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1 PREDSTAVITEV
DELOVANJA

ZDRUŽENJA

ZA

SOCIALNO

PEDAGOGIKO

IN

1.1 PREDSTAVITEV ZDRUŽENJA ZA SOCIALNO PEDAGOGIKO
(dr. Andreja Grobelšek)
Združenje za socialno pedagogiko (v nadaljevanju: ZZSP) je prostovoljna, samostojna
nevladna organizacija z nepridobitnimi cilji. Združuje strokovnjake ali druge posameznike,
ki se ukvarjajo s socialno pedagoškim delom, z vzgojo, zaščito oziroma s pomočjo otrokom,
mladini in drugim skupinam. ZZSP je edino slovensko društvo, ki s svojo dejavnostjo v celoti
pokriva polje socialne pedagogike v tem prostoru.
Glavni nameni ZZSP so:
– razvijanje strokovnih in znanstvenih izhodišč socialne pedagogike;
– razvijanje metod in tehnik praktičnega socialno pedagoškega dela;
– uveljavljanje strokovnih spoznanj socialne pedagogike v razvijanju in uresničevanju
socialne, šolske, kriminalne in drugih politik;
– obveščanje javnosti o dosežkih, možnostih in spoznanjih socialne pedagogike;
– uveljavljanje poklicnih standardov, poklicne etike ter poklicne avtonomije na
področju socialne pedagogike;
– razvijanje in spodbujanje interdisciplinarnega dela in povezovanja različnih strok pri
obravnavanju otrok, mladostnikov ter marginaliziranih in prikrajšanih skupin
prebivalstva;
– prirejanje strokovnih srečanj in oblik nadaljnjega usposabljanja v obliki posvetovanj,
seminarjev, konferenc, kongresov, predavanj in drugih načinov;
– izdajateljska dejavnost, publiciranje in spodbujanje založniške dejavnosti na področju
socialnopedagoškega in drugega sorodnega strokovnega dela;
– in drugi.
Osrednje dejavnosti ZZSP so:
— informiranje in povezovanje članov in zainteresirane javnosti na področju socialne
pedagogike na nacionalni in mednarodni ravni,
— uveljavljanje strokovnih spoznanj socialne pedagogike v razvijanju in uresničevanju
socialne, šolske, kriminalne in drugih politik,
— prirejanje strokovnih srečanj in oblik nadaljnjega usposabljanja v obliki posvetovanj,
seminarjev, konferenc, kongresov, predavanj in drugih načinov

— nuditi strokovni okvir in podporo pri izvajanju raznih projektov članov in sekcij,
— izdajateljska dejavnost, publiciranje in spodbujanje založniške dejavnosti,
— preventivno in prostovoljno delo.

1.2 OPIS RAZVOJA ZZSP
(dr. Andreja Grobelšek)
ZZSP je bilo ustanovljeno konec leta 1996. V letu 1997 je potekal Pharov projekt, tekom
katerega je bila osnovana materialna baza delovanja ZZSP. V tem letu je ZZSP začelo izdajati
tudi revijo Socialna pedagogika, kar je do danes ostala temeljna in najbolj redna dejavnost.
ZZSP je organiziralo nekaj znanstvenih kongresov in mednarodnih posvetov, več strokovnih
seminarjev, izvajalo projekte prostovoljnega in razvojnega socialno pedagoškega dela in
izdajalo poleg revije še druge publikacije. V okviru ZZSP občasno deluje tudi več sekcij.

1.3 PREDSTAVITEV VODSTVA IN ORGANOV ZZSP
(Tea Vukomanović)
Najvišji organ ZZSP je skupščina, ki jo sestavljajo vsi člani. Na redni letni skupščini, ki je
potekala v marcu 2019, smo izpeljali tudi redne volitve v organe ZZSP.
ZZSP vodi predsednik/ca v mandatni dobi dveh let. Predsednik/ca ZZSP je hkrati
predsednik/ca izvršnega odbora. Predsednik/ca predstavlja in zastopa ZZSP ter opravlja in
sklepa pravne in druge posle, pri delu pa upošteva smernice in navodila izvršnega odbora ter
sklepe skupščine. Predsednik/ca sklicuje in vodi izvršni odbor ter je odredbodajalec v
finančnem in materialnem poslovanju združenja. Od marca 2019 dalje je predsednica Tea
Vukomanović.
Izvršni odbor je izvršilni organ skupščine, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in
administrativna dela ter vodi delo ZZSP med dvema skupščinama po programu in sklepih
sprejetih na skupščini. Izvršni odbor ima poleg predsednika, ki je član Izvršnega odbora po
funkciji, še štiri druge člane. V skladu s 16. členom statuta ZZSP so člani izvršnega odbora tudi
predstavniki sekcij. Poleg predsednice so bili člani izvršnega odbora v letu 2020 še Helena
Grbec, Simona Lanišek, Karmen Mikek, Nives železnik, Vesna Hladnik (predstavnica sekcije
socialnih pedagoginj in pedagogov v šoli) in Tina Kralj (predstavnica sekcije za
institucionalno vzgojo). Izvršni odbor je tako štel 7 članov.
Nadzorni odbor spremlja zakonitost dela vseh organov ZZSP, nadzira finančno in materialno
poslovanje ZZSP ter sproti obvešča izvršni odbor. Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov.
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Naloge nadzornega odbora so v letu 2020 opravljali dr. Denis Grcić, Rok Demšar in Hana
Košan.
Častno razsodišče vodi postopek in odloča o disciplinski odgovornosti članov, o kršitvah
etičnih pravil socialno pedagoškega dela, obravnava medsebojne spore oziroma konflikte in
druge sporne vrste ravnanja oziroma opustitve članov združenja. Častno razsodišče
sestavljajo trije na skupščini izvoljeni člani. V letu 2020 so častno razsodišče sestavljali
dr. Bojan Dekleva, dr. Andreja Grobelšek in Damjan Habe.
Društvo za namene svojega strokovnega delovanja izdaja strokovno revijo Socialna
pedagogika. S tem v zvezi ustanovi uredniški odbor revije. Člane uredniškega odbora
(uredništva) na predlog izvršnega odbora imenuje in razrešuje skupščina Združenja. Tudi
odgovornega urednika imenuje in razrešuje skupščina, na predlog izvršnega odbora
Združenja in s predhodno pridobljenim mnenjem uredniškega odbora. Glavni urednik v letu
2020 je bil dr. Matej Sande.
Administratorska in tajniška dela je v letu 2020 opravljala Katarini Volarič.
Za spletno stran in družbeno omrežje Facebook je skrbela Marina Ristić.
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2 PREGLED DEJAVNOSTI V LETU 2020

2.1 SPLOŠNO O DELOVANJU ZZSP
(Tea Vukomanović)
V letu 2020 se je izvršni odbor sestal na 10 sestankih. Poleg članov IO so bili prisotni še
nekateri drugi člani, ki so izrazili interes za sodelovanje. Največ smo se posvečali grajenju
spletne identitete in kako ZZSP približati članom ter organizaciji, izvedbi in evalvaciji
kongresa. Velik del komunikacije je potekal preko elektronske pošte, sprotne stvari smo tako
reševali tudi korespondenčno.
Administratorska in tajniška dela je v letu 2020 opravljala Katarina Volarič, računovodske
storitve pa Frančiška Primožič, IPMA d.o.o., Ljubljana.
Delujejo
kontaktni
e-naslovi
ZZSP
(info@zzsp.org;
izvrsni.odbor@zzsp.org;
nadzorni.odbor@zzsp.org; castno.razsodisce@zzsp.org; kongres@zzsp.org).
Ob koncu leta 2020 je imelo društvo 450 članov/ic in 48 naročnikov revije med pravnimi
osebami.

2.1.1 Kratek pregled dejavnosti
V letu 2020 smo v Združenju izpeljali naslednje dejavnosti:
— V dveh dvojnih številkah smo izdali revijo Socialna pedagogika, podrobnosti so v
nadaljevanju poročila.
— Aktivna je bila Sekcija za institucionalno vzgojo, podrobnosti so v nadaljevanju
poročila.
— Aktivna je bila Sekcija socialnih pedagoginj in pedagogov v šoli, podrobnosti so v
nadaljevanju poročila.
— Študentska sekcija je bila ustanovljena na občnem zboru 2017. Kljub začetnim
pobudam in energiji ob ustanovitvi, zaradi različnih obveznosti študentov ni prav
dobro zaživela. V letu 2020 so potekala prizadevanja za aktivacijo sekcije in promocija
sekcije med študenti.
— Dejavnost na spletu: poleg spletne strani ter FB-strani in FB-skupine smo letos
pričeli tudi z organiziranjem in izvajanje socialno pedagoških spletnih refleksij.
Podrobnosti so v nadaljevanju poročila.
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— Organizirali in izvedli smo kongres, ki je tokrat potekal preko spleta in nam je
predstavljal velik organizacijski izziv. Povratne informacije udeležencev so bile
večinoma pozitivne. Podrobnosti predstavljamo v nadaljevnaju poročila.
— S člani Združenja smo redno komunicirali preko elektronske baze s pošiljanjem
predlogov, pobud, vabil in informacij.
— Organi združenja so se sestajali na rednih sestankih. Opravljali smo tekoča dela in
izvedli nekaj sprememb v društvu. Največ časa in energije smo namenjali organizaciji
in izvedbi kongresa.
— 12. 6. 2020 smo MIZŠju poslali nekaj kritik in predlogov glede sprememb in
dopolnitev Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v
nazive. Odgovora nismo prejeli. Smo pa prejeli nekaj pozitivnih odzivov članic pohvale in zahvale za naše delo. To nam resnično veliko pomeni, še zlasti zato, ker smo
v to vložili precej časa in energije - v času dopustov, po tem zelo kaotičnem in
napornem šolskem letu. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive je bil 21. 8. 2020 objavljen
v uradnem listu. Nekaj naših pripomb je bilo upoštevanih.

2.2 REVIJA SOCIALNA PEDAGOGIKA - LETNIK 2020
(dr. Matej Sande)
Revija Socialna pedagogika je v letu 2020 izhajala redno v dveh dvojnih številkah v skupnem
obsegu 329 strani. Revija je izhajala v skladu s prijavo na javni razpis, kjer smo predvidevali
izdajo dveh dvojnih številk (julij in december) v skupnem obsegu 393 strani in v skupni
nakladi 1100 izvodov. Obseg letnika je bil nekoliko nižji, kot je bilo prijavljeno v prijavi na
razpis ARRS. Skupaj smo v letu 2020 z izvodi za naročnike, avtorje in obveznimi izvodi za
NUK izdali 1100 izvodov. Obe številki sta bili v skladu s pogodbo o financiranju ob izdaji
poslani na naslov ARRS, digitalna izvoda revije pa sta bila oddana na portalu Svarog (dLib) in
sta prosto dostopni na spletu. V celotnem letniku smo objavljali večinoma znanstvene in
pregledno znanstvene članke, v skladu s poslanstvom revije pa smo vključevali tudi objave
relevantnih strokovnih člankov. Vsi članki so šli skozi postopek vrstniške recenzije, avtorji
pa so pred objavo prispevkov izrazili strinjanje s kodeksom etike v založništvu COPE.
Uredniški progam za leto 2021 izhaja iz vsebinske zasnove revije, ki je bila sprejeta na
začetku leta 1997 in dopolnjena na dosedanjih sestankih uredniškega odbora. Revija bo
temeljno pozornost namenjala razvijanju teoretičnih in strokovnih osnov socialno
pedagoškega dela, posebej pa člankom, ki bodo prispevali k novim, doslej manj razvitim in
poznanim področjem socialno pedagoškega dela (npr. delu v predšolski vzgoji, metodam in
pristopom v zvezi z integrativnim obravnavanjem oseb s posebnimi potrebami, delu na
področju drog, preventivnim programom, nasilju, delu z migrantskimi populacijami, ipd.) ter
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razvijanju interdisciplinarnosti. V letu 2021 načrtujemo objave člankov iz različnih tematskih
področij, velik del prostora pa je že zapolnjen z recenziranimi članki domačih in tujih
avtorjev. V letu 2021 smo še vedno v postopku ocene za mednaroni indeks ESCI.
Pomembna sprememba v izdajanju revije bo v letu 2021 prehod iz tiskane na digitalno izdajo,
saj smo na javnem razpisu ARRS prejeli samo 14 % sredstev preteklega obdobja
sofinanciranja. Razlog za manjše financiranje je bil, da revija Socialna pedagogika ni uvrščena
v ustrezne tuje baze podatkov (SCI, Scopus), kar je pomenilo manj točk na razpisu in manjše
financiranje. Revija tako v svojem 25 letu izhajanja ne bo več na voljo v tiskani obliki. V skladu
s tem predlagam IO ZZSP razmislek o načinu izhajanja revije v prihodnje in pripravi strategije
prehoda na digitalno obliko s prenovo spletne strani in sistema naročanja. V letu 2021 je
načrtovana tudi menjava urednika in postopen prehod in predaja dela do konca leta.

2.3 POROČILO O DELOVANJU SEKCIJE SOCIALNIH PEDAGOGINJ IN PEDAGOGOV V ŠOLI
(SSPŠ)
(Vesna Hladnik)
Odbor Sekcije so v letu 2020 sestavljale Vesna Hladnik (predsednica), Simona Zaletel, Alja
Zorman, Vikica Ladinik, Barbara Gregorič, Tamara Gorenc in Saša Borovnik.
Sekcija socialnih pedagoginj in pedagogov na dan 11. 2. 2021 šteje 145 članov.
Strokovna srečanja
V letu 2020 smo izpeljali dve srečanji.
Srečanje 7. 2. 2020
Nov krog srečanj smo začeli 7. 2. 2020, na Pedagoški fakulteti, kjer sta dr. Mija Marija
Klemenčič Rozman in dr. Olga Poljšak Škraban za nas pripravili delavnico z naslovom
“Sodelovanje z družinami v kontekstu vzgojnoizobraževalnih zavodov. “Procesi sodelovanja
z družinami so dinamični procesi. V različnih obdobjih tega procesa in včasih celo na enem
samem srečanju se udeleženi lahko znajdemo na kontinuumu različnih občutij prijetnoneprijetno,
uspešno-neuspešno,
vključeno-nevključeno,
učinkovito-neučinkovto,
upoštevano-neupoštevano ipd. Na to dinamiko občutno vplivajo kontekstualni vidiki
procesov sodelovanja, sta zapisali avtorici delavnice. Na delavnici smo skozi različne
aktivnosti poskušale na lastnem izbranem primeru prepoznavati in razvijati kontekstualno
občutljivost za nadaljevanje procesa sodelovanja z družinami.
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Srečanje 20. 11. 2020
Glede na to, da smo se bili tudi v sekciji primorani prilagoditi na aktualno dogajanje
(epidemija in ukrep prepovedi združevanja), smo za tokratno srečanje naših članov uporabili
virtualni prostor aplikacije Zoom.
Obisk Centra za sluh in govor Maribor ter predstavitev Pilotnega projekta Strokovni center
za avtizem smo že dolgo načrtovali, pa nam tega prej nikakor ni uspelo izpeljati. Prednost
tega, da smo predstavitev pilotnega projekta izvedli preko spleta 20. 11. 2020 je, da se je
dogodka uspelo udeležiti največ članov sekcije do sedaj.
Alenka Werdonig, Ksenija Bruher in Sabina Mujkanović so nam skozi svoje predstavitve z
različnih področij približale področje dela z otroki z avtizmom. Alenka Werdonig je kot vodja
pilotnega projekta podrobneje predstavila izhodišča za izvedbo projekta, sam potek z
aktivnostmi ter ugotovitve, ki so podlaga za načrtovanje dela za naprej. Ksenija Bruher je z
izkušnjami iz delovne in fizioterapije predstavila terapijo senzorne integracije za otroke z
avtizmom. Sabina Mujkanović pa je kot socialna pedagoginja predstavila primer dobre
prakse pri delu z otrokom z avtizmom in njegovimi vrstniki. Po vsaki predstavitvi so bile
izvajalke na voljo tudi za vprašanja udeležencev.
Ob koncu srečanja smo ugotavljali, da je tema delo z otroki z avtizmom zelo aktualna in
udeleženci so bili zelo zadovoljni s strnjenimi in predvsem uporabnimi informacijami, s
katerimi so nam predavateljice še osvetlile to področje.
Ostale aktivnosti
— Dne 27. 11. 2020 je bilo na elektronske naslove Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport (MIZŠ ), Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, Sektor za
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, Varuha človekovih pravic in Združenja
ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva poslan dopis s strani Sekcije
socialnih pedagoginj in pedagogov v šoli, ki je opozarjal na učence, ki so se s šolanjem na
daljavo znašli v stiski. Pozvali smo naslovnike, da se šole vsaj delno čim prej odprejo za
otroke v stiski (za tiste, ki doma doživljajo oz. so priče nasilju; ki imajo učne težave; ki
potrebujejo spodbudno učno okolje; ki potrebujejo svetovalni pogovor z zaupanja vredno
osebno v šoli …). V kratkem času smo dobili odgovor iz MIZŠ, Sektorja za izobraževanje
otrok s posebnimi potrebami, ki so podprli našo pobudo, a podali odgovor, da je odpiranje
šol stvar Vlade RS in da na MIZŠ tovrstnih odločitev ne morejo sprejemati. V februarju
2021 smo prejeli še odgovor Varuha človekovih pravic. Odgovor njemu še sledi.
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— Z Janijem Prgićem oziroma njegovim podjetjem smo se povezali v akciji cenejšega nakupa
njegove knjige Najboljše timske igre, ki je zelo koristna pri delu s skupinami. Akcijski
nakup je bil na voljo vsem članom Sekcije.
Evalvacija ciljev
Načrtovali smo izpeljavo treh strokovnih srečanj, a tega cilja v letu 2020 nismo dosegli.
Epidemiološka situacija v državi je otežila organizacijo strokovnih srečanj. Smo pa aktivno
sodelovali na 8. kongresu socialne pedagogike.
Strokovne vsebine med seboj uspešno delimo tako preko Google skupine kot tudi v Facebook
skupini, ki je namenjena izključno članom sekcije.
Za širjenje glasu in promocije SSPŠ smo skrbeli predvsem na raznih aktivih v okviru naših
služb in ob ostalih priložnostih, kjer smo se družili z ostalimi kolegicami in kolegi naše stroke.
Tudi v letošnjem letu smo v Sekciji lahko za namen pogostitve udeleženk in udeležencev
srečanj porabili finančna sredstva, ki smo jih pridobili s pomočjo zgoraj omenjenega
plačljivega strokovnega srečanja (kotizacija za vsako srečanje je znašala 5 eur na
udeleženko/ca). Prvo srečanje v letu 2020 je bilo plačljivo, drugo pa brezplačno, saj je
potekalo preko spleta.
Načrtovanje/vizija v letu 2021:
— izpeljava najmanj treh strokovnih srečanj v letu 2021, ki bodo del plačljivega
seminarja (v skupnem obsegu najmanj osem ur), za katerega bodo udeleženci prejeli
potrdilo ovrednoteno s točkami za napredovanje strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju v naziv,
— doseči čim več socialnih pedagoginj in pedagogov, ki delajo v šolah, z namenom
skupnega sodelovanja v sekciji,
— nadaljevanje širjenja zavedanja in promocije socialne pedagogike s pomočjo
raznolikih
— aktivnosti.

2.4 POROČILO O DELOVANJU SEKCIJE ZA INSTITUCIONALNO VZGOJO
(Tina Kralj)
Odbor sekcije v letu 2020 so sestavljali: Tina Kralj (predsednica), Dominika Pajnik, Peter
Steničnik, Damjan Habe, Staša Sitar, Katja Sitar
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Sekcija trenutno šteje 20 članov.
V letu 2020 je sekcija za institucionalno vzgojo aktivno delovala, a je na delovanje močno
vplivala epidemija covid-19, ki nam je onemogočala delovanje na način, ki smo si ga zastavili
za tekoče koledarsko leto.
Oblikovala se je dokaj stalna skupina članov, ki so se redno udeleževali vseh sklicanih
aktivnosti.

Strokovna srečanja
V letu 2020 smo izpeljali tri srečanja: 5. 2., 12. 10. in 8. 12. 2020.
Na februarskem srečanju smo se srečali v prostorih PeF Ljubljana in se dogovorili o načinu
delovanja sekcije v prihodnje, predvsem z vidika namena in pričakovanj aktivnih članov
sekcije. Dogovorili smo se tudi o načinu srečevanja, in se strinjali, da bi se dobili 4x v šolskem
letu, vsako srečanje bi izpeljali v prostorih vzgojnih zavodov in mladinskih domov, saj smo se
strinjali, da je smiselno, da si člani sekcije ogledamo tudi ustanove, kjer smo zaposleni, ter
tako še bolje spoznamo naš način in pogoje dela. Zastavili smo si tudi cilj, da bomo aktivno
spremljali aktualno dogajanje na našem strokovnem področju ter se po potrebi ustrezno
odzivali.
Po februarskem srečanju je sledil daljši premor, saj nas je vse presenetila razglašena
epidemija in s tem zelo spremenjen način dela v naših ustanovah, srečevanje v fizični obliki
ni bilo mogoče.
Novo šolsko leto smo vsi začenjali polni optimizma in upanja, da se spomladanske razmere
ne bodo ponovile, a smo se kmalu ponovno znašli v razmerah razglašene epidemije in šolanja
na daljavo ter prepovedanih fizičnih stikih. Tako smo se odločili, da prihodnja srečanja
organiziramo preko spleta.
Oktobrsko srečanje je bilo tako v veliki meri namenjeno izmenjavi izkušenj iz prvega vala
epidemije, ko je v zavodih vladala negotovost, strah in zmeda. Vsak od udeležencev je podelil
tudi izkušnje šolanja na daljavo. Ugotovili smo, da je bilo delovanje zavodov v tistem obdobju
zelo neenako, od tega da so bili eni popolnoma ali skoraj popolnoma zaprti in so otroke in
mladostnike usmerjali domov, v zavodu je delovala na primer ena dežurna skupina, do tega
da so bili drugi cel čas odprti in so imeli otroke in mladostnike neprestano v skupinah in jih
niso puščali domov.
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Podelili smo si tudi izkušnje glede izplačila dodatkov za spomladansko epidemijo, saj smo
dobili informacije, da po vseh zavodih niso bili enako izplačani.
Ker na dan srečanja še ni bila razglašena epidemija in je šolanje za vse še potekalo v šolah
smo si želeli, da bi tako tudi ostalo, saj smo se strinjali, da je to za otroke in mladostnike
najbolj optimalno.
Na srečanju v mesecu decembru smo nekaj časa namenili izkušnjam jesenskega vala
epidemije, saj je to v zelo veliki meri zaznamovalo naše delovanje. Pojavljale so se tudi že
posamezne okužbe v zavodih in s tem povezane karantene, s čimer se v preteklem obdobju
še nismo srečevali. Zelo nas je zanimalo, kako smo se soočali s tovrstnimi situacijami, saj tudi
tu ni bilo vzpostavljene enake prakse.
Del srečanja smo namenili tudi novemu zakonu ZOOMTVI, predvsem dopolnilu o normativih
in standardih, ki so se takrat sprejemali, ter drugim aktualnim temam, dogodkom. Vsak je
izpostavil tudi teme, ki so najbolj aktualne po posameznih zavodih (droge, duševne motnje,
agresija, sodelovanje s CSD, sodišči ...), katerim bi bilo potrebno nameniti več časa za
diskusijo.
Posvet
Kljub epidemičnim razmeram, smo v mesecu februarju (13. 2. 2020) uspešno izpeljali posvet
»Kje nas šola žuli?«, ki je bil namenjen predvsem izmenjavi izkušenj, dobrih praks in težav na
področju izobraževanja otrok in mladostnikov, ki so nameščeni v vzgojne ustanove. Posveta
se je udeležilo okrog 50 strokovnih delavcev iz 8 Vzgojnih zavodov in Mladinskih domov iz
vse Slovenije. Strokovni delavci iz VZ Kranj, MD Malči Beličeve, ZVI Logatec, VIZ Smlednik,
MD Jarše in MD Maribor so imeli na posvetu tudi aktivni prispevek, kar pomeni, da so
predstavili aktualno stanje na področju šolanja otrok in mladostnikov, nameščenih v njihove
vzgojne ustanove. Na podlagi posveta je nastalo tudi poročilo, ki bo objavljeno v Ptičkih brez
gnezda.
Evalvacija ciljev
Cilji, postavljeni za leto 2020 so bili:
— izpeljava posveta o izobraževanju otrok in mladostnikov, ki so nameščeni v vzgojne
ustanove s povabilom k sodelovanju vseh vzgojnih zavodov in mladinskih domov v
Sloveniji,
— organizacija 4 strokovnih srečanj sekcije (januar, april, oktober, december),
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— odzivanje na aktualne teme, povezane z otroci in mladostniki, ki so nameščeni v
vzgojnih zavodih in na druge, s strokovnim področjem povezane teme,
— nadaljevanje aktivnosti za pridobitev novih članov.
Ugotavljamo, da smo cilje skoraj v celoti realizirali, odpadlo je le srečanje v aprilu, zaradi
epidemičnih razmer. V tistem obdobju je bilo še veliko negotovosti, tudi srečevanje preko
elektronskih medijev še ni bilo tako razširjeno, kot je postalo v jesenskem času.
Vsa realizirana srečanja pa so bila plodna, izmenjava je bila bogata in zelo pomembna, saj
smo se soočali z razmerami, ki so nam bile vsem neznane, poleg tega so bile prakse delovanja
zelo različne in so nam informacije o načinu delovanja v drugih zavodih zelo koristile.
Žal nismo mogli izpeljevati srečanj v različnih zavodih, kar pa ostaja pomemben načrt tudi za
naprej in ga bomo udejanjili takoj, ko bodo razmere to varno omogočale.
Načrtovanje/vizija v letu 2021:
— organizacija 4 strokovnih srečanj sekcije (februar, april, oktober, december),
— odzivanje na aktualne teme, povezane z otroci in mladostniki, ki so nameščeni v
vzgojnih zavodih in na druge, s strokovnim področjem povezane teme,
— poseben poudarek na spremljanje izvajanja novega zakona ZOOMTVI in s tem
povezanega oblikovanja Strokovnih centrov na nivoju celotne države (morda
ponovna organizacija posveta, če bo to smiselno),
— nadaljevanje aktivnosti za pridobitev novih članov,
— izbor novega vodstva sekcije.

2.5 POROČILO O DEJAVNOSTI NA SPLETU
(Marina Ristić)
Spletna stran je prenovljena, bolj statična. V leto 2020 je bilo na strani 20 prispevkov. Večji
del spletne strani smo namenili 8. kongresu, pod tem zavihkom je bilo veliko objav in
popravljanja zaradi spreminjajočih se razmer – epidemije. Objavljali smo tudi članke.
FB-stran je bila bolj ažurna in dinamična. Spremlja jo skoraj 700 oseb. Običajno objave
dosežejo okrog 500 oseb.
FB-skupina Socialni/e pedagogi/inje v Sloveniji ima 654 članov. Občasno so člani bolj aktivni
in več komentirajo. Večinoma pa so člani le lurkerji – opazovalci.
V letu 2020 je bilo nekaj več kot 250 objav v skupini.
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Nekaj več kot 530 članov je bilo aktivnih.
Najbolj aktivni so bili ob objavah: Vabilo za ogled filma Razbijalka sistema, objava o odprtih
vzgojnih zavodih ves čas epidemije, spletni pripomočki, razpisi za delovna mesta…
Socialnopedagoške spletne refleksije
Ob zaprtju šol in vsesplošnem zapiranju vsega zaradi epidemije se nam je porodila ideja, da
bi se povezovali preko spleta in si nudili oporo, podporo, soustvarjali vmesne prostore
srečevanja. Tako smo v letu 2020 izpeljali 4 spletna srečanja, vsako je trajalo 1 uro in pol.
Srečanji sta organizirali in moderirali Marina Ristić in Tea Vukomanović.
— Aprilsko srečanje: Ostanimo fizično oddaljeni, ampak socialno povezani.
— Majsko srečanje: Podpora in opora ob vračanju nazaj v šole.
— Junijsko srečanje: Vrnitev nazaj v šole in DSP (vsebinski prispevek: Nataša Škrinjar).
— Decembrsko srečanje: Digitalno in socilanopedagoško (vsebinski prispevki: Duši
Kumer, Andreja Grobljšek, Hana Košan in Taja Rušnjak).
Udeleženk na posameznih srečanjih je bilo od 6 do 24.

2.6 8. SOCIALNOPEDAGOŠKI KONGRES
(Hana Košan in Helena Grbec)
8. kongres socialne pedagogike smo sprva načrtovali med 15. in 17. oktobrom 2020 na Rogli.
Zaradi epidemioloških razmer in upoštevanja priporočenih ukrepov smo morali kongres žal
prestaviti na splet. Le-ta je potekal 16. in 17. oktobra 2020 preko aplikacije Zoom, pred tem
pa je bilo obvezno tudi delo od doma.

SLIKA 1: Logo kongresa

8. kongres socialne pedagogike je
nosil naslov SKUPNOST V ČASU
INDIVIDUALIZMA. Če se zazrem
nazaj v čas sestankovanj in
iskanja teme (ter priprave
samega kongresa), se je tema
skupnosti
zdela
skorajda
neizbežna, četudi nam je ob njej
venomer odzvanjal njen t. i.
proti-pol individualizem. Mogoče
pa tema deluje neizbežno tudi za
to, ker se je (skoraj preroško)
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tematika skupnosti v naslednjih mesecih leta 2020 pokazala kot sila pomembna, tudi za našo
stroko socialne pedagogike.
Skupnost je osrednji socialno pedagoški koncept, ki definira njena teoretična in praktična
prizadevanja in našo stroko dela posebno v primerjavi s sorodnimi strokami. V vabilu k
oddaji prispevkov sta v imenu programskega odbora dr. Bojan Dekleva in dr. Špela Razpotnik
zapisala, da je v vse bolj kompleksni družbi pomembno vzdrževati stalno odprto polje
refleksije naših življenj in stroke in da je kongres priložnost za skupno razmišljanje in
konceptualizacijo spreminjajočih se razmerij med skupnostjo in individualizmom.
Da bi ohranili čas, zbranost in
energijo udeleženk_cev se je
programski odbor odločil, da
bodo v živo preko spleta
potekala plenarna predavanja
in delavnice, medtem pa smo
avtorice in avtorje referatov
prosili, da vnaprej posnamejo
svoj prispevek. Le-tega smo si
lahko doma v miru pogledale_i
ter se na same kongresu bolj
SLIKA 2: Potek kongresa prek spleta
posvetile_i
diskusiji
in
izmenjavi izkušenj.
Odvila so se tri plenarna predavanja, šest delavnic, 33 prispevkov – referatov ter ena okrogla
miza s tremi prispevki. Plenarna predavanja so se neposredno dotikala teme kongresa ter jo
tudi postavljala v aktualni čas, v čas »socialne distance« in virtualnih skupnosti.
Referati so teme skupnosti (in individualizma) postavljali v različne institucije, organizacije,
prostore, skupine ipd. Veliko je bilo presečnih tem, nekateri prispevki pa so temo osvetlili
tudi z (mogoče na prvi pogled) drugačne ali nove perspektive, z zanimanjem smo poslušali
tudi referate, ki so bili bolj osebno naravnani.
Nekatere delavnice so dopuščale izvedbo preko spleta in tako prinesle neko novo izkušnjo
praktičnega in izkustvenega dela. Žal pa smo nekatere že prijavljene delavnice morali
odpovedati oziroma jih uvrstiti na kakšno drugo srečanje, ki ga bomo lahko zopet organizirali
v živo.
Okrogla miza se je za konec dotaknila prav naše socialnopedagoške skupnosti in tudi
samokritično pogledala, kako kot skupnost delujemo včeraj, danes in kam si želimo iti jutri.
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Med samim kongresom je
na skupnem dokumentu, na
t.i. tržnici pripomočkov
potekala
izmenjava
pripomočkov,
ki
jih
uporabljamo pri svojem
delu. Prav tako nam je splet
omogočal, da smo v
skupnem dokumentu sproti
reflektirale_i
dogajanje,
delile_i vtise, komentarje,
pomisleke, kar je kongresu
dodali še posebno živost in
občutek soustvarjanja in povezovanja.

SLIKA 3: Spletna tržnica pripomočkov

V večernem programu kongresa smo si ogledale_i posnetek cirkuške predstave Združenja
Cirkokrog, prav tako pa je večer bil namenjen druženju in klepetanju v manjših spletnih
sobicah.
Vesele_i smo bili, da smo se zopet med socialnopedagoškimi okni srečale_i in gradile_i
skupnost članic in članov socialne pedagogike. Mnoge_i komaj čakamo, da se vidimo v živo
na kakšnem pokongresnem dogodku.
Programski in organizacijski odbor 8. kongresa: Darja Barborič Vesel, Saša Borovnik, dr.
Bojan Dekleva, Rok Demšar, Helena Grbec, Vesna Hladnik, dr. Andreja Grobelšek, Ines
Jaušovec, Hana Košan, Tina Kralj, dr. Karmen Mikek, Alenka Oblak, dr. Špela Razpotnik,
Marina Ristić, Katarina Volarič, Tea Vukomanović, Simona Zaletel, Alja Zorman in Nives
Železnik. Sekretarka kongresa: Katarina Volarič
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2.6.1 Evalvacija 8. kongresa socialne pedagogike na podlagi evalvacijski vprašalnikov

PREGLEDNICA 1: Udeleženke_ci
Status
Študent_ka
Zaposlen_a
Brezposeln_a
Upokojen_a
Drugo
Skupaj

F
24
68
2
1
2
97*

v%
24,7
70,1
2,1
1,0
2,1
100,0

F
14
12
9
5
5
3
2
2
14
66

v%
21,2
18,2
13,6
7,6
7,6
4,5
3,0
3,0
21,2
100,0

*v seštevek niso zabeležene_i člani_ce Cirkokroga

PREGLEDNICA 2: Zaposleni na področju:
osnovna šola
vzgojni zavod, mladinski dom
visokošolske izobraževalne ustanove
srednja šola
nevladne organizacije
centri za socialno delo
dijaški dom
vrtec
drugo/nerazvrščeno
Skupaj

PREGLEDNICA 3: Ocena zadovoljstva
Prosimo, da na spodnji lestvici označite v kolikšni meri ste bili zadovoljni z navedenimi
postavkami, kjer ocena 1 predstavlja "Splo nisem bil_a zadovoljen_a" in 5 - "Zelo sem
bil_a zadovoljen_a."
povprečna ocena
N
Splošna organizacija kongresa
4,8
58
Obveščanje pred kongresom
4,8
58
Višina kotizacije
4,2
57
Vsebina
4,4
58
Spremljevalni program
4,0
58
Kongres v spletni obliki
4,0
58
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— Predavanje z največ prejetimi glasovi: Rok Gumzej: Virtualne skupnosti - mladi v iskanju
pozornosti (38).
— Delavnici z največ prejetimi glasovi: Gregorič Barbara: Dodatna strokovna pomoč kot
priložnost učenja socialnih veščin v skupini učencev prve in druge triade (12) in Potočnik
Špela: Kolo ravnovesja - od individualnega k skupinskemu (12).
— Referati z največ prejetimi glasovi: Farkaš Manca: Doživetje v naravi (samospoznavanje
in krepitev odnosov med osnovnošolci z metodo doživljajske pedagogike) (16), Dekleva
Bojan: Ustvarjanje skupnosti na podpornih skupinah za slišanje glasov (15), Grobelšek
Andreja: Svetovalni odnos (15), Poljanec Andreja, Greif Polona: Čustveni stik kot temeljna
intervenca pri delu z mladostniki (15).
— Udeleženke_ci z aktivnim prispevkom so izpostavili, da so se čutile_i podprte_i pri
pripravi digitalnega prispevka. Veliko pohval je prejel organizacijski odbor za
organizacijo kongresa, ki je potekal tekoče. Izražena je bila želja po večjem sodelovanju
med primorsko in ljubljansko fakulteto.
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3 FINANČNI DEL
3.1 FINANČNO POROČILO ZA LETO 2020
(Katarina Volarič in Frančiška Primožič)
Vodenje računovodstva (in s tem povezana tajniška opravila: vodenje baz članov in
naročnikov ter vodenje dokumentacije) sta v letu 2020 vodili Katarina Volarič in Frančiška
Primožič, IPMA d.o.o., Ljubljana
Združenje je na koncu leta 2020 razpolagalo s 43.731,45 EUR denarnimi sredstvi, kar je za
2.954,80 EUR več kot na začetku leta. Poslovnih terjatev na koncu leta je bilo 1.156,79 EUR.
Terjatve do kupcev se nanašajo na izdano revijo.
Od države (MVZT) je bilo v letu 2020 pridobljenih dotacij v višini 6.398,20 EUR (za revijo).
Druga dva velika vira prihodkov sta članarine v znesku 2.291,00 EUR (konec leta 2020: 450
članov/ic) in naročnine na revijo s strani institucij v znesku 425,00 EUR (konec leta 2020: 48
naročnikov).

3.1.1 Bilanca 2020
Bilanca stanja je na dan 31. 12. 2020 izkazovala naslednje stanje:

PREGLEDNICA 4: Bilanca stanja za leto 2020
Osnovna sredstva:

0 EUR

Stanje denarnih sredstev:

43.731,45 EUR

Kratkoročne poslovne terjatve:

1.156,79 EUR

Aktivne časovne razmejitve:

0 EUR

Skupaj sredstev:

44.938,61 EUR
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POROČILO O POSLOVANJU V OBDOBJU OD 1.1.2020 DO 31.12.2020
PRIHODKI:

14.078,80 pridobitno
5.165,00

Pridobitni del prihodkov
Prihodki prejeti od članov
članarine
Prihodki iz proračuna
sof. iz proračuna - Javna agenc.za razv.dej.RS
Prihodki iz opravljanja dejavnosti
prihodki od kotizacij za srečanje
prihodki od prodaje revij
sponzorska sredstva
Finančni prihodki
prihodki od obresti
Drugi prihodki
donacije dohodnine - DURS

2.291,00
6.417,68
4.740,00
425,00

205,12

ODHODKI:

16.206,40

Stroški storitev
stroški pisarniškega materiala in drugi material
dnevnice, kilometrina, cestnine, parkirnine
priprava srečanja in predavanja
Stroški poštnih storitev
stroški plačilnega prometa
stoški reklame
stroški drugih storitev
stroški tiskarskih storitev
stroški računov.storitev
Stroški lektoritanja, obkijovnja …
Storitve izvajalcev kulturnih programov
Stroški za občasno delo študentov
Drugi odhodki - pogostitve
Odpis terjatev

Presežek odhodkov nad prihodki

4.740,00
425,00

379,00
492,88
527,00
1.531,15
80,90
69,54
37,11
5.067,03
244,00
5.629,54
300,00
1.051,94
158,31
638,00

-

2.127,60
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PRIHODKI IN ODHODKI PO STROŠKOVNIH MESTIH

SM-10

PRIHODKI- REVIJA
Prihodki od prodaje revije
Sofinanciranje od ARRS
ODHODKI - REVIJA
Stroški tiska
stroški lektoriranja
Stroški priprave za tisk
Uredniško delo
Stroški pošte

Prihodki
Odhodki
6.823,20
425,00
6.398,20
11.520,81
5.067,03
5.202,54

1.251,24

SM-11

PRIHODKI - ČLANARINE

2.291,00

SM-20

PRIHODKI - KONGRES

4.740,00

ODHODKI - KONGRES
Stroški potrošnega materiala
Oblikovanje zbornika
Stroški predavanja
Potni stroški
Stroški izvajalcev kulturnega
programa
SM-30

1.658,82
23,36
427,00
527,00
381,46
300,00

PRIHODKI - ZDRUŽENJE
Donacija dohodnine FURS
Drugi prihodki iz proračuna

205,12
19,48

ODHODKI - ZDRUŽENJE
stroški drobnega inventarja
Stroški pisarniškega materiala
Stroški poštnih storitev
Stroški plačilnega prometa
Stroški računovodskih storitev
Stroški spletne strani

344,00
11,64
279,91
80,90
244,00
69,54

224,60

3.026,77
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Stroški občasnega dela študentov
Potni stroški
Stroški drugih storitev
Drugi odhodki iz dejavnosti
(pogostitve)
Izredni odhodki
SKUPAJ:

1.051,94
111,42
37,11
158,31
638,00
14.078,80 16.206,40
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4 MNENJE NADZORNEGA ODBORA IN SPREJEM POROČILA
Letno poročilo je izvršni odbor obravnaval 19. 3. 2021. Predstavljeno in sprejeto je bilo na
redni letni skupščini ZZSP dne 23. 3. 2021.
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