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Odzivi socialnih delavk in delavcev na 
epidemijo COVID-19: predstavitev
preliminarnih rezultatov raziskave

dr. Nina Mešl, dr. Vesna Leskošek, Fakulteta za socialno delo

EPIDEMIJA 
COVID-19 IN 
SOCIALNO 
DELO

 Pandemija COVID-19 je v preteklem letu zaznamovala svet

 Pojav virusa je prinesel velike izzive za zdravstvo, v 
ospredju medicinska pomoč in varovanje fizičnega zdravja

 Družbeni učinki pandemije v veliki meri spregledani

 Vloga socialnega dela? 

 Raziskovalke in raziskovalci pozivajo k akciji, naj se 
socialno delo sliši v globalnem diskurzu pandemije 
(Amadasun, 2020; Walter-McCabe, 2020) in podpre najbolj 
ranljive skupine ljudi (Berg-Weger in Morley, 2020; 
Saltzman, Hansel in Bordnick, 2020)

 COVID-19 AND SOCIAL WORK: A COLLECTION OF 
COUNTRY REPORTS https://www.iassw-aiets.org/covid-
19/5369-covid-19-and-social-work-a-collection-of-country-
reports/

https://www.iassw-aiets.org/covid-19/5369-covid-19-and-social-work-a-collection-of-country-reports/
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POSLEDICE 
UKREPOV, 
POVEZANE S 
COVID-19 NA 
PODROČJU 
SOCIALNEGA 
DELA

 Čez noč drugačni institucionalni okvirji za opravljanje 
socialnega dela

 Kako opravljati socialno delo, ki temelji na osebnem 
stiku in deluje v okoljih, kjer ljudje živijo, v skupnosti?

 Prikrajšani ljudje, ki bi najbolj potrebovali pomoč 
socialnega dela

 Posledice na več ravneh: revščina, izgube služb, 
duševne stiske ljudi, nasilje v družinah, stiske zaradi 
izzivov organiziranja vsakdanjega življenja, skrbi za in 
nege družinskih članov, poglabljanje razlik med otroki 
zaradi zaprtja vrtcev in šol

RAZISKAVA 
SOCIALNO 
DELO V ČASU 
EPIDEMIJE 
COVID-19 V 
SLOVENIJI

1. VAL:

Prvi vmesni rezultati raziskave v 
teku 

Kvalitativna analiza dnevniških 
zapisov  (obdobje od 3.3. do 
31.5.2020)

Populacijo predstavljajo StD v 
Sloveniji, ki so zaposleni na 
področju socialnega varstva ter 
vzgoje in izobraževanje 

Vzorec je neslučajnostni, 
priložnostni  (16 dnevniških 
zapisov)

*intervjuji s SD na CSD (16 
intervjujev)

*poročila o praksi z različnih 
področji socialnega dela (21 
nalog)

2. VAL:

Prvi vmesni rezultati raziskave v 
teku 

Populacijo predstavljajo StD v 
Sloveniji, ki so zaposleni na centrih 
za socialno delo

Spletna anketa (vzorec 
neslučajnostni, priložnostni, 294 
izpolnjenih anket s CSD)

*intervjuji s SD na CSD (16 
intervjujev)
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TRI OBDOBJA 
PRVEGA 
VALA

DRUGI VAL?

1. Začetki okužb:

- prekinjanje načrtovanih postopkov in 
delovnih procesov

- negotovost ob pričakovanju virusa

- navodila NIJZ

- spremljanje poročil o širjenju okužb

- različni odzivi zaposlenih in 
uporabnikov

3. Sproščanje ukrepov:

- načrtovanje dela po odprtju

- povečan obseg dela

- vračanje na delovna mesta

- več sproščenosti v zavodih

- krčenje nekaterih pravic za 
uporabnike

2. Epidemija:

- številna navodila z različnih virov

- pomen osebne zavzetosti StD

- opravljanje rednih delovnih nalog

- pozitivne plati epidemije

- različni odzivi uporabnikov

- pomen osebnih stikov

- izzivi pri zaposlovanju

- usklajevanje poklicnega in družinskega življenja

- občutki negotovosti, zmedenosti

- težave zaposlenih glede uporabe zaščitnih sredstev

- stiske zaposlenih zaradi prepovedi opravljanja dela

- nezadovoljstvo z vladnimi odločitvami

- poglabljanje stisk pri uporabnikih

- pridobivanje informacij iz medijev

- kršenje pravil zaradi potrebe po osebnem stiku

- poskus vzdrževanja običajnosti

- številna pravila, protokoli…

2. val: Manj strahu zaradi nepoznavanja COVID-19, izkušnje iz 1. vala prispevale k večji 
odzivnosti in dostopnosti socialnega dela.   

POMEN 
USTREZNE 
ORGANIZA-
CIJE V 
IZREDNIH 
RAZMERAH 
(dnevniki)

 zahteva po takojšnjih institucionalnih odgovorih, po konkretnih 
rešitvah v najkrajšem možnem času

 hitro odzivanje je oviralo pomanjkanje načrtov za ravnanje v 
izrednih razmerah

 svetovalne službe so se hitro odzvale na delo na daljavo, iskale 
nove oblike sodelovanja z uporabniki (kljub temu ponekod ideje, 
da bi bile ŠSD na čakanju na delo!)

 centri za socialno delo so zaprli vrata, organizirali dežurstva in 
počasi iskali načine, kako doseči uporabnike – spremembe v 
drugem valu!

 domovi za stare ljudi so bili zaradi populacije, ki je opredeljena za 
rizično pri okužbah z virusom SARS-COV-2, v posebnem položaju 
v času širjenja virusa

[…]potem ravnateljica na telefonu in pritisk delodajalca, da gredo odvečni ljudje na 

čakanje (po mnenje nekaterih je tudi svetovalna služba odveč in čisti strošek). 

Pogovor me je ziritiral. (StD.13.11) 
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POMEN 
USTREZNE 
ORGANIZA-
CIJE V 
IZREDNIH 
RAZMERAH 
(ankete)

Vir: Tamara Rape Žiberna
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Zadovoljstvo z organizacijo dela - Način organiziranja dela

Zelo nezadovoljen_na Nezadovoljen_na Niti niti Zadovoljen_na Zelo zadovoljen_a

IZZIVI LJUDI V 
ČASU 
EPIDEMIJE
(dnevniki)

Najtežje je učencem, ki imajo v učne težave, ki nimajo doma staršev, ki bi jim lahko 

pomagali, ki ne zmorejo nalog, ki jim jih nalagajo učitelji, ki niti prostora nimajo, kjer 

bi lahko te naloge v miru delali, ki … (StD13.17) 

Dne 22.03.2020  me pokliče mamica, ki je razvezana. Otrok ima določene stike z 

očetom, ki pa živi v drugi občini. Ker velja prepoved prehajanja, mati ne ve, kaj 

narediti. Otrok ni videl očeta več kot mesec. Oče težko razume. Skupaj iščeva 

možnosti, kaj bi lahko povezalo očeta in sina. Dogovoriva se, da se  otrok pogovarja z 

očetom preko Vibra, predhodno pa se pripravi in nekaj zgradi iz kock, nariše risbico za 

očija. (StD15.15) 
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IZZIVI LJUDI V ČASU EPIDEMIJE (ankete)

NAČINI 
SODELOVANJA 
Z LJUDMI 
(dnevniki)

Ustvarjanje novih (virtualnih) prostorov za sodelovanje z ljudmi.

Šole in vrtci v času zaprtja ohranjali stike preko telefona ali različnih 
aplikacij  za videokonferenčne klice. 

Centri za socialno delo večinoma preko telefona, v nujnih primerih 
na teren.

Domovi za stare so zaprli vrata obiskovalcem, z ljudmi v domu 
ohranjali osebni stik, ki ga je oteževala zaščitna oprema. S sorodniki 
omogočali videokonferenčne klice. 
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Sodelovanje z uporabniki - Osebni stik na CSD 

Nikoli Redko Tedensko Vsak dan
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Sodelovanje z uporabniki - Obiski na terenu

Nikoli Redko Tedensko Vsak dan
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Sodelovanje z uporabniki - Stik preko telefona

Nikoli Redko Tedensko Vsak dan
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Sodelovanje z uporabniki - Stik preko 
videokonference

Nikoli Redko Tedensko Vsak dan

NAČIN SODELOVANJA Z LJUDMI (ANKETE)

RAZVIJANJE 
NOVIH OBLIK 
SODELOVA-
NJA Z LJUDMI
(dnevniki) 

 Izpostavljen pomen osebnih stikov

 Pogovori preko telefona ne morejo v celoti nadomestiti osebnega 
pogovora

 Videokonferenčna podpora za sodelovanje z uporabniki
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RAZVIJANJE NOVIH OBLIK SODELOVANJA Z LJUDMI - ovire (ankete)

Zakaj se SD ni 
bolj angažiralo 
kot ključna 
stroka v izrednih 
razmerah, ni bilo 
bolj prepoznano 
v družbi?
(intervjuji)

Ja, tudi mene zanima, zakaj je temu tako. Ker govorilo se je res npr. o društvu 
psihologov, nevladnikih, nas pa kar ni bilo. Niti z besedo nas ni bilo omenjenih. Ne 
vem, zakaj socialni delavci tako hitro prevzamemo to vlogo. Čeprav v resnici smo 
še vedno prisotni, to je ta del, da smo prisotni, ampak da se ne izpostavimo (SD1). 

Mislim, da je glavno zaradi ministrstva. Mi smo bili tisti, ki poskrbimo za denar, kej 
drugega pa ne. Tako smo bili tudi v medijih naslovljeni. Zdravstvo se je postavilo 
zase v medijih, mi pa kot po navadi, kamor nas postavijo, tam pač smo. Potem je 
pa odvisno, kakšno pozicijo ima socialno delo v lokalnem okolju. Pri nas kar dobro 
sodelujemo. Vse to je dobro potekalo. (SD2)

Ja, jaz ne vem, tudi, ne vem, kako to, da tudi nismo bili povabljeni, ko je prišel prvi 
val, ko so stopili skupaj Rdeči križ, Karitas, občina, civilna zaščita, to bi morala 
moja nadrejena povedati, da mi nismo bili niti povabljeni, na krizni sestanek. Tudi 
ko smo dobili na domove obvestila civilne zaščite, so bili tudi kontakti, civilne 
zaščite, zdravstvenega doma, Karitasa, CSD-ja pa ni bilo. Tako da mi imamo sedaj 
tudi novo vodjo od spomladi naprej, od naše enote, ona se zelo trudi, mogoče je to 
še znak, kako sta občina in CSD povezani, kako sodeluješ med sabo, pri nas, v 
preteklosti tega ni bilo. Pa ne da ne bi želeli, mogoče ni bilo zadostne motivacije, 
saj če se slišimo z občino, se vse pomenimo, mogoče je manjkalo že povezovanje v 
temeljnih. Jaz mislim, da naša vodja to tudi zdaj razmišlja in bo v tej smeri delala 
naprej. Mislim, da je bil to največji moment, da nismo  bili vključeni, ne vem pa, 
kako je bilo po drugih Centrih. (CSD 10)
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PRIMERI 
DOBRIH 
PRAKS

 Fleksibilnost organiziranja znotraj zavoda 

 Sodelovanje in podpora med zaposlenimi 

 Osebna zavzetost StD

 Pomen fizične in socialne dostopnosti StD (tako v smislu dejanske 
dosegljivosti, ki je bila v času epidemije problem, kot načina 
sodelovanja s človekom – da ljudje vedo, da se nanje lahko 
obrnejo)

ZAKLJUČKI 

SLO RAZISKAVA:

 V 1.valu so bili odzivi povezani z nepoznavanjem in nepripravljenostjo na nove okoliščine, s strahom pred 
okužbami. Razlike med 1. in 2. valom – predvsem v dostopnosti za ljudi.

 Pomen načina organiziranja, ki določa (ne)dostopnost ljudem (npr. na CSD manj prijav družinskega nasilja)

 Pomen fleksibilnosti prilagoditev v izrednih razmerah (za zaposlene in uporabnike).

 Večja udeleženost v načrtovanju procesov – kjer so se lahko dogovarjali, je bila boljša dostopnost do 
storitev. 

 Pomen osebne zavzetost StD za nadaljevanje socialnega dela kljub omejitvam.


