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SMERNICE DELOVANJA DRUŠTVA ZA OBDOBJE  
2019 - 2020 

 
Smernice delovanja društva za tekoči dvoletni mandat temeljijo na izhodiščih 
predhodnega obdobja. Točke, ki so bile v preteklem mandatu uspešno 
dosežene, jih v novem obdobju ne ponavljamo, zamenjujemo jih z novimi ali 
jih dopolnjujemo oz. preoblikujemo. Ohranjamo pa število dvanajstih točk: 
 

1. Delovanje društvenih organov. Organi opravljajo naloge po statutu in druge letno 
dogovorjene naloge. Predsednica društva skliče najmanj dve letni seji Izvršnega 
odbora (IO) in enkrat letno Nadzorni odbor (NO), Častno razsodišče (ČR) in 
Skupščino društva, slednjo skupaj z IO in NO. Druge delovne seje sklicujejo 
predsedniki organov in o svojem delu redno obveščajo predsednico. Za pripravo 
posameznih strokovnih nalog ali spremljanje področja se oblikujejo delovna telesa.  
 

2. Članstvo. Ažurno vodenje članstva. Zagotavljanje vsem dostopne članarine. 
Ureditev pogojev ohranjanja članstva. Razporejanje društvenih dogodkov v 
lokalnih in regionalnih okoljih. 
 

3. Pregled aktualnosti statuta. Posodobitev nalog organov in medsebojnih razmerij; 
zmanjšanje števila članov IO za dva člana ter ustanovitev novega devetčlanskega 
organa, strokovni svet ter tričlanske komisije za volitve, imenovanja in priznanja; 
dopolnitev imena društva s preverjanjem pogojev preoblikovanja; ureditev sedeža. 
 

4. Kodeks etike socialnih delavk in delavcev Slovenje. Častno razsodišče bo 
pregledalo načela kodeksa v luči današnjega časa in v luči mednarodnih 
standardov socialnega dela.  
 

5. Spremljanje zakonodaje. Društvo oblikuje mnenja zlasti na področjih, ki se 
nanaša na socialno delo, predvsem pri spremembah Zakona o socialnem varstvu 
(69. člen), uveljavljanju Družinskega zakonika in Zakona o osebni asistenci ter 
sprejemanje Zakona o dolgotrajni oskrbi (preverjanje povezanosti s pomočjo na 
domu). Pripravilo bo predloge za nov nacionalni program socialnega varstva (brez 
lepljenja stigme uporabnikom) ter sodelovalo pri drugih nacionalnih dokumentih, ki 
se povezujejo s socialnim delom na drugih področjih. 
 

6. Strokovno delo.  Spremljanje socialne problematike, odzivanje na težave v družbi, 
prispevki k spoštovanju človekovih pravic, odpravljanju revščine, izključenosti, 
opozarjanje na potrebe zdravega življenjskega okolja, vpliv tehnologije na 
medosebne odnose; predstavitev primerov dobrih praks. 
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7. Objavljanje na društveni spletni strani http://dsdds.splet.arnes.si/; obveščanje na 

socialnem omrežju Facebook; izdaja občasnih novic članstva za članstvo z 
novostmi, informacijami o delovanju društva, povabilom k aktivnemu sodelovanju. 
Podpora objavljanju strokovnih člankov v reviji Socialno delo. Sodelovanje z mediji. 
 

8. Krepitev in podpora socialnim delavkam in socialnim delavcem na različnih 
področjih dela, pri centrov za socialno delo, drugih javnih socialno varstvenih 
organizacijah, v šolstvu, zdravstvu, pravosodju; pri izvajalcih pomoči na domu, 
nevladnih organizacijah, zasebnih in drugih izvajalcih. Pregled pogojev 
zaposlovanja (vstopni pogoji, strokovni izpit, pripravništvo, mentorstvo, ohranjanje 
poklica, stroke, sodelovanje v stroki, povezovanje). 
 

9. Podpora delovanju povezanim članom v društvih, sekcijah in delovnih telesih; 
predvsem Sekciji CIF, Komisiji  za sodno izvedenstvo v socialnem delu (KSISD), 
povezovanje z regionalnimi društvi, vzpodbujanje aktivnega sodelovanja članstva 
v delovnih skupinah društva.  
 

10. Sodelovanje s ključnimi institucijami, ki pomembno vplivajo na uveljavljanje 
socialnega dela z izobraževanjem, raziskovanjem, urejanjem zaposlovanja, 
opozarjajo na socialne probleme; predvsem s Fakulteto za socialno delo, 
Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inštitutom RS 
za socialno varstvo, Socialno zbornico Slovenije, Varuhom človekovih pravic.  
 

11. Sodelovanje v mednarodnem prostoru, z Mednarodno organizacijo socialnih 
delavcev (IFSW) in Evropsko asociacijo socialnih delavcev (EASW) ter društvi 
socialnih delavk in delavcev sosednjih držav.  
 

12. Svetovni dan socialnega dela. Organizacija strokovnega dogodka s sklicem 
skupščine društva, dne 17. marca 2020, z nadaljevanjem letošnje naslovne teme 
Spodbujanja pomena medosebnih odnosov, ter priprava dogodka 16. marca 2021 
na temo globalne agende socialnega dela v naslednjih desetih letih.   
 

 
Ljubljana, 16. aprila 2019 
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