Barnard S t r i t i h , Skupine za samoponnoč v duševnih in socialnih težavah: dragocena oblika dela na meji med psihiatrijo in socialnim delom. Socialno delo, 26,
19B7. 2: 97-119

V sedanjem čpsm se spreminja «Jestava liudi, ki potrebujejo psihiatrično pomoč
in pomoč socialnega dela, hkrati pa se spreminja tudi krog ljudi, ki se zanimajo za ta področja. Pomemben del uporabnikov teh služb so ljudje z arhaičnimi
oškodovanostmi jaza in ljudje, ki so doživeli globlje osebnostne poškodbe zaradi
socialnih dejavnikov. Prav pri teh se pokaže, kako zelo so omejene možnosti svetovalnega dela v okviru socialnih služb. Zato se pojavljajo nove oblike organiziranega povezovanja ljudi - skupine za samopomoč. Opisan je razvoj teh skupin,
razlike med terapevtskimi skupinami in skupinami za samopomoč, dinamika v teh
skupinah ter temeljna metodična načela. - Ured.

Pavla Rapoša-Tajnšek, Neformalne aktivnosti so bistvena sestavina socialnega dela, Socialno delo, 26, 1987, 2: 20-128

Različne raziskave so potrdile obstoj in pomen neformalnega dela in pomoči •/ naši družbi. Te oblike pomoči je treba razvijati posebno v okoljih, kjer se ne pojavljajo spontano. Socialno delo po svoji usmerjenosti in vlogi ohranja in spodbuja te
oblike prostovoljnega dela. To se še ni tako razvilo, kot bi si želeli, ker se srečuje z več ovirami. Težnja po razvijanju prostovoljnega dela se ujema tudi s težnjo
po eksternalizaciji storitev v družbenih dejavnostih. Čeprav ima prostovoljno delo
številne prednosti, pa je lahko tudi predmet manipulacije. - Ured.

Marija Zdešar, Sl<upinski sestanki staršev otrok z epilepsijami kot oblika samopomoči, Socialno delo, 26, 1987, 2: 129-158

Članek opisuje skupinske sestanke staršev otrok z različnimi epilepsijami v okviru
Univerzitetne pediatrične klinike - Centra za epilepsijo, isc. s skupino staršev, kat e r i h o t r o c i so doživeli prvi epileptični napad, staršev duševno manjrazvitih otrok
z epilepsijo, staršev otrok s parcialno kompleksno epilepsijo ter parcialno m o t o r i čno in primarno generalizirano epilepsijo. Opisar.i so nekateri vidiki sodelovanja v
skupini in njihova povezanost z obliko in trajanjem bolezni. Avtorica se zavzema za
ustanovitev društva ljudi z epilepsijo in staršev otrok z epilepsijo po zgledu društev v drugih deželah. - Ured.

