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ZADEVA: Poro ilo o delu v delovni skupini za pripravo programa za izvajanje
pripravništva v socialnem varstvu v obdobju 2010 do 2014

Na podlagi Sklepa ministra za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivana Svetlika je bila dne
07.10.2009 imenovana delovna skupina, ki je zadolžena za pripravo predloga programa za
izvajanje pripravništva na podro ju socialnega varstva za obdobje 2010 – 2014. V delovno
skupino so bili imenovani predstavniki in predstavnice Socialne zbornice Slovenije, študentk
in študentov Fakultete za socialno delo, ter Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
Klju na naloga delovne skupine je priprava in uskladitev programa za izvajanje pripravništva
na podro ju socialnega varstva za obdobje 2010 -2014, ter priprava vse potrebne
dokumentacije. Program bo sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada na podlagi
Operativnega programa za razvoj loveških virov 2007 - 2013. V okviru programa bo
razpisanih predvidoma 100 pripravniških mest letno za obdobje petih let.
Delovna skupina je aktivna že ve kot tri mesece. Zaradi številnih vsebinskih in formalnih
težav se asovni roki za oddajo dokumentacije nenehno prestavljajo. lani in lanice delovne
skupine so pripravili in obravnavali štirinajst osnutkov programa »Spodbujanje zaposlovanja
iskalcev prve zaposlitve na podro ju socialnega varstva« – »Pripravniki« in sedem osnutkov
javnega razpisa. Program pa bo moral pred za etkom uresni evanja prestati še številne
postopke potrjevanja s strani pristojnih organov. Predlagamo, da se vsi administrativni
postopki in postopki potrjevanja sprožijo v najkrajšem možnem asu.
Predstavnice in predstavniki študentk in študentov opozarjamo, da gre pri problematiki
izvajanja pripravništva v socialnem varstvu za težavo, ki je prisotna že ve let; v preteklosti so
nanjo opozarjale tudi druge pristojne institucije. Rešitve, ki so se pojavile so bile kratkotrajne
in problematike niso reševale sistemsko, temve le delno. Študentke in študentje Fakultete za
socialno delo smo na problematiko aktivno opozarjali v letu 2009, v Državnem svetu RS je
bilo ve razprav na omenjeno temo, v oktobru pa smo organizirali tudi javni shod za
pripravništva v socialnem varstvu.
Poudariti želimo tudi, da je Državni svet RS na svoji 15. redni seji dne 22.04.2009 sprejel
Mnenje k Predlogu za reševanje problematike pripravništva v socialnem varstvu, v katerem je
predlagal Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve naj v dveh mesecih pripravi ukrepe,

ki bodo sanirali nevzdržno stanje glede predpisanega pripravništva socialnih delavcev. Kljub
temu pa problematika ostaja nerešena še danes.
Predstavnice in predstavniki študentk in študentov Fakultete za socialno delo sodelovanje v
delovni skupini razumemo kot ustvarjanje konstruktivnega dialoga, ki bo vodil k
uresni evanju konkretnih rešitev.
Naš cilj je, da se program pri ne izvajati. Študentke in študentje si želimo, da bi delovna
skupina v najkrajšem možnem asu uspešno zaklju ila z svojim delom in da bi prve
diplomantke in diplomanti Fakultete za socialno delo že spomladi pri ele z opravljanjem
pripravništva v socialno varstvenih ustanovah.
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