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Stanislava Šarčevič, Obravnava alkoholikov pred zdravljenjem in
priprava na zdravljenje, Socialno delo, 24, 1985, 2, str..
Prikazan je model socialne obravnave alkoholika od registracije
primera do vključitve v zdravljenje po fazah in problemih: registracija primera, zbiranje podatkov, postavitev socialne diagnoze,
priprava na zdravljenje, sodelovanje svojcev in okolja, sodelovanje delovne organizacije, izdelava sanacijs^ie^e načrta, socialna
anamneza, vključitev v zdravljenje, sodelovanje v klubu zdravljenih alkoholikov. Shema faz obravnave. Priloge: socialna anamneza
za alkoholika; vprašalniki za krajevno skupnost, delovno organizacijo, bivšo delovno organizacijo in center za socialno delo.
- Ured.

Ivanka Kapun, Blaž Mesec, Kopičenje socialnovarstvenih pomoči iii
tipologija prejemnikov. Socialno delo, 24, 1935, 2. str..
Poskusna analiza na osnovi 5 odstotnega vzorca prejemnikov SVP
v občini Slovenska Bistrica (N = 21oo, n = loo) odgovarja na vprašanje, (l) ali se SVP v gospodinjstvih kopičijo in s kakšnimi značilnostmi gospodinjstev se povezujejo vrsta, število in višina
SVP; (2) ali se gospodinjstva, ki prejemajo

jVP, aed seboj razli-

kujejo tako, da lahko govorimo o različnih tipih. Rezultati: polovica gospodinjstev prejema eno samo SVr, nadaljnja četrtina dve,
tako da ne moremo govoriti o kopičenju. Ur^otovljena je negativna
korelacija med številom SVP v gospodinjstvu ii: višino S^JT ter višino dohodkov. Gospodinjstva prejemnikov

se j;rupirajo v pet

različnih tipov: gospodinjstva bolnih ii: invalidnih oseb (57 %),
gospodinjstva z nizkim dohodkom, brez drugih posebnosti ( 56 %),
gospodinjstva oseb brez premoženja in svojcev (15 %), gospodinjstva
z neurejenimi odnosi in alkoholizmom (8 /o), gospodinjstva samohranilk ( 6 %).
- Avt.

Tone Strojin, Vloga procesnega prava pri zagotavljanju in uresničevanju socialne varnosti, Socialno delo, 24, 1985» 2, str.
Socialna varnost je abstrakten pojem toliko časa, dokler se ne
potrdi v konkretnih pravicah, obveznostih in dejavnostih. Ta družbena vrednota se uresničuje skozi socialno politiko v sistemih
socialnega zavarovanja, socialnega varstva in socialnega skrbstva.
Pri tem igra pomembno vlogo tudi procesno pravo, kajti socialna
varnost se bolj učinkovito zagotavlja, če je to pravo bolje definirano in uresničevano. Socialno pravo s postopkom je velik napredek
k vzajemnosti in solidarnosti ljudi. Socialni delavec mora poznati
osnove procesnega prava, da bi bil njegov pristop pri reševanju
socialnih primerov strokovno pravno utemeljen. - Ured.

