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ZAKLJUČNA SPOROČILA Z DNEVA SOCIALNEGA DELA  

UBUNTU, »SEM, KER SMO« 

Socialno delo je samostojna profesija,  je stroka in znanost, kjer je pomembna krepitev naših 
sogovornikov v duhu soustvarjanja.  

1. V socialnem  delu smo pripravljeni na izzive in prilagoditve, ki jih zmorejo socialne 
delavke in socialni delavci realizirati v okviru svojih zmožnosti, čeprav so občasno pri 
tem tudi omejeni.  

2. Težave otrok in mladostnikov so se spremenile, lockdown je vplival nanje in njihovo 
doživljanje samega sebe in sveta okoli njih. Nikakor pa odrasli (ki smo pomembni v 
življenju otrok), ne smemo dovolili, da nam otroci poniknejo v virtualne kanale.  

3. V socialnem delu je pomembno, da tudi socialne delavke in delavci namenimo 
pozornost naši lastni rezilientnosti oz. odpornosti. Omogočiti si moramo prostor  za 
prevpraševanje kako uspešno okrevamo po delovnem dnevu? Ali poznamo oblike 
pomoči – sebi … 

4. Socialni delavci in delavke v domovih za stare so bili akcijski in ves čas aktivni, kljub 
negotovi situaciji, so po svojih najboljših močeh poskušali zagotavljati občutek varnosti 
njihovim stanovalcem.  Kljub temu, da smo se soočali s podreditvijo zdravstvenim 
ukrepom, socialna dimenzija pa bo z odpiranjem prišla do izraza  

5. Prišla je do izraza inovativnost socialnega dela, ki je omogočila ohranjanje stika s 
sogovorniki in večanju njihovega občutka smisla (npr. vključevanje v prostovoljstvo). 
Posebno pozornost pa bi lahko namenili pojmu socialne distance – ki kaže na 
probleme, zato je pomembno, da krepimo socialno bližino – to je naša odgovornost 

6. Timsko delo ima vrsto značilnosti, je raznoliko. Poznavanje slednjega vpliva na 
uspešnost tima, (vključenost organizacije, vključenost sogovornika, …).  

7. Koncept soustvarjanja s sogovorniki je nekaj, kar stroko socialnega dela krepi in dela 
drugačno. Še bolj se moramo okrepiti v ponosu stroke socialnega dela in tudi v primeru, 
da opravljamo delo na centru za socialno delo. Centri za socialno delo so pomembne 
institucije stroke socialnega dela in raziskovanje na tem področju se očitno veča, kar 
je pozitivno.  

8. Ljudje potrebujejo osebni stik, potrebujejo srečanja in možnost »dostopa« do drugega, 
saj smo socialna bitja.  

9. Odnosi so izjemno pomembni in to ugotavljamo tako na področju osebnega življenja, 
kot tudi profesionalnega.  
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