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VSEBINSKO POROČILO O DELU DSDDS V LETU  2018 
 
Na skupščini Društva 15. marca 2018 je bilo ugotovljeno, da je včlanjenih 92 članic in 
članov, decembra 2018 je bilo v društvo včlanjenih 96 članic in članov.  
V začetku leta je bil odprt transakcijski račun društva in ponovno omogočeno 
poslovanje. S pomočjo računovodskega servisa smo uredili vpis dejanskega lastnika 
in pravočasno oddali vsa potrebna finančna poročila za preteklo leto.  
Še naprej smo si prizadevali okrepiti članstvo in delovati na prepoznavanju stroke 
socialnega dela z opozarjanjem javnosti na težave in odmevna medijska poročanja.  
 
Organi in članstvo 
 Izvršilni in Nadzorni odbor sta bila sklicana in zaključena s korespondenčno sejo 

in sicer: 
- 26. 1.  2018  do 12. 2. 2018   
- 25. 11. 2018  do  29. 11. 2018 

 Na Častno razsodišče ni bila v letu 2018 podana nobena  pobuda oz. vprašanje.  
 Prejeli smo Pobudo za ustanovitev začasnega delovnega telesa Komisije za 

izvedenstvo na področju socialnega dela, podpodročje socialno delo. Pobudo 
so podale članice društva, ki so bile imenovane za sodne izvedenke in uvrščene 
na seznam izvedencev Ministrstva za pravosodje. Komisija je bil ustanovljena  
v obliki začasnega delovnega telesa društva, s kasnejšo možnostjo oblikovanja 
v sekcijo. Od članic Komisije se pričakuje, da redno poročajo IO o svojem delu 
in njihova vodja je prisotna na sestankih izvršilnega odbora.  

 Število članov z dne 31.12.2018 je bilo 96. Ena članica je v tem letu poslala 
vlogo za izstop iz Društva. 

 Zaradi kršitve zaupnosti ene izmed članic, je bila urejena zaupnejša 
komunikacije med člani društva. Komunikacija med člani društva mora potekati 
preko elektronskega naslova društva v skriti kopiji naslovnikov. Poleg tega pa 
so vsi člani društva zavezani, da z vsemi informacijami, ki so vezane na društvo 
in njegove člane, ravnajo občutljivo, zaupno in spoštljivo. V primeru kršitve se 
bo vključilo častno razsodišče in skupščini predlagalo v statutu predvidene 
ukrepe.  

 
Sodelovanje v projektih 
S prispevkom smo sodelovali na dnevih Socialne zbornice Slovenije, se odzvali na 
nujno sejo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide v Državnem zboru. 
Podali smo pisne predloge na spremembo Zakona o socialnem varstvu in Pravilnika o 
mediaciji.  
Sprejeli smo povabilo za sodelovanje na 7. Kongresu socialnega dela.  
 
Mednarodno sodelovanje 
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Sodelovali smo z vsemi organi in organizacijami, ki so pomembne za naše delo. Krepili 
mednarodno sodelovanje in povezovanje. Kot partnerji smo se vključili v pripravo 
prijave v mednarodni projekt, kjer so bili glavni partnerji iz Italije. Projekt žal ni bil izbran. 
 
Svetovni dan socialnega dela in izobraževanja 
Svetovni dan socialnega dela - za počastitev tega dne smo se odločili, da postane 
tradicionalen, da se stroka ta dan druži in srečuje na izobraževalnem dogodku s 
katerim obeleži stroko socialnega dela.   
 
Spletna stran in Facebook profil društva 
Vse aktivnosti smo objavljali na spletni strani Društva. Objave na Facebook profilu 
društva so bile namenjene tudi promociji dogodkov v organizaciji društva in fakultete.  
Preko objav na Faceboku so bili obiskovalci preusmerjeni tudi na spletno stran društva, 
kjer so bolj podrobno predstavljene aktivnosti društva. Na Facebooku je bil objavljen 
tudi kratek povzetek sestanka IO. Zelo odmevna je bila tudi objava pisma zaposlenih 
CSD Ljubljana o stiskah s katerimi se soočajo - dosegla je 1.164 ljudi in nanjo se je 
odzvalo 276 ljudi. Objava, na katero se je odzvalo 307 ljudi in je dosegla 1.406 ljudi je 
bila objava prispevka na radiu, kjer je sodelovala predsednica društva.  
Velik doseg je zabeležila objava prispevka Kako najti svetlikanje v sebi – dr. Gabi 
Čačinovič Vogrinčič - 1.686 ljudi. Preostale objave so bile namenjene krepitvi stroke, 
opolnomočenju socialnih delavcev in delavk, in podobno.  
Najaktualnejša objava pa je bila delitev članka Dnevnika o zaposlenih na centrih za 
socialno delo in prevelikem obsegu dela - 4.806 doseženih ljudi in 679 odzivov.  

V tem prvem letu delovanja Facebook profila menim, da je bil cilj dosežen - število 
sledilcev in odzivnost le-teh. Negativnih oz. neprimernih komentarjev na objave ni bilo. 
Nekajkrat so se nekateri obrnili na društvo v zasebnih sporočilih za določene 
informacije in tudi o informacijah za včlanitev v društvo, kar je bil tudi prvotni namen 
profila. V zadnjem pol leta, sta za objave in aktivnosti na profilu skrbeli članici IO 
Klavdija Gorjup in Eva Šinkovec.  
 
Izjave za medije in tiskovne konference 
 V letu 2018  smo opozarjali na težave na centrih za socialno delo, kjer smo nadaljevali 
aktivnosti, ki so jih pričeli strokovni delavci centrov sami.  
Junija smo medijem posredovali izjavo za javnost in sklicali novinarsko konferenco ob 
sodelovanju s FSD in Sindikatom zdravstva in socialnega varstva. Vsa opozorila niso 
ustavila reorganizacije centrov za socialno delo, kjer je po njej nastalo še veliko več 
težav, kot jih je bilo pred tem predvsem zaradi kadrovskih manjkov. Opozorilom se je 
priključilo 48 centrov za socialno delo in poslalo podpisane pobude z izraženo stisko. 
Septembra smo sodelovali v oddaji o reorganizaciji centrov na Radiu Slovenija. Na 
težave smo medije opozorili ponovno v mesecu oktobru, ko so pričele nastajati težave 
z reorganizacijo centrov.  
 
FINANČNO POROČILO O DELU DSDDS V LETU  2018 
Edini prihodek v letu 2018 je bil prihodek iz poravnanih članarin. Članarino je poravnalo 
59 članic in članov. Prihodek je znašal 1.180 evrov. Bančni stroški, potni stroški in 
ostali materialni stroški so znašali 106,34 evra. Ob koncu leta je bilo na računu 
1.073,66 evra. Vsa potrebna opravila za preteklo leto so bila s strani računovodskega 
servisa opravljena brezplačno. 
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POROČILO NADZORNEGA ODBORA DSDDS 

Nadzorni odbor je v preteklih dveh letih deloval v naslednji sestavi: Ružica Petrovič 
(predsednica), Amra Šabić (članica) in Maja Gorenc Šulc (članica).  

Korespondenčni seji Izvršilnega in Nadzornega odbora sta bili sklicani dvakrat. Seje 
obeh odborov so skupne tako, da se tudi članice nadzornega odbora vključujejo v 
dogovorjene aktivnosti.  

Za samo stroko socialnega dela je zelo pomembno sodelovanje s FSD, ki za delovanje 
društva pomaga pri organizaciji strokovnih predavanj in zagotavlja prostore. Tako je 
bila 15. marca 2018 v le-teh organizirana skupščina Društva. 
Nadzorni odbor je s pregledom zapisnikov in poročil ugotovil naslednje: 

Izvršni odbor, poleg korespondenčnih sej (26. 1. 2018 do 12. 2. 2018 in 25. 11. 2018 
do 29. 11. 2018), svoje aktivnosti zelo učinkovito izvaja po elektronski pošti. Članice 
IO sproti usklajujejo in pošiljajo pristojnim organom pripombe na aktualne spremembe 
zakonodajnih dokumentov. Z izjavami za medije in sklicem novinarske konference se 
IO odziva na aktualne dogodke vezane na reorganizacijo CSD, sodeluje s sindikati, 
odziva se na povabila MDDSZ. 

Rezultat zelo intenzivnega sodelovanja članic IO je osvežitev spletne strani društva, 
na kateri se sprotno objavljajo pomembni dogodki na področju socialnega varstva, kot 
tudi odzivi predsednice DSDDS. Na odprtem Facebook profilu je zabeleženo kar nekaj 
sto sledilcev. 

Častno razsodišče v dosedanjem mandatu ni obravnavalo nobene prijave, ki bi 
zahtevala njegovo aktiviranje. 

Po pregledu zapisnikov in aktivnosti IO DSDDS, nadzorni odbor ni ugotovil 
nepravilnosti delovanja DSDDS oziroma njegovih organov. Vsekakor pa čestitke za 
obujene aktivnosti  in ponovno umestitev DSDDS v strokovni prostor. 

Glede vodenja financ NO nima pripomb. Finančno stanje DSDDS je skromno. Edini 
prihodek so poravnane članarine. Prav zaradi tega IO zelo natančno planira porabo, ki 
je zajeta v finančnem poročilu.  

 
POROČILO  ČASTNEGA RAZSODIŠČA 
 
Na Častno razsodišče  ni bila v letu 2018 podana  pobuda oz. vprašanje.  
 

 
 
 

Predsednica DSDDS 
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