
 

 
 

organizira strokovno srečanje z naslovom: 

Socialno delo med sistemskimi pomanjkljivostmi 

in dobrimi praksami 

 

Organizacijski odbor: 

Vanja Skok, univ.dipl. soc.del., Marjetka Štepic, univ.dipl.soc.del., Staša Čugalj, univ.dipl.soc.del. 

 

 

Ljubljana, četrtek 20. april 2023 

 

Program 

7.45 –  8.30 Registracija udeležencev 

8.30  -  8.45          Uvodni nagovori 

8.45 –  9.00   Smilja Drobnič, univ. dipl. soc. del.: Socialno delo v službi pravice 

9.00 –  9.15       Ina Knez, univ. dipl. soc. del.: S po-moč-jo pacienta, družine in    

    socialnega dela v sistemskem kaosu 

 

9.15 –  9.30 Sabina Menart, mag. soc. del.: Kam po …? 

 

9.30  -  9.45 Staša Čugalj, univ. dipl. soc. del.: Vpliv zdravstvenega sistema na socialno  

                                   delo 

 

9.45 - 10.15        Odmor za kavo 

10.15 - 10.30  Alma Malkoč, mag. soc. del.: Na papirju je vse lepo - aktualni izzivi     

                                  socialnega dela pri rehabilitaciji oseb s kronično bolečino in primeri  

                                  dobrih praks 

 

10.30 – 10.45  mag. Klara Škvarč Kirn, univ. dipl. soc. del.:  Kaj vse gre lahko narobe,  

                                  če je tvoja bolezen nevidna in kje so rešitve: izkušnje oseb s  

                                  fibromialgijo 

 

10.45 –11.00   Jolanda Stevanović, univ. dipl. soc. del.: Življenje po amputaciji – vrzeli  

                                   pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

 

11.00 – 11.15  Vanja Skok, univ. dipl. soc. del.: O dostopnosti oskrbe po rehabilitaciji  

                                   za  osebe s poškodbo hrbtenjače 

 



11.15 -12.30         Odmor za  prigrizek in kavo 

 

12.30 – 15.45       Okrogla miza z vabljenimi predavatelji in zaključek 

12.30  – 12.50        Maja Olip, mag. soc. del., vodja pomoči na domu - Dom upokojencev dr. Franceta                            

                                  Berglja Jesenice: Izzivi  pomoči na domu in vpetost v skupnost 

 

12.50 – 13.10         Špela Jakša, prof. soc., univ. dipl. pol., koordinatorka invalidskega varstva –  

                                 CSD Ljubljana, Enota Moste Polje:  

                                 Osebna asistenca in status invalida (ZSVI) – teorija vs. praksa 

 

13.10 – 15.15        Okrogla miza / razprava o socialnem delu med sistemskimi pomanjkljivostmi in 

                                 dobrimi praksami  

                                 Moderatorka Katja Ronchi, univ. dipl. soc. del., URI Soča  

 

15.15 - 15.45         Sklepne misli  okrogle mize in zaključek seminarja 

 

Komu je strokovno srečanje je namenjeno: 

Strokovno srečanje je namenjeno socialnim delavcem, ki delajo na področju socialnega varstva in 

zdravstvene dejavnosti, študentom socialnega dela, prostovoljcem in ostali zainteresirani strokovni 

javnosti. 

Lokacija: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - SOČA, Linhartova 51, 1000 

Ljubljana; Kletna sejna soba, stavba Vrtnica. 

 

Kotizacija: 

Kotizacija za udeležbo znaša 90,00 € z vklj. DDV. Račun za plačilo kotizacije vam bomo poslali po pošti 

v 8 dneh po končanem strokovnem srečanju. Kotizacija vključuje predavanja, izročke v elektronski 

obliki, napitke in prigrizek v odmoru ter potrdilo o udeležbi. 

Število udeležencev je omejeno. 

Prijave in informacije: 

Prijave sprejemamo do 12. aprila 2023 izključno preko spletnega obrazca, ki se nahaja na povezavi:   

https://www.uri-soca.si/sl/strokovni-dogodki/ 

 

Strokovno srečanje je v postopku verifikacije pri Socialni zbornici. 

 

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete ali nam pišete: 

Marko Oset, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SOČA, Tajništvo zdravstvenih 

programov, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, tel.: 030/ 620 377, 

e-mail: dogodki@ir-rs.si 

 

Odjave so možne do vključno 17. aprila 2022 preko zgoraj navedenega elektronskega naslova. 

https://www.uri-soca.si/sl/strokovni-dogodki/
mailto:dogodki@ir-rs.si

