za: ST, DO, PP

OŠ Majde Vrhovnik
Gregorčičeva 16, 1000 LJUBLJANA
Manca Remic, 01 470 04 14,
manca.remic@guest.arnes.si

Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD
KOMANOVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA
Špela Vozel, 01/ 589 67 75, spela.vozel@dsoljbezigrad.si

Primerno za: SP, PP

GERONTOLOŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE
Trg prekomorskih brigad 1, 1000 LJUBLJANA
Mateja Mlinarič, 064 230 888,
mateja.mlinaric@gds.si;
mateja.mlinarics@gmail.com
Primerno za: SP, PP, DZ, DO, ST

Humanitarno društvo TOK-TOK
Jakopičeva 10, 1000 Ljubljana
Metka Knez, 040 288 261,
info@drustvotoktok.si
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Primerno za: ML, PP, DO

Primerno za: ML, PP, DO

OŠ NOVE FUŽINE
PREGLOV TRG 8, 1000 LJUBLJANA
Jožica Ambrožič, 01 5471517,
jozica.ambrozic@guest.arnes.si
Primerno za: SP, DZ, PP
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OZARA - NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA
KAKOVOST ŽIVLJENJA - LJUBLJANA
Cigaletova ulica 5, 1000 LJUBLJANA
Tanja Velkov, 051 332 218,
tanja.velkov@ozara.org
Primerno za: DO, PP, ML, SP

2020/21
Primerno za: SP, PP, ML, DO

ZDRUŽENJE GLUHOSLEPIH SLOVENIJE
"DLAN"
Trebinjska ulica 7, 1000 LJUBLJANA
Simona Gerenčer Pegan, 040 558 832,
simonagerencer@gmail.com

SLOVENSKA FILANTROPIJA - ZDRUŽENJE
ZA PROMOCIJO PROSTOVOLJSTVA
Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000
LJUBLJANA
Primož Jamšek, 041-654-726,
primoz.jamsek@filantropija.org

Primerno za: DZ, PP, DO, SP

Primerno za: ML, PP, DO

ZVEZA SONČEK
Rožanska 2, 1000 LJUBLJANA
Irena Grm, 01 5345 995,
irena.grm@soncek.org

STANOVANJSKA SKUPINA RDEČA
KLJUKA - ZVI LOGATEC
Mašera Spasića 15, 1000 LJUBLJANA
Andrejka Alt, 041 841 301, rdeca.kljuka@zvil.si
Primerno za: DZ, PP, DO

Stigma - društvo za zmanjševanje škode
zaradi drog
Hacquetova 9, 1000 LJUBLJANA
Tina Kodre, 068 144 611,
tinakodre1990@gmail.com
Primerno za: PP, ML

SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE,
MLADOSTNIKE IN STARŠE - Ljubljana
Gotska 18, 1000 LJUBLJANA
Špela Klemenčič, 01 583 75 19,
spela.klemencic@scoms-lj.si
Primerno za: DZ, SP, PP, DO

ŠENT - stanovanjske skupine LJUBLJANA KOPER - CELJE
Belokranjska ul. 2, 1000 Ljubljana
Ana Ivanišević Valetič, 01/2307840,
ana.valetic@sent.si
Primerno za: ML, PP, DO

VIZ Višnja Gora - stanovanjska skupina
Brod
Na Rojah 4, 1000 LJUBLJANA
Vasja Jug, 01 5001530,
viz.vgora.brod@siol.net
Primerno za: SP

YHD - Društvo za teorijo in kulturo
hendikepa
Neubergerjeva 7, 1000 LJUBLJANA
Natalija Jeseničnik, , natalija@yhd-drustvo.si
Primerno za: DZ, SP, PP, DO

ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE LJUBLJANA
Poljanska 45/b, 1000 LJUBLJANA
Mateja Pišorn, 01/430 10 80,
zavetisce.lj@siol.net

ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE
Štihova 14, 1000 LJUBLJANA
Špela Šušteršič, 01 432 71 38,
spela.sustersic@zveza-paraplegikov.com
Primerno za: SP, DZ, PP

Primerno za: ML, PP, DO

OŠ PRESERJE PRI RADOMLJAH
PELECHOVA CESTA 83, 1235 RADOMLJE
Tina Verbančič, 031349950,
tina.verbancic@os-preserjeradomlje.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM POČITKA MENGEŠ - TRZIN
Ljubljanska cesta 10a, 1236 Trzin
Katarina Pezdirc, 01 560 94 02,
k.pezdirc@gmail.com
Primerno za: ML, PP, DO, SP

Želva d.o.o., Podjetje za usposabljanje in
zaposlovanje invalidov
Ulica Alme Sodnik 6, 1000 LJUBLJANA
Metka Paš, 01/434 15 06, metka.pas@zelva.si

CIRIUS - Center za izobraževanje,
rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik
Novi trg 43a, 1241 KAMNIK
Irena Praznik, 01 8301316,
irena.praznik@cirius-kamnik.si

Primerno za: SP; PP, ML, DO

Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

DRUŠTVO KLJUČ - CENTER ZA BOJ PROTI
TRGOVINI Z LJUDMI
p.p. 1646, 1001 LJUBLJANA
Manca Raušl, 051 376 674, 01 23 22 122,
info@drustvo-kljuc.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ - RUDNIK
CESTA NA BOKALCE 51, 1125 LJUBLJANA
Mojca Mikolič, 01 4770 602,
mojca.mikolic@dso-vic.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DEOS d.o.o. - CENTER STAREJŠIH
MEDVODE
Zbiljska cesta 15, 1215 MEDVODE
Gordana Kvar, 01-36-25-400,
gordana.kvar@deos.si;
sociala.medvode@deos.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE
KARANTANSKA CESTA 5, 1230 DOMŽALE
Darja Rems, 040/288-457, darja.rems@sszslo.si
Primerno za: ML, PP, DO

MLADINSKI DOM JARŠE - st.sk. Črnuška
gmajna
Suhadolčanova 57, 1231 LJUBLJANA
Marko Ocvirk, 059057630, marko@mdj.si
Primerno za: ML, PP, DO, VZ

OŠ NARODNEGA HEROJA MAKSA
PEČARJA
Črnuška 9, 1231 LJUBLJANA ČRNUČE
Tatjana Verbnik Dobnikar, 01 5896322,
tatjana.dobnikar@guest.arnes.si

Primerno za: ST, PP, DO, DZ

Primerno za: ST

ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU
Poljanska cesta 97, 1000 LJUBLJANA
Laura Perko, 01 23 96 504, laura.perko@zodlj.si

DOM POČITKA MENGEŠ
GLAVNI TRG 13, 1234 MENGEŠ
Barbara Vesel, 01 7291163,
barbara.vesel@dpm.si

Primerno za: DZ, SP, PP, DO, ML

ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE
Vojkova cesta 74, 1000 LJUBLJANA
Andreja Linec, 01 58 00 500,
andreja.linec@zgnl.si

Primerno za: ML, SP, PP, DO

Primerno za: ST, PP, DO, DZ

Papilot Zavod Ljubljana
Zasavska cesta 42, 1231 LJUBLJANA
ČRNUČE
Katarina Čretnik, 031 636136, info@papilot.si
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CSD OSREDNJA SLOVENIJA VZHOD KAMNIK
Usnjarska cesta 8, 1241 KAMNIK
Lidija Kos, 01/ 830 32 80, lidija.kos@gov.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK
NEVELJSKA POT 26, 1241 KAMNIK
Lidija Knavs, 031/628-747, lidija.knavs@dsokamnik.si; lidija.knavs@gmail.com
Primerno za: PP, ML, DO

Zasebni vrtec Zarja, predšolska vzgoja
d.o.o.
Perovo 28, 1241 Kamnik
Margareta Cerk, 059 075 301,
svetovalno.delo@vrteczarja.si
Primerno za: SP, DZ, PP, ML, DO

ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN INKLUZIJO
ODTIZ
Polje 378, 1260 Ljubljana - Polje
Marja Koren, 041 800 352,
marja.koren@odtiz.si
Primerno za: ML, PP, DO

OŠ POLJE
POLJE 358, 1260 LJUBLJANA POLJE
Damjana Govekar, 059 163 915; 01 520 86 00,
damjana.govekar@guest.arnes.si
Primerno za: PP, ML, DO

OŠ Gradec
Bevkova 3, 1270 LITIJA
Irena Smrekar Simočič, 01 8983308,
irena.smrekar@osgradec.si
Primerno za: DZ, PP, ML, DO

OŠ Litija, EPP
Ulica Mire Pregljeve 3, 1270 Litija
Nataša Zupan Cvetežar, 031 581044,
natasa.zupan2@guest.arnes.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM TISJE
Črni potok 13, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI
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Leonida Razpotnik, 041/264868,
leonida.razpotnik@ssz-slo.si
Primerno za: ML, PP, DO

VIZ Višnja Gora
Cesta Dolenjskega odreda 19, 1290 VIŠNJA
GORA
Jože Horvat, 01/7887700,
joze.horvat2@guest.arnes.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

SVZ VITADOM, DOM STAREJŠIH
ŠKOFLJICA
Ob potoku 11, 1291 ŠKOFLJICA
Nastja Fajdiga Ivanuša, 01 235 58 67,
nastja.ivanusa@vitadom.si
Primerno za: SP, PP

ZAVOD PELIKAN – KARITAS, MATERINSKI
DOM
Gumnišče 5, 1291 ŠKOFLJICA
Suzana Gliha Škufca, 01/366-77-21,
materinski.dom@karitas.si
Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD OSREDNJA SLOVENIJA ZAHOD RIBNICA
ŠKRABČEV TRG 17, 1310 RIBNICA
Anica Turk, 01 3204419, Anica.Turk@gov.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM STAREJŠIH OBČANOV RIBNICA RIVE d.o.o.
Krošnjarska pot 2, 1310 Ribnica
Kristina Grebenc Podobnik, 08 200 97 05,
tina.podobnik@rive.si
Primerno za: DZ, PP, SP, DO

Prizma - Ponikve - posebni socialni zavod
Ponikve 76, 1312 VIDEM DOBROPOLJE
Damijana Kozina, , damjana.kozina@prizmaponikve.si
Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD OSREDNJA SLOVENIJA ZAHOD KOČEVJE
LJUBLJANSKA CESTA 25, 1330 KOČEVJE
Tatjana Romih, 01 893 87 00,
tatjana.romih@sent.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM STAREJŠIH OBČANOV KOČEVJE
ROŠKA CESTA 22, 1330 KOČEVJE
Lidija Vardijan Žagar, 051335532,
lidija.zagar@dsokocevje.si
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Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM STAREJŠIH LOGATEC
Gubčeva 8a, 1370 LOGATEC
Tanja Brožič Volf, 01 7508086,
tanja.brozic@ds-logatec.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

Medgeneracijski center Gaber
Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri
Ložu
Špela Bohinjec Modic, 031 809734,
spela.modic@loskadolina.si
Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD ZASAVJE - ZAGORJE OB SAVI
Cesta zmage 7, 1410 ZAGORJE OB SAVI
Nikolaj Bergant, 03 5660240,
nikolaj.bergant@gov.si
Primerno za: ML, PP, DO

OŠ dr. Slavko Grum
Cankarjev trg 2, 1410 Zagorje ob Savi
Tadeja Iskra, 03 5664767,
tadeja.pregelj@gmail.com
Primerno za: SP, DZ, PP, DO, ML

Primerno za: DZ, SP, PP, DO, ML

VDC PODLIPA
Podlipa 36, 1360 VRHNIKA
Marija Drmota, 01 7504136,

Vrtec Trbovlje
Rudarska cesta 10A, 1420 Trbovlje
Nataša Kmet, 03 56 33 382,
natasa.kmet@guest.arnes.si
Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD ZASAVJE - HRASTNIK
Log 9, 1430 HRASTNIK
Mirjana Kellner, 03 56 42 771,
mirjana.kellner@gov.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM STAREJŠIH HRASTNIK
NOVI LOG 4A, 1430 HRASTNIK
Jasna Rižner Kosm, 03 56 54 112,
jasna.rizner-kosm@dom-hrastnik.si
Primerno za: ML, PP, DO

OŠ NARODNEGA HEROJA RAJKA
Log 19, 1430 HRASTNIK
Andreja Peterlin, 03 5642447,
andreja.peterlin@guest.arnes.si
Primerno za: DO

Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

Primerno za: DO

Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

Primerno za: ML, PP, DO

CSD ZASAVJE - TRBOVLJE
MESTNI TRG 5A, 1420 TRBOVLJE
Tjaša Gros, 070 216 496,
tjasa.gros@ozara.org

MP UIKS - PREVZGOJNI DOM RADEČE
POT NA BROD 21, 1433 RADEČE
Vanja Počivalšek, 03 5658339,
vanja.pocivalsek@gov.si

Primerno za: ST, PP, DO, DZ

Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON
Kolonija 1. maja 21, 1420 TRBOVLJE
Kristina Drstvenšek, 03 56 53 337,
kristina.drstvensek@dufs.eu

TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV Loka pri
Zidanem mostu
Loka 48, 1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
Robert Potočnik, 03/565-81-00,
Robert.Potocnik@ssz-slo.si

CSD ZASAVJE - TRBOVLJE
MESTNI TRG 5A, 1420 TRBOVLJE
Aleksandra Ocvirk, 03 777 3313,
aleksandra.ocvirk@gov.si

Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON
Kolonija 1. maja 21, 1420 TRBOVLJE
Mateja Jakop, 03 5653300,
mateja.jakop@dufs.eu
Primerno za: PP, ML, DO

OŠ Tončke Čeč, EPP
Keršičeva 50, 1420 Trbovlje
Cvetka Kozmus, 03 5625125,
cvetka.kozmus@guest.arnes.si

Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA
IDRIJSKA CESTA 13, 1360 VRHNIKA
Simona Medic, 01 7570112,
simona.medic@du-vrhnika.si

Primerno za:

VDC ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 59c, 1410 ZAGORJE OB
SAVI
Hedvika Kovač, 03 56 69 450,
hedvika.kovac@vdc-zagorje.si

Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD LJUBLJANA - VRHNIKA
LJUBLJANSKA CESTA 16, 1360 VRHNIKA
Klavdija Nagode Celarc, 01/7506-274,
klavdija.nagode-celarc@gov.si

Nika Nedeljko, 03/5642670,
nika.nedeljko@sent.si

Primerno za: ML, PP, DO

OŠ TRBOVLJE
Mestni trg 6, 1420 TRBOVLJE
Julija Jerman, 03 5633347,
julija.jerman@ostrbovlje.si
Primerno za: DZ, SP, PP, DO

ŠENT - TRBOVLJE
Šuštarjeva kolonija 42a, 1420 TRBOVLJE
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STEKLARNA HRASTNIK
Cesta 1. maja 14, 1430 HRASTNIK
Janja Rojko, 03 5654542,
janja.rojko@steklarna-hrastnik.si
STEKLARNA HRASTNIK
Cesta 1. maja 14, 1430 HRASTNIK
Alenka Maurer, 03 5654542,
alenka.maurer@steklarna-hrastnik.si

Primerno za:

ZVEZA DRUŠTEV ZA SOCIALNO
GERONTOLOGIJO SLOVENIJE
Partizanska 12, 2000 MARIBOR
Tatjana Prašnikar Đuran, 01 729 55 80, 041
287 851, tatjana.prasnikar@skupine.si
Primerno za: DO, PP, ML

AVANTUS ZAPOSLITVENI CENTER D.O.O.
Rapočeva 18, 2000 Maribor
Mateja Fingušt Pesek, 031 800 902,
mateja.pesek@avantus.si
Primerno za: DZ, SP, PP

CENTER SONČEK MARIBOR
Cesta XIV. divizije 48a, 2000 MARIBOR
Zlatka Ornik, , maribor@soncek.org
Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD MARIBOR - MARIBOR CENTER
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Zagrebška cesta 72, 2000 MARIBOR
Sanja Sitar Surić, 02 250 66 39,
sanja.sitar@amis.net

Lidija Bedenik, 02 2380676,
lidija.bedenik@ozara.org

Primerno za: SP, PP

SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE,
MLADOSTNIKE IN STARŠE - Maribor
Lavričeva ul. 5, 2000 MARIBOR
Marinka Bečela, 02/2349-704,
marinka.becela@guest.arnes.si

CSD Maribor - Svetovalnica za žrtve nasilja
in zlorab Maribor
Slovenska ulica 8, 2000 Maribor
Radojka Hižman, 02 / 23 505 24, 051489529,
vodja@svetovalnica-mb.si
Primerno za: SP, PP

CSD MARIBOR - VARNA HIŠA MARIBOR
Zagrebška cesta 72, 2000 MARIBOR
Anka Fingušt, 02 4801186,
anka.fingust@gov.si
Primerno za: DZ, SP, PP, DO

CSD MARIBOR, KOORDINATORKA
OBRAVNAVE V SKUPNOSTI
Zagrebška c. 72, 2000 MARIBOR
Simona Ratajc, 02/250 66 84, 041642726,
simona.ratajc@gov.si
Primerno za: SP, PP

CSD Maribor, Krizni center za žrtve nasilja v
družini
Zagrebška c. 72, 2000 Maribor
Vilma Kersnik, 02 250 6630 ali 08 200 68 40,
vilma.kersnik@gov.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO
Panonska ulica 41, 2000 MARIBOR
Franja Jakob, 02/460-26-17, 051/365-001,
franja.jakob@dso-tezno.si
Primerno za: PP, ML, DO

DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM MARIBOR
Ob železnici 16, 2000 MARIBOR
Nina Krašovec, 040 223024, nina@cpmdrustvo.si
Primerno za: SP, PP

DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO
- Maribor
Pobreška c. 6, 2000 MARIBOR
Tanja Walland, 02 3202 146,
mb.dnk@guest.arnes.si
Primerno za: PP, DO, ML, VZ

KRIZNI CENTER ZA MLADE - CSD
MARIBOR
Trubarjeva 27, 2000 MARIBOR
Iris Dežman, 051 324 211, iris.dezman@gov.si
Primerno za: ML, PP, DO

MLADINSKI DOM MARIBOR
ULICA SAŠE DEVA 21, 2000 MARIBOR
Ivan Dobaj, 02 3333503,
ivan.dobaj@guest.arnes.si
Primerno za: ML, PP, DO

MP ZPKZ MARIBOR
Vošnjakova ul. 16, 2000 MARIBOR
Peter Pišek, 01 2909610, peter.pisek@gov.si
Primerno za: DO, DZ, PP, SP

OZARA - STORITVENO IN INVALIDSKO
PODJETJE d.o.o.
Ulica heroja Šaranoviča 27, 2000 MARIBOR

Primerno za: ML, PP, DO

Primerno za: DZ, SP, PP, DO

ŠENTLENT - MARIBOR
Cesta proletarskih brigad 61, 2000 MARIBOR
Tadeja Kapun, 02 3202691,
tadeja.kapun@dc.sent.si
Primerno za: PP, DO

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER
MARIBOR
LJUBLJANSKA ULICA 5, 2000 MARIBOR
Darinka Orožim, 02 3212597,
darinka.orozim@ukc-mb.si
Primerno za: PP, DO

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER
MARIBOR, ODDELEK ZA PSIHIATRIJO
Ob železnici 30, 2000 MARIBOR
Mateja Lajh, , mateja.lajh@ukc-mb.si
Primerno za: DZ, SP, PP, DO, ML

VDC POLŽ MARIBOR
PARK MLADIH 4, 2000 MARIBOR
Sibila Nekrep, 02 320 60 14,
socialna.sluzba@vdcpolz.si
Primerno za: ML, PP, DO

OŠ FRANCETA PREŠERNA (Maribor)
ŽOLGARJEVA ULICA 2, 2109 MARIBOR
Vida Živkovič, 02 3206967,
vida.zivkovic@guest.arnes.si
Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD MARIBOR - PESNICA
PESNICA PRI MARIBORU 43a, 2211
PESNICA PRI MARIBORU
Tina Kmetec, 02/6544231, tina.kmetec@gov.si
Primerno za: PP, ML, DO

OŠ RUDOLFA MAISTRA
Mladinska ulica 13, 2212 Šentilj
Darja Steblovnik, 02 6506109,
darja.steblovnik@gmail.com
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM STAREJŠIH IDILA
Vukovski Dol 30, 2221 JARENINA
Ivanka Majcen, 02 655 66 57,
sociala@dsidila.si

Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM LENART d.o.o.
GUBČEVA 5, 2230 LENART V SLOVENSKIH
GORICAH
Alenka Vadlja, 030 643207,
socialna.sluzba@domlenart.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM UPOKOJENCEV PTUJ
VOLKMERJEVA CESTA 10, 2250 PTUJ
Vesna Šiplič Horvat, 02/620-77-18,
vesnasiplichorvat@domptuj.si
Primerno za: SP, DZ, PP

OZARA - NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA
KAKOVOST ŽIVLJENJA - DC PTUJ
Ul. Viktorina Ptujskega 3, 2250 PTUJ
Patricija Rajh, 02/ 79 80 650,
Patricija.Rajh@ozara.org
Primerno za: PP, DO, ML, SP

VARNA HIŠA PTUJ (CSD PTUJ)
Trstenjakova 5a, 2250 PTUJ
Anita Brunčič, 051368299,
anita.bruncic@gov.si
Primerno za: DZ, SP, PP, DO, ML

VDC SONČEK PTUJ
Osojnikova 9, 2250 PTUJ
Zdenka Ketiš, 031 623 025, ptuj@soncek.org
Primerno za: DZ, SP, PP, DO

Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr.
Marijana Borštnarja
Dornava 128, 2252 DORNAVA
Tatjana Mar Vrtič, 02 7540212, tatjana.marvrtic@zavod-dornava.si
Primerno za: DZ, SP, PP, DO

Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr.
Marijana Borštnarja
Dornava 128, 2252 DORNAVA
Sabina Škoda, 02 7540212,
sabina.sonce@gmail.com
Primerno za: ML, PP, DO, VZ

OŠ IVANJKOVCI
IVANJKOVCI 71A, 2259 IVANJKOVCI
Tina Turin Puklavec, 031 374091,
tina.turin@guest.arnes.si
Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD SPODNJE PODRAVJE - ORMOŽ
PTUJSKA CESTA 12, 2270 ORMOŽ
Metka Gašič, 02 7410566,
Metka.Gasic@gov.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

OŠ Lenart, EPP
Ptujska cesta 25, 2230 Lenart
Mojca Rebernak, 031 760030,
mojca.rebernak@guest.arnes.si

CSO Ormož, Center za starejše občane
d.o.o.
Ulica dr. Hrovata 10/a, 2270 ORMOŽ
Nataša Čavić, 02/741-62-08,
natasa.cavic@ssz-slo.si; socialnasluzba@csoormoz.si

Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

Primerno za: DZ, PP, DO, SP

Primerno za: ML, PP, DO

CSD MARIBOR - LENART
ILAUNIGOVA ULICA 19, 2230 LENART V
SLOVENSKIH GORICAH
Nataša Vogrin, 041-346-950,
natasa.vogrin@gov.si
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PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ
Ptujska 33, 2270 ORMOŽ
Anica Megla, 02 7415174,
pbo.meglaana@siol.net
Primerno za: ST, PP, DO, DZ
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Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane- Enota
Slovenska Bistrica
Tomšičeva ulica 33, 2310 Slovenska Bistrica
Iva Soršak, 02 8185820, iva.sorsak@dompoljcane.si

Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD MARIBOR - SLOVENSKA BISTRICA
Ljubljanska 16, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
Olja Vetrih, 028050784, Olja.Vetrih@gov.si
Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD MARIBOR - SLOVENSKA BISTRICA
Ljubljanska 16, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
Majda Vihtelič, 02 8050773,
majda.vihtelic@gov.si
Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD MARIBOR - SLOVENSKA BISTRICA
Ljubljanska 16, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
Tanja Mišič, 02 8050767, tanja.misic@gov.si
Primerno za: ML, PP, DO

Vzgojni zavod Slivnica pri Mariboru
Polanska cesta 6, 2312 OREHOVA VAS
Edita Švarc, 02 6040295, ravnatelj@zslivn.mb.mss.edus.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM UPOKOJENCEV PTUJ, enota
Kidričevo
Kajuhova ulica2, 2325 Kidričevo
Simona Požar, 02 6205209 ali 051 288 571,
simonapozar@domptuj.si
Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD MARIBOR - RUŠE
ŠOLSKA ULICA 16A, 2342 RUŠE
Janja Sajko, 02 6611241, janja.sajko@gov.si
Primerno za: SP, PP, ML

MATERINSKI DOM MARIBOR - CSD
MARIBOR
Na Jelovcu 22, 2354 BRESTERNICA
Žanet Mithans, 02 623 25 26,
zanet.mithans@materinski-dom.si

CSD KOROŠKA - DRAVOGRAD
MEŽA 4, 2370 DRAVOGRAD
Sonja Hovnik Krivec, 02 8723635,
sonja.hovnik@gov.si
CSD KOROŠKA - DRAVOGRAD
MEŽA 4, 2370 DRAVOGRAD
Marija Jamšek, 02 8723630,
Marija.Jemsek@gov.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

ČEBELA DNEVNO VARSTVO KARITAS,
DOM SV. EME
Šentjanž 102, 2373 ŠENTJANŽ PRI
DRAVOGRADU
Lilijana Gologranc Pavlič, ,
lilijana.gologranc@karitasmb.si
Primerno za: ML, PP, DO

Šolski center Slovenj Gradec
Gosposvetska 4, 2380 Slovenj Gradec
Brigita Rapuc, 02 88 46 563, brigita.rapuc@scsg.si
Primerno za: ML, PP, DO

DRUGA OŠ SLOVENJ GRADEC
Kopališka ulica 29, 2380 SLOVENJ GRADEC
Simona Levc, 02 8839958,
simona.levc@guest.arnes.si
Primerno za: SP, PP

DRUŠTVO REGIONALNE VARNE HIŠE
CELJE, enota Slovenj Gradec
P.P. 180, 2380 SLOVENJ GRADEC
Trezija Palir Čuješ, 031 234404,
varna.hisasg@siol.net
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV SLOVENJ
GRADEC
Celjska cesta 24, 2380 SLOVENJ GRADEC
Sandra Pavše, 02 8846457, 031749096,
sandra.gosnak@kor-dom.si
Primerno za: ML, PP, DO, SP

ŠENT - DC Radlje ob Dravi
Mariborska cesta 30a, 2360 RADLJE OB
DRAVI
Karolina Vidmar, 059 032 485,
karolina.vidmar@dc.sent.si

KRIZNI CENTER ZA OTROKE IN
MLADOSTNIKE - CSD SLOVENJ GRADEC
Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec
Janez Sterle, 02 88 50 114,
janez.sterle@gov.si,
csdsg.krizni.center@gov.si

Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

Primerno za: SP, DZ, PP

CSD KOROŠKA - RADLJE OB DRAVI
MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB
DRAVI
Mirjana Popijal, 02 8879739,
mirjana.popijal@gov.si

OZARA - NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA
KAKOVOST ŽIVLJENJA - SLOVENJ
GRADEC
Celjska cesta 2, 2380 SLOVENJ GRADEC
Jasna Zorec, 02 8850640,
jasna.zorec@ozara.org

Primerno za: DZ, PP, DO

Primerno za: ST, PP, DO, DZ

KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV ČRNEČE
Črneče 146, 2370 ČRNEČE
Marjana Kamnik, , kds.soc@siol.net
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV ČRNEČE
Črneče 146, 2370 ČRNEČE
Marina Oderlap, 02 8723359,
marina.oderlap@kor-dom.si

Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD KOROŠKA - RAVNE NA KOROŠKEM
GOZDARSKA POT 17, 2390 RAVNE NA
KOROŠKEM
Sonja Tiršek, 02 821 63 52,
sonja.tirsek@gov.si
Primerno za: SP, DZ, PP

OZARA - NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA
KAKOVOST ŽIVLJENJA - RAVNE NA
KOROŠKEM
PREŽIHOVA UL. 7, 2390 RAVNE NA
KOROŠKEM
Barbara Sušnik, 02/ 87 50 630,
barbara.susnik@ozara.org
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM STAREJŠIH NA FARI
Na Fari 50, 2391 Prevalje
Marjeta Štrekelj, 02 8240920 int.211,
marjeta.strekelj@ds-nafari.si
Primerno za: DZ, SP, PP

CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN
VARSTVO ČRNA NA KOROŠKEM
CENTER 144, 2393 ČRNA NA KOROŠKEM
Katja Žohar, 041 281 520,,
katja.potocnik@cudvcrna.si
Primerno za: DZ, SP, PP

CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC
Na Golovcu 2, 3000 CELJE
Petra Cestnik, 03 425 78 62,
petra.cestnik@cvd-golovec.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM OB SAVINJI CELJE
JURČIČEVA ULICA 6, 3000 CELJE
Mateja Škrinjar, 03 427 95 06,
socialna@domobsavinji.si
Primerno za: SP, PP

DRUŠTVO REGIONALNA VARNA HIŠA
CELJE, enota Celje
P.P. 347, 3000 CELJE
Martina Zorko Žerjav, 034926356,
varnahisa@siol.net
Primerno za: DZ, PP, ML, DO

II OŠ CELJE
Ljubljanska cesta 46, 3000 CELJE
Majda Petan, , majda.petan@guest.arnes.si
Primerno za: DZ, SP, PP, DO

JAVNI ZAVOD SOCIO
Kocenova 8, 3000 CELJE
Andreja Zupan, 031-641-059,
zasvojenosti.socio@gmail.com
Primerno za: PP, ML, DO

OŠ GLAZIJA
Oblakova 15, 3000 Celje
Gabrijela Žlof Leskovšek, 03 4251307,
gabrijela.zlof@guest.arnes.si
Primerno za: SP, DZ, PP

OZARA - NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA
KAKOVOST ŽIVLJENJA - CELJE
Kocenova ul. 4, 3000 CELJE
Špela Jovan, 070/ 550-659,
spela.jovan@ozara.org
Primerno za: ML, PP, DO

Srednja zdravstvena šola Celje
Ipavčeva 10, 3000 Celje
Tea Bevc Holobar, 034286906,
tea.bevcholobar@szsce.si
Primerno za: DZ, SP, PP, DO

ŠENT - DC Celje
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Teharska cesta 4, 3000 Celje
Nives Kodela, 03 4288890,
nives.kodela@dc.sent.si
Primerno za: DZ, SP, PP, DO

ŠENTCELEIA - CELJE
Gregorčičeva 6, 3000 CELJE
Alenka Gnilšek, 03 428 88 90,
alenka.gnilsek@sent.si
Primerno za: ML, PP, DO

2020/21
Slomškova ulica 12, 3240 ŠMARJE PRI
JELŠAH
Urška Škrjanc, 03 818 36 40. 070 844742,
enotasmarje@vdc-sentjur.si
Primerno za: ML, PP, DO

II. OŠ ROGAŠKA SLATINA
Ul. Kozjanskega odreda 4, 3250 ROGAŠKA
SLATINA
Jože Ogris, ,

ZAVOD ZA PRESTAJANJE
MLADOLETNIŠKEGA ZAPORA IN KAZNI
ZAPORA CELJE
LINHARTOVA ULICA 3, 3000 CELJE
Daniela Karner, 03 4266770,
Daniela.Karner@gov.si

Primerno za: ST, PP, DO, DZ

Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

OŠ Primoža Trubarja, EPP
Trubarjeva 20, 3270 Laško
Metka Čulk, 041 602345,
metka.culk@guest.arnes.si

CSD CELJE - SLOVENSKE KONJICE
MESTNI TRG 18, 3210 SLOVENSKE
KONJICE
Katarina Kirbiš, 03 7580889,
katarina.kirbis@gov.si
Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD CELJE - SLOVENSKE KONJICE
MESTNI TRG 18, 3210 SLOVENSKE
KONJICE
Helena Taks Petan, , helena.takspetan@gov.si
Primerno za: SP, DZ, PP, DO, ML

VDC ŠENTJUR - enota Slovenske Konjice
Tattenbachova 5 f, 3210 Slovenske Konjice
Tanja Štruc, 03/7573670, enotakonjice@vdcsentjur.si
Primerno za: SP, DZ, PP, DO, ML

VDC ŠENTJUR - enota Slovenske Konjice
Tattenbachova 5 f, 3210 Slovenske Konjice
Leon Štemberger, 03 7462650, direktor@vdcsentjur.si; enotakonjice@vdc-sentjur.si
Primerno za: DZ, SP, PP, DO

ZAVOD KARITAS ZA OSKRBO, NEGO IN
SOCIALO
Žička cesta 15, 3210 SLOVENSKE KONJICE
Tadeja Pitz Prasl, 041-215-032, tadeja.pitzprasl@karion.si
Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD CELJE - ŠENTJUR PRI CELJU
ULICA DUŠANA KVEDRA 11, 3230 ŠENTJUR
Renata Kramperšek, 03/746 25 36,
renata.krampersek@gov.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM STAREJŠIH ŠENTJUR
Svetinova 1, 3230 ŠENTJUR
Elizabeta Prtenjak, 03 7461803, 051-615-406,
socialna.sluzba1@dom-sentjur.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH
RAKEŽEVA ULICA 8, 3240 ŠMARJE PRI
JELŠAH
Carmen Crevar, 041 317087,
socialna.delavka@dusmarje.si
Primerno za: SP, DZ, PP, DO, ML

Comett domovi d.o.o. - Pegazov dom
Celjska cesta 11, 3250 Rogaška Slatina
Anica Vreže, 03/818 55 10,
anica.vreze@pegazov-dom.si
Primerno za: ML, PP, DO

Primerno za: ST, PP, DO, DZ

ZAVOD SV. RAFAELA VRANSKO
Vransko 144a, 3305 VRANSKO
Maja Čufer, 03 7034232,
socialna.delavka@nasdom-vransko.com
Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD SAVINJSKO ŠALEŠKA - ŽALEC
MESTNI TRG 5, 3310 ŽALEC
Nika Verdnik, 03/713 12 82,
nika.verdnik@gov.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ, SP

DOM NINE POKORN GRMOVJE
Pernovo 4a, 3310 ŽALEC
Milena Mihelin, 03/713-29-14,
milena.mihelin@siol.net
Primerno za: DZ, PP, ML, DO

DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ
ŽELVA - EUREKA ŽALEC
ŠLANDROV TRG 2, 3310 ŽALEC
Zdenka Švaljek, 041 429926,
dzelva.eureka@siol.net
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM UPOKOJENCEV POLZELA
POT V ŠENEK 7, 3313 POLZELA
Jerneja Herlah, 03 703-34-04, 041255312,
jerneja.herlah@dupolzela.si
Primerno za: DZ, SP, PP

Center za vzgojo, izobraževanje in
usposabljanje
Kidričeva 19, 3320 VELENJE
Mihaela Razboršek, 031600426,
cviu@guest.arnes.si
Primerno za: SP, PP

DRUŠTVO REGIONALNE VARNE HIŠE
CELJE, enota Velenje
P.P. 504, 3320 VELENJE
Aleksandra Mulej, ,
drustvo.regionalna.varna.hisa@siol.net
Primerno za: ML, PP, DO

OŠ ŠALEK
Šalek 87, 3320 VELENJE

VDC ŠENTJUR - enota Šmarje pri Jelšah

28

Mojca Vedenik, 03 8981317,
mojca.vedenik@guest.arnes.si
Primerno za: DZ, SP, PP, DO

ŠENT - VELENJE
Kersnikova cesta 1, 3320 Velenje
Fanika Lončar, 030 608 690,
fanika.loncar@sent.si
Primerno za: DZ, SP, PP, DO, ML

VDC SAŠA
Kidričeva 19a, 3320 VELENJE
Darja Fišer, 0590 90 250,
darja.fiser@vdcsasa.si
Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD SAVINJSKO ŠALEŠKA - MOZIRJE
Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE
Maja Pečovnik, 03/839 14 71,
maja.pecovnik@gov.si
Primerno za: ML, PP, DO, VZ

OŠ Mozirje, EPP
Šolska ulica 23, 3330 Mozirje
Silva Dešman, 03 8392744, silva.desman@osmozirje.si
Primerno za: DZ, SP, PP, DO, ML

VDC Saša, Enota Mozirje
Savinjska cesta 31, 3330 MOZIRJE
Judita Podkrižnik, 05 9090010,
Primerno za: ML, PP, DO

OŠ NAZARJE
ZADREČKA CESTA 37, 3331 NAZARJE
Mija M. Pečnik, 03 8391374,
mija.pecnik@guest.arnes.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DEOS d.o.o. - CENTER STAREJŠIH GORNJI
GRAD
TLAKA 28, 3342 GORNJI GRAD
Kasima Medara, 03 8392804,
sociala.gornjigrad@deos.si
Primerno za: ML, PP, DO

OŠ GORNJI GRAD
KOCBEKOVA CESTA 21, 3342 GORNJI
GRAD
Marija Grčar, 03 8391244,
minka.grcar@guest.arnes.si
Primerno za: DZ, SP, PP

CSD GORENJSKA, KRANJ REINTEGRACIJSKI CENTER
KOROŠKA CESTA 19, 4000 KRANJ
Suzana Gladović, 051 637 363,
reintegracija@omamljen.si
Primerno za: DZ, ML, PP, DO, SP

CENTER KORAK, KRANJ
Kidričeva 53, 4000 KRANJ
Marjan Kalamar, 040 200 486,
marjan.kalamar@center-korak.si
Primerno za: ML, PP, DO

OŠ Helena Puhar
Kidričeva 51, 4000 Kranj
Ana Sitar, 04 2014293,
anasitar.oshp@gmail.com
Primerno za: SP, DZ, PP
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OZARA - NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA
KAKOVOST ŽIVLJENJA - KRANJ
Kidričeva 6, 4000 KRANJ
Maja Korc, 031/495-514, maja.korc@ozara.org
Primerno za: DZ, SP, PP, DO

ŠENT - DC Kranj
Jenkova ulica 10, 4000 KRANJ
Petra Anžin, 04 2369020, petra.anzin@sent.si
Primerno za: DZ, SP, PP, DO, ML

VDC KRANJ
Kidričeva 51, 4000 KRANJ
Urška Mlekuž, 070 772 818, vdc13@vdckranj.com
Primerno za: SP, PP, DO

Društvo za pomoč ženskam in otrokom
žrtvam nasilja, Varna hiša Gorenjske
p.p. 575, 4103 KRANJ
Vilma Regovc, 051 200083,
vh.gorenjska@siol.net

2020/21
Primerno za: DZ, SP, PP, DO

ŠENTGOR - RADOVLJICA
Kranjska cesta 3, 4240 RADOVLJICA
Monika Potočnik, 04/5303010,
monika.potocnik@dc.sent.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

Zavod sv. Martina
Srednja vas v Bohinju 33A, 4267 Srednja vas v
Bohinju
Alenka Zorč, 04/5778415, alenka.zorc@zsm.si
Primerno za: ML, PP, DO

DRUŠTVO ŽAREK - DRUŠTVO ZA DELO Z
MLADIMI V STISKI
Cesta maršala Tita 78a, 4270 JESENICE
Ivanka Berčan, 040 790345, info@drustvozarek.si; ivanka.bercan@gmail.com
Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD GORENJSKA - JESENICE
Cesta Železarjev 4a, 4270 JESENICE
Saša Mertelj, , sasa.mertelj@gov.si

Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM STAREJŠIH OBČANOV NAKLO
Stara cesta 63, 4202 NAKLO
Martina Bizjan, 04 27-72-545,
socialna.sluzba.naklo@dso-preddvor.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR
POTOČE 2, 4205 PREDDVOR
Klavdija Balantič, 04 2752454,
socialna.sluzba@dso-preddvor.si
Primerno za: DZ, SP, PP

Socialnovarstveni zavod Taber
Šmartno 70, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Martina Martinčič, 051653615,
martina.martincic@domtaber.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ, SP

CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN
STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA
Stara loka 31, 4220 ŠKOFJA LOKA
Marjana Črešnik, 04 6207204,
marjana.cresnik@css-sl.si
Primerno za: DZ, SP, PP, DO

ŠENT - DC ŠKOFJA LOKA
Mestni trg 38, 4220 ŠKOFJA LOKA
Špela Podobnik, 04/5183730,
spela.podobnik@dc.sent.si
Primerno za: SP, PP

CUDV Matevža Langusa Radovljica
Cesta na Jezerca 17, 4240 RADOVLJICA
Petra Hafnar, 04 537 02 15,
socialnadelavka@cudv-ml.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM DR. JANKA BENEDIKA
Šercerjeva 35, 4240 RADOVLJICA
Stanislava Celar, 04 5375 161, 051 691 450,
stanka.celar@dom-drjankabenedika.si
Primerno za: PP, DO, ML, VZ

Ljudska univerza Radovljica, program PUM
Kranjska cesta 4, 4240 RADOVLJICA
Jasmina Šubic, 04 5372430, 041 317693,
info@kamra-radovljica.si

Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM UPOKOJENCEV dr. FRANCETA
BERGELJA
Ulica Staneta Bokala 4, 4270 JESENICE
Dušanka Žakelj, 04 5834103, 040-887-137,
dusi.zakelj@ssz-slo.si
Primerno za: PP, ML, DO

Društvo UP Jesenice
Hiša sreče, C. Maršala Tita 63, 4270 Jesenice
Faila Pašić Bišić, 031 569 340, info@upjesenice.org
Primerno za: ML, PP, DO

OŠ KOROŠKA BELA
CESTA TALCEV 2, 4270 Jesenice
Bernarda Hribar, 04 5809847,
bernarda.hribar@guest.arnes.si
Primerno za: SP, DZ, PP

OZARA - NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA
KAKOVOST ŽIVLJENJA - JESENICE
Cesta Cirila Tavčarja 3b, 4270 JESENICE
Maja Kunčič, 031 758063,
maja.kuncic@ozara.org
Primerno za: ML, PP, DO

OŠ Poldeta Stražišarja
Ulica Viktorja Kejžarja 35, 4270 Jesenlce
Zorica Kos, 041 758671,
zora.kos@poldestrazisar.si
Primerno za: SP, DZ,

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
Begunje na Gorenjskem 55, 4275 BEGUNJE
NA GORENJSKEM
Rozalija Studen, 041 694211,
Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD GORENJSKA - TRŽIČ
Usnjarska ulica 3, 4290 TRŽIČ
Stella Golob, 04 59 71 200, gpcsd.trzic@gov.si
Primerno za: PP, DO

CSD GORENJSKE, Kranj - Reintegracijski
center - Dom Vincenta Drakslerja
Pristavška c. 16, 4290 TRŽIČ

Melita Žontar, 041 626 336,
melita.zontar@gov.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM PETRA UZARJA TRŽIČ
ROČEVNICA 58, 4290 TRŽIČ
Maja Olip, 051 337 818 ali 04 598 03 18,
maja.olip@dputrzic.si
Primerno za: PP, DO, ML

KRIZNI CENTER NOVA GORICA
Marušičeva 6, 5000 NOVA GORICA
Aleš Muhič, 041702420, Ales.Muhic@gov.si
Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD SEVERNA PRIMORSKA
Delpinova ulica 18 B, 5000 Nova Gorica
Gabrijela Prinčič, 05 3302917, 041 702424,
gabrijela.princic@gov.si
Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD SEVERNA PRIMORSKA
Delpinova ulica 18 B, 5000 Nova Gorica
Nina Mozetič, 05 330 29 45,
nina.mozetic@gov.si
Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD SEVERNA PRIMORSKA - NOVA
GORICA
Delpinova ulica 18 B, 5000 NOVA GORICA
Ana Curk, , dc-zarek@siol.net
Primerno za: ML, PP, DO

KRIZNI CENTER ZA MLADE 10ka - CSD
NOVA GORICA
Marušičeva 6, 5000 Nova Gorica
Sara Podgornik, 051/635-115,
sara.podgornik@gmail.com
Primerno za: ML, PP, DO

KRIZNI CENTER ZA MLADE 10ka - CSD
NOVA GORICA
Marušičeva 6, 5000 Nova Gorica
Kim Mencinger Širok, 051635115, kcng@gov.si
Primerno za: ML, PP, DO

MLADINSKI CENTER NOVA GORICA
Bazoviška 4, 5000 NOVA GORICA
Petra Rojc, 05/333-40-20, petra.rojc@mcng.org
Primerno za: ML, PP, DO

MP ZPKZ KOPER - Nova Gorica
Pod vinogradi 2, 5000 NOVA GORICA
Danijela Devčić, , daniela.devcic@gov.si
Primerno za: DZ, SP, PP, DO

ŠENT - Dnevni center za odvisnike od
prepovedanih drog Nova Gorica
Sedejeva 9a, 5000 NOVA GORICA
Meta Rutar, 05/ 330 96 03, GSM: 031 607 245,
meta.rutar@sent.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ, SP

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA
TOLMIN
Brunov drevored 23, 5220 Tolmin
Marjanca Velišček, 031 264 073,
tolmin.ozrk@ozrks.si
Primerno za: SP, DZ, PP, DO, ML
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VDC TOLMIN
Rutarjeva 18, 5220 TOLMIN
Aleksandra Božič, 05 3819123, 041 234 551,
aleksandra.bozic@vdc-tolmin.si;
vodja.vdc@vdc-tolmin.si
Primerno za: ML, PP, DO

OŠ KOBARID
GREGORČIČEVA 18A, 5222 KOBARID
Mateja Matajurc, 05 3899709,
svetovanje.osngsg@guest.arnes.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM UPOKOJENCEV PODBRDO
PODBRDO 33, 5243 PODBRDO
Alenka Gantar, 05 380 18 20,
alenka.gantar@dompodbrdo.si
Primerno za: PP, DO, ML

ŠKOFIJSKA KARITAS KOPER
Skalniška 1, 5250 Solkan
Tatjana Rupnik, 041 762 029,
pnc.karitas@gmail.com
Primerno za: DZ, SP, PP, DO, ML

VDC NOVA GORICA - SOLKAN
Klanec 14a, 5250 SOLKAN
Irena Martinuč, 05/330-04-94; mobi 031-656587, irena.martinuc@vdcng.si
Primerno za: DZ, SP, PP, DO

ZAVOD ŠTEFANOV CENTER
KLANEC 14 A, 5250 SOLKAN
Tina Bratuš, 041 467 671,
stefanov.zc@svetijust.si
Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD SEVERNA PRIMORSKA - AJDOVŠČINA
GREGORČIČEVA ULICA 18, 5270
AJDOVŠČINA
Petra Šimić, 05 969 40 13, petra.simic@gov.si
Primerno za: ML, PP, DO

Medobčinsko društvo prijateljev mladine
Ajdovščina
Cesta IV. Prekomorske 61A, 5270 Ajdovščina
Kristina Valič, 031335506,
kristina.valic1@gmail.com
Primerno za: DZ, SP, PP, DO

ŠENT - AJDOVŠČINA
Bevkova 2, 5270 AJDOVŠČINA
Jasmina Bolterštein, 05 3643850,
jasmina.bolterstein@dc.sent.si
Primerno za: DZ, PP, DO

ŠKOFIJSKA KARITAS KOPER - Hiša
Malorca Ajdovščina
Prešernova 10, 5270 Ajdovščina
Lucija Božič, 064 195 859,
malorca.karitas@gmail.com
Primerno za: PP, ML, VZ, SP

CIRIUS VIPAVA
Vojkova 33, 5271 VIPAVA
Lilijana Tomažič, 05 3655202,
lilijana.tomazic@guest.arnes.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

Zavod Pristan – Center starejših Pristan
Vipava
GORIŠKA 27, 5271 VIPAVA
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Klavdija Žnidar, 031/398 640,
klavdija@pristan.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM ZA STAREJŠE BOR
Črni vrh 120, 5274 ČRNI VRH NAD IDRIJO
Tadeja Godnik, 05/ 37 51 306,
tadeja.godnik@vitadom.si

Gradišče 4, 5294 DORNBERK
Aneta Hrovatin, 05 3306910, gradisce@sszslo.si
Primerno za: ML, PP, DO

OŠ BRANIK
BRANIK 31, 5295 BRANIK
Anita Lisac, 05 330 20 43, anita.lisac@osbranik.si

Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD SEVERNA PRIMORSKA - IDRIJA
VOJKOVA ULICA 2A, 5280 IDRIJA
Tanja Vidmar, 05 373 46 13, tanja.vi@gov.si
Primerno za: DO, PP

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
Idrija
Mestni trg 1, 5280 Idrija
Andreja Kovšca Gruden, 051 627 410,
andreja.gruden-kovsca@icra.si

Primerno za: ML, PP, DO

KRIZNI CENTER MARELIČNA HIŠA KOPER CSD KOPER
Kolarska ulica 10, 6000 KOPER
Neda Vičič, , neda.vicic@gmail.com
Primerno za: ML, PP, DO

MP ZPKZ KOPER
Ankaranska 3, 6000 KOPER
Sonja Puhar, 05 6100450, sonja.puhar@gov.si

Primerno za: DZ, PP, SP

Primerno za: DZ, SP, PP, DO

Psihiatrična bolnišnica Idrija
Pot sv. Antona 49, 5280 IDRIJA
Klavdija Širaj Mažgon, ,
klavdija.s.mazgon@pb-idrija.si

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA
KOPER
GRAMŠIJEV TRG 1, 6000 KOPER
Mojca Klun, 051/ 655 545, mojca.klun@rkskoper.si

Primerno za: DZ, PP, SP

Psihiatrična bolnišnica Idrija
Pot sv. Antona 49, 5280 IDRIJA
Andreja Seljak Grudnik, , andreja.seljak@pbidrija.si
Primerno za: DZ, SP, PP, DO

VDC VRHNIKA - IDRIJA
Rožna ulica 16, 5280 IDRIJA
Primož Zaletelj, 05 90 79 853,
zaletelj.primoz@vdc-vi.si
Primerno za: SP

SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ DUŠEVNO
PRIZADETIM IDRIJA - CERKNO
Platiševa 57, 5282 CERKNO
Valentina Mlakar, 041 400531,
Primerno za: ML, PP, DO

OŠ Cerkno
Bevkova 26, 5282 Cerkno
Jolanda Bolarič, 05 3729003,
jolanda.bolaric@os-cerkno.si
Primerno za: DO

MAHLE Letrika d.o.o.
Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici
Martina Čermelj, 05 3393384,
martina.cermelj@si.mahle.com
Primerno za: DZ, SP, PP, DO

ŠENT - ŠEMPETER PRI GORICI
Cesta Prekomorskih brigad 32, 5290 Šempeter
pri Gorici
Margerita Humar, 05 330 96 00,
margerita.humar@dc.sent.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

Turzis d.o.o. – koncesija (Medichotel)
Arčoni 8a, 5292 Renče
Nina Renčelj, 041 503 089,
socialna.sluzba@medichotel.com
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM UPOKOJENCEV GRADIŠČE
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Primerno za: PP, ML

SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE,
MLADOSTNIKE IN STARŠE - Koper
Cankarjeva 33, 6000 KOPER
Doroteja Kralj, 05 6273555,
svetovalni.center.kp1@siol.net
Primerno za: DZ, PP, ML, DO

SVIT - Društvo za pomoč odvisnikom in
njihovim družinam
Ljubljanska cesta 6a, 6000 KOPER
Žanin Čopi, 05 6260011, 051 382169,
zanin66@gmail.com
Primerno za: DZ, SP, PP, DO

ŠENT - DC Koper
Vergerijev trg 3, 6000 KOPER
Tina Nanut, 05/ 66 21 480,
tina.nanut@dc.sent.si
Primerno za: SP, DZ, PP, DO, ML

VDC KOPER
Muzejski trg 7, 6000 KOPER
Ivanka Jemec Cossutta, 05 969 4032,
ivanka.jemec.cossutta@vdckoper.si
Primerno za:

VDC KOPER - enota Markovec
Kozlovičeva ulica 31, 6000 Koper
Anja Kutnjak, 031 864 372,
anja.kutnjak@vdckoper.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

OBALNI DOM UPOKOJENCEV
KROŽNA CESTA 5, 6000 KOPER CAPODISTRIA
Neva Tomažič, (05) 665 97 12,
neva.tomazic@odu.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

OBALNI DOM UPOKOJENCEV
KROŽNA CESTA 5, 6000 KOPER CAPODISTRIA
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Daniela Zečevič, (05) 665 97 16, 041 360 205,
daniela.zecevic@odu.si
Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD JUŽNA PRIMORSKA - SEŽANA
KOSOVELOVA ULICA 4/b, 6210 SEŽANA
Nevenka Doles, 05 7074200,
nevenka.doles@gov.si
Primerno za: DZ, PP, ML, DO

CSD SEŽANA - PROGRAM "POMOČ
ODVISNIM OD NEDOVOLJENIH DROG IN
NJIHOVIM DRUŽINAM"
Kosovelova 4 b, 6210 SEŽANA
Nataša Sedmak, 05 707-42-00,
natasa.sedmak@gov.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM UPOKOJENCEV SEŽANA
ULICA IVANA TURŠIČA 6, 6210 SEŽANA
Vlasta Gabrič, 05 7311714, socialna@email.si
Primerno za: DZ, PP

DRUŠTVO ZA DUŠEVNO ZDRAVJE IN
KREATIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA
ČASA "VEZI"
ŠTORJE 26, 6210 SEŽANA
Katarina Tomažič, 031 649288,
info@drustvezi.org

2020/21
Primerno za: ML, PP, DO, VZ

Vzgojni zavod Planina
Planina 211, 6232 PLANINA
Mojca Centrih, 05 703 12 12,
mojca.centrih@sc-planina.si

ŠENT - NOVO MESTO PROGRAM
SOCIALNA VKLJUČENOST
Kandijska cesta 5, 8000 NOVO MESTO
Janja Rajkovača, 05 9337808,
janja.rajkovaca@sent.si

Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD PRIMORSKO NOTRANJSKA - ILIRSKA
BISTRICA
Gregorčičeva cesta 2 (Dom na Vidmu), 6250
ILIRSKA BISTRICA
Katja Muha, 05 7110142, 041 428 451,
katja.muha@gov.si
Primerno za: DZS, PP, ML, DO

Dnevni center "VEZI" Ilirska Bistrica
Tavčarjeva 15, 6250 Ilirska Bistrica
Marina Primc, 031 339 282,
primcmarina7@gmail.com
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA
BISTRICA
KIDRIČEVA ULICA 15, 6250 ILIRSKA
BISTRICA
Nadja Vidmar, 041/275-172,
nadja.vidmar@dso-ilb.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DRUŠTVO ZA POMOČ ODVISNIKOM IN
NJIHOVIM DRUŽINAM "PO MOČ"
Ul. 1. maja 1 st. 1, 6210 SEŽANA
Martina Javornik, 05 7302120, poind@siol.net

DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA
BISTRICA
KIDRIČEVA ULICA 15, 6250 ILIRSKA
BISTRICA
Urška Abram, 05/714-08-00, ursa.abram@dsoilb.si

Primerno za: SP, DZ, PP

Primerno za: ML, PP, DO

Primerno za: DZ, PP, ML, DO

DOM NA KRASU
Dutovlje 128, 6221 DUTOVLJE
Vesna Zorc, 05 70 84 100,
vesna.zorc@domnakrasu.si
Primerno za: DZ, SP, PP, DO, ML

ŠENT - DC POSTOJNA
Tržaška ulica 24, 6230 POSTOJNA
Branka Aleksić, 05/7214771,
branka.aleksic@dc.sent.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA
ROŽNA ULICA 10, 6230 POSTOJNA
Anita Tomšič, 05/700-11-11, anka.tomsic@dupo.si; socialni.delavec@du-po.si
Primerno za: ML, PP, DO

Srednja gozdarska in lesarska šola - Dijaški
dom
Tržaška 36, 6230 Postojna
Katja Mlakar, , katja_mlakar@yahoo.com
Primerno za: DZ, SP, PP, DO, ML

VDC POSTOJNA
Pot k Pivki 2b, 6230 POSTOJNA
Peter Plevnik, 05 720 45 70, info@vdcpostojna.si
Primerno za: ML, PP, DO

ZVIL LOGATEC - ST. SK. POSTOJNA
Ulica Dolomitskega odreda 25, 6230 Postojna
Valter Leban, 041800243,
valter.leban@gmail.com

Vrtec Mavrica Izola
OF 15, 6310 IZOLA
Ivona Hrvatin, 056418513,
ivona.hrvatin@guest.arnes.si
Primerno za: DZ, SP, PP, DO, ML

VDC KOPER - enota Izola
Kažipotna ulica 9, 6310 IZOLA
Mirela Ivančič, 05 626 28 50, vdckp@siol.net
Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD JUŽNA PRIMORSKA - IZOLA
Cesta v Pregavor 3/a, 6310 IZOLA - ISOLA
Majda Toškan, 05 662 26 81,
majda.toskan@gov.si
Primerno za: ML, PP, DO

OŠ VOJKE ŠMUC
PREŠERNOVA CESTA 4, 6310 IZOLA . ISOLA
Vanja Lukežič, 040798452,
vanja.lukezic@osvsmuc.si
Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD JUŽNA PRIMORSKA - PIRAN
Obala 114, 6320 PORTOROŽ
Renata Fabec, 05 67 123 10,
renata.fabec@gov.si
Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD JUŽNA PRIMORSKA - PIRAN
Obala 114, 6320 PORTOROŽ
Klara Kokalj, , klara.kokalj@gmail.com
Primerno za: DZ, SP, PP, DO
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CSD DOLENJSKA IN BELA KRAJINA NOVO MESTO
Resslova 7b, 8000 NOVO MESTO
Tanja Miklavčič Hribar, 073932665,
Tanja.Miklavcic@gov.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO
ŠMIHEL 1, 8000 NOVO MESTO
Maja Vidrih Verbič, 07 371 99 42,
maja.vidrih@ssz-slo.si
Primerno za: PP, DO, ML, VZ

KMETIJSKA ŠOLA GRM IN BIOTEHNIŠKA
GIMNAZIJA
Sevno 13, 8000 NOVO MESTO
Irena Avsenik, 07 3934718,
irena.avsenik@guest.arnes.si
Primerno za: DZ, SP, PP, DO

ŠENT - NOVO MESTO
Vrhovčeva 14, 8000 NOVO MESTO
Amadea Zagorc, 07/3737680,
amadea.zagorc@dc.sent.si
Primerno za: DZ, SP, PP, DO, ML

VDC NOVO MESTO
Šmihel 3, 8000 NOVO MESTO
Emilija Luzar, 07 3933246, vdcnm@siol.net
Primerno za: ML, PP, DO

VRTEC CICIBAN NOVO MESTO
Ragovska 18, 8000 NOVO MESTO
Irena Čampa, 073718313,
irena.campa@guest.arnes.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE
Stari trg 63, 8210 TREBNJE
Barbara Lorbek, 07/3462-194,
barbara.lorbek@dso-trebnje.si
Primerno za: DZ, SP, PP, DO, ML

VDC Novo mesto- bivalna enota Trebnje
Glavarjeva ulica 5, 8210 Trebnje
Andreja Jurovič, 07 30 41 203,
andreja.jurovic@gmail.com
Primerno za: DZ, SP, PP, DO, ML

VDC Novo mesto- bivalna enota Trebnje
Glavarjeva ulica 5, 8210 Trebnje
Melita Jarc, 031 382 129,
melita_jarc@yahoo.com
Primerno za: ML, PP, DO

VRTEC MAVRICA TREBNJE
Režunova ul. 8, 8210 TREBNJE
Ksenja Pravne, 073481185,
ksenja.pravne@vrtec-trebnje.si
Primerno za: ML, PP, DO

MP URSIKS DOB
Slovenska vas 14, 8233 MIRNA
Lidija Pezdir Ristič, , lidija.pezdir-ristic@gov.si

Razpis učnih baz - Praksa 4
Primerno za: DZ, SP, PP, DO, ML

VDC Krško - Leskovec (Enota VDC Brežice)
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice
Anka Vučajnk, 07 49 05 160,
strokovna2.vdc@siol.net
Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD POSAVJE - BREŽICE
CESTA PRVIH BORCEV 5, 8250 BREŽICE
Martina Lepšina, 07 499 10 14,
martina.lepsina@gov.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV
IMPOLJCA (ENOTA DU BREŽICE)
DOBOVSKA CESTA 8, 8250 BREŽICE
Nataša Lozar Podbregar, 07 4991710,
natasa.lozar@duo-impoljca.si
Primerno za: DZ, SP, PP, DO, ML

VDC KRŠKO - LESKOVEC
Ulica Staneta Žagarja 4, 8253 LESKOVEC PRI
KRŠKEM
Stanka Bednaršek, , tajnistvo.vdc@siol.net
Primerno za: ML, PP, DO

OŠ CERKLJE OB KRKI
Cerklje ob Krki 3, 8263 CERKLJE OB KRKI
Andreja Ninković, (07) 49 69 612,
andreja.ninkovic@guest.arnes.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO
KOVINARSKA ULICA 13, 8270 KRŠKO
Vanja Resnik, 07 4881858, vanja.resnik@sszslo.si
Primerno za: DO, PP, ML

Narajan d.o.o.
Velika vas 71, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM
Estera Grivc Puh, 030 712 715,
estera@narayan.si
Primerno za: ML, PP, DO

OŠ LESKOVEC PRI KRŠKEM
PIONIRSKA CESTA 4, 8273 LESKOVEC PRI
KRŠKEM
Jožica Repše, 041205380,
repse.jozica@gmail.com
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV
IMPOLJCA - enota Impoljca
Arto 13, 8290 SEVNICA
Darja Cizelj, 07 8161400, darja.cizelj@duoimpoljca.si
Primerno za: DZ, PP, ML

OŠ Ane Gale
Cesta na Dobravo 28, 8290 Sevnica
Stanka Žnidaršič, 07 8141287,
stanka.znidarsic@os-anegale.si
Primerno za: PP, ML, DO

OŠ Savo Kladnik Sevnica
Trg svobode 42, 8290 SEVNICA
Dragica Hostnik, 07 8163523,
dragica.hostnik@guest.arnes.si
Primerno za: SP, DZ, PP

OZARA - NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA
KAKOVOST ŽIVLJENJA - SEVNICA
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Trg svobode 11, 8290 SEVNICA
Darinka Kozole, 070-550-668,
darinka.kozole@ozara.org

Alenka Tuškei, 02 539 11 42,
alenka.tuske@ozara.org

Primerno za: ML, PP, DO

VDC MURSKA SOBOTA
Trstenjakova 69, 9000 MURSKA SOBOTA
Angela Benko Lang, 02/522 36 46,
angela.benko.lang@siol.net

OŠ ŠENTJERNEJ
Prvomajska 9, 8310 ŠENTJERNEJ
Dragica Škrubej, 031 744410,
dragica.skrubej@guest.arnes.si

Primerno za: DZ, SP, PP, DO, ML

Primerno za: ML, PP, DO
Primerno za: DZ, SP, PP, DO

ŠENT - METLIKA
Kolodvorska 1, 8330 METLIKA
Marjetka Vukšinič, 07 3692471,
marjetka.vuksinic@dc.sent.si
Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD DOLENJSKA IN BELA KRAJINA ČRNOMELJ
Ulica 21.oktobra 9, 8340 ČRNOMELJ
Marjetka Papež, 07 306 23 62,
marjeta.papez@gov.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ
ULICA 21. OKTOBRA 19C, 8340 ČRNOMELJ
Mira Vlašič, 07 3056260, mira.vlasic@sszslo.si
Primerno za: DZ, SP, PP, DO, ML

VDC ČRNOMELJ
Majer 7, 8340 ČRNOMELJ
Zdenka Vrlinič, 07/35 69 131, direktorica@vdccrnomelj.si

OŠ PUCONCI
Puconci 178, 9201 PUCONCI
Ana Malačič, , ana.malacic@ospuconci.si
Primerno za: DZ, PP, DO, SP

Ozara Slovenije - Gostovanje Lendava
Cesta Lajcsija Pandurja 1, 9220 Lendava
Andreja Pučko, 070/419 879,
andreja.pucko@ozara.org
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM STAREJŠIH LENDAVA-IDŐSEBB
POLGÁROK OTTHONA LENDVA
Slomškovo naselje 7, 9220 LENDAVALENDVA
Melita Makoter, 02 5781236,
dom.lendava.melita@siol.net
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM DANIJELA HALASA VELIKA POLANA
Velika Polana 109, 9225 Velika Polana
Mirjana Lesjak, 041 690449,
mirjana.lesjak@gmail.com
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

Primerno za: ML, PP, DO

VRTEC OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ
Kidričeva 18b, 8340 ČRNOMELJ
Dragica Valenčič, 07/3567-271,
dragica.valencic@guest.arnes.si

Zavod sv. Cirila in Metoda – OE Dom Janka
Škrabana
Mladinska 1A, 9231 BELTINCI
Klavdija Zver, 02/542-31-13,
klavdija.zver@zcm.si

Primerno za: ML, PP, DO

Primerno za: ST, PP, DO, DZ

OŠ ŽUŽEMBERK
Baragova 1, 8360 Žužemberk
Marjeta Zupančič, 041237210,
marjeta.zupancic1@guest.arnes.si
Primerno za: DZ, SP, PP

CENTER SONČEK MURSKA SOBOTA
Lendavska ul. 25b, 9000 MURSKA SOBOTA
Ivan Janko Rešeta, 02/534 80 53,
murska.sobota@soncek.org
Primerno za: ML, PP, DO

Gimnazija Murska Sobota
Šolsko naselje 12, 9000 Murska Sobota
Brigita Hari, (0)2 538 12 71,
brigita.hari@guest.arnes.si
Primerno za: PP, DO, ML

DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER
Cesta 1. Slovenskega tabora 5, 9240
LJUTOMER
Nataša Šumak, 02 5851108,
natasa.sumak@dso-ljutomer.si
Primerno za: SP, PP, DO

Društvo varnega zavetja Pomurja
p.p. 18, 9240 LJUTOMER
Janja Legen, 031 442 200,
vh.pomurja@gmail.com
Primerno za: DZ, PP, DO

DOM LUKAVCI
Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru
Janja Sraka, 02 – 588 84 46,
socialnasluzba@ssz-slo.si

KRIZNI CENTER ZA MLADE - CSD MURSKA
SOBOTA
Lendavska 15A, 9000 MURSKA SOBOTA
Simona Neuvirt Bokan, 02/534-85-82,
kcm.csdpomur@gov.si

Primerno za: DZ, PP, DO

Primerno za: SP, DZ, PP, ML

VIZ VERŽEJ
Ulica bratstva in enotnosti 5, 9242 VERŽEJ
Vida Šijanec, 02 5871654,
vida.sijanec@guest.arnes.si

OZARA - NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA
KAKOVOST ŽIVLJENJA - MURSKA
SOBOTA
Zelena ulica 17, 9000 MURSKA SOBOTA
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DOM LUKAVCI
Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru
Mojca Rauter, , socialnasluzba@ssz-slo.si
Primerno za: ML, PP, DO

Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ
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CSD POMURJE - GORNJA RADGONA
PARTIZANSKA CESTA 21, 9250 GORNJA
RADGONA
Darja Vučak, 02/564-93-25,
Darja.Vucak@gov.si
Primerno za: PP, DO, ML, ST, SP, DZ

CSD POMURJE - GORNJA RADGONA
PARTIZANSKA CESTA 21, 9250 GORNJA
RADGONA
Carmen Šeruga, 02 5649328,
carmen.seruga@gov.si
Primerno za: ST, PP, DO, DZ

DOM STAREJŠIH OBČANOV GORNJA
RADGONA
Trate 40, 9250 GORNJA RADGONA
Metka Fekonja, 051644077,
metka.fekonja@dso-gr.si

Če si učno bazo, ki je ni v razpisu, najdeš sam/a ali se dogovoriš z eno od zgoraj naštetih, ki letos niso razpisale prostih mest za
prakso, izpolni spletno prijavnico. O ustreznosti učne baze se posvetuj z mentorjem_ico na FSD in koordinatorjem prakse.
Osnovni pogoj je, da organizacija deluje na področju socialnega dela, da ima uporabnike in zagotovljeno mentorstvo socialnega
delavca ali socialne delavke.
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