Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije
___________________________________________________________________
Datum: 21. 2. 2020
Številka: 5/2020
VABILO
Ob svetovnem dnevu socialnega dela, vas vabimo na osrednji društveni dogodek,
9. redno skupščino društva in strokovno srečanje, ki ga letos obeležujemo z naslovom:
IZZIVI MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA
V torek, 17. marca 2020 s pričetkom ob 9. uri
na Fakulteti za socialno delo, Topniška 31 v Ljubljani, predavalnica 9
Na dogodku dajemo prostor temi medsebojnega sodelovanja na različnih ravneh od strokovnih
srečanj, družine, šolskega svetovalnega dela, sodelovanja v polju pravic osebne asistence,
pomoči na domu, instituta družinskega pomočnika do razumevanja konceptov kodeksov etike,
kar vse nam bodo iz različnih delovnih kontekstov predstavljali socialne delavke in socialni
delavci, ki delujejo v polju javnega in nevladnega sektorja, na področju dela, izobraževanja in
raziskovanja. Izbrane teme bodo ponudile priložnost za delo letne skupščine društva, da se ob
pregledu opravljenega dela pogleda v priložnosti sodelovanja za naprej.
VSEBINA PROGRAMA
Čas izvedbe
9.00
9.30 – 10.00

10:00 – 10:30

11:00 – 12:00
12.00 – 12.30

13:30 – 14.00

14:00 – 14:30

Naslov teme in izvajalci-ke
Registracija
Uvodni pozdrav
Izzivi medsebojnega sodelovanja na pragu novega desetletja
mag. Danica Hrovatič, predsednica DSDDS
dr. Liljana Rihter, dekanja Fakultete za socialno delo
Evalvacijsko razvojna analiza kongresa (ERA) - poudarki za socialno delo
Toni Vrana, dipl. soc. del., Center Spirala
Odmor za kavo
KUD Vitomarci
Socialno delo z družino: sodelovanje za razvijanje novih možnosti
dr. Nina Mešl, Fakulteta za socialno delo
mag. Valerija Ilešič Toš, CSD Spodnje Podravje Enota Ptuj
Svetovalno delo na šolah – je socialno delo še vključena stroka?
Ida Kocmut Žužek, univ. dipl. soc. del., OŠ Franceta Prešerna Maribor
Odmor za kosilo
Priložnost medsebojnega sodelovanja v polju pravic osebne asistence in
pomoči družini na domu
Špela Šušteršič, univ. dipl. soc. del., Zveza paraplegikov Slovenije
Laura Perko, univ. dipl. soc. del., Zavod za oskrbo na domu
Koncepti kodeksov etike
dr. Srečo Dragoš, Fakulteta za socialno delo

Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije
Odmor ob kavi
15.00 - 17.00

9. skupščina Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije
Letno poročilo 2019 in sprejem plana 2020

Program bo dopolnila Recitatorska sekcija KUD Vitomarci: Prešerno s Prešernom. Z nami
bodo: Kristijan Majer, Breda Toš, Nadja Ilešič. Skupina je pod vodstvom socialne delavke
Valerije Ilešič Toš pripravila izbor recitalov iz Prešernovih poezij.
Cena udeležbe na dogodku je 30,00 EUR.
Strošek se poravna na društveni TRR: SI56 6100 0001 8666 930, na podlagi izpolnjene
prijavnice. Če je plačnik javni zavod potrebujemo naročilnico za izdajo e-računa.
Za člane društva je udeležba na dogodku poravnana s plačano članarino za leto 2020.
Vsi udeleženci se morajo na dogodek pravočasno prijaviti, najkasneje do 10. marca 2020.
Prijavo uredite preko spletnega prijavnega obrazca na povezavi https://www.1ka.si/a/241648
Udeleženci prejmete potrdilo o udeležbi, osnovno gradivo in društveni zbornik.
V primeru, da potrebujete dodatna pojasnila, nam sporočite na društveni e-naslov:
drustvo.socdel.si@gmail.com
Vljudno vabljeni!

mag. Danica HROVATIČ, l.r
PREDSEDNICA
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