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PLAN DELA DSDDS ZA LETO 2019 
 

Točke plana dela je kot osnutek sprejela 8. skupščina društva 19. 3. 2019, novoizvoljeni 
člani in članice organov Izvršnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča 
pa so ga dopolnili na prvi skupni ustanovni seji dne, 16.4.2019. 

 
 Izvedba volitev za organe društva. 
 Prizadevanja za razširjanje dejavnosti društva in krepitev članstva . 

 Delovanje na prepoznavanju vede in stroke socialnega dela.  
 Krepitev aktivnosti na pridobivanju finančnih sredstev. 
 Priprava in organizacija aktualnih izobraževanj. 

 Objavljanje ključnih dokumentov in dogodkov na društveni spletni strani; zakup 
domene. 

 Promoviranje društvenih aktivnosti na socialnem omrežju FB.  

 Uporaba elektronskih medijev in tiskanih medijev za objavljanje strokovnih tem. 
 Spodbujanje delovanja sekcij v društvu, okrepitev regionalnih društev pri aktivnostih v 

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

 Krepitev in podpora socialnim delavcem in socialnim delavkam z različnih področij 
delovanja (socialno varstvo, zdravstvo, šolstvo).  

 Odzivanje na probleme reorganizacije centrov za socialno delo v delu zavzemanja za 
socialno delo, delovna skupina za spremljanje reorganizacije. 

 Sodelovanje v mednarodnih projektih, nadaljevanje aktivnosti pri mednarodnem 
sodelovanju in povezovanju; članstvo v mednarodni organizaciji IFSW. 

 Sodelovanje s FSD, pri organizaciji 7. Kongresa socialnega dela oktobra 2019, s 
plenarnim prispevkom in prispevki v sekcijah ter promocijo društva 

 Sodelovanje z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za šolstvom. 

 Sodelovanje z drugimi institucijami (Socialna zbornica Slovenije, Varuh človekovih 
pravic, Skupnost CSD Slovenije, Informacijski pooblaščenec …) in nevladnimi 
organizacijami.  

 Opozarjanje javnosti na težave in odmevna medijska poročanja, sodelovanje z mediji 
(opozarjanje na primere dobre prakse, zaposlovanje socialnih delavcev; priprava 
posveta na temo poročanja o socialnem delu). 
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