NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE
Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah je potrdil
model, ki pomeni ugotavljanje, priznavanje ali potrjevanje
znanj in spretnosti, ki so si jih posamezniki pridobili na
različne načine, v različnih delovnih pa tudi življenjskih
situacijah.
Ugotavljanje in potrjevanje znanja je proces, ki omogoča
ljudem vseh starosti, da si pridobijo potrdilo za veščine in
znanje, ki jih že imajo ali jih v programu priprave na izpit
dopolnijo.
Več informacij o različnih poklicnih kvalifikacijah lahko
dobite na spletni strani http://www.nrpslo.org ali pri
svetovalki za nacionalne poklicne kvalifikacije na sedežu
ZIK Črnomelj.

Vse dodatne informacije:
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Ulica Otona Župančiča 1, Črnomelj
Telefon 07 30 61 390 oz. 07 30 61 384
E-naslov: irena.bohte@zik-crnomelj.si
Spletna stran: www.zik-crnomelj.eu

ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE
IN KULTURO ČRNOMELJ
organizira priprave na izpit za
pridobitev nacionalne poklicne
kvalifikacije
SOCIALNI OSKRBOVALEC/
OSKRBOVALKA NA DOMU
v sodelovanju z

VSEBINA PROGRAMA
Zap. št.
1.

2.
3.
4.
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7.
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14.
SKUPAJ

VSEBINSKI SKLOP
Sodelovanje pri vzpostavljanju in
vzdrževanju uporabnikove socialne mreže
ter ravnanje v skladu s kodeksom etičnih
načel
Prepoznavanje potreb posameznika in
spremljanje uporabnikovega počutja
Sodelovanje udeleženca pri organizaciji
dela na področju socialne oskrbe
Socialno vključevanje uporabnikov v
okolje
Vodenje razgovora in ravnanje v
konfliktnih situacijah
Uporaba in ravnanje s pripomočki
Izvajanje uporabnikove osebne higiene
Pomoč pri prehranjevanju, gibanju in
nudenju prve pomoči
Priprava obroka za uporabnika
Pranje in likanje perila
Pospravljanje, čiščenje bivalnih prostorov
in opravljanje hišnih opravil
Pomoč pri načrtovanju različnih
obveznosti
Sodelovanje pri zagotavljanju kvalitete
dela v socialni oskrbi
Praktično usposabljanje

SOCIALNI OSKRBOVALEC / SOCIALNA
OSKRBOVALKA NA DOMU
TRAJANJE
(ur)
3

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi
pridobiti poklicno kvalifikaciji:
a) predhodna izobrazba: končana osnovna šola

3
3
3

b) delovne izkušnje: vsaj 5 let delovnih izkušenj na
področju dela z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih
izkušenj na področju socialne oskrbe starejših,
invalidnih in drugih oseb s posebnimi potrebami
(tudi neformalne izkušnje)

5
8
15
15
5
3
6
3
3
75
150

c) posebne zahteve: starost vsaj 23 let, opravljen
verificiran program usposabljanja v socialnem
varstvu s področja socialne oskrbe

Cena priprave: 610,00 EUR

