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Kratek povzetek znanstvenega dela:
Dr. Mojca Urek je zaposlena na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani, kjer
raziskuje in predava na področjih spola, duševnega zdravja v skupnosti, LGBTQ in
narativnih pristopov v socialnem delu. Je avtorica in soavtorica več znanstvenih
člankov v domačih in tujih znanstvenih in strokovnih revijah. Sodelovala je v domačih
in mednarodnih raziskavah, nekajkrat tudi kot nosilka domačih projektov in kot
nacionalna koordinatorka mednarodnih projektov. Kot gostujoča predavateljica je
sodelovala z nekaterimi tujimi univerzami, kjer so vzpostavljali študij socialnega dela
(Kolombo, Kijev, Užgorod, Tbilisi) in drugod. Med leti 2009 in 2010 je sodelovala pri
razvijanju stanovanjskih skupnosti za ljudi z dolgotrajnimi duševnimi stiskami v mestu
Skadar v Albaniji. Dejavna je v ženskem gibanju, intenzivneje v devetdesetih letih
prejšnjega stoletja, ko je skupaj s kolegicami soustanovila Žensko svetovalnico in v
okviru Avtonomnih ženskih skupin soustvarjala Ženski center na Metelkovi. Prav tako
je dejavna v gibanju za dezinstitucionalizacijo in za razvoj skupnostnih služb na
področju duševnega zdravja, od ustanovitve Odbora za družbeno zaščito norosti
konec osemdesetih let.
Osebni podatki:
Rojena je 17. avgusta 1966 v Kopru.
Izobrazba:
- diplomirala je na Višji šoli za socialno delo (1988) in Fakulteti za sociologijo, politične
vede in novinarstvo (1991)
- magisterij je zagovarjala leta 1996 na Filozofski fakulteti (mednarodni študij Duševno
zdravje v skupnosti – program Tempus)
- doktorirala je leta 2003 na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani s temo Pripovednost
socialnega dela
Področja dela:
socialno delo, družbena gibanja, nasilje nad ženskami, LGBTQ, duševno zdravje v
skupnosti, zagovorništvo, narativni pristopi v socialnem delu
Pedagoško delo:
Od leta 1992 poučuje na Univerzi v Ljubljani, na Fakulteti za socialno delo, od leta 2006
kot docentka za področje socialnega dela.
Profesionalno članstvo:
- od 2010 do 2014: Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje,
znanost in šport
- od 2007: Republiški strokovni kolegij Socialno delo v zdravstvu na Ministrstvu za
zdravje
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