Informačný list predmetu
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu:
Názov predmetu: Sociálna práca v neziskovom sektore
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Externá forma štúdia: 8 hodín prednášok prezenčnou formou / semester,
distančné štúdium (28 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, letný semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky)
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Externá forma štúdia: Úspešné zvládnutie napísania projektu založenia neziskovej organizácie s predpísanou
osnovou. Minimálna požiadavka úspešnosti 61 %.
Výsledky vzdelávania:
Študenti si osvoja základné teoretické vedomosti o neziskovom sektore v historickom aj súčasnom kontexte
a jeho významnom postavení v sociálnej práci a v sociálnych službách. Získajú prehľad a základné zručnosti
zo založenia neziskovej organizácie; manažmentu dobrovoľníkov; komunikácie s médiami a občanmi
spoločnosti; získavania finančných a materiálnych zdrojov. Študenti získajú teoretické a praktické poznatky
k tomu, aby boli schopní v praxi využívať manažérske role a nástroje na riadenie neziskovej organizácie.
Stručná osnova predmetu:
 Postavenie mimovládnych organizácii v historickom kontexte vo vybraných krajinách sveta.
 Pojmové vymedzenie mimovládnych organizácií.
 Vzťahy medzi súkromným, verejným a neziskovým sektorom v SR.
 Právne formy neziskových organizácii .
 Legislatívny proces založenia neziskovej organizácie.
 Financovanie neziskového sektora.
 Prezentácia neziskovej organizácie a spolupráca s médiami.
 Public realtions, Fundraising a Lobbing neziskových organizácií.
 Marketing neziskových organizácii.
 Dobrovoľníctvo vo vybraných krajinách sveta a na Slovensku.
 Manažment dobrovoľníckej činnosti.
 Špecifické faktory neziskovej organizácie pôsobiacej v sociálnej oblasti.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
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Vyučujúci:
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