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Partnerji ECC 2010
Če želite poiskati partnerja ECC v vaši
državi, prosimo, da obiščete spletno
stran ECC, www.eccertificate.eu.
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Evropski certifikat za delo v socialnem
varstvu – evropski certifikat na
začetni ravni socialnega varstva
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Pečat ECC zagotavlja, da so tečaji in
gradiva v skladu z vsebino BESCLO

Za socialno varstvo je potrebno znanje

Kaj je ECC?
ECC je evropsko potrdilo za delo na področju socialnega varstva. Razvito je bilo s podporo evropskega programa vseživljenjskega učenja v okviru ureditve evropskega sistema kvalifikacij. Trenutno vključuje petnajst držav Evropske unije, s
ciljem, da bi se pridružile vse evropske države. ECC upravlja
odbor ECC – mednarodna skupina agencij, ki ta certifikat uporabljajo in spodbujajo njegovo nadaljnjo širitev. Certifikat je
namenjen predvsem mobilnosti delavcev po vsej Evropi ter
postavljanju skupnih temeljev na področju socialnovarstvenih storitev.
Kdor želi pridobiti ECC, mora opraviti standardiziran izpit, ki
vsebuje skoraj 100 vprašanj, s katerim izkaže svoje znanje na
vseh tistih področjih, ki so v evropskem socialnem varstvu
opredeljena kot osnovni učni cilji – BESCLO. Evropski certifikat
za delo v socialnem varstvu je dokaz, da ima kandidat osnovna znanja, potrebna za opravljanje dela na področju socialnega varstva, ne zadostuje pa vsem dodatnim strokovnim in jezikovnim zahtevam za delo.

ECC je dostopen vsem?

Kakšen je naslednji korak?

Kandidati ne potrebujejo prejšnjih izkušenj na področju
socialnega varstva in ni potrebno, da so zaposleni.
Kandidati morajo imeti osnovne bralne in pisne sposobnosti v jeziku države, v kateri se izpit izvaja, in dopolniti
vsaj 16 let.

Če ste potencialni kandidat, zainteresiran delodajalec ali ponudnik usposabljanj, ki želi ECC vključiti v svoj izobraževalni
program, obiščite spletno stran ECC, za dodatne informacije
pa se lahko obrnete na odbor ECC ali vodilnega partnerja v
vaši državi.

Kaj je BESCLO?

Kontakt

BESCLO so predlagani osnovni učni cilji v evropskem socialnem varstvu. Pomenijo premik od starega medicinskega
modela invalidnosti v smeri pristopa, ki spoštuje človekove
pravice pri socialnovarstvenih storitvah. Podpirajo nov način
mišljenja, kakor ga določa Konvencija ZN o pravicah invalidov.
Gre za osem bistvenih področij znanja v socialnem varstvu,
izbranih na podlagi pilotskih raziskav v okviru projekta LEONARDO:

Odbor ECC:
Sekretariat ECC – Evropska zveza ponudnikov storitev za
osebe s posebnimi potrebami (EASPD)
Av. d‘Auderghem / Ouderghemlaan 63
1040 Bruselj, Belgija
Tel. +32 2 2824610
ecc@easpd.eu, www.easpd.eu

Vrednote socialnega varstva
Spodbujanje kakovosti življenja uporabnikov
Delo s tveganji
Razumevanje svoje vloge kot delavca v socialnem varstvu
Varnost pri delu
Pozitivno komuniciranje
Prepoznavanje zanemarjanja in zlorabe in odziv
Profesionalni razvoj

www.eccertificate.eu

V Sloveniji je vlogo vodilnega partnerja prevzel Center za
usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga, ki
nudi podporo lokalnim partnerjem izvajalcem, organizira
ECC izpite in skrbi za širitev ter zagotavljanje kakovosti
ECC-ja.
Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič,
Draga (CUDV Draga)
Draga 1, 1292 Ig, Slovenija
Tel. +386 1 420 26 00, Fax. +386 1 420 26 26
center.draga.ig@center-db.si
www.center-db.si

