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UBUNTU »Sem, ker smo«  
Krepitev solidarnosti in povezanosti 

 
Torek, 16. marca 2021 

 
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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