Urednikov predgovor
Prilčujočo številko vpeljujeta članka, ki se ukvarjata s splošnim
mestom socialnega dela in usposabljanjem zanj. Vesna Leskošek poudarja
doslej morda preveč nejasno, samoumevno ali utajeno razliko med
funkcijama kontrole in pomoči. Srečo Dragoš pa se loteva modela za
obvladovanje rastoče kompleksnosti stroke v luči sistemske teorije.
V drugem delu svojega prispevka se Darja Zaviršek loteva simbolnih
struktur psihiatrične institucije; opozarjamo zlasti na odličen prispevek
k predmetu, ki bi mu lahko rekli "antropologija časa". Sicer pa članek
začenja obsežnejši blok besedil o skupinah ljudi s posebnimi potrebami
in "njihovih" institucijah. Tanja Lamovec znova opozarja na potrebe
psihiatričnih pacientov, s ciljem, da bi se zagovorništvo etabliralo kot
povsem normalna dejavnost. Luj Šprohar iz osebne izkušnje opisuje
ustanovo za slepe in ugotavlja, da kljub temu, da naj ne bi šlo za kazensko
ustanovo, ostaja discipliniranje njena pomembna funkcija. Če to primerjamo z "disciplinskim centrom" za mladostnike, ki ga opisuje Ida
Bulatovič, lahko vidimo, da so slednji morda celo na boljšem: ker gre
izrecno za kazensko ustanovo, je mogoče mehčati prevzgojne metode,
kar v prejšnjem primeru ni mogoče, saj naj sploh ne bi šlo za to... Blok
sklene Franc Hribemik s prispevkom o ostareli kmečki populaciji, katerih
"socialna institucija" je večinoma kar njihovo lastno gospodinjstvo dokler v njem deluje solidarnost.
Razdelek člankov v tej številki se konča z drugim delom razprave
Milka Poštraka o subkulturah, ki jo lahko štejemo za prispevek k vse
pomembnejši antropologiji vsakdanjega življenja.
V nadaljevanju objavljamo že nekoliko starejši intervju Dareta Božiča
s Francom Trautmanom, ki nam pobliže predstavi uradna stališča do
drog in ukrepanje v zvezi z njimi na Nizozemskem, in dve poročili: (spet)
nizozemski model socialnega in kulturalnega načrtovanja opisuje Nino
Rode, Biljana Dušic pa poroča s posvetovanja sekcije za spodbujanje
duševnega zdravja društva Alpe-Jadran o prisilni hospitalizaciji. Avtorica
poročila ureja blok besedil s tega posvetovanja, ki ga bomo predvidoma
objavili v prihodnji številki, kakor tudi blok besedil s posvetovanja o
socialnem kulturnem delu, ki ga pripravlja Milko Poštrak.

