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/išja šola za socialne delavce je v februarju in aprilu 19S4
priredila seminar z naslovom "Svetovanje v okviru pogojne obsodbe in postpenalne pomoči". Seminar je bil namenjen socialnih delavcem in drugim strokovnjakom, ki se pri svojem delu
srečujejo s problemi obsojencev in njihovih družin. Zanimanje za seminar je bilo veliko, udeležilo se ga je 124 oseb iz
različnih institucij: centrov za socialno delo, OZD, KPZ in
drugih.
Oba seminarja sta trajala po tri dni. Organizirana sta bila
tako, da sta bila prva dva dopoldneva namenjena predavanjem
in kratkim razpravam o njih, popoldne pa je potekalo delo v
skupinah, namenjeno razvoju teme in skupinski dinamiki. Zadnji
dan dopoldne je bila na programu skupna razprava, poročila
skupin in sklepi.
:iamen seminarja je bil prispevati k uveljavljanju pristopov in
vsebine dela z obsojenimi ljudmi, ki ju določa zakon o izvrševanju kazenskih sankcij. S tem zakonom so se naloge socialnega dela na področju pomoči obsojenim osebam povečale in
postale vsebinsko zahtevnejše, hkrati z zahtevami po sodelovanju različnih dejavnikov. Čeprav je govora o postpenalni po:aoči, to je pomoči po prestani kazni, je pomebno, da se centri
zS socialno delo oz. druge institucije s področja socialnega
varstva čim prej, že pred izrekom kazni, vključijo v prizadevanja za resocializacijo obsojenca.
Na seminarju je bilo obravnavano svetovanje v okviru postpenalne pomoči in ob pogojni obsodbi. Pri obeh oblikah svetovanja
gre načeloma za istovrstno problematiko, vendar z nekaterimi
bistvenimi razlikami. Čeprav je izrekanje pogojne obsodbe z
varstvenim nadzorom razmeroma redko, je bilo tej sankciji na
seminarju namenjene precej pozornosti. Pričakovati bi namreč
bilo, da se bo ta nerepresivna in tretmanska kazenska sankcija
bolj uveljavila.

Uvodni referat z naslovom "Kriminalno-politična in kazenskopravna izhodišča za delo svetovalcev pri pogojni obsodbi in v
okviru postpenalne pomoči" Je imel prof. dr. Ljubo Bavcon. S
polemičnim prikazom razvoja našega kazenskega prava v okviru
družbenih sprememb je osvetlil pomen, težavnost in odgovornost dejavnosti svetovalcev.
Referati, ki so sledili, so obravnavali zlasti različna metodološka vprašanja postpenalnega svetovanja, osebnost obsojencev in njihov položaj med prestajanjem zaporne kazni in po
njem. Vsebina seminarja Je v grobem razvidna iz naslovov referatov, in sicer: Vsebina in metode dela CSD kot izvajalcev
različnih oblik postpenalne pomoči .obsojenim osebam (Franci
Dolenc), Pomen in vloga svetovalca pri postpenalni obravnavi
in pogojni obsodbi (Desa Orel), Rehabilitacija in svetovanje
(Tone Brejc), Komunikacije v procesu individualnega in skupinskega dela (Bernard Stritih), Socioterapevtska orientacija
KPD (Polona Matjan in Jožica Šut), Vključevanje obsojenih ljudi v življenjsko in delovno okolje (Vida Miloševič), Vpliv
prestajanja kazni na proces spreminjanja osebnosti (dr. Vinko
Skalar), Disocialne osebe iz zaporov in njih obravnavanje (dr.
Miloš Kobal), Stališča in pričakovanja ljudi na prestajanju
kazni do stvarnih in osebnih oblik pomoči (dr. Franci Brine),
Socialna varnost oseb na ' . prestajanju zaporne kazni in njihovih družin (dr. Andreja Kavar-Vidmar).
Razprava v skupinah Je bila zelo bogata. Segala je od opozoril
na odprta vprašanja in dileme, prek posredovanja lastnih izkušenj do predlogov za zakonodajne spremembe.
Gradivo s seminarja bo objavljeno v Reviji za kriminaIj,stiko
in kriminologijo.
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