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POVZETKI 7. SKUPŠČINE DSDDS - 2018 
 

 
Članstvo Društva je 15. marca 2018 zasedalo na svoji 7. redni skupščini. Uvodoma smo 
ugotovili, da so se naše vrste dobro okrepile, saj imamo v novi evidenci članstva 92 
članov, je povedala predsednica upravnega odbora Zdenka Švaljek. S tem smo se 
približali planu s predhodne skupščine o revitalizaciji članstva. Na sklic skupščine se je 
sicer odzvalo zadostno število članic in članov društva, da je skupščina lahko zasedela, 
smo si pa želeli nekoliko večje udeležbe. Skupščino je vodilo delovno predsedstvo, 
Zorica Škorc kot predsednica in člana Nermina Šmajdek Halilović in Toni Vrana.  
 
Predsednica društva Frančiška Premzel je predstavila delo organov in ključne aktivnosti 
v preteklem letu. Poročilo o delu za leto 2017 je na spletni strani posebej objavljeno pod 
zavihkom poročila. Vse aktivnosti in nastale stroške iz preteklega leta smo opravili in 
poplačali z osebnimi sredstvi in s tem zagotovili zagon društva. Za nadaljnje aktivnosti 
pa so sredstva zbranih članarin vendarle nujno potrebna.  
 
Društvo je letos že vzpostavilo poslovni račun in dobra tretjina članov je članarino tudi že 
poravnala. Članarine so za društvo trenutno edini vir prihodkov in zato so nujne pri 
zagotavljanju pogojev za  formalno delovanje društva. Sredstva potrebujemo za delo 
organov in organizacijo vrsto drugih aktivnosti, ki smo jih sodelujoči na skupščini tudi 
tokrat v obilici predlagali. Na spletni strani pod zavihkom članstvo so objavljeni podatki 
za nakazilo članarine.  
 
Ključne odločitve, ki smo jih sprejeli na skupščini, so povezane z odločnim, aktivnim in 
zavzetim socialnim delom. Na slednje je v predstavitvi izkušnje s kongresa v Iranu 
namignila Danica Hrovatič, ki je udeležencem skupščine predstavila nekaj zanimivosti 
socialnega dela v tej državi. Predstavila je podpisan memorandum o sodelovanju z 
upanjem, da bomo v obdobju dveh let lahko izpeljali kakšno zavezo iz dogovora. 
Pasivnost, v katero smo zdrsnili v socialnem delu doma in jo je opaziti v socialnem delu 
tudi v evropskem prostoru, lahko presežemo, je prepričana. Zametki novega se odražajo 
v društvenih aktivnostih, strokovno nemoč lahko znova vzpostavimo s skupnim delom, 
tudi v javnosti smo lahko odločnejši pri zavzemanju za strokovno prakso. 
 
Na vidiku so projekti, ki nam prinašajo priložnosti, je predstavila predsednica društva.  
Lahko razvijamo aktivne pristope za potrebne in dobre spremembe ter razvijanje 
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strokovnih vsebin, ki jih narekujejo nove potrebe. Lahko se lotimo konstruktivnega 
dialoga z mediji, sorodnimi organizacijami in drugimi pomembnimi akterji. Zato se 
društvo že odziva na povabila k sodelovanju v različnih projektih in delovnih skupinah in 
si nadejamo rezultatov. 
 
Že v tem letu smo tudi želeli vzpostaviti sodelovanje v delovanju organov Socialne 
zbornice Slovenije, ki vstopa v novo štiriletno mandatno obdobje. Predlagali smo pet 
socialnih delavk in delavcev iz vrst članstva, vendar žal s kandidaturami nismo bili 
uspešni. To nas žalosti, da nas osrednja strokovna institucija na področju socialnega 
varstva ne prepozna za potrebnega sogovornika. V tej smeri smo ponovno razmišljali o 
tem, da potrebujemo drugačno, s socialnim delom utemeljeno zbornico. 
 
Govorili smo o organiziranosti društva, o načinu sodelovanja z obstoječim(i) regijskim(i) 
društv(i), sekcijah. Društvo je imelo v preteklosti vrsto dobro delujočih sekcij, kar lahko 
člani in članice društva obudijo, v kolikor bo vsebinska potreba. Med še vedno delujočimi 
sekcijami društva je CIF Slovenija. Delovanje sekcije je predstavila njena predsednica 
Tatjana Prašnikar Đuran. 
 
Je pa pomembno, da društvo povezuje in razvija socialno delo na nacionalni ravni in s 
tem pokaže tudi v mednarodnem prostoru potreben strokovni prispevek. Mednarodna 
organizacija socialnih delavk in delavcev (IFSW) čaka na našo odločitev za članstvo, kar 
pa še v tem letu ne bomo mogli uresničiti.  
 
Prav tako se v tem letu še ne bomo lotili spremembe statuta. Na zadnji skupščini smo 
govorili o tem, da bi bilo slednje potrebno, da vzpostavimo strokovni organ delovanja, 
strokovni svet. Zaenkrat bodo te naloge še v okviru IO.   
 
Malo mlajše članice društva so se zavzele za drugačne pristope, s katerimi bi dosegli 
mlajše kolegice in kolege. Za vzpostavitev facebook družbenega omrežja bosta 
poskrbeli Eva Šinkovec in Mateja Pišorn.  
 
V letošnjem letu bomo tako še naprej krepili temelje društva, da dosežemo raven, kjer je 
že bilo in kjer želimo, da društvo je in gre naprej. Med temelje sodi tudi prostor, ki ga 
potrebujemo za dokumentacijo društva in upamo, da bomo s Fakulteto slednje lahko 
dogovorili, saj imamo tudi sedež društva na skupnem naslovu. 
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Izkazali bomo interes, da sodelujemo v uredniškem odboru revije Socialno delo in 
dosežemo, da se v njej v večji meri objavljajo tudi strokovni in ne samo znanstveni 
članki. S tem bi imeli strokovni delavci iz prakse več možnosti po objavljanju svojih 
dosežkov. Društvo je namreč v preteklosti v procesu ustanavljanja fakultetnega študija 
socialnega dela izgubilo vlogo soustanovitelja revije, ki jo je nekoč imelo.  
 
Sodelovanje s Fakulteto ocenjujemo za dobro in potrebno. Čeprav je sodelovanja veliko, 
si ga želimo še več. V tem letu bomo sodelovali pri pripravi slovarja jezika socialnega 
dela, za kar bo morda potrebno večletno delo in sodelovanje z različnimi nivoji v praksi, 
da bomo lahko pripravili uporaben pripomoček.   
 
V letošnjem letu bomo tudi pripravili vse potrebne organizacijske dejavnosti in strokovne 
vsebine za ponovno vzpostavitev Dneva socialnega dela, ki ga bomo izvedli ob 
svetovnem dnevu socialnega dela naslednje leto, ki bo 19. marca 2019. Letošnji dan 
socialnega dela, 20. marca 2018, obeležujemo v svojih delovnih sredinah. Smo pa na 
društvu poskrbeli za slovensko verzijo plakata, ki je objavljen tudi na strani IFSW-ja. 
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