VIŠJA STROKOVNA ŠOLA DOBA

Organizator socialne
mreže

ONLINE ŠT
UDIJ
Z OSEBNO
PODPORO

Javnoveljavni višješolski študijski program
Pridobili boste praktična znanja za
organiziranje in koordiniranje pomoči
posameznikom, otrokom, mladostnikom,
družinam in starejšim v mestu, soseski, krajevni
skupnosti. Ljudi boste informirali, povezovali
in jih usmerjali pri organiziranju samopomoči,
prostovoljnem delu in aktivnem organiziranju
prostega časa.
Če želite pomagati in narediti kaj za skupno
dobro, vam je sodoben študijski program za
delo z ljudmi pisan na kožo.

Naziv strokovne izobrazbe:
Organizator/Organizatorka socialne mreže
(raven 6/1)
Trajanje/ECTS:
2 leti/120
Vpisni pogoji:
Zaključena vsaj štiriletna srednja šola

Diploma omogoča opravljanje strokovnega
izpita na področju socialnega varstva.
DOBA Višja strokovna šola
N Prešernova ulica 1, Maribor, T 02 228 38 76, E visja@doba.si, S doba.si

PREDMETNIK PROGRAMA ORGANIZATOR
SOCIALNE MREŽE (2 leti)
Obvezni predmeti
››Tuji jezik
››Jezikovna kultura
››Organizacija in tehnike vodenja
››Pravo in vodenje dokumentacij v sociali
››Informacijska tehnologija v sociali
››Kaj je socialna država
››Lokalno okolje in podporne mreže
››Spodbujanje prostovoljnega dela v
lokalnem okolju
››Človek v socialnem okolju
››Komunikacija z uporabniki
››Animacija z umetnostnim izražanjem
››Delovanje za zdravo življenje
››Izobraževanje in trg dela
ali Marginalne družbene skupine
››Praktično izobraževanje 1, 2
››Prosto izbirni predmet

Izbirni moduli
MODUL:

Otroci in mladostniki
››Otroci in mladostniki v sodobni družbi
››Družba tveganja
MODUL:

Družina
››Družina v sodobnem svetu
››Družina kot socialni sistem
MODUL:

Star človek
››Starost in staranje
››Življenjski svet starega človekaUsmeritev
izvajamo ob prijavi najmanj 20 študentov.
Izbirni modul bo izveden, če ga bo izbralo vsaj
20 študentov.

Koristi za vas
Pridobili boste znanja in veščine za organiziranje
pomoči posameznikom in skupinam.
Znanja vam bodo predajali predavatelji
iz prakse, Centra za socialno delo, ...
V stiku s študijskimi kolegi boste pridobivali
nove, dragocene izkušnje.
Znali boste organizirati delo v društvih,
neprofitnih organizacijah in drugih ustanovah.
Diploma omogoča opravljanje strokovnega
izpita na področju socialnega varstva.
Pridobili boste višjo izobrazbo in izboljšali
svoje zaposlitvene možnosti.

Kako boste študirali
Online študij z
osebno podporo
Študirate neodvisno od tega, kje ste – doma, v tuji
državi, v službi, na poti … Z le nekaj kliki lahko vedno
od koderkoli vstopite v učno okolje, kjer vas čakajo
študijske aktivnosti, študijski kolegi, predavatelji in
sodelavci višje strokovne šole.
Zagotavljamo vam visok nivo osebne podpore od vpisa
do diplome.
Online študij na Dobi izvajamo že 21 let in je z 7017
online diplomanti prepoznan kot najbolj kakovosten
online študij v Sloveniji.

Nekaj podjetij, v katerih so zaposleni
naši študenti in diplomanti:

CSD Murska Sobota, CSD Pesnica, CSD Slovenska
Bistrica, CUDV Dobrna, Čebela – dnevno varstvo
Karitas, Dom Danice Vogrinec Maribor, Ministrstvo
za obrambo – Slovenska vojska, Ministrstvo za
notranje zadeve – Policija, OZARA, UKC Maribor,
Zavod Hrastovec - Trate, Zavod za zdravstveno
zavarovanje.

V programu boste med drugim usvojili
6 tehnik za reševanje konfliktov.

Jelka Šparavec, diplomantka

»Največ so nam ponudile
predavateljice, ki so znale
usmerjati delo k prepoznavanju
posameznikovih stereotipov,
predsodkov, potreb po sodbah in
svetovanju, ki resnično ne
spadajo v nobeno obliko socialnega dela, a so
skriti del vsakega posameznika.«

