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ŽELENO PODROČJE DELA

Socialna delavka

DELOVNE IZKUŠNJE
25. oktobra 2007–11. decembra
2009

Študijska praksa in delo preko študentskega servisa (s prekinitvami)
Dom upokojencev Ljubljana - Center – Tabor, Dom starejših občanov Fužine, Dom ob Savinji Celje,
Ljubljana, Celje (Slovenija)
Svetovanje, vodenje skupin, administrativno delo.
Vrsta dejavnosti ali sektor Socialno delo – delo s starejšimi

03. julija 2008–13. avgusta 2008

Delo preko študentskega servisa
DINO d.o.o. (enota Lesično)
Cesta na Ostrožno 78a SI-3000 Celje (Slovenija)
Priprava mase za izdelke, pregledovanje in čiščenje izdelkov (delo za stroji), pakiranje izdelkov.
Vrsta dejavnosti ali sektor Proizvodnja izdelkov iz plastike

22. novembra 2006–13. junija
2007

Študijska praksa
Društvo Odmev, Ljubljana (Slovenija)
Druženje in pogovarjanje z osnovnošolcem, pomoč pri šolskih obveznostih.
Vrsta dejavnosti ali sektor Socialno delo - delo z mladimi

IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE
01. oktobra 2006–13. aprila 2011

Univerzitetna diplomirana socialna delavka

Raven 6 EOK

Fakulteta za socialno delo, 1000 Ljubljana (Slovenija)
Socialno delo z družino (znanje za vzpostavljanje delovnega odnosa in soustvarjanja izvirnega
delovnega projekta pomoči ter znanje za sodelovanje z vsemi družinskimi sistemi in posamezniki v
njem);
Ženske in moški v socialnem delu (znanje o spolnih neenakosti, konstrukciji spola, spolnih identitetah,
posameznih vrstah nasilja in njegovih učinkih);
Družinsko pravo (znanje za reševanje družinskopravnih vprašanj);
Ustavna ureditev Slovenije (znanje o človekovih pravicah in svoboščinah);
Socialna varnost (znanje o možnih storitvah in dajatvah, ki jih lahko uporabniki uveljavijo v sistemu
socialne varnosti);
Osebna pomoč s svetovalnim delom (osnovna znanja za ocenjevanje problemov v okviru
uporabniških sistemov).
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Curriculum vitae
Materni jezik

NOVAK Ana

slovenščina

Drugi jeziki

RAZUMEVANJE

GOVORJENJE

PISNO SPOROČANJE

Slušno razumevanje

Bralno razumevanje

Govorno
sporazumevanje

B1

B1

A2

B1

A2

nemščina

B1

B1

A2

B1

A2

hrvaščina

C1

B1

B1

B1

A1

angleščina

Govorno sporočanje

Stopnja: A1/A2: Osnovni uporabnik - B1/B2: Samostojni uporabnik - C1/C2: Usposobljeni uporabnik
Skupni evropski jezikovni okvir

Komunikacijske kompetence

▪ komunikacijske spretnosti;
▪ sposobnost hitrega dojemanja bistva;
▪ sposobnost koncentracije;
▪ sposobnost opazovanja;
▪ sposobnost empatičnega poslušanja.
Pridobljeno tekom opravljanja študijske prakse in tekom dela preko študentskega servisa.

Organizacijske/vodstvene
kompetence

▪ občutljivost za potrebe in želje drugih;
▪ odgovornost sprejemanja posledic;
▪ vzdržljivost ob naporu;
▪ sodelovalnost;
▪ veščina učinkovitega organiziranja svojega dela.
Pridobljeno tekom opravljanja študijske prakse in tekom dela preko študentskega servisa.

Računalniške kompetence

▪ dobro poznavanje orodij Microsoft Office TM (Word, Excel in PowerPoint);
▪ dobro poznavanje uporabe svetovnega spleta.

Druge kompetence

Gasilec I. stopnje (zaključen program usposabljanja za pridobivanje čina gasilec v PGD Lesično –
Pilštanj - Zagorje)
Ostali dokumenti

Vozniško dovoljenje

B1, BE
Ostali dokumenti
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