
 

 

Društvo socialnih delavk in delavcev 
Slovenije 

 

 

 

Ob svetovnem dnevu socialnega dela, ki ga vsako leto obeležujemo v mesecu marcu, 
letos pripravljamo izobraževalni dogodek na temo 

 

»S skupnimi družbenimi akcijami do spoštovanja različnosti« 
v torek, 21. marca 2023. 

 
Dogodek, ki ga organiziramo s sodelovanjem Fakultete 

za socialno delo, UL bo potekal  
na Fakulteti za socialno delo, Topniška 31, 

Ljubljana, v predavalnici 8. 
VSEBINA PROGRAMA: 

 

8.30 – 9.00 Registracija udeležencev  

 
9.00 – 9.45 

Nagovor udeležencem ob svetovnem dnevu socialnega dela 
Predstavnik Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije 
Dekanja Fakultete za socialno delo, UL, izr. prof. dr. Liljana Rihter 
Sekretarka Skupnosti centrov za socialno delo, Tatjana Milavec 
Predstavnik Socialne zbornice 
Predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Predstavnik Ministrstva za digitalno preobrazbo 
Predstavnik Ministrstva za solidarno prihodnost 

9.45 – 10.15 Odnos do različnosti in slovenski nacionalni značaj 
Doc. dr. Srečo Dragoš 

10.15 – 10.30 Odmor s kavo 

10.30 – 10.45 Dostopnost služb oz. praksa, ki upošteva različnost 
Anže Jurček   

10.45 – 11.00 Homoseksualnost in zapori  
Jure Košir 

11.00 – 11.15 Izzivi digitalnega sveta med uporabniki storitev VDC Novo mesto 
Mitja Mežik 

11.15 – 11.30 Izzivi in rešitve na področju dela z osebami z demenco  
Simona Rihter 

11.30 – 11.45 Spoštovanje različnosti - ključ do grajenja odnosa 
Klara Mestek in Nia Balarin (študentki FSD) 

11.45 – 12.15  Odmor s prigrizki 

12.15 – 13.00  S skupnimi družbenimi akcijami do spoštovanja različnosti (diskusija in zaključki)  
 Aleš Žnidar in Peter Stefanoski 

 

 

Dogodek bo sneman. Navedenemu programu bo sledila skupščina društva, na katero ste člani toplo 
vabljeni. 
 

 

 

 

 

  

 



 

 

Društvo socialnih delavk in delavcev 
Slovenije 

 

 
 

Vsi udeleženci se morajo na dogodek pravočasno prijaviti, najkasneje do 17. marca 2023. 

 
Prijavo uredite preko spletnega prijavnega obrazca na 

povezavi 

https://1ka.arnes.si/danSD2023 

 
 

Za člane društva je udeležba na dogodku poravnana s plačano 
članarino za leto 2023. 

 
Cena udeležbe za druge udeležence dogodka je 25,00 EUR, plačilo kotizacije je potrebno 
najkasneje do 15. 3. 2023. 
 

Strošek se poravna na društveni TRR: SI56 6100 0001 8666 930, na podlagi izpolnjene 

prijavnice. Če je plačnik javni zavod potrebujemo naročilnico za izdajo e-računa. 

 
Udeleženci na srečanju prejmete potrdilo o udeležbi.  

 
V  primeru,  da  potrebujete  dodatna  pojasnila,  nam  sporočite  na  društveni  e-naslov: 
drustvo.socdel.si@gmail.com 

 

 

Vljudno vabljeni! 

 

 

 

 

              Ivan Janko Cafuta 

PREDSEDNIK 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

● Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije ● Topniška 31 ● 1000 Ljubljana 

●e-pošta:  drustvo.socdel.si@gmail.com  ● splet:  

http://dsdds.splet.arnes.si/ 
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