PRIDOBL JENE VEŠČINE IN ZNANJA

NOV ENOLETNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM IZPOPOLNJEVANJA
Karitativne in socialne veščine s področja socialnih, družbenih,
religioznih in kulturnih dejavnosti.

Karitativno delo

Občutek za socialne odnose in upoštevanje šibkejših posameznikov.
Sposobnost aktivnega in empatičnega poslušanja posameznika ter
nudenja potrebne podpore pri iskanju rešitve iz njegovih socialnih
težav in stisk.
Sposobnost oblikovanja skupnosti, ki omogočajo premagovanje
socialne izključenosti ter sposobnost razreševanja konﬂiktnih situacij.
Poznavanje bibličnih in teoloških osnov karitativnega dela
ter krščanske socialne etike.
Veščine povezovanja karitativnega delovanja z duhovnostjo,
liturgijo in oznanjevanjem.
Vodstvene in organizacijske kompetence pri vodenju župnijske,
škoﬁjske in Slovenske karitas ter drugih karitativno socialnih ustanov.
Usposobljenost za koordiniranje župnijske karitas s škoﬁjsko
in Slovensko karitas ter sodelovanje z drugimi socialnimi
in humanitarnimi organizacijami.
Poznavanje cerkvene ter slovenske in evropske socialne zakonodaje.
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KONTAKT

Uspešno komuniciranje z javnostmi ter pridobivanje sredstev,
potrebnih za karitativno dejavnost.

Študij na teološki fakulteti zagotavlja kakovostno in široko
interdisciplinarno izobrazbo, zato je primeren za tiste,
ki iščejo odgovore na širše duhovne, verske, kulturne
in družbene potrebe sodobnega človeka.

TEOLOŠKA
FAKULTETA

Fa c u l t a s T h e o l og i c a L ab a c e n s i s

Skozi študijski program se bomo srečevali na eni strani s sodobnim človekom,
ki ima razne socialne ali druge probleme in je v stiski, na drugi strani pa s karitativnim delavcem, ki mu želi biti v pomoč in oporo na čim bolj ustrezen in
učinkovit način s posebnim poudarkom na ohranitvi človeškega dostojanstva.

OKVIR ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

OBVEZNI PROGRAM vključuje
raziskovanje socialnih problemov in stisk,
etično-moralne dileme v karitativnem delu,
obravnavanje biblične prakse v karitativnem delu,
spoznavanje strukture karitativnega in socialnega dela v družbi in Cerkvi
ter učenje načina komuniciranja v karitativnem delu.
Z IZBIRNIMI PREDMETI slušatelji podrobneje spoznajo
karitativno delo na župnijski, škoﬁjski, Slovenski karitas in drugih
socialnih ustanovah ter se usposobijo za različne operativne naloge.
Študij programa je redni in izredni. Ob zaključku programa prejmejo
redni študentje javno veljavni certiﬁkat, izredni pa interni certiﬁkat.

Program je namenjen vsem, ki že delujejo na različnih področjih karitativnega
udejstvovanja ter tistim, ki si želijo v bodoče sodelovati na tem področju.
VODITELJEM župnijskih karitas in drugih karitativnih ustanov.

KOMU JE ŠTUDIJ NAMENJEN

Teološka fakulteta za svoje diplomante in za sodelavce Karitas prvič pripravlja
enoletni študijski program, ki želi prispevati k bolj zavzetemu in kakovostnemu
karitativnemu delu ter poslanstvu.

USLUŽBENCEM Slovenske karitas in škoﬁjskih ter drugih
področnih karitas ter njihovih programov in ustanov.
ŽUPNIKOM za uravnoteženo integracijo karitativnega delovanja
v sistemu delovanja župnije.
KATEHETOM za pomoč pri verski vzgoji mladih in pri
vseživljenjskem verskem izobraževanju za vrednote solidarnosti,
pravičnosti in dobrodelnosti.
STROKOVNIM DELAVCEM in sodelavcem na področju
socialnega varstva, ki želijo dopolniti svoje znanje s karitativno
in duhovno dimenzijo.
BOLNIŠKI PASTORALI duhovnikov, redovnikov in drugih
pastoralnih delavcev.
DIPLOMANTOM TEOLOGIJE, ki želijo nadgraditi svoje znanje
v smeri karitativnega delovanja in se usposobiti za strokovni izpit
iz socialnega dela.
DIPLOMANTOM katere koli smeri, ki želijo bolje spoznati naravo
in delovanje Karitas ter pri sebi utrditi solidarnostno in karitativno držo
ali si pridobiti katero od veščin karitativnega dela.

