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DRUŠTVO SOCIALNIH DELAVK IN DELAVCEV SLOVENIJE  
 

Poročilo o delu društva za leto 2019  
 
Uvod 
Poročilo o delu društva za leto 2019 vsebuje informacije o članstvu, izvedbi letnega 
društvenega programa ter delovanju društvenih organov. Povzemamo delo sekcij, komisij, 
delovnih teles ter spremljamo delovanje regijskih društev.  
 
Članstvo 
Na dan 1.1.2019 je društvo v registru članstva imelo vpisanih 96 članov. Tekom leta se je 
članstvo povečalo za 35 %, tako da ima društvo na dan 31.12.2019 v register vpisanih 129 
članov. Največ novih članov je društvo pridobili ob izvedbi Dneva socialnega dela, sledijo pa 
vpisi na 7. kongresu za socialno delo. Vpisala se je tudi večina članic komisije za sodno 
izvedenstvo v socialnem delu. Zabeležili smo en izstop. Do sedaj pristopnih izjav Izvršni odbor 
DSDDS ni pregledoval, za naprej pa se kaže potreba po tem, da se pristopnice pregledajo v 
smislu razvrstitve članstva po statutu, predvsem med rednimi in pridruženimi člani. Obveščanje 
članstva je potekalo po e-pošti, preko društvene spletni strani ter spletne knjige obrazov, FB. 
 
Med člani, ki niso aktivno vključeni v delo društvenih organov, smo konec leta izvedli anketni 
vprašalnik preko spletne aplikacije 1-ka, namen katerega je bila pridobitev mnenja o delovanju 
društva, društvenih organov, zadovoljstva z informiranjem, razpoznavnosti društvenih 
dogodkov, predlogih članstva za program dela in pripravljenost za sodelovanje. Večina članov, 
ki je aktivnosti društva spremljala, je zadovoljna z delovanjem društva in društvenih organov. 
Drugi, ki spremljanju delovanja društva niso namenili pozornosti, tudi niso mogli oceniti dela. 
Večina članov je zadovoljna z načinom obveščanja in ne potrebuje pogostejših obvestil.  
 
Delovanje društvenih organov 
Po statutu ima društvo naslednje organe: skupščino, predsednika, izvršni odbor, nadzorni 
odbor in častno razsodišče. V tem letu je potekala 8. redna in volilna skupščina, izvedena  na 
po strokovnem delu ob svetovnem dnevu socialnega dela, 19. marca 2019. Pregledana so bila 
poročila preteklega dvoletnega obdobja 2017-2018, ko je društvo vodila Francka Premzel. 
Skupščina je ugotovila, da so predsednica ter člani društvenih organov dobro zastavili 
delovanje, v letu 2016 prenovljenega društva. Opravljene so bile volitve novih članov organov 
ter sprejet osnutek programa dela za tekoče leto. Podeljeno je bilo častno članstvo dr. Gabi 
Čačinovič Vogrinčič, kar je članstvo društva pozdravilo z izjemnim odobravanjem. 
 
Konstitutivno sejo društvenih organov, izvršnega odbora (IO), nadzornega odbora (NO) in 
častnega razsodišča (ČR) je po opravljeni primopredaji ter ureditvi zastopanja društva na 
upravni enoti, sklicala nova predsednica društva Danice Hrovatič za dne, 16. 4. 2019. Sprejete 
so bile smernice delovanja društva za obdobje 2019 – 2020, s katerimi se zasledujejo nadaljnje 
aktivnosti utemeljevanje društva in njegovih organov, krepitev socialnega dela ter sodelovanja 
na različnih ravneh.  Člani organov so dopolnili program dela po predlogih, podanih na 
skupščini društva. Ključna delovna naloga v tem letu, ko se je vključila večina članov organov, 
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so zajemale  aktivnosti v zvezi s 7. kongresom socialnega dela v Moravskih Toplicah. Člani 
organov društva so izmed sebe izvolili predsednike.  
 
Člani IO-ja so za svojo predsednico izvolili Zorico Škorc. Slednja je sklicala dve seji, 2. sejo 
dne, 11. 6. 2019 in  3. seji IO, 28. novembra 2019. IO je konkretiziral naloge po planu dela, se 
seznanil z delovanjem Komisije za sodno izvedenstvo na področju socialnega varstva, se 
seznanil z informacijo o odpiranju ZSV-ja in potrebi po oblikovanju predlogov sprememb, 
potrebo po spremljanju reorganizacije CSD-jev ter možnostmi članstva v Mednarodno 
organizacijo socialnih delavk in delavcev, IFSW.  
Člani NO so za svojo predsednico izvolili Zdenko Švaljek. NO je bil redno vabljen na seje IO-
ja ter podal usmeritve za pripravo poročil o materialnem in finančnem poslovanju društva. 
Člani ČR so za svojo predsednico izvolili Francko Premzel. Na podlagi dogajanja na 
kongresu socialnega dela ter interesi društva, da se poveže z IFSW-jem, je ČR prevzel 
nalogo pregleda kodeksa etike socialnih delavk in delavcev in morebitne prenove v luči novih 
sprememb in globalnih etičnih načel v socialnem delu. 
 
Ob zaključku leta je predsednica DSDDS sklicala razširjeno 4. sejo IO, na katero so bili 
povabljeni vsi člani organov, predstavniki sekcij, regijskih društev in komisij ter  člani skupine 
za spremljanje reorganizacije CSD-jev. Na seji se je pregledala evalvacija kongresa, 
opravljene naloge v letu 2019, finančno stanje društva, sprejeli pa so se že predlogi za 
program v letu 2020 ter osnutek programa Dneva socialnega dela za dne, 17. marca 2020. 
 
Sekcije, komisije in druga delovna telesa društva 
Sekcija CIF -  deluje kot sekcija društva. Predseduje ji Tatjana Prašnika Đuran. Sekcija se je 
članom organov društva predstavila dvakrat. O svojem delu je tudi poročala organom društva. 
CIF v letu 2020 obeležuje 60 letnico delovanja. 
Komisija za sodno izvedenstvo v socialnem delu – deluje kot komisija v okviru društva. 
Predseduje ji Marija Šauperl. Komisija je redno obveščala društvo o svojih sejah in aktivnostih. 
Skupina za spremljanje reorganizacije CSD-jev - skupina je bila imenovana s strani 
predsednice društva na pobudo članstva. V njej so delovali člani društva, ki so zaposleni na 
CSD-jih in član skupine, ki to področje raziskuje. Skupina je spremljala delovanje Iniciativne 
skupine udeleženk in udeležencev skupščine o reorganizaciji centrov za socialno delo preko 
člana v obeh skupinah, Aleša Žnidarja.  
 
Regijska društva socialnih delavk in delavcev 
Društvo je seznanjeno z delovanjem Društva socialnih delavk in delavcev Ptuj – Ormož, 
katerega predsednica je mag. Valerija Ilešič Toš, ki je tudi članica našega društva. Društvo 

socialnih delavcev Prekmurja in Prlekije, katerega predsednica je Mateja Pamič, mag. upr. 
ved. Društvo izvaja različne aktivnosti, tudi strokovne ekskurzije doma in v tujini. Goran Kuzma 
je član društva, je pa tudi član IO DSDDS. Pregledali smo še delovanje ostalih regijskih društev 
in ugotovili, da je v zadnjih dvajsetih letih deset društev prenehala z delovanjem.  

Realizacija programa društva v letu 2019 
Točke plana dela je kot osnutek sprejela 8. skupščina društva 19. 3. 2019, novoizvoljeni člani 
in članice organov IO, NO in ČR pa so ga dopolnili na prvi skupni ustanovni seji. V nadaljevanju 
predstavljamo povzetke vsebin: 
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• Izvedba volitev za organe društva:  
Volitve za nove člane organov so bile uspešno izvedene. V organe je bilo imenovanih 20 
članov in članic društva: predsednica, 9 članov in članic v IO, 5 v NO in 5 v ČR. Večina 
imenovanih članov in članic je v organih aktivno delovala. Predsednice organov zagotovijo, 
da so člani aktivni in v primeru neaktivnosti lahko predlagajo novega člana organa. V tem 
letu ni bilo tovrstnih predlogov. 
• Prizadevanja za razširjanje dejavnosti društva in krepitev članstva: 
Dejavnosti društva se širijo hitreje kot jih je z aktivnimi člani društvenih organov mogoče 
izpeljati. Članstvo se še vedno krepi, naš cilj pa je, da dosežemo številnost članstva kot ga je 
društvo že imelo. Ob usihanju regijskih društev nacionalno društvo postaja osrednja 
strukturirana profesionalna organizacija socialnih delavk in delavcev, vendar zaupanje v 
društvo še ni povsem vzpostavljeno.  Zaposleni socialni delavci in delavke čakajo na aktivnosti, 
ki bi jih naj društvo opravilo. 
• Delovanje na prepoznavanju vede in stroke socialnega dela:  
- Dan socialnega dela – Spodbujamo pomen medosebnih odnosov; strokovnjaki, socialne 
delavke in socialni delavec, so nam predstavili svoje poglede, prakso in izkušnje. 
- Kongres socialnega dela; naredili smo odmevne predstavitve na 7. kongresu socialnega dela, 
od plenarnega predavanja Francke Premzel, Eve Šinkovec ter Klavdije Gorjup, govora 
predsednice društva, ki je izpostavila problematike od mikro do makro ravni, razprave na 
okrogli mizi o ogroženosti stroke socialnega dela, kjer so poleg predstavnic in predstavnika 
društva sodelovali še aktivni člani iniciativne skupine za reorganizacijo ter raziskovalca 
reorganizacije Aleš Žnidar in Tamara Rape Žiberna.  
- Building Social Europe. Sodelovanje v evropskem prostoru. Predsednica društva se je  
srečala s predsednico Belgijskega društva socialnih delavk in delavcev, izmenjali sta poglede 
na težaven položaj profesije socialnega dela v evropskem prostoru. 
• Krepitev aktivnosti na pridobivanju finančnih sredstev: 
Ključni vir finančnih sredstev so članarine. V letošnjem letu beležimo, da je 62 % članov 
članarino poravnalo, 6 % članov pa se je sklicevalo na oprostitve po statutu. Tako imamo še 
vedno kar visok delež neplačanih članarin.  Drug pomemben prispevek, ki ga je društvo dobilo, 
pa so prispevki za izobraževalni dogodek ob Dnevu socialnega dela. Finančna sredstva so 
pomemben vir za delovanje društva, kar pa ne bi bilo mogoče brez prostovoljskega dela. Vso 
opravljeno delo za društvo je bilo opravljeno povsem prostovoljno.  
• Priprava in organizacija aktualnih izobraževanj: 

Ugotavljamo, da društvo težko prevzema izobraževalno vlogo. Po eni strani slednje zahteva 
veliko angažiranosti, po drugi strani pa se z izvajanjem izobraževanja ukvarjajo vse ključne 
strokovne organizacije, da društvo težko izpelje izobraževalni program, brez predhodnega 
ugotavljanja potreb. Slednje smo naredili za program ob svetovnem dnevu socialnega dela.  
• Objavljanje ključnih dokumentov in dogodkov na spletni strani:  

Na društveni spletni strani objavljamo ključne dokumente in dogodke. V zakup domene, kar 
smo imeli v planu, nismo šli, obstoječ način dela zadostuje potrebam društva.  
• Promoviranje društvenih aktivnosti na socialnem omrežju FB:  

Objave na FB strani so živahne, optimistične, informativne, kar kažejo odzivi sledilcev. 
• Uporaba elektronskih in tiskanih medijev za objavljanje strokovnih tem: 

Za kongres smo pripravili: kratko zgodovinsko predstavitev društva, poleg tega smo natisnili 
(fotokopije) Kodeks etike socialnih delavk in delavcev Slovenije ter pristopne izjave. Povzetki 
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prispevkov članov društva so objavljeni v kongresnem zborniku. O povzetkih članov društva 
socialnih delavk in delavcev praktikov, ki so svoje prispevke poslali tudi društvu in so sodelovali 
kot predstavniki društva, smo članstvu poslali v e-publikaciji (pdf),  SOCDEL.SI 1-11/2019. 
Prav tako smo pripravili prispevke s kongresa, jih razširili v strokovne članke in razmišljanja, 
kar bo objavljeno v društvenem zborniku v letu 2020.  
• Spodbujanje delovanja sekcij v društvu, okrepitev regionalnih društev pri aktivnostih v 

društvu, podpora delu komisije za sodno izvedenstvo v socialnem delu: 

Potekala je podpora delu Komisije za sodno izvedenstvo v socialnem delu in Sekciji CIF. 
Predsednico Ptujsko-Ormoškega društva je ob dnevu socialnega dela predstavila projekt Life.   
• Krepitev in podpora socialnim delavkam in delavcem z različnih področij delovanja: 

Odzvali smo se na pisma zaposlenih pri CSD-jih. Na kongresu smo kritično ocenili vlogo 
socialnega dela na različnih področjih, s poudarkom na problemih, ki jih je profesiji socialnega 
dela prinesla reorganizacija.   
• Odzivanje na probleme reorganizacije centrov za socialno delo v delu zavzemanja za 

socialno delo, delovna skupina za spremljanje reorganizacije: 

Imenovali smo delovno skupino za spremljanje reorganizacije, katere delo je bilo predvsem 
spremljanje reorganizacije. Aleš Žnidar je obveščal DSDDS o delovanju Iniciativne skupine 
udeleženk in udeležencev skupščine o reorganizaciji centrov za socialno delo in tudi poslal 
povzetek rezultatov magistrskega dela, ki ga dela z delovnim naslovom Reorganizacija centrov 
za socialno delo in možnosti za večjo kakovost socialnega dela. 
• Sodelovanje v mednarodnih projektih, nadaljevanje aktivnosti pri mednarodnem 

sodelovanju in povezovanju; članstvo v mednarodni organizaciji IFSW: 
- Building Social Europe, je bil naslov konference ob zaključku finskega predsedovanja, v 
organizaciji nevladne organizacije Socialna platforma. Konference se je udeležila predsednica 
društva na lastne stroške. 
- Članstvo v IFSW;  pregledali smo pogoje za članstvo ter začeli z aktivnostmi na tem področju.  
Preverjamo skladnost kodeksa etike socialnih delavk in delavcev Slovenije z globalnimi 
etičnimi načeli v socialnem delu, analiziramo uporabnost globalne definicije socialnega dela 
za naše delo. Utrjujemo strukturo društva, uredili smo poštni nabiralnik, dogovorili poslovni 
prostor, krepimo članstvo. Poleg tega ugotavljamo, koliko socialnih delavk in delavcev DSDDS 
sploh zastopa. 
• Sodelovanje s FSD, pri organizaciji 7. Kongresa socialnega dela oktobra 2019:  
- Prispevki na 7. kongresu socialnega dela. Izvedbo kongresa v danih razmerah ocenjujemo 
za uspešno. Kot društvo smo se dobro pripravili in izpeljali predstavitve na vseh ravneh, tako 
v pozdravnem nagovoru, plenarnem prispevku, na okroglih mizah in več prispevkov na 
sekcijah. Na samem kongresu smo pridobili sedem novih članov, se je pa eden kar kmalu tudi 
izpisal, ker se društvo ni odzivalo na potrebe. Kongres smo spremljali, član Toni Vrana je po 
metodologiji kvalitativnega raziskovanja izdelal evalvacijsko razvojno analizo kongresa in 
obsežen dokument, ki bo na voljo društvu za pripravo razvojnih nalog. 
• Promocija društva:  
Izboljšali smo oblikovno zasnovo znaka (logo) društva, izdelali znak z dodanim angleškim 
napisom, zamenjali črno barvo v logu (predhodnice modre nismo več imeli) v vinsko rdečo, 
izdelali promocijske materiale (broška, plakati, pingvin stojalo), promocijsko gradivo o 
zgodovini društva.  
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• Sodelovanje z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 

Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za šolstvo: 

Opažamo, da odnos med institucijami na področju socialnega varstva in pristojnim 
ministrstvom ni sodelujoč. Ministrstvo pa tudi Socialna zbornica Slovenije ne vidi (več) 
socialnega dela kot ključne discipline na področju socialnega varstva. Za druga področja, 
zdravje in šolstvo, potrebujemo aktivno članstvo, da bi lahko zastopali socialno delo v teh 
sektorjih. 
• Sodelovanje z drugimi institucijami in nevladnimi organizacijami: 
- Fakulteta za socialno delo. Sodelovanje ocenjujemo za konstruktivno. Poleg strokovnega 
sodelovanja, saj je kar nekaj profesorjev tudi članov društva, smo uredili tudi materialne pogoje 
za delovanje. Sedaj imamo poštni nabiralnik, da lahko sprejemamo pisne pošiljke, kar prej ni 
bilo mogoče. Pridobili smo v souporabo sobo za zunanje sodelavce št. 14, tako smo lahko 
začeli tudi z delom na sedežu društva- 
- Socialna zbornica Slovenije. Na temo urejanja pripravništev na področju socialnega varstva 
smo sodelovali z vsebino, ko bi naj bilo pri izvedbi pripravniškega programa, mentorstva in 
ureditve pripravništva kot celota prepoznano z vidika profesije socialnega dela. 
- Skupnost CSD Slovenije.  Sodelovanje je odprto. Skupnost zanima delovanje društva in 
zagotavlja, da izvajajo vrsto programov v podporo zaposlenim na centrih, tako s strokovnimi 
vsebinami kot z vsebinami za osebno rast. Skupnost je skupini strokovnih delavk in delavcev 
zagotavljala supervizijo. 
- Nevladne organizacije. Z več organizacijami preko našega članstva aktivno sodelujemo, 
organizacije nam pomagajo pri zagotavljanju materialnih pogojev, ki jih društvo nima. 
Zagotavljajo nam posamezne storitve brez katerih društvo ne bi moglo delovati s tako nizkimi 
stroški kot smo to lahko dosegli v tem letu. 
• Opozarjanje javnosti na težave in odmevna medijska poročanja, sodelovanje z mediji: 

Posamezni člani društva so objavljali v medijih, reviji Socialno delo, sodelovali v Državnem 
zboru. Za objave ključnih dokumentov uporabljamo  društveno spletno stran in na FB strani 
objavljamo sprotna obvestila, objave dogodkov in motivacijske vsebine. Na klubih socialnega 
dela – prvega smo podprli - aktivno sodeluje član IO DSDDS Aleš Žnidar. 
 
Konec leta smo se udeležili podelitve nagrad in priznanj na področju socialnega varstva, saj 
smo nagrajenca za življenjsko delo Marjana Vončino tudi podprli. Še 100-letnica Univerze 
Ljubljana se je obeležila konec leta 2019, kar smo tudi mi počastili z udeležbo.  
 
Datum: 13. 3. 2020 

 
 
 

mag. Danica HROVATIČ, l.r.  
PREDSEDNICA 


