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Sonja Žorga
KAJ LAHKO PONUDIMO PROSTOVOLJCEM IN ZAKAJ
MODEL MENTORSKE SUPERVIZIJE IN USPOSABLJANJA

Dr. Sonja Žorga je docentka za razvojno psihologijo na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.
V članku avtorica uvodoma predstavi nekatere dejavnike, zaradi katerih se prostovoljni sodelavci
vključujejo v delo strokovnih ustanov ali v razne akcije in projekte, ki jih organizirajo nevladne
organizacije. Učinke, ki jih ima vključevanje v prostovoljno delo, v grobem razdeli na tri področja,
in sicer na učinke v smislu osebnostnega razvoja in samorealizacije, strokovnega razvoja prostovoljnega sodelavca ter spoznavanja delovanja ustanove in strokovnjaka v njem. V osrednjem delu
članka prikaže nekatere značilnosti in posebnosti vodenja, usposabljanja in supervizije prostovoljnih delavcev ter predstavi model, ki ga je poimenovala »model mentorske supervizije in
usposabljanja«. Pri tem se zavzema za integriran pristop, pri katerem je težišče dela usmerjeno na
supervizijske skupine. Supervizor (ki je pogosto kar strokovni delavec, ki projekt vodi) zavzema v
teh skupinah neke vrste mentorsko vlogo, pri čemer so v ospredju tako edukativna kot tudi
vodstvena in suportivna funkcija supervizije.
Jelka Škerjanc
ZGODBA O EKOLOGIJI IN O MOČI

Socialna delavka Jelka Škerjanc vodi eksperimentalni razvojni projekt »Individualizirane oblike
skrbi za ljudi s posebnimi potrebami« na Obali.
Avtorica obravnava problem popolne izključenosti prizadetih ljudi iz razprav, ki zadevajo njihovo
življenje in njihov položaj v družbi. Dotakne se tudi vprašljivega nesorazmerja moči pri upravljanju
novonastalih služb za prizadete ljudi, ki dajejo vtis sodobnih in človeku prijaznih služb, dejansko
pa se ob pogledu na razmerje moči v organih odločanja pokaže, da so v tem pogledu le sestre
toliko kritiziranih večjih bratov (zavodov). Opozori na nujnost spremembe razmerja moči med
strokovnimi delavci in uporabniki služb, da bodo lahko prizadeti ljudje prevzeli vpliv nad svojim
življenjem in nad službami, ki so vzpostavljene zanje.
Peter Stefanoski
SOCIALNO DELO, KI AKCEPTIRA UŽIVANJE DROG

Socialni delavec Peter Stefanoski je zaposlen na Centru za socialno delo Ljubljana Šiška na področju
dela pomoči ljudem s težavami zaradi uživanja alkohola in drugih drog. Je terapevt v klubu
zdravljenih alkoholikov.
Avtor v članku ponuja v razmislek teoretska izhodišča za možen način dela z osebami, ki uživajo
droge. Opira se na pojem socialnega dela, ki akceptira uživanje drog. Vztrajati poskuša pri strokovnem diskurzu socialnega dela in njegovi umeščenosti v podpiranju duševnega zdravja in socialne
varnosti v skupnosti. Problematiko uživanja drog zato obravnava na ravni socialne vključenosti
oz. socialnega izobčenja človeka, ki uživa droge. Smoter strokovnega dela tako ni enoznačno
opredeljen z abstinenco, temveč je to samo ena od možnosti razrešitve problemske situacije. Končni
smoter je to, kar diskurz socialnega dela opredeljuje kot socialno vključenost.
Vida Miloševič-Arnold
REJNIŠTVO V INDIANI

Dipl socialna delavka Vida Miloševič-Arnold Je višja predavateljica na Visoki šoli za socialno delo
Univerze v Ljubljani in specialistka supervizije v socialnem delu.
Avtorica predstavlja rejništv^o v eni izmed držav ZDA, Indiani. Najprej primerja razvoj rejništva v

ZDA in v Sloveniji in pravno ureditev tega področja. Podrobneje opiše postopek za namestitev
otroka v rejniško družino in posebno vrsto rejništva, tako imenovano terapevtsko rejništvo. Predstavi tudi načela, ki v Ameriki usmerjajo tako zakonodajo kakor tudi prakso strokovnega delovanja
pri tej obliki skrbi za otroke, ki iz različnih razlogov ne morejo žived pri starših, pa tudi način
nastajanja predpisov in usmeritev v strokovnem delu, ki je tesno povezan z raziskovanjem. Opisano
je tudi delo strokovnih delavcev z rejniki in prikazana višina rejnin.
Franc Udovič
ODMERJANJE PREŽIVNINE Z DOGOVARJANJEM

Pedagog Franc Udovič Je zakonslci in družinski svetovalec na Centru za socialno delo Maribor,
nekdanji supervizor za področje mediacije na Inštitutu za družinsko vzgojo v Gradcu in
soudeleženec pri ustvarjanju koncepta za izobraževanje mediatorjev v Avstriji.
Slovenski Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ureja tudi vprašanje odmerjanja preživnine za upravičence in v svojih členih dokaj podrobno določa pogoje in elemente za ugotavljanje
ustrezne višine preživnine. V praksi pa pogosto prihaja do težav pri določanju zneska preživnine,
ki bi ustrezal upravičenčevim potrebam in ki bi bil hkrati primeren zmožnostim zavezanca. Zlasti
pa so težave s pravično cenitvijo in upoštevanjem vloženega dela in časa, ki ga starša vložita v
nego in vzgojo njunih nedoletnih otrok. Avtor izhaja iz tehnike mediacije, kjer se preživnina
obravnava v sklopu načrtovanja gospodinjstev obeh partnerjev po ločitv^i in zajema njuno celostno
finančno ter materialno situacijo. V mediaciji iščeta partnerja (zavezanec in upravičenec) s pomočjo mediatorja tako rešitev (višino preživnine), ki bo omogočala staršem in otrokom normalno
življenje po ločitvi.
Boža Napret
POTEK DEINSTITUCIONALIZACIJE ENOTE ZA MLAJŠE INVALIDE V DOMU STAREJŠIH OBČANOV
LJUBLJANA-BEŽIGRAD

Sociologinja Boža Napret Je predsednica komisije za socialno delo v Društvu mišično obolelih
Slovenije in članica upravnega odbora Birografike Bori, ki ga Je ustanovilo DMOS.
Avtorica opiše svojo izkušnjo z »deinstitucionalizacijo« enote, v kateri živi, in se pri teoretski refleksiji te situacije opira na Foucaultovo in Bergerjevo in Luckmanovo analizo delovanja institucij.
Pri tem se lepo pokaže tiste vrste »zvijačnost uma«, ki doseže, da so »spremembe« le take, da se
struktura odnosov v temelju ne spremeni, vsaj ne v intend.
Jože Frkač
PROSTOVOLJNO DELO

Jože Frkač Je študent drugega letnika Visoke šole za socialno delo in »nočni« v stanovanjski skupini
Črnuče Prehodnega mladinskega doma Jarše.
Avtor na podlagi osebnih izkušenj v prostovoljnem delu išče mejo ali stičnico med strokovnim in
prostovoljnim, med plačanim ali neplačanim delom. Prostovoljno delo ovrednoti kot kapitalno
vrednost, kjer je »dobiček« odvisen od vlaganja. Esej je tudi analiza in pregled stanovanjske skupine
za mladostnike, v kateri avtor dela.

