je študentkam omogočila primerjalni vpogled v problematiko,
teoretična izhodišča in metode socialnega dela.
Program
in spremljajoče strokovne razprave so pokazale,
da imajo posamezne skupine prebivalstva posebne probleme, ki
jih splošno orientirano socialno delo kot takih ne zazna in
ostajajo ob robu praktičnega socialnega dela in družbene zavesti .
Nekatere informacije, ki smo jih dobile na študijskem
potovanju, smo že posredovale v izobraževalnem programu
na
VSSD pri eksperimentalnih blok vajah.
Sodelovanje s Fachhochschule Dortmund se bo nadaljevalo z
obiskom
skupine s tamkajšnjega oddelka za socialno delo na
Višji šoli za socialne delavce v Ljubljani, meseca maja
1989. Takrat bo ljubljanska stran prikazala teoretične koncepte in praktično obravnavanje položaja žensk v socialnem
delu pri nas.
dr. Andreja Kavar-Vidmar

NOVI SVET SOCIALNEGA DELA JE SPREJEL PROGRAMSKE ZASNOVE
NAŠEGA ČASOPISA
Na skupnem sestanku uredništva in delegatov izdajateljev, v
četrtek 23. marca 1989, so člani sveta, ki so jih na ta položaj imenovali izdajatelji za štiri leta, izvolili za predsednico časopisnega sveta Marinko Hasenbichel. Svet je nato
obravnaval poročilo o delu uredništva v preteklem
letu,
programsko zasnovo časopisa in poročilo o finančnem
poslovanju ter finančni načrt.
Dosedanja zasnova časopisa naj bi se tudi v prihodnje
ne
spreminjala bistveno. Socialno delo naj ostane strokovni časopis - ali kakor je to rečeno v programski zasnovi: "Socialno delo je slovenski časopis za teoretična in praktična
vprašanja strokovnega socialnega dela, socialnega varstva in
socialne politike ter sorodnih strokovnih področij in ved,
kolikor obravnavajo vprašanja, ki so pomembna za socialno
delo, socialno varstvo in socialno politiko. Njegov smoter
je prispevati k razvoju socialnega dela kot stroke in vede,
k oblikovanju in uveljavljanju razumne socialne politike in
k razvijanju
in delovanju ustreznega sistema
socialnega
varstva. Časopis naj prispeva k povezovanju strokovnih
in
družbenopolitičnih prizadevanj na področju socialnega varsitva; k razvoju kulture strokovnega mišljenja in občevanja; k
razvoju empiričnega raziskovanja; k povezovanju med strokovnimi delavci, njihovimi organizacijami in ustanovami doma in
v svetu.

časopis
je odprt za prispevke
različnih
teoretičnih,
svetovnonazorskih in političnih usmeritev. Odraža raven teoretične
misli
in empiričnega
raziskovanja
ter
praktične
veščine na področju socialnega varstva v Socialistični republiki Sloveniji in v širšem slovenskem kulturnem
prostoru,
odprt pa je tudi za prispevke iz drugih delov Jugoslavije in
iz tujine. Objavlja teoretične razprave z omenjenih strokovnih področij,
poročila o empiričnih
raziskavah,
metodične
napotke in poročila o praktičnih izkušnjah domačih in
tujih
strokovnjakov, omogoča izmenjavo različnih nazorov o posameznih vprašanjih, objavlja prikaze in recenzije
domače
in
tuje strokovne literature in obvešča o dogajanjih v stroki."
Svet je pozitivno ocenil dosedanje urejanje časopisa
in
sprejel programsko zasnovo. Manj spodbudna je bila obravnava
finančnega
položaja,
saj so se stroški tiska
in papirja
kljub skromni tehniki našega glasila povečali mnogo bolj kot
dotacija
Skupnosti
socialnega varstva SRS
in dohodki
od
naročnine,
tako da je zazijala občutna "luknja" v predračunu. O praktičnih posledicah tega dejstva ste se že
lahko
poučili v Sporočilih uredništva.
Blaž Mesec

KAKO SO S O C I A L N I

DELAVCI-SPECIALIZANTI

POUCENI O

EPILEPSIJI

V okviru obsežnejše raziskave^, ki jo izvaja
Univerzitetna
pediatrična
klinika v Ljubljani in ki je zajela sedem
različnih populacij,
so bili anketirani
tudi
specializanti
socialnega
dela letnika 1987/88 (n = 25)2. cilj tega
dela
raziskave je bil ugotoviti,
koliko ta populacija
socialnih
delavce%- pozna epilepsijo pri otrocih in pri odraslih
in
kakšno je njihovo mnenje in osebno stališče do bolezni
same
in do vseh, ki so z njo neposredno obremenjeni, ter do
njihove vključenosti v normalno življenje in v družbo
njihovih
vrstnikov in sodel avcev. Poučenost o tej bolezni in o življenju z njo namreč vpliva na odnos socialnega delavca
do
bolnikov
na eni strani ter na odnos bolnikov do
socialnega
delavca,
na njihovo zaupanje v iskrenost njegovih
prizadevanj na drugi strani.
Izkušnje z epilepsijo. Vsi specializanti razen enega
so
že slišali za epilepsijo.
Kot vir informacij
najpogosteje
navajajo
knjige
(21)' in predavanja na višji
šoli
(14),
razmeroma pogosto še tudi televizijo (9), zdravnika (9) in
znance (7). Podatek, da skoraj vsi poznajo človeka, ki ima
epilepsijo
(24), kaže na to, da ta bolezen sploh ni
tako
redek in skrit pojav, kot bi kdo mislil.
Epileptični napad
je videla komaj dobra polovica anketiranih
(14),
verjetno
zato, ker je mogoče napade preprečiti z rednim
jemanjem
zdravil, tako da je bolezen za okolico neraoteča in neopazna.

