
  
Društvo socialnih delavk in delavcev  

Slovenije 
___________________________________________________________________ 

 
Ob svetovnem dnevu socialnega dela, ki ga vsako leto obeležujemo v mesecu marcu,  

letos pripravljamo spletno srečanje socialnih delavk in delavcev,  
 

UBUNTU »Sem, ker smo«  
Krepitev solidarnosti in povezanosti 

 
v torek, 16. marca 2021 

 
na daljavo - s pomočjo Zoom aplikacije. 

 Dogodek organiziramo s sodelovanjem Fakultete za socialno delo.  
 

VSEBINA PROGRAMA: 

8.30 – 9.00 Prijava udeležencev (vklop zoom) 
 

9.00 – 9.30 
Nagovor udeležencem ob svetovnem dnevu socialnega dela 
mag. Danica Hrovatič, predsednica DSDDS  
dr. Liljana Rihter, dekanja Fakultete za socialno delo 

9.30 – 10.00 
 

Odzivi socialnih delavk in delavcev na epidemijo COVID-19: predstavitev 
preliminarnih rezultatov raziskave 
dr. Nina Mešl, dr. Vesna Leskošek, Fakulteta za socialno delo  

10.00 – 10.30 Vpliv epidemije COVID-19 na otroke in mladostnike 
Sandra Murk, univ. dipl. soc. del., Zveza prijateljev mladine Slovenije (TOM telefon) 

10.30 – 10.45 Odmor  
10.45 – 11.00 

 
Pomen rezilientnosti socialnega dela in v socialnem delu 
Klavdija Gorjup, univ. dipl. soc. del., CSD Celje, enota Laško 

11.00 – 11.15 Delo v domovih starejših občanov v času epidemije 
Goran Kuzma, univ. dipl. soc. del., SeneCura Dom starejših občanov Radenci d.o.o  

11.15 – 11.45 
 

Kako integrirati migrante v družbo v času ukrepov socialne distance 
Primož Jamšek, dipl. soc. del., Slovenska filantropija 

11.45 – 12.00 Odmor 
 
 
 
 
 
 
 

12.00 – 13.30 
 

Povezovanje prakse in teorije  
 

Timsko delo v socialnem delu 
dr. Tamara Rape Žiberna, Fakulteta za socialno delo 
 
Spremembe delovanja strokovnih služb na področju duševnega zdravja v času 
epidemije – delo strokovnih služb in solidarnost skupnosti 
Katja Čelič, univ. dipl. soc. del, CSD Dolenjska in Bela krajina 
 
Predstavitev Svetovalnice za žrtve nasilja in zlorab Maribor – umestitev v izvajanje 
redne dejavnosti centra za socialno delo z namenom sodelovanja in povezovanja 
Radojka Hižman, univ. dipl. soc. del., Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor 
 
Socialno delo z uporabniki na programih Rdečega križa 
Maja Gorenc Šulc, univ. dipl. soc. del., Območno združenje RKS Novo mesto 
 
Delo šolske svetovalne službe v času epidemije 
Daniela Janušič, mag. soc. del., OŠ Leskovec pri Krškem 
 

13.30 – 13.45 ZAKLJUČEK 
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Vsi udeleženci se morajo na dogodek pravočasno prijaviti, najkasneje do 11. marca 2021. 
 

Prijavo uredite preko spletnega prijavnega obrazca na povezavi 
https://www.1ka.si/a/329441 

 
Za člane društva je udeležba na dogodku poravnana s plačano članarino za leto 2021.  
 
Cena udeležbe za druge udeležence dogodka je 25,00 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. 
 
Udeleženci prejmete potrdilo o udeležbi in osnovno gradivo.  
 
V primeru, da potrebujete dodatna pojasnila, nam sporočite na društveni e-naslov: 
drustvo.socdel.si@gmail.com 
 
 
Vljudno vabljeni! 
 
 
 
 

mag. Danica HROVATIČ 
PREDSEDNICA 
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