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POVZETKI PRISPEVKOV IZVAJALK IN IZVAJALCEV 
 
 

• dr. Nina Mešl in dr. Vesna Leskošek, Fakulteta za socialno delo 
Odzivi socialnih delavk in delavcev na epidemijo COVID-19: predstavitev preliminarnih 
rezultatov raziskave 
 
Epidemija COVID-19 je v naša življenja vnesla veliko negotovosti in potrebe po iskanju 
ustreznih odzivov na nove okoliščine. V prispevku avtorici predstavljata preliminarne rezultate 
raziskave v teku, ki jo izvajajo na temo socialnega dela v času COVID-19. 
 

• Sandra Murk, univ. dipl. soc. del., Zveza prijateljev mladine Slovenije (TOM telefon) 
Vpliv epidemije COVID-19 na otroke in mladostnike 
 
Program TOM telefon deluje v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije in je edini splošni 
telefon, ki je namenjen otrokom in mladostnikom v Sloveniji. Že 30 let delovanja daje 
edinstveno priložnost kvalitativno in kvantitativno spremljati generacije odraščajočih otrok in 
mladih, zato bodo v predavanju predstavljene ugotovitve TOM telefona v luči covid pandemije 
ter tudi širše. Seznanili vas bodo s spremembami v kontaktih in tematikah v letu 2020 in z vami 
podelili nekaj konkretnih primerov stisk otrok in mladostnikov, ki se obračajo na TOM telefon.  
 

• Klavdija Gorjup, univ. dipl. soc. del., CSD Celje, enota Laško 
Pomen rezilientnosti socialnega dela in v socialnem delu 
 
V prispevku bo predstavljen pomen rezilientnosti socialnega delavca oz. delavke, ki svoje delo 
večino časa opravljajo v stresnih in neugodnih okoliščinah ali pa so posredno soočeni s 
takšnimi situacijami. Prav tako bo tudi opisan pomen rezilientnosti same stroke socialnega 
dela.  
 

• Goran Kuzma, univ. dipl. soc. del., SeneCura Dom starejših občanov Radenci d.o.o.  
Delo v DSO v času epidemije 
V času covida je bilo strokovno delo v domovih na veliki preizkušnji. Socialni delavci so bili 
razpeti med uveljavljeno strokovno prakso, ki je podprta z zakonodajo ter navodili, ki so se 
skoraj dnevno spreminjala in rušila vse, kar je bilo vzpostavljeno. Potrebno je bilo zagotoviti 
izolacije, omejiti obiske, omejiti gibanje zaposlenih in stanovalcev… Socialno delo je bilo 
velikokrat spregledano, saj je bil ves fokus usmerjen v zdravstveno nego in epidemiološko 
stanje ter dnevno poročanje in ustvarjanje raznih poročil, ki so zasedla prioritetna mesta. 



 

• Primož Jamšek, dipl. soc. del., Slovenska filantropija 
Kako integrirati migrante v družbo v času ukrepov socialne distance 
 
V prispevku se bo avtor najprej dotaknil definicije uspešne integracije migrantov v slovensko 
okolje, osnovne predpogoje za to ter ukrepe, ki so na voljo. Čas epidemije je prinesel dodatne 
izzive tudi na področju socialnega dela z migranti. Predavatelj bo predstavil, kako on sam ter 
njegovi sodelavci na Slovenski filantropiji pristopajo do te ciljne skupine, katere metode dela 
so delovale in katere ne. Predstavljeni bodo izzivi na tem področju in priporočila ostalim 
kolegom, ki se pri delu srečujejo s to ciljno skupino. 
 

• dr. Tamara Rape Žiberna, Fakulteta za socialno delo 
Timsko delo v socialnem delu 
 
V Sloveniji v zadnjih desetletjih lahko zasledimo malo tekstov, ki se ukvarjajo s timskim delom 
v socialnem delu. V prispevku bo avtorica predstavila nekatere ugotovitve o timskem delu v 
socialnem delu v Sloveniji, do katerih je prišla v raziskavi z uporabo mešane metodologije. 
Raziskava je pokazala, da socialne delavke vidijo timsko delo kot pomemben del socialnega 
dela, opažajo razvoj timskega dela v skladu s sodobnimi koncepti socialnega dela, se pa 
tovrstnega dela vse manj poslužujejo predvsem zaradi časovne stiske in slabših kadrovskih 
razmer.  
 

• Katja Čelič, univ. dipl. soc. del, CSD Dolenjska in Bela krajina 
Spremembe delovanja strokovnih služb na področju duševnega zdravja v času 
epidemije – delo strokovnih služb in solidarnost skupnosti 
 
V času epidemije so se uporabniki na področju duševnega zdravja, kot verjetno tudi na vseh 
drugih področjih, srečevali s težavo dostopnosti strokovnih delavcev na terenu oz. odprtostjo 
obstoječih storitev. Tereni so bili naenkrat odsvetovani oz. podprti v nujnih primerih, vrata so 
odpirali le redkim, organizirali pa so več dela preko telefona in elektronskih medijev. Uporabniki 
so poročali o več stiskah, osamljenosti in anksioznosti, saj so izgubili rutino, stike s sorodniki 
in s strokovno službo. Skupaj so se učili novega načina sodelovanja. 
 

• Radojka Hižman, univ. dipl. soc. del., Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor 
Predstavitev Svetovalnice za žrtve nasilja in zlorab Maribor – umestitev v izvajanje 
redne dejavnosti centra za socialno delo z namenom sodelovanja in povezovanja 
 
Predavateljica bo predstavila organizacijo, namen in cilje Svetovalnice ter se podrobneje 
posvetila posameznim oblikam nasilja – nad starejšimi, ob razpadu družine in družinske 
skupnosti. Predstavila bo tudi izzive in dileme pri sodelovanju s centrom za socialno delo.  
 

• Maja Gorenc Šulc, univ. dipl. soc. del., Območno združenje RKS Novo mesto 
Socialno delo z uporabniki na programih OZ RKS NM 
 
Avtorica bo predstavila delo socialne delavke in programov na OZ RKS Novo mesto, posebej 
delo z brezdomnimi in socialno ranljivimi za boljše vključevanje. Predstavila bo tudi prilagoditve 
dela z uporabniki med epidemijo.  
 

• Daniela Janušič, mag. soc. del., OŠ Leskovec pri Krškem 
Delo šolske svetovalne službe v času epidemije 
 
V času epidemije je šolanje od doma še povečalo razlike med tistimi, ki imajo doma vso 
podporo družine in potrebno tehniko ter tistimi, ki nimajo zagotovljenih osnovnih življenjskih 
potreb in podpore družine. Država ni dovolj poskrbela za ranljivejše. Zato je bilo delo v času 
epidemije naporno, nepredvidljivo in polno obupa, saj navodila s strani države niso bila v 
dobrobit otrok. 


