
 
 

Udeležba DSDDS na Dnevih Socialne Zbornice Slovenije 
 

»Ali bo po reorganizaciji CSD-jev strokovno delo res bolj strokovno?« 
 
Od 15. do 16. novembra 2018 so v Grand Hotelu Bernardin potekali 24. Dnevi Socialne zbornice Slovenije. 
Članica izvršnega odbora Eva Šinkovec se je kot predstavnica Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije 
udeležila okrogle mize z naslovom »Ali bo po reorganizaciji CSD-jev strokovno delo res bolj strokovno?«. 
Predstavila je izkušnje socialnih delavk in delavcev z »reorganizacijo« ter pričakovanja stroke socialnega 
dela za zagotovitev strokovnosti. 
 
V nadaljevanju objavljamo povzetek prispevka predstavnice DSDDS. 
 
- - - - -  
 
Trenutno namen nove organizacijske strukture ne omogoča povečanja učinkovitosti in kakovosti dela, 
razvoja novih oblik strokovnega dela, več časa za strokovne naloge, administrativno upravni postopki so 
bolj zakomplicirani, skupne splošne službe in Enote ZUPJS v določenem delu še ne funkcionirajo oz. se 
ukvarjajo s svojimi težavami, skupne strokovne službe prav tako še niso oblikovane in se sprašujemo če 
sploh bodo.  
Izkušnje s terena naslovi naslednja izjava zaposlene na CSD: 
»Res pa je tudi, da vsaka sprememba potrebuje svoj čas, da se prepoznajo nova pravila, da jih usvojimo. 
Če imajo pravila ustrezen namen, potem se primejo in stvari, ki so na začetku videti nemogoče, se 
sprejmejo.« 
Verjamemo, da je potreben čas, da se vsi skupaj uskladimo z novimi organizacijskimi strukturami, vendar 
nam trenutno stanje ne zagotavlja bolj strokovnega dela. 
 
MDDSZ je reorganizacijo naslonilo na tri stebre: spremembo organizacijske strukture, projekt socialne 
aktivacije in uveljavitev informativnega izračuna. 
 
1. SPREMEMBA ORGANIZACIJSKE STRUKTURE  
Trenutno se strokovni delavci ukvarjamo s še več birokracije, povezano s postopki pri sami organizaciji dela 
centrov, od oblikovanja izhodnih dokumentov (pri čemer imajo strokovni delavci lahko najosnovnejše 
težave z oblikovanjem v Word-u), podvojevanja evidenc, dodatnega dokumentiranja, do množičnih 
odpovedi pogodb o zaposlitvah. Težave pri strokovnem delu v informacijskem sistemu pa so za strokovne 
delavce stalnica. 
Z organizacijskega vidika potrebujemo: 

➢ sodoben in enostaven informacijski sistem in računalniški program za optimizacijo vseh del ter 
predvsem tehnično podporo – ob tem upamo, da nas bo »Krpan« res rešil te birokratske 
zagate, (op.: Krpan = nov informacijski sistem za upravljanje z dokumentarnim gradivom, ki se 
v CSDje preko MJU vpeljuje od 1.1.2019 dalje) 

➢ izboljšanje organizacije dela – npr. jasni opisi del in nalog, jasni delovni postopki, pravočasno 
reševanje kadrovskih problemov, možnost izobraževanja, razvijanje timske organizacijske 
strukture, 

➢ ter izboljšanje načina vodenja – predvsem stalno komuniciranje z zaposlenimi. 



 
Izjava zaposlene: 
»Težave, v katera socialne delavce vpleta trenutna reorganizacija, so težave, ki jih mora odgovorno in z 
znanjem izpeljati vodstvo. Vodja vsake organizacije je odgovoren za tekoče poslovanje in danes, ob vsem 
znanju in tehnoloških rešitvah, povečevanje birokracije ni sprejemljivo. Odgovornost za birokracijo in 
organizacijo dela ni odgovornost strokovnih delavcev – pa kljub temu močno vpliva na strokovno 
socialno delo.« 
 
2. SOCIALNA AKTIVACIJA 
Ker gre za projekt, ki ga sofinancira Evropski socialni sklad in ne za del reorganizacije – nas skrbi kaj bo, ko 
se projekt izteče – kaj bo s programi – kot se je zgodilo s t.i. informatorji v preteklosti. Strokovni delavci to 
doživljamo kot dodelitev novih nalog, kar naj bi opravljal ZRSZ v okviru vključitve dolgotrajno brezposelnih 
oseb v storitve za trg dela in v aktivno politiko zaposlovanja. Soočamo se s težavami pri iskanju oseb, ki so 
se pripravljene vključiti v programe, s tem, da nekateri uporabniki izstopajo iz programov, da programi niso 
zagotovljeni po celi Sloveniji, predvsem pa da ni možnosti prehoda iz programov v zaposlitve – obiskovanje 
programa ne bo zagotovilo zaposlitve, če delovnih mest ni. Širijo se tudi informacije o tem, da socialni 
aktivatorji odpovedujejo pogodbe o zaposlitvi zaradi nezadovoljstva nad nudenjem osnovnih pogojev dela, 
nekateri opišejo, da »nimajo dela«, drugi ne verjamejo v uspešnost svojega dela, tretji vztrajajo zaradi 
svoje socialne varnosti, peščica je zadovoljnih. 
 
3. INFORMATIVNI IZRAČUN 
Uveljavitev avtomatiziranega informativnega izračuna je bila obljubljena skoraj kot steber reorganizacije. 
PIKA NA I je zadnja informacija, da informativnega izračuna obljubljenega s 1.1.2019 NE BO. To smo izvedeli 
že 4.10.2018. Na to smo strokovni delavci opozarjali že od pojava ideje o avtomatičnem informativnem 
izračunu za letne pravice iz javnih sredstev. Ponovno opozarjamo, da z veljavno zakonodajo to ni mogoče! 
Poenostavitev bo le za vlagatelje, razbremenitve za strokovne delavce NE BO. Za Miklavža bomo dobili 
excelove tabelice, ob novem letu pa nove zaostanke. 
 
Z vsem tem želimo sporočiti, da je cesar gol. 
 
TRENUTNO STANJE NE ZAGOTAVLJA OSNOVNIH POGOJEV ZA STROKOVNO SOCIALNO DELO IN 
STROKOVNI DELAVCI NE PREVZEMAMO ODGOVORNOSTI ZA IZPOSTAVLJENE ORGANIZACIJSKE TEŽAVE. 
 
O pričakovanjih stroke socialnega dela govori naslednja izjava zaposlene: 
»Naša odgovornost je, da skrbimo za zagotavljanje standardov in za strokovnost našega dela. Osrednja 
profesionalna odgovornost je, da delamo socialno delo – in s tem vračamo temeljni značaj institucije, v 
kateri smo zaposleni – center za SOCIALNO DELO.«  
 
V DRUŠTVU KOT POGOJE ZA STROKOVNO SOCIALNO DELO OCENJUJEMO: 
 
Prvi pogoj za bolj strokovno delo je, da se zagotovi nove zaposlitve, na podlagi katerih se bo delo 
prerazporedilo in tako zagotovilo več časa za socialno delo. V tem delu pričakujemo, da bo nova vlada 
izpolnila obljube prejšnje po zmanjšanju kadrovskega primanjkljaja. Nujne so nove zaposlitve strokovnih 
delavcev, dodatne zaposlitve podpornega kadra v glavnih pisarnah, predvsem pa kadra za tehnično 
podporo – saj nam bo »naš Miha« pregorel (op.: Miha je edini, ki nudi terensko tehnično podporo vsem 
CSDjem). 



 
 
Drugi pogoj za bolj strokovno delo je zagotavljanje kontinuiranega izobraževanja strokovnih delavcev. V 
skladu s kolektivno pogodbo se MORA strokovni delavec izobraževati vsaj 10 dni na leto. Tukaj ne 
govorimo le o enodnevnih seminarjih, govorimo o poglobljenem kontinuiranem izobraževanju, ki bi 
poglobilo znanje o medosebnih odnosih hkrati pa tudi preprečevalo izgorevanje v pomagajočih poklicih. 
Strokovnim delavcem je še naprej potrebno zagotavljati skupinsko supervizijo in tudi možnost obiskovanja 
individualne supervizije. Glede na družbene trende se bodo potrebe po socialnem delu v prihodnosti 
povečevale – zato je potrebno zagotoviti plačano pripravništvo ter zaposlovanje mladih socialnih 
delavcev. Le s stalnim učenjem lahko zagotovimo dvig standardov in strokovno socialno delo ter 
suverenost strokovnih delavcev. Za zagovarjanje strokovnosti dela centrov pa je potrebno zaposliti 
usposobljeno osebo za komuniciranje z javnostmi. Le na ta način se bo lahko povrnilo ugled stroki in  
zagotovilo javno zagovarjanje socialnega dela. 
 
Tretji pogoj, ki lahko strokovne delavce vrne nazaj »na teren« in socialno delo »bližje ljudem« pa je 
izločitev vseh upravnih postopkov odločanja s centrov za socialno delo. Centri za socialno delo pokrivamo 
področje dela z družino ter področje socialnih zadev. V zadnjih 10 letih se povečujejo ukrepi za 
zagotavljanje socialne varnosti posameznikov, vsa pristojnost za odločanje pa se nalaga centrom za 
socialno delo. Delo na centrih se tako preoblikuje v vodenje upravnih postopkov in dodeljevanje pravic, na 
račun tega pa se zmanjšujejo možnosti nudenja osnovnih storitev za pomoč posameznikom in družinam v 
stiski. Socialno delo ni odločanje. Odločanje je oblast, odločanje je ukrep. Socialno delo pa je priložnost 
za odnos. Žal smo centri postali institucija kurative – namesto da bi s svojimi storitvami nudili oporo ljudem 
preventivno, delujemo samo še po načelu ocenjevanja škode. Naučili smo se socialnega dela s 
posameznikom, z družino, skupnostnega socialnega dela. To tudi želimo delati. Socialni delavci se ne 
šolamo, da lahko izračunamo 0,37% vrednosti premoženja za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.  
 
Pomen socialnega dela opisuje naslednja izjava zaposlene na CSD: 
»Socialnim delavcem so vzeli samozavest, pokončno držo in borbenost, ki so jo nekoč premogli. Preveč 
socialnih delavcev ne verjame, da nihče ne more nadomestiti njihove strokovnosti: ne pravniki, ne 
psihologi, ne psihiatri, še najmanj pa politiki. Niti direktorji, niti pomočniki. Smo na prelomnici, ko lahko 
socialno delo lahko končno naredimo socialno delo. Preidemo v oblikovanje centrov za socialno delo v 
podporno službo za reševanje stisk in problemov ljudi skupaj z njimi. Izjemen organ, ki je kot amortizer 
med organi, ki odločajo in ljudmi, ki so se zaradi svoje nemoči, neznanja in podobnega znašli v stiski.«  
 
V Društvu se nam zdi nesprejemljivo, da se v 21. stoletju socialni delavci ukvarjamo z lastnim bojem za 
zagotavljanje osnovnih pogojev dela. Da se borimo za socialno delo z našimi sodelavci – osebami, ki pridejo 
k nam PO MOČ.  
 
Socialno delo je bilo vedno naravnano aktivno in dejavno, v smer reševanja stisk in težav tukaj in zdaj, v 
kreativno iskanje in izumljanje neznanega. Vsak človek je edinstven, zato vedno ustvarjamo nove, 
edinstvene načrte pomoči.  
 
Kam smo s socialno politiko zašli opisuje naslednja informacija: 
V Pomurju naj bi imeli samo dva psihiatra. Eden od teh dveh pravi, da v več kot polovici primerov dela z 
osebami s socialnimi problemi.  
 



 
Imamo ideje, kakšni socialni delavci želimo biti in kakšne centre za socialno delo si želimo. Vemo, da smo 
naivni. In vemo, da »sveta, kakršnega si želimo, še ni« kot pravi Gabi.  
 
Občutek imamo, da smo v Sloveniji izgubili kompas, kam želimo iti z oblikovanjem socialne in družinske 
politike. Zato želimo biti slišani in soustvariti novo vizijo centrov za socialno delo, ki bo nudila celovito 
strokovno podporo ljudem v stiski in omogočila dostojno življenje posameznikov in družin.  
 
- - - - - 
 
Ob zaključku dogodka so bile predstavljene tudi KLJUČNE UGOTOVITVE okrogle mize: 

1. Centri za socialno delo morajo ostati prostor socialnega dela, le tako je namreč zagotovljen enak 
dostop do storitev za vse upravičence. 

2. Uspešne vsebinske spremembe so možne z okrepitvijo kadrovske strukture oz. odpravo kadrovskih 
primanjkljajev za 300 zaposlenih, prenovo področne zakonodaje v socialnem varstvu, potrebno je 
zagotoviti namenska sredstva za izobraževanje strokovnih delavcev, tudi večletna usposabljanja. 

3. Nujna je izgradnja pozitivne podobe centrov za socialno delo v javnosti. 
4. Predlog FSD, da je potrebno uvajati sodobne koncepte socialnega del s postavitvijo ključne osebe 

in dela na terenu – najprej kot pilotski projekt za uresničevanje mota reorganizacije »Na teren, 
bližje ljudem«. 

5. MDDSZ je seznanilo, da je na MDDSZ v ustanavljanju delovna skupina za pripravo sprememb 
krovne zakonodaje na področju socialnega varstva. 

6. Zaključna misel: le v sodelovanju ključnih akterjev je možno uspešna izvedba reorganizacije v 
povezanosti in soustvarjanju novih rešitev v praksi. 

 
 

Pripravila: Eva Šinkovec, univ. dipl. socialna delavka 


