
KOMU JE PROGRAM NAMENJEN? 

 
Program je namenjen brezposelnim osebam, ki imajo 

končano vsaj srednjo šolo.  

 

Predvsem je pomembno, da so to osebe, ki imajo 

psihofizične lastnosti, sposobnosti in spretnosti kot so 

komunikativnost, inovativnost, prilagodljivost, vztrajnost, 

samoiniciativnost.  

 
 

FINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA:  

 
Izobraževanje bo za brezposelne osebe brezplačno, če bo 
ZIK Črnomelj izbran za izvajanje programa  s strani 
Zavoda RS za zaposlovanje. 

 

 
 
 
 

 

INFORMACIJE IN PRIJAVE: 
 

ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE  
IN KULTURO ČRNOMELJ 
Ul. Otona Župančiča 1 

8340 Črnomelj 
 

Tel: 07 30 61 390, 30 61 391 
 

e-naslov: irena.bohte@zik-crnomelj.si  
spletna stran: www.zik-crnomelj.eu  

 

 

 
 
 
 

                                                     
    

 
 

Zavod za izobraževanje  
in kulturo Črnomelj 

 

organizira program 
 
 

DRUŽABNIK/DRUŽABNICA  

ZA STAREJŠE OSEBE 

 

 
 
 

     

 

mailto:irena.bohte@zik-crnomelj.si
http://www.zik-crnomelj.eu/


TEMATSKI SKLOPI PROGRAMA: 
 

MODULI IN TEME Število ur 

MODUL 1: ZNAČILNOSTI STAREJŠIH OSEB IN 

OKOLJA 

 

Tema 1: Značilnosti ciljne skupine starejših odraslih 15 

Tema 2: Značilnosti okolja v katerem živijo starejši 

odrasli 

15 

Tema 3: Ugotavljanje potreb starejših oseb 10 

Skupaj ur za modul 40 

MODUL 2: DRUŽABNIŠTVO ZA STAREJŠE 

OSEBE 

 

Tema 1: Komunikacija z uporabniki storitve   

             družabništva in z institucijami 

20 

Tema 2: Družabništvo starejšim osebam 

 

50 

Tema 3: Ohranjanje sposobnosti in spretnosti 

starejših oseb 

50 

Skupaj ur za modul 120 

MODUL 3: DRUŽABNIK KOT (SOCIALNI) 

PODJETNIK 

 

Tema 1: Računalniško opismenjevanje 30 

Tema 2: Pregled, načrtovanje in organizacija 

vsakodnevnih opravil 

20 

Tema 3: Trženje storitve družabništva 30 

Tema 4: Zakonodaja s področja (socialnega) 

podjetništva z   

             individualnim svetovanjem 

20 

Tema 5: Finančno vodenje (socialnega) podjetja 40 

Skupaj ur za modul  140 

SKUPAJ UR ZA PROGRAM 300 

VSEBINA: 
 

Udeleženci si v prvem modulu pridobijo znanja s področja 

značilnosti ciljne skupine  starejših oseb in okolja  (biološke in 

socialne značilnosti starejših oseb, osebnostne lastnosti in 

sposobnosti starejših oseb, vloga in položaj starejših oseb, 

demografski trendi staranja prebivalstva, pojavi diskriminacije 

starejših oseb, medkulturni dialog, spoznavanje lokalnega 

okolja, ugotavljanje potreb starejših oseb). 

 

V drugem modulu je poudarek na komunikaciji z uporabniki 

storitve družabništva in institucijami ter spoznavanju storitve 

družabništva (besedna in nebesedna komunikacija, motnje in 

ovire pri komunikaciji, obvladovanje stresa, pomen 

vseživljenjskega učenja in kulturne dejavnosti, vrste ročnih 

spretnosti, vaje za urjenje spomina, vrste potrebnih opravil 

zunaj doma, ekonomičnost pri vodenju opravil). 

 

V tretjem modulu se udeleženci usposobijo za samostojno 

vodenje dejavnosti  s področja družabništva (računalniško 

opismenjevanje, načrtovanje in organizacija vsakodnevnih 

opravil, trženje storitve družabništva, zakonodaja iz področja 

socialnega podjetništva in spoznavanje ustreznih institucij, 

finančno vodenje podjetja). 


