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STALIŠČA DRUŠTVA SOCIALNIH DELAVK IN DELAVCEV SLOVENIJE  
NA TEMO SOCIALNEGA DELA V ČASU COVID KRIZE 

 
Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije (DSDDS) je v času razglašenih ukrepov 

preprečevanja širjenja korona virusa od 13. marca do 30. maja 2020 spremljalo ukrepe in 

odzive strokovnih institucij ter ocenilo vlogo socialnega dela v tem času. Člani in članice 

društvenih organov so se sestali na pokoronski seji v drugi polovici  junija 2020, ko je potekalo 

delo tako na daljavo kot v živo na prostem, saj so bili prostori na fakulteti, kjer ima DSDDS 

sedež, še vedno zaprti. Ocenili so delovanje v tem času tako javnih kot zasebnih institucij ter 

nevladnih organizacij, ki delujejo na socialnem področju ali so s socialnim delom tako ali 

drugače povezani. Najbolj vidno je bilo delovanje programov NVO-jev...  

 

Kritične točke delovanja 
DSDDS meni, da socialne delavke in socialni delavci v praksi dobijo vse premalo priznanj za 

opravljeno delo, da so rešitve socialnega dela spregledane, kar vse vpliva na vlogo te profesije 

pri reševanju zapletenih življenjskih situacij ljudi. Po drugi strani pa je DSDDS diskutiralo o 

problematičnih točkah odzivov socialnega dela v tem času, od kakovosti posredovanih navodil, 

odzivov socialnega dela za umeščanje navodil v delo, dostopnosti socialnovarstvenih storitev 

za uporabnike, povezanosti socialnega dela v lokalnem prostoru, sodelovanje strok v javnem 

prostoru in s tem tudi prepoznavnosti pomena socialnega dela v kriznih razmerah. DSDDS je 

opredelilo neustrezno rabo strokovnih terminov socialnega dela v ukrepih, kot primer uporabe 

pojma socialna distanca za poimenovanje ukrepa fizične razdalje, neprimerno ureditev 

dostopnosti socialnih institucij za uporabnike, vprašljiva etična ravnanja ob posameznih 

situacijah, najbolj odzivna je bila potrebna skrb za brezdomne ljudi, za katere je slogan ostani 

doma uporabnikom povzročil dodatno stisko. DSDDS je obravnavalo prezrtje vrednosti 

socialne bližine in potrebo, da se ob ponovni epidemiji iz napak učimo za pogum delovati bolje. 

 

Ključne aktivnosti DSDDS v obdobju prve razglasitve epidemije 
- Društveni zbornik SOCDEL.SI je bil simbolično posvečen svetovnemu dnevu socialnega 
dela, ki smo ga želeli obeležiti s srečanjem članstva na skupščini ter izobraževalnim 
dogodkom. Zbornik, ki je za društvo prvi zbornik na sploh v tem tisočletju, smo kljub temu izdali 
in ga poslali na domače naslove vsem članicam in članom. V njem so teme s področja: krepitve 
profesije socialnega dela, reorganizacije, primerov dobrih praks, humanizma in širših tem, ki 
se povezujejo s socialnim delom na globalni ravni.  
- 9. skupščina društva se je izvedla korespondenčno z obvezno točko dnevnega reda – 
sprejemom Letnega poročila društva s pojasnili za leto 2019. Gradiva so bila pravočasno 
sprejeta in oddana pristojnim institucijam. Objavljena so na društveni spletni strani.  
- pisma podpore in strokovni prispevki; DSDDS je v času epidemije spremljalo stanje na 
terenu, zbiralo sporočila svojega članstva in odzive v javnosti, kar je bilo ključno za oblikovanje 
vzpodbud članstvu, da opravljajo socialno delo kolikor je mogoče dobro. Objave: Teden dni po 
karanteni, Izjava na temo krize Covid-19 IFSW-ja, Socialno delo v izrednih razmerah.  
- sodelovanje pri raziskovalnih pobudah: na temo etičnih dilem z IFSW; popisovanju 
izkušenj socialnega dela v obdobju ukrepov s FSD; podprli smo projekt Horizont 2020 na temo 
socialnega dela v času COVID – 19. 
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Stališča DSDDS za ravnanja socialnih delavk in socialnih delavcev 
 
 

• Naloga socialnega dela je, da deluje v prvih vrstah pomoči ljudem v stiskah; socialno 

delo je že samo po sebi delo v kriznih razmerah in se zato izvaja v vseh razmerah, 

življenjskih situacijah in nenadnih dogodkih, v katerih se znajdejo ljudje in potrebujejo 

pomoč; 

 

• Socialne delavke in socialni delavci smo zaradi narave našega dela upravičeni do 

zaščitnih sredstev, ki so potrebna, da se delo lahko opravlja v vseh oblikah izvajanja 

dejavnosti tako v javnem kot zasebnem in nevladnem sektorju; pozivamo pristojne 

institucije k zagotavljanju zaščitnih sredstev za vse, ki izvajamo pomoč in storitve v 

razmerah socialne bližine, ko je potrebno zagotoviti zaščiteno delovanje; 

 

• Dolžnost povezovanja socialnih delavk in socialnih delavcev se kaže kot uspešno v 

kriznih razmerah; zato se povezujemo tako na lokalni kot nacionalni ravni, kar omogoča 

mrežo pomoči za delovanje v spremenjenih razmerah ter takojšnje delovanje, ne glede 

na vrsto organizacije, v okviru katere delujemo; socialno delo je samo po sebi 

fleksibilno, inovativno in nima navodil; 

 

• Zaradi ukrepov zaščite noben uporabnik ne sme ostati brez pomoči, storitev socialnega 

varstva ali socialnovarstvenega programa; to je poslanstvo socialnega dela, da slednje 

zagotavlja pomoč, v prilagojenih oblikah, nikakor pa ne izostane; 

  

• Socialna bližina med ljudmi je bistvo življenja vsakega posameznika – vloga socialnega 

dela je vzpostavljanje socialne bližine z vsem znanjem in spretnostmi, da do slednje 

pride tudi v času zapovedi fizične razdalje ali drugih ovir, ki bližino med ljudmi 

preprečujejo, s strokovno premišljenimi in posameznikom prilagojenimi načini; 

 

• Profesija socialnega dela je visoko etična, socialne delavke in socialni delavci 

spoštujemo svoj kodeks etike ter izmenjujemo dobre prakse tako na nacionalni kot 

globalni ravni.   

 

 

• Skupaj pomagajmo narediti socialno delo vidnejše! 
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