NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Socialni oskrbovalec/
socialna oskrbovalka
na domu
Z vašim znanjem in izkušnjami do novih
priložnosti
Nacionalna poklicna kvalifikacija ponuja možnost
ovrednotenja in potrditve spretnosti in znanj,
pridobljenih z neformalnim učenjem.
S certifikatom NPK potrdite svoje spretnosti in
znanje, ki ste jih pridobili tekom opravljanja poklica,
prostovoljstvom, prostočasnimi dejav-nostmi, z udeležbo
na neformalnem izobra-ževanju, samoučenjem in
drugo.
Veljavnost certifikata ima veljavo tako na nacionalni
kot tudi na ravni EU.

Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka
na domu
Opis seminarja

Vsebina seminarja

Socialni oskrbovalec/ socialna oskrbovalka na
domu pomaga starejšim, bolnim in ljudem
s prizadetostmi, kot so okvare vida, sluha,
govora in gibalna ali duševna prizadetost
na njihovem domu ali v socialnih zavodih in
drugih tovrstnih ustanovah. Pomoč vključuje
gospodinjska dela, nego in socialno pomoč.
Delo je tudi terensko in lahko vključuje urejanje
zadev na centru za socialno delo, banki, pošti
in podobno.
Celotna izvedba NPK socialni oskrbovalec/
socialna oskrbovalka na domu poteka v
dveh delih. Prvi del je seminar, kjer kandidati
lahko pridobijo ustrezna znanja in veščine za
uspešno preverjanje. V drugem delu najprej s
svetovanjem kandidatu pomagamo pripraviti
portfolio. Tega nato nacionalna komisija
ovrednoti in prizna v celoti, ali pa kandidatu
določi dodatne naloge za preverjanje. Ob
zaključku preverjanja komisija izda javno listino
- certifikat NPK, ki dokazuje usposobljenost za
opravljanje poklica. Certifikat ima veljavo tako
na nacionalni kot tudi na ravni EU.
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Trajanje seminarja
Trajanje usposabljanja: 120 ur.

Osebna oskrba uporabnika,
socialno vključevanje uporabnika,
komunikacija,
gospodinjska pomoč,
iznajdljivost in pomoč v nepričakovanih
situacijah,
• delo z gospodinjskimi, terapevtskimi in
negovalnimi pripomočki ter pomoč
uporabniku pri tem.

Pogoji za pristop k pridobitvi certifikata
• Končana osnovna šola in vsaj 5 let delovnih
izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj 1 leto
delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe
starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi
potrebami (tudi neformalne izkušnje),
• starost vsaj 23 let,
• verificiran program usposabljanja v socialnem
varstvu s področja socialne oskrbe (Pravilnik
o standardih in normativih socialnovarstvenih
storitev, Ur. l. št. 52/95 s spremembami)

PRIJAVA IN INFORMACIJE
Informacije lahko dobite po
e-pošti: info@cdi-univerzum.si
ali telefonu: 01/583-92-90
Prijavite se lahko preko spletnega naslova:
http://www.cdi-univerzum.si/neformalno-izobrazevanje/
prijava-na-seminarje/

