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Socijalni radnici u političkoj areni:  

iskustva u kreiranju i provođenju socijalnih programa 

Okrugli stol u četvrtak 16. svibnja 2013. godine od 12 sati  

u Europskom domu Zagreb, Jurišićeva 1/1. 

Jedan od zaključaka skupa: „Socijalna skrb u Republici Hrvatskoj - aktualno stanje i izazovi budućeg 

razvoja“ kojeg su 26. veljače 2013. g. organizirale udruge Pragma i Sociativa Nova bio je usmjeren i u 

područje javnog zagovaranja aktivnijeg uključivanja profesionalaca u sustavu socijalne skrbi u kreiranje 

i provođenje socijalnih programa. Razdoblje lokalnih izbora je lakmus papir socijalne opredijeljenosti 

hrvatskih političara, ali i  preispitivanja uloge stručnjaka u političkih procesima.  

Socijalne teme na lokalnim izborima dolaze manje do izražaja nego na nacionalnim, a lokalne teme 

uglavnom pridaju veću važnost komunalnim i infrastrukturnim poslovima (uređenje okoliša, gradnja 

objekata, vođenje komunalnih tvrtki i sl.). Postavlja se pitanje mogu li „socijalne teme“, pitanja poput 

kreiranja i provođenja socijalnih programa i sudjelovanja stručnjaka - socijalnih radnika, biti važne i 

političkoj javnosti i mogu li socijalni radnici biti nositelji takve javne rasprave.  

Socijalni radnici u svijetu imaju vrlo različitu razinu društvenog utjecaja i prihvaćenosti, obrazuju se u 

različitim obrazovnim sustavima pa imaju i različite razine znanje koje koriste u svom radu, oslanjaju se 

na različite etičke standarde i djeluju unutar raznovrsnih - domaćih i međunarodnih organizacija. 

Priroda, ciljevi i misija socijalnog rada kao profesije oblikuju se u različitim smjerovima još od početka 

20. stoljeća. Ti smjerovi ukazuju na socijalni rad kao djelatnost usmjerenu pomaganju ranjivim 

društvenim skupinama na jednoj strani i na socijalni rad kao profesiju usmjerenu promicanju širih 

društvenih promjena na drugoj. Za ovu drugu stranu socijalnog rada politički angažman i aktivizam 

socijalnih radnika nezaobilazno je područje. Iako manje poznato u našoj tradiciji socijalnog rada 

praktična iskustva i teorijski doprinos  iz svijeta pokazuju kako se radi zapravo o veoma dinamičnom 

području socijalnog rada.     

Može li daljnji razvoj prakse i teorije socijalnog rada u Hrvatskoj biti moguć i bez političkog angažmana 

socijalnih radnika i mogu li oni dati osobitost današnjem političkim prostoru, govore uvodničari Skupa 

prof.dr.sc. Nino Žganec sa Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu i predsjednik 

udruge Sociativa Nova i Nedjeljko Marković, dipl. socijalni radnik, predsjednik udruge Pragma.  

Uz uvodničare, na Skupu su pozvani i očekuje se sudjelovanje praktičara - socijalnih radnika, kao i onih  

aktivnih u političkoj „areni“ Hrvatske te saborskih zastupnika zainteresiranih za socijalne teme. 

Ulaz je besplatan, uz obveznu registraciju na PR@udruga-pragma.hr, do 13. svibnja 2013. godine 

putem obrasca. 
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