
    

Vabilo na seminar 

 

ETIČNA PRAKSA V SOCIALNEM DELU:  

MEJE IN MORALNI POGUM 

 

Izvajalka : prof. dr. Kim Strom-Gottfried (Univerza v Severni Karolini, ZDA) 

Sodelavka: doc. dr. Ana M. Sobočan (Fakulteta za socialno delo) 

 

Datum: TOREK, 7. 6. 2016  

od 9.00 do 14.30 na Fakulteti za socialno delo UL, Topniška 31, Ljubljana  

 

Spoštovani! 

Fakulteta za socialno delo vas vabi, da se udeležite predavanja in seminarja / delavnice 
na temo etične prakse v socialnem delu, ki ga bo vodila ena od najpomembnejših 

profesoric iz tega področja v ZDA.  

Opis Čeprav so etične dileme splošna značilnost prakse socialnega dela, pa priložnosti, da 
bi o njih spregovorili v varnem in premišljujočem okolju, niso prav pogoste. Seminar je 
zasnovan tako, da ponuja priložnost premisleka o virih etičnih dilem in načinih, kako z 
njimi ravnati in iskati odgovore nanje. Poleg dilem, ki bi jih morda želele izpostaviti 
udeleženke in udeleženci seminarja, bo posebna pozornost namenjena temi meja v 
strokovnem delu in konfliktih interesov, ki iz njih izhajajo. Na seminarju bomo ugotavljali, 
kako postavljati jasne, primerne in kulturno občutljive meje v primerih, ko so takšni 
konflikti neizogibni. Zadnji del seminarja bo namenjen še tretji dimenziji, poleg 
prepoznavanja dilem in iskanja rešitev: kako dobre odločitve udejanjiti v praksi, kako 
etično delovati? Predavateljica bo premislek namenila temi moralnega poguma in iskanju 
moči za to, kako storiti tisto, kar vemo, da bi bilo prav storiti.  



Teme seminarja 

Identifikacija virov etičnih dilem v praksi socialnega dela 
Osvojitev različnih strategij za ravnanje z etičnimi dilemami 
Zmožnost prepoznavati konflikte interesov in razumeti meje v strokovnem delu 
Zmožnost razlikovati med neizogibnimi in drugimi primeri konfliktov 
Zmožnost uporabiti znanje in spretnosti na posameznih primerih 
Razumeti definicije in primere moralnega poguma 
Zmožnost prepoznavati situacije, kjer je potreben moralni pogum 
Razumeti priložnosti in ovire za etično ravnanje 

  

Program seminarja  

9.00 – 10.45 Predavanje Etične dileme, meje v socialnem delu ter 
moralni pogum za ravnanje 

10.45- 11.00  Odmor za kavo  

11.00 – 12.15 Predavanje in izmenjava 
izkušenj 

Ovire etičnemu ravnanju, izkušnje iz prakse  

12.15 – 12.30 Odmor za kavo  

12.30 – 14.00 Delavnice Delo in razprava o praktičnih primerih, 
indentifikacija virov in krepitev spretnosti  

14.00 – 14.30 Sklepi in evalvacija Povzetki novih znanj in razmislek kako naprej 

 

Ostale informacije 

NA SEMINAR SE PRIJAVITE TAKO, DA IZPOLNITE PRIJAVNICO NA STRANI: 

http://goo.gl/forms/nfYo467XVz 

Rok za prijave na seminar je 1. 6. 2016.  Za ostale informacije lahko pišete tudi na naslov: 

ana.sobocan@fsd.uni-lj.si. Udeležba na seminarju je BREZPLAČNA.                                     

OPOZORILO: Seminar bo potekal v angleškem jeziku (enostavna stopnja).  

Seminar poteka v organizaciji Katedre za socialno pravičnost in vključevanje FSD UL, Sekcije za 

socialno delo pri Slovenskem sociološkem društvu ter Društva za poslovno etiko in etično 

voditeljstvo. 
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O izvajalki 

 

Prof. dr. Kim Strom-Gottfried je po izobrazbi 

socialna delavka, obenem pa je ena od 

najpomembnejših ameriških profesoric in 

raziskovalk za področje etične prakse v 

socialnem delu.  

Svojo poklicno pot je začela v praksi socialnega 

dela, na področjih preventivnega dela, 

okrevanja, terenskega dela, kasneje pa tudi kot 

vodja zavodov in služb za pomoč. Zadnjih 

dvajset let je aktivna predvsem kot profesorica 

socialnega na Univerzi v Severni Karolini, kot 

tudi med socialnimi delavkami in delavci v 

praksi, v obliki svetovanj, usposabljanj, 

treningov in priprav na strokovni izpit. Njena 

osrednja področja raziskovanja in poučevanja 

so etika, izobraževanje in praksa socialnega 

dela. Bila je tudi predsednica ene od sekcij 

vseameriške Zveze socialnih delavcev in delavk 

(National Association of Social Workers), in je 

predsednica programa za usposabljanje in 

podporo vodjem (na Univerzi v Severni 

Karolini). V Sloveniji gostuje tretjič. 

Napisala je več kot 60 knjig, monografij in 

člankov o etiki in praksi socialnega dela, in je 

urednica ali sourednica številnih priročnikov za 

učenje etike in prakso socialnega dela.  

Preteklo leto je prejela najprestižnejšo nagrado 

za področje etike v socialnem delu, ki jo 

podeljuje vseameriška Zveza socialnih delavk in 

delavcev (NASW).  

Prihaja iz najstarejše javne univerze za socialno 

delo v ZDA, ki je obenem tudi ena od treh 

najboljših šol za socialno delo v ZDA. 

 

 
 

 

 


