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POROČILO O DELOVANJU  
DRUŠTVA SOCIALNIH DELAVK IN DELAVCEV SLOVENIJE (DSDDS)  

2002 - 2016   
 

DSDDS smo v letih od leta 2002 do 2016 delali na sledečih področjih:  
 
 
IZOBRAŽEVANJE, STROKOVNA PODPORA, STROKA SOCIALNEGA DELA  
 

- Kongresi socialnega dela, od leta 2002 do leta 2016 smo bili s Fakulteto za 
socialno delo soorganizatorji šestih kongresov. Vsi kongresi so trajali tri dni, z več kot 
100 prispevki iz vseh področij socialnega dela. Vsi kongresi so bili z mednarodno 
udeležbo. Člani društva smo bili aktivno delujoči v organih kongresa: programskem 
odboru, organizacijskem odboru, programskem znanstvenem odboru. Priprava na 
kongres traja približno eno leto. Prav tako smo člani društva aktivno sodelovali kot 
avtorji prispevkov na kongresih, bili udeleženci okroglih miz, glede na aktualna 
dogajanja v socialnem delu.  
Na vseh okroglih mizah smo zastopali pomen in vlogo društva v projektih 
reorganizacije centrov za socialno delo, opozarjali smo na problem zmanjšanja 
zaposlitev na določenih področjih, predvsem v šolstvu, zaposlovanju, delu in ureditev 
ter ohranitev delovnih mest v zdravstvu.  
 

- Dnevi socialnega dela: organizirali in pripravili smo tri dneve socialnega dela, z 
aktualnimi temami iz različnih področij: stroka socialnega dela na področju rejništva, 
stroka socialnega dela na področju denarnih socialnih pomoči, in kompetence in 
znanja socialnega dela. Dnevi socialnega dela so bili dobro obiskani, od 60 -80 
udeležencev, zadnji manj. Na dnevih so bili predavatelji tudi predstavniki Fakultete za 
socialno delo in predstavniki MDDSZ.  
 

- Strokovna mnenja: na podlagi zaprosila Fakultete za socialno delo smo podali 
strokovna mnenja ob akreditaciji programov Fakultete za socialno delo. Strokovna 
mnenja smo podali za dodiplomske programe različnih smeri, magistrske programe in 
doktorski program.  
Izdali smo strokovno mnenje v primeru prenosa pristojnosti storitve pomoči na domu 
iz centra za socialno delo v dom za stare (CSD Sl. Bistrica – v Dom Poljčane) in 
zastopali stališče, da storitev pomoči na domu ostane v pristojnosti centra za socialno 
delo. 

Izdali smo strokovno mnenje o centru za praktični študij na Fakulteti za socialno delo 
in se vključevali in strokovno ocenili pogoje za prakso študentov socialnega dela 
(mentorstvo). Zastopali smo stališče, da so mentorji študentom na učni bazi socialni 
delavci in delavke. Gre za učenje metod socialnega dela v praksi, ki jih lahko 
zagotavljamo socialne delavke in delavci. 
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Izdali smo strokovna mnenja na spremembo zakonodaje vezane na socialno varstvo, 
pripravo Družinskega zakonika. V prvi pripravi predloga Družinskega zakonika smo 
pripravili tiskovno konferenco skupaj z Društvom sociologov in Društvom psihologov.  
 
Izdali smo strokovno mnenje o ureditvi istospolnih partnerskih zvez, izenačitvi s 
pravicami s heteroseksualnimi partnerskimi zvezami in zastopali stališče za razpravo 
s strpnim dialogom. 
 

- Udeležba na okrogli mizi o kompetencah socialnega dela, organizator Fakulteta za 
socialno delo.  

- Sestanek z Varuhinjo človekovih pravic Zdenko Čebašek Travnik in predsednikom 
Sindikata Since 07 o stroki socialnega dela na centrih za socialno delo, po medijsko 
izpostavljenem primeru. Sestanek je bil uspešen, zastopanje stroke socialnega dela, 
razumevanju strokovnega dela. 

- Konec leta 2016 udeležba na sestanku MDDSZ v zvezi z reorganizacijo centrov za 
socialno delo in povabilo k pripravi strokovnih pripomb ter udeležbi v posvetovalni 
skupini (sklep 6. kongresa socialnega dela).  

 
 
PODPORA PRI ZAPOSLOVANJU, NAGRADE SOCIALNIM DELAVKAM 
 

- Podpora pri ureditvi pripravništva za študente socialnega dela na področju socialnega 
varstva. Študentom socialnega dela, ki so urejali pripravništvo smo podali podporo pri 
ureditvi pripravništva za diplomante socialnega dela. Predstavnica SZS, ki je delala 
na pripravništvu je bila povabljena na sestanek IO DSDDS, da smo skupaj evalvirali 
projekt pripravništva preko EU sklada, izvajalec SZS. 

- Dve diplomantki socialnega dela sta opravljali pripravništvo na DSDDS, v času 
izvajanja pripravništva preko javnih del. 

- Podpora socialnim delavkam v zdravstvu ob grožnji izgube zaposlitve in ukinjanju 
delovnih mest socialnih delavk v zdravstvu (več sestankov s članicami sekcije 
socialnih delavk v zdravstvu, v Ljubljani in Celju), trdna podpora s strani DSDDS, da 
delovna mesta ohranijo, ohranijo socialno delo v zdravstvu, uredili so sistemizacijo 
delovnih mest socialnih delavk. 

- Podpora pri ureditvi delovnega mesta socialnih delavk v zdravstvu (nova ustanovitev 
Sekcije socialnih delavk in delavcev v zdravstvu, ki so se združili s Sekcijo socialnih 
delavk in delavcev v psihiatriji, sestanek s socialnimi delavci in delavkami iz zdravstva 
in predstavnico Ministrstva za zdravje v UKC Ljubljana).  

- Ustanovitev RSK za socialno delo pri MZ. Člani: dve predstavnici na predlog Sekcije 
socialnih delavk v zdravstvu, dve predstavnici na predlog DSDDS, dve predstavnici 
FSD.   

- V šolstvu ni bilo tako organizirano zato so socialni delavci v številnih šolah izgubili 
delovna mesta, oziroma so jih zamenjali z drugimi poklici.  

- DSDDS smo bili predlagatelj socialnim delavkam za nagrade in priznanja v socialnem 
varstvu, ki jih razpisuje in podeljuje MDDSZ. Nagrade so na predlog DSDDS prejele 
Marta Vodeb Bonač, Zorica Škorc, Jožica Brodnjak, Simona Ratajc, dve predlagani 
socialni delavki nagrade nista prejeli.  
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DELO Z MEDIJI  
 

- Intervjuji za časopise (Dnevnik), televizije (RTV SLO, Planet TV), radia (Val 202, 
Radio Celje) o stroki socialnega dela: reorganizaciji centrov za socialno delo, 
Družinskem zakoniku, informativnih izračunih, socialnih transferjih, denarnih socialnih 
pomočeh, prikritem brezdomstvu.  

 
MEDNARODNO SODELOVANJE  
 

- Sodelovanje z Društvom socialnih delavcev Hrvaške. Povabilo na 1. kongres 
socialnega dela v Zagrebu, uvodni pozdrav Simona Ratajc.  

- Obisk predstavnic društva socialnih delavcev Hrvaške v Sloveniji, delovni sestanek, 
ogled Kriznega centra za mlade v Radovljici, gostiteljica Zorica Škorc.  

- Obisk dveh članov društva socialnih delavcev Avstrije v Mariboru in udeležba  na 
strokovnem srečanju v avstrijskega društva socialnih delavcev na Dunaju, aktivna 
udeležba v mednarodni sekciji (Avstrija, Slovenija, Hrvaška, Srbija), izmenjava praks, 
položaja socialnega dela, predstavitev in izmenjava izkušenj ureditve socialnega dela 
v posameznih državah.  

- Kratek sestanek v Ljubljani s predstavnico evropskega združenja socialnih delavcev o 
vključitvi v združenje. Predloga še nismo podali in bi ga bilo smiselno podati, 
obravnavali smo ga obravnavali na sestanku IO.   

 
OHRANJATI IN ZASTOPATI: VREDNOTE, ZNANJA, ETIKA  
 
Zastopanje vrednot in etike socialnega dela: soustvarjanje, etična drža, etični odnosi, 
konstruktiven dialog, zagovorniška drža, zastopanje deprivilegiranih, ljudi brez pravic, 
sodelovalno delo in odnosi z druženji, konstruktivna kritična drža do krivic, napak, 
pomanjkljivosti, razčlovečenju.  
 
Zastopanje znanja, raziskovanja, razvoja novih praks v socialnem delu, uporabe novih 
metod, povezava in prenos teorije in praks socialnega dela, uporaba teoretičnih znanj v 
praksi. Vzpodbujanje primerov dobre prakse, spoštovanje znanj socialnih delavk in delavcev.  
 
Avtonomija in povezanost stroke: zastopali smo avtonomijo stroke socialnega dela, 
avtonomno držo v odnosu do drugih strok in hkrati sodelovanje - sodelujoč, dopolnjujoč 
odnos z drugimi strokami.  
 
Avtonomnost in neodvisnost: brez hierarhičnega odnosa, brez odnosa (pre)moči, političnih 
elementov, lastnih interesov, položaja posameznih socialnih delavk v delovnih organizacijah 
ali interesov drugih organizacij. Zastopali smo stališča stroke socialnega dela, socialnih 
delavk in delavcev in etike medčloveških odnosov. Vzpodbujanje razumevanja vsebine 
socialnega dela v teoriji in praksi socialnega dela.  
 
S temi načeli smo delovali člani/ce Izvršnega odbora s predsednico.   
 
SPLETNA STRAN  
 
Deluje, http://dsdds.splet.arnes.si/  občasno jo brezplačno obnavlja Marko Mesec. Bistvene 
nadgradnje nismo uspeli pripraviti, kar bi zahtevalo izbiro drugega gostitelja in večje stroške. 
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PORABA FINANČNIH SREDSTEV  
 
Vsa sredstva smo porabili za plačilo:  

- potnih stroškov za sestanke IO, 
- za plačilo poštnih stroškov (vabila), 
- za plačilo računovodskega servisa za vodenje plač pripravnic, oddaje letnih poročil, 

vodenje računovodskih storitev,  
- izvedbo izobraževanja prve socialne pomoči, 
- izgube finančnih sredstev zaradi nepovrnjenih plač iz Zavoda za zaposlovanje za 

pripravnico.  
 
Za prostore, kotizacije in druge materialne stroške sredstev nismo porabljali. 
 
Udeležba Simone Ratajc na kongresu socialnega dela v Zagrebu in konferenci na Dunaju je 
bila brez stroškov za društvo.  
 
Dokumentacija se vodena v registratorjih, pristopne izjave, poslani dokumenti, ustanovitvena 
dokumentacija, in v elektronski obliki. Finančno poslovanje se nahaja v računovodskem 
servisu. 
 
 
Poročilo pripravila:  
 
Simona RATAJC,  
predsednica društva v obdobju 2002-2016 
 
 
 
 
Skupščina društva se je seznanila s poročilom na svoji skupščini dne, 10. marca 2017. 


