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KATALOG ZNANJA 

 

1. IME PREDMETA  

LOKALNO OKOLJE IN PODPORNE MREŽE (OPM) 

 

2. SPLOŠNI CILJI  

 
Splošni cilji predmeta: 

 

- spoznati delovanje skupnostne in socialne mreže uporabnikov. 

- usposobiti se za koordiniranje delovanja podpornih mrež.  

- spoznati pravice uporabnikov podpornih mrež.  

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 

 

- zmožnost povezovanja in vzpostavljanja partnerskega odnosa med organizacijami, ki 

delujejo na področju socialnega varstva ter drugimi organizacijami na 

lokalni/regionalni ravni s ciljem zagotavljanja učinkovitega delovanja podpornih mrež. 

- sposobnost ocene možnosti in kakovosti v posameznikovih socialnih mrežah. 

- sposobnost preseganja obstoječega stanja in spodbujanje potreb po vzpostavljanju 

socialnih mrež na terenu. 

- sposobnost načrtovanja, organiziranja in kritičnega spremljanja procesov pomoči ter 

delovanja podpornih mrež v lokalnem okolju. 

- sposobnost funkcionalnega sodelovanja pri neposrednem reševanju vprašanj in 

problemov uporabnikov med področju (zdravstvo, socialno varstvo, šolstvo …). 

- sposobnost sodelovanja pri  izvajanju različnih socialnih programov vladnih, 

nevladnih organizacij, društvih … v lokalnem okolju.  
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4. OPERATIVNI CILJI  

 

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Študent:  Študent: 

 pozna pomen uporabniškega 

vpliva/participacije in individualizacije 

storitev; 

 opiše pomen krepitve moči uporabnika; 

 razume delovanje skupnostne in socialne 

mreže uporabnikov; 

 pojasni njihove pristojnosti in delovanje; 

 pojasni in ovrednotiti pojem lokalnega okolja 

in podporne mreže uporabnika; 

 uporablja različne načine usmerjanja 

posameznika pri uveljavljanju njegovih 

pravic, skladno z uveljavljenimi postopki; 

 informira uporabnike o pravicah in oblikah 

pomoči socialnega varstva ter o podpornih 

mrežah v lokalnem okolju; 

 sodeluje pri izvajanju/zagotavljanju 

določenih oblik pomoči socialnega varstva 

uporabnikom ; 

 izdela individualni načrt uporabnika z 

upoštevanjem pravnih aktov in predpisov;  

 pomaga pri vzpostavljanju in vzdrževanju 

uporabnikove socialne podporne mreže; 

 aktivira uporabnika v lokalnem okolju; 

 usmerjanja posameznika pri uveljavljanju 

njegovih pravic 

 pripravlja svoje programe dela; 

 prepozna stiske uporabnikov in oceni 

potrebnost ustreznega ravnanja; 

 prepoznava potrebe uporabnikov;  

 zbira podatke o potrebah uporabnikov v 

posameznih okoljih;  

 analizira pridobljene podatke o potrebah 

uporabnikov v posameznem okolju; 

 pripravi poročila organom lokalne skupnosti 

o izvajanju socialno varstvenih storitev;  

 izdela ustrezne listine v zvezi s sklepanjem, 

trajanjem in prenehanjem izvajanja socialno 

varstvenih storitev; 

 izdela ustrezne analize in poročila ter jih 

posreduje ustreznim službam; 

 pozna načine in metode vzpostavitve 

podporne mreže uporabnika; 

 pozna načine ugotavljanja glavnih virov 

socialne podpore za posameznika in primarni 

krog oseb, ki mu bodo to zagotavljale; 

 načrtuje socialno varstvene storitve s 

posameznikom za udejanjanje ciljev, ki jih je 

uporabnik zapisal v svoj načrt. 

 ugotavlja in ocenjuje potrebe po storitvah s 

pomočjo individualnega načrta uporabnika; 

 izdela in vzpostavi delovanje podporne 

mreže uporabnika; 

 posamezniku izdela načrt za izvajanje 

socialno varstvenih storitev za doseganje 

njegovih zastavljenih ciljev. 
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5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI 
 

Število kontaktnih ur: 90 (45 ur predavanj, 45 ur vaj) 

Število ur samostojnega dela: 90 ur (45 ur študija literature, 45 ur priprava izdelka). Obvezna 

je prisotnost na vajah, opravljene sprotne aktivnosti ter oddan izdelek. 

 

 


