DRUŠTVO SOCIALNIH DELAVK IN DELAVCEV SLOVENIJE
PROGRAM DELA za leto 2021
1. Delo društvenih organov:
- izvedba 10. redne in volilne skupščine društva,
- redno delo društvenih organov in opravljanje nalog po statutu,
- ureditev društvenih pravilnikov po statutu (register članstva, finančno materialno
poslovanje), ureditev finančno računovodskega poslovanja in vodenje inventarne knjige,
- dežurstvo članov organov na sedežu društva, FSD, soba št. 14 ali on-line;
2. Delo s članstvom:
- vzpodbujanje članstva k aktivnemu sodelovanju,
- poročanje članstvu o delovanju društva in opravljenih aktivnostih,
- pridobivanje finančnih sredstev za delovanje društva,
- poletno srečanje članov društva,
- pridobivanje mnenj članstva o delovanju društva;
3. Sodelovanje na regionalnem in lokalnem nivoju:
- spremljanje dela regijskih društev socialnih delavk in delavcev,
- skupno organiziranje aktivnosti v regijah z lokalnimi akterji socialnega dela,
- sodelovanje s centri za socialno delo, domovi, NVO-ji in drugimi izvajalci socialnega dela;
4. Podpora delovanju sekcijam, komisijam, delovnim skupinam:
- povezovanje s Sekcijo CIF,
- povezovanje s Komisijo SISD,
- ustanovitev delovnih skupin za potrebe posamezne strokovne naloge;
5. Promoviranje društva:
- objava za društvo ključnih dogodkov in pomembnih dokumentov na spletni strani,
- objava sprotnih informacij in vabil ter zanimivih vsebin na FB strani,
- udeležba predstavnikov društva na strokovnih in drugih dogodkih;
6. Delovanje na prepoznavanju profesije socialnega dela:
- podpora socialnim delavkam in socialnim delavcem v različnih sektorskih področjih,
- sodelovanje z ministrstvi, strokovnimi institucijami in NVO-ji ob temah socialnega dela,
- izdaja strokovnih publikacij z objavami socialnih delavk in socialnih delavcev iz prakse;
7. Aktivnosti pri mednarodnem povezovanju in globalnem delovanju na področju socialnega dela:
- prevod enotnega plakata socialnega dela 2020 »Ubuntu« v slovenščino ter promocija,
- organizacija strokovnega dogodka ob svetovnem dnevu socialnega dela, 16. 3. 2021,
- sodelovanje z IFSW in drugimi društvi socialnih delavk in delavcev v evropski regiji in širše
ter mednarodnimi organizacijami s področja socialne dejavnosti.
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