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VSEBINSKO POROČILO O DELU DSDDS V LETU 2017 

 

Na marčevski skupščini je bila izvoljena nova ekipa, ki je pričela z aktivnim delom v 

mesecu aprilu. Društvo je štelo v marcu 21 članic in članov. Najprej smo uredili vpis nove 

predsednice na Upravni enoti v Ljubljani, preverili finančno stanje na računovodskem 

servisu. V naprej  je bila najpomembnejša naloga delo na pridobivanju novih članic in 

članov. DSDDS. Društvo je bilo brez aktivnega transakcijskega računa, sprejet je bil sklep, 

da ga  bomo aktivirali ob zadostnem številu novih članic in članov.   

V novembru smo izvedli še volilno skupščino, na kateri smo izvolili manjkajoče 

predstavnike v organe Društva, se seznanili z dogajanjem in delom v Društvu ter potrdili 

višino članarine za leto 2018. 

 

Organi in članstvo 

Skupščina: 10. marca in 9. novembra  

IO:  7. 4., korespondenčno 12. 4., 12. 9.  

NO:  7. 4., korespondenčno 12. 4., 12. 9.  

ČR:  / 

Članstvo: V Društvo se je do konca leta včlanilo ali obnovilo članstvo 88 članic in članov.  

 

K ponovnemu sodelovanju smo povabili območna Društva in sicer tista, ki še aktivno 

delujejo in predstavnice tistih, ki so v zadnjem obdobju manj aktivna. 

 

Sodelovanje v projektih 

S strani FSD smo bili povabljeni k sodelovanju v Projekt LIFE, kjer smo si prizadevali za 

vključitev naših pet kolegic, kolegov v mednarodno izobraževanje in pridobivanje novih 

znanj za delo z družinami z veliko težavami. Prav tako smo nadaljevali sodelovanje z 

MDDSZ, v posvetovalni skupini pri ministrici ob reorganizaciji CSD-jev in sprejemanju 

novega Zakona o socialnem varstvu. S predlogi nismo bili uspešni.  

 

Mednarodno sodelovanje 

Ob obisku kolegic iz Finske, smo jim predstavili naše delovanje. Povabljeni smo bili s 

strani kolegov iz Irana, ki se ga je udeležila naša članice Danica Hrovatič na svoje stroške. 

Z Društvom iz Irana, ki prav tako praznuje 60 let delovanja, smo podpisali memorandum 

o sodelovanju in se hkrati udeležili 1. Mednarodnega kongresa socialnega dela v Iranu. 

Danica Hrovatič se je odzvala povabilu Iranskega društva socialnih delavcev (IASW) in 

se kot predstavnica iz Slovenije udeležila kongresa.   
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V decembru smo tri dni gostili kolegice in kolege iz Srbije in jim predstavili različne 

socialno varstvene  programe, namenjene vsem starostnim skupinam uporabnikov. 

Predstavili smo jim v Prekmurju programe pomoči starostnikom, v Ljubljani Socialno 

zbornico, FSD in programe nevladnih organizacij namenjene otrokom in povzročiteljem 

nasilja.(Društvo za nenasilno komunikacijo, Zveza prijateljev mladine, CSD Moste). Zadnji 

dan smo jim v Mariboru predstavili center za socialno delo z vsemi programi, ki delujejo 

pod njegovim okriljem (materinski dom, varna hiša, krizni center za žrtve nasilja, krizni 

center za mlade, zavetišče za brezdomce, dnevni center za otroke in mladostnike, 

svetovalnico za žrtve nasilja in zlorab). Na koncu so obiskali še Center za govor in sluh, 

kjer so jih seznanili s programi, ki jih izvajajo pri njih. 

 

Obletnica in izobraževanje 

V novembru smo obeležili 60. let od omembe prvega Društva socialnega dela in ob tem 

pripravili v sodelovanju s FSD izobraževanje, ki se ga je udeležilo okrog 120 članic in 

članov ter ostalih zainteresiranih udeležencev. Predavateljice dr. Vesna Leskovšek, dr. 

Gabi Čačinovič Vogrinčič in dr. Romana Zidar so izvedle predavanja brezplačno.  

 

Spletna stran 

Aktivnosti smo objavljali na spletni strani. 

 

Mediji objave  

Prisotni smo bili v časopisu Večer, objavljeni prispevki so na spletni strani. 

 

FINANČNO POROČILO 

 

Finančnih prihodkov v letu 2017 nismo imeli. Društvo je delovalo brez finančnih sredstev. 

Ker smo bili brez transakcijskega računa,  nismo pobirali letne članarine od članov. Novih 

stroškov v letu 2017 nismo ustvarili.   

Vse dejavnosti smo izvajali prostovoljno brez plačila in tudi brez povrnitve stroškov.  

 

 Frančiška PREMZEL 

PREDSEDNICA 

  

 

Skupščina društva je potrdila poročilo o delu na svoji skupščini dne, 15. marca 2018. 


