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STXmiJSKO POTOVANJE PREDSTAVNIC VISJE SOLE ZA SOCIALNE
DELAVCE V LJUBLJANI NA ODDELEK ZA SOCIALNO DELO
FACHHOCHSCHULE DORTMUND
Na podlagi sporazuma o dolgoročnem sodelovanju med Višjo
šolo za socialne delavce v Ljubljani in Fachhochschule
Dortmund je skupina dveh visokošolskih učiteljic, ene mlade
raziskovalke
in šestih študentk VSSD v času od 20. do 26.
novembra 1988 v Dortmundu proučevala tamkajšnje
posebne
dejavnosti na socialnem področju, namenjene ženskam. Ženski
sestav skupine je bil potreben zato, ker dostop v nekatere
institucije, ki smo jih obiskale, moškim ni dovoljen.
Značilnost koncepta gostiteljic, prof. dr. Ute Ruhl in
strokovne sodelavke Marie Pooth, ki sta pripravili program,
je izhodišče, da imajo ženske nekatere posebne potrebe, ki
jih mora socialno delo upoštevati. Teza, da so ženski problemi družbeni problemi, po njunem mnenju ne omogoča učinkovitega obravnavanja takih vprašanj, kot so npr. nasilje nad
ženskami (posebno v družini), enakopravnost pri
zaposlovanju, povezovanje materinske in poklicne vloge, slabše materialne razmere žensk, manjše možnosti za izobraževanje
in
podobno.
Program je obsegal predstavitev dejavnosti ženskega seminarja na oddelku za socialno delo ter obiske, razgovore
in
informacije o institucijah ter prostovoljnih
organizacijah,
katerih delovanje je namenjeno predvsem ali celo
izključno
ženskam, kot so: delo referentke za enakopravnost žensk v
mestni upravi; zavetišče za ženske, ki se morajo
umakniti
pred nasiljem v družini; center za družinsko
svetovanje;
izobraževalni programi za ženske, ki se po obdobju, ko so
ostale doma, želijo vključiti v družbeno življenje
in se
zaposliti; materinski center; "Wildwasser" - društvo za
pomoč spolno zlorabljenim deklicam in ženskam; FOPA
združenje planerk in arhitektk, ki se zavzema za humanizacijo mesta po "ženskem principu"; KOBER - združenje, ki pomaga
prostitutkam; ter ženska knjigarna, ki ima poleg knjig, ki
so jih napisale ženske, in knjig o ženskah široko ponudbo
kulturnih dejavnosti. Dobile smo tudi precej pisnega gradiva
in zanimiv video o prevenciji spolnega zlorabljanja otrok.
Ves čas študijskega bivanja v Dortmundu so nas poleg
pedagoških delavk spremljale študentke oddelka za socialno
delo, od katerih mnoge sodelujejo v prostovoljnih organizacijah za pomoč ženskam. Strokovna izmenjava na študentski
ravni je posebno dragocen element Studijskega potovanja, ker

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.

