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Ime in priimek: Tjaša Pitz 

Datum rojstva: 22. 02. 1989 

Stalno prebivališče: Topolovci 

E-pošta: tjasa.pitz@gmail.com 

 

Diplomska naloga:  

RAZISKOVANJE POTREB PO SVETOVALNO-TERAPEVTSKEM DELU V 

POMURJU      

    

Moje kompetence, priznanja in dosežki: 

 

 uvrstitev med 5 % najboljših študentov v generaciji (Fakulteta za socialno delo) 

 Zoisova štipendistka 

 tutorka na Fakulteti za socialno delo (predmet Psihologija za socialno delo)  

 delo v svetovalno-socialni sluţbi (Univerzitetni klinični center Ljubljana - UKCLJ) 

 študij propedevtike (2 leti) 

 študij sistemske psihoterapije (status: specializantka pod supervizijo) 

 pridobitev diplome iz transakcijske analize; TA-101 

 sodelovanje (z aktivno udeleţbo) na I. in II. Mednarodnem posvetu/konferenci »Izzivi, 

pasti in teţave sodobne druţbe« (Raziskovalno izobraţevalno središče Rakičan - RIS) 

 sodelovanje v Pomurskem društvu za krepitev socialnega dela 

 sodelovanje z Mladinsko-informativnim svetovalnim središčem Slovenije (MISSS) 

 izobraţevanje ‒ Društvo SOS (SOS telefon za ţenske in otroke – ţrtve nasilja) 

 izobraţevanje ‒ Zavod EMMA (Center za pomoč ţrtvam nasilja) 

 izobraţevanje ‒ Društvo ţenska svetovalnica 

 praksa v 1. letniku študija (2007/08): Zveza prijateljev mladine Slovenije ‒ ZPMS 

(področje dela: svetovanje otrokom in mladostnikom po telefonu) 

 praksa v 2. letniku študija (2008/09): Zavod za usposabljanje Janeza Levca (področje dela: 

delo z osebami z motnjami v razvoju) 

 praksa v 3. letniku študija (2009/10): Center za socialno delo Ljubljana Beţigrad in Krizni 

center za otroke in mladostnike 

 praksa v 4. letniku študija (2011/12): Center za socialno delo Ljubljana Beţigrad in Krizni 

center za otroke in mladostnike 

 

 Diplomirala (04. 09. 2012) z oceno 10, naslov diplomske naloge: Raziskovanje potreb po 

svetovalno-terapevtskem delu v Pomurju.  

 Še vedno aktualna dela: prostovoljno delo pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije (od leta 

2007 naprej) – svetovanje otrokom in mladostnikom po telefonu in e-pošti; prostovoljno 

delo v Kriznem centru za otroke in mladostnike Ljubljana Beţigrad.  

 Socialna delavka, pripravnica (OŠ Franceta Bevka, Ljubljana). 
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Rodila sem se 22. 02. 1989 v Murski Soboti kot mlajši otrok v štiričlanski druţini. 

Osnovno šolo na Cankovi sem obiskovala v letih 1995-2003. Zaključila sem jo z odličnim 

uspehom. Nato sem se vpisala v srednjo šolo, in sicer na gimnazijo v Murski Soboti. Leta 

2007 sem opravila splošno maturo in s tem izpolnila vse obveznosti srednješolskega 

izobraţevanja po programu gimnazija.  

Za nadaljnji študij sem izbrala Fakulteto za socialno delo v Ljubljani, kjer sem se uvrščala 

med 5 % najboljših študentov v generaciji.  

Poleg študija na izbrani fakulteti sem se udeleţevala še različnih izobraţevanj (npr. pridobitev 

diplome iz transakcijske analize; TA-101) in opravljala prostovoljno delo v različnih 

organizacijah.  

Diplomirala sem na Fakulteti za socialno delo (univerzitetni program), znanja in izkušnje pa 

nadgrajujem tudi s kontinuiranim izobraţevanjem iz sistemske psihoterapije.  

Ţelim si, da bi s kombinacijo znanj, ki sem jih pridobila s študijem socialnega dela in 

psihoterapije, uspešno pomagala ljudem, ki se znajdejo v teţavah. Moja vizija je, da bi 

prispevala pozitivne premike k večji dostopnosti storitev podpore in pomoči širšemu krogu 

ljudi in da bi kvalitetno, strokovno ter odgovorno opravljala svoje delo.  

 

 

 

                                                                                   Tjaša Pitz, univ. dipl. soc. del.  

                                                                          in specializantka sistemske psihoterapije 

 

  

  

 

 

  

 


