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PROGRAMSKE USMERITVE DELOVANJA DRUŠTVA ZA OBDOBJE  
2021 – 2022 

 
Programske usmeritve delovanja društva za mandatno obdobje 2021-2022 temeljijo na izhodiščih 
predhodnega obdobja, na vrednotenju socialnega dela kot ključne profesije pri izvajanju socialne 
dejavnosti ter na prvi temi Globalne agende socialnega dela 2020-2030 Ubuntu »Sem, ker smo«: 

 
1. Vrednotenje socialnega dela kot ključne profesije pri izvajanju socialne dejavnosti. 

Je usmeritev globalne agende socialnega dela, ki se ji Društvo pridružuje. Skrbi za 
krepitev profesije socialnega dela in dekonolizacijo v praksi. 
 

2. Strokovno delo.  Spremljanje socialne problematike, odzivanje na izzive v družbi, 
prispevki k spoštovanju človekovih pravic, odpravljanju revščine, izključenosti, opozarjanje 
na potrebe zdravega življenjskega okolja, vpliva tehnologije na medosebne odnose. Na 
strokovnih dogodkih predstavlja primere dobrih praks. 
 

3. Spremljanje zakonodaje. Društvo oblikuje mnenja zlasti na področjih, ki se nanaša na 
socialno delo, predvsem pri spremembah zakonodaje na področju socialnega varstva, 
družinske, invalidske in stanovanjske zakonodaje. Sodeluje pri usmeritvah socialnih politik 
in pripravi nacionalnih dokumentov, ki se povezujejo s socialnim delom. 
 

4. Transparentnost delovanja. Na društveni spletni strani http://dsdds.splet.arnes.si/ se 
objavijo ključni veljavni društveni dokumenti delovanja društva: statut, kodeks etike 
socialnih delavk in socialnih delavcev, letna poročila in načrti dela, usmeritve delovanja ter 
značilnejše aktivnosti.  
 

5. Krepitev in strokovna podpora socialnim delavkam in socialnim delavcem.  Društvo 
na različnih področjih dela centrov za socialno delo, drugih javnih socialno varstvenih 
organizacij, na področju šolstva, zdravstva, pravosodja, pri izvajalcih pomoči na domu, 
nevladnih organizacijah, zasebnih in drugih izvajalcih krepi socialno delo in strokovno 
podpre socialne delavke in socialne delavce pri delu.  
 

6. Podpora delovanju povezanim članom v društvih, sekcijah in delovnih telesih; predvsem 
Sekciji CIF, Komisiji  za sodno izvedenstvo v socialnem delu (KSISD), povezovanje z 
regionalnimi društvi, vzpodbujanje aktivnega sodelovanja članstva v delovnih skupinah 
društva.  
 

7. Sodelovanje z institucijami. Sodelovanje z institucijami, ki pomembno vplivajo na 
uveljavljanje socialnega dela, z izobraževanjem, raziskovanjem, urejanjem zaposlovanja 
ali opozarjajo na socialne probleme. Sodelujemo predvsem s Fakulteto za socialno delo, 
Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvom za 
zdravje, Socialno zbornico Slovenije, Skupnostjo centrov za socialno delo, Inštitutom RS 
za socialno varstvo; Varuhom človekovih pravic.  
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8. Sodelovanje v mednarodnem prostoru. Sodelovanje z Mednarodno organizacijo 
socialnih delavk in delavcev (IFSW) in Evropsko asociacijo socialnih delavk in delavcev 
(EASW) ter društvi socialnih delavk in delavcev sosednjih ter drugih držav.  
 

9. Svetovni dan socialnega dela. Obeležitev svetovnega dne socialnega dela, tretji torek v 
mesecu marcu, z organizacijo strokovnega dogodka, sklicem Skupščine članstva Društva 
ter vzpodbujanjem razvoja socialnega dela.   
 

10.  Ubuntu – »Sem, ker smo«. Usmeritev globalne agende socialnega dela, ki jo v Društvu 
vključujemo v lastno delo kot temeljno izhodišče doktrine socialnega dela.  
 
 

 

Ljubljana, 4. marec 2021 
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