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Skupnost
CSD Slovenije

• Fakulteta za socialno delo
• Socialna zbornica Slovenije
• Državni zbor, Državni svet in 
  nevladne organizacije

Centri za 
socialno delo
(16)

Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake       
možnosti

V SCSD je vključenih vseh 16 centrov za socialno delo na območju Republike 
Slovenije.

ČLANI
NAŠI



 

V petindvajsetletnem razvoju smo 
Skupnost CSD razvili v močno, strokovno 
in politično neodvisno poslovno 
združenje. Naš skupen interes je razviti 
še močnejšo, neodvisno Skupnost 
CSD, ki bo v sistemu, tako kot do sedaj, 
ena redkih, ki se zavzema za razvoj 
strokovnega dela in ohranitev CSD kot 
osrednjih izvajalcev dejavnosti, hrbtenice 
socialnega varstva. Zato potrebujemo 
kadre in specialistična znanja. Le tako 
bomo lahko skupaj z uporabniki stopali 
                                       na skupno pot 
                                       reševanja številnih 
                                       izzivov, ki jih imajo 
                                       v današnji družbi.

mag. Darija Kuzmanič Korva, 
sekretarka

NAŠA VIZIJA
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Naše poslanstvo je krepitev in razvoj stroke socialnega dela, skrb za 
profesionalno rast in podporo strokovnih delavcev centrov za socialno delo 
ter spodbujanje socialne pravičnosti. Ustanovljena je bila leta 1996.

POSLANSTVO
NAŠE
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 •	 določamo	Katalog	javnih	pooblastil,	nalog	po	zakonu	in	storitev,		ki	jih	 	

	 	 izvajajo	CSD,

	 •	 določamo	standarde	in	normative	za	izvajanje	nalog,

	 •	 organizirano	delujemo	pri	uveljavljanju	skupnih	interesov	članic		 	 	

	 	 pri	oblikovanju	zakonodaje,

	 •	 dajemo	pobude	in	sodelujemo	pri	oblikovanju	in	spremembah		 	 	

	 	 standardov	in	normativov	socialno	varstvenih	storitev,

	 •	 izdajamo	strokovno	glasilo	Bilten	Kaljenje	in	oblikujemo	predloge	za		 	 	

		 	 poenotenje	dela.

NAŠE ZADOLŽITVE

... SKRB ZA KREPITEV IN RAZVOJ

RAZVOJ	STROKE	
SOCIALNEGA	DELA

NAŠE NALOGE



5Skupnost centrov za socialno delo Slovenije

zastopamo interese 
članov, sodelujemo in 
zastopamo interese 
članov pri pripravi 
podlag za izvajanje 
dejavnosti, pri pripravi 
izhodišč za izvajanje 
programov, normativov 
in cen storitev.

Organiziramo različne 
oblike medsebojnega 
srečevanja, strokovna 
predavanja, 
izobraževanja, 
sodelovanja, izmenjave 
izkušenj, spoznavanja 
strokovnega izvajanja 
najrazličnejših strokovnih 
dejavnosti CSD.

ORGANIZACIJA 
DOGODKOV

in strokovna podpora strokovnim delavcem CSD
SKRB ZA PROFESIONALNO RAST

Z analitično obdelavo 
podatkov, pripravo 
razvojnih in drugih 
konceptov, evalvacij, 
strokovnih podlag, 
ocen itd., nudimo 
članicam podporo pri 
uresničevanju skupnih 
interesov pri doseganju 
racionalnejših,

Nudimo strokovno  
podporo in 
organizacijsko pomoč 
CSD.

smoternejših in 
kvalitetnejših rešitev na 
področjih organizacije 
poslovanja, delitve dela, 
razvoja informacijskega 
sistema, razvoja CSD.

ZBIRANJE
PODATKOV

STROKOVNA
POMOČ

Zastopamo člane v 
odnosih do Vlade RS, 
pristojnih ministrstev, 
v Socialni zbornici in 
drugimi strokovnimi 
združenji ter občinami, 
sodelujemo pri 
pripravljanju in 
uveljavljanju kolektivnih 
pogodb ter pri tem 

ZASTOPANJE
ČLANOV

Sodelujemo z 
izobraževalnimi  
ustanovami, ki 
izobražujejo strokovne 
delavce za različna, 
strokovna področja dela 
CSD ter
skrbimo za razvoj kadrov.

Strokovni delavci in 
direktorji se združujejo 
v aktive in delovne 
skupine, kjer usklajujejo 
skupna izhodišča, 
strokovne podlage in 
protokole.

Izdajamo glasilo, 
ki je hkrati oblika 
posredovanja informacij 
članicam in oblikujemo 
bazo znanja za CSD.

SODELOVANJE

OBLIKOVANJE 
PREDLOGOV

IZDAJA GLASILA



Organiziramo	delo	na	skupnih	
projektih,	prijavljamo	projekte	na	
različne	razpise	in	sodelujemo	
pri	pripravi	izhodišč	za	pripravo	
programov	socialnega	varstva.

Sodelujemo	 z	mednarodnimi	
strokovnimi	združenji.

SODELOVANJE

V	OKVIRU	
MEDNARODNEGA
SODELOVANJA

POVEZOVANJE

VKLJUČEVANJE

Vključujemo	se	v	programe	
tujih	izobraževalnih	
organizacij.
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SPODBUJANJE
SOCIALNE 
PRAVIČNOSTI



v Republiki Sloveniji
CENTRI	ZA SOCIALNO DELO  

1.	 Center	 za	socialno	delo	Celje	s	sedežem	v	Celju	 za	
območja	 upravnih	 enot:	 Celje,	 Laško,	 Slovenske	
Konjice,	Šentjur	pri	Celju	in	Šmarje	pri	Jelšah;

2.	 Center	za	socialno	delo	Savinjsko-Šaleška	s	sedežem	
v	Velenju	za	območja	upravnih	enot:	Mozirje,	Velenje	
in	Žalec;

3.	 Center	za	socialno	delo	Južna	Primorska	s	sedežem	
v	Kopru	za	območja	upravnih	enot:	Izola,	Koper,	Piran	
in	Sežana;

4.	 Center	 za	 socialno	 delo	 Gorenjska	 s	 sedežem	 v	
Kranju	 za	 območja	 upravnih	 enot:	 Jesenice,	 Kranj,	
Radovljica,	Škofja	Loka	in	Tržič:

5.	 Center	za	socialno	delo	Osrednja	Slovenija	–	vzhod	
s	 sedežem	 v	 Domžalah	 za	 območja	 upravnih	 enot:	
Domžale,	Kamnik	in	Litija;

6.	 Center	 za	 socialno	 delo	 Ljubljana	 s	 sedežem	 v	
Ljubljani	 za	 območja	 upravnih	 enot:	 Grosuplje,	
Ljubljana,	Logatec	in	Vrhnika;

7.	 Center	za	socialno	delo	Osrednja	Slovenija	–	zahod	
s	 sedežem	 v	 Kočevju	 za	 območja	 upravnih	 enot:	
Kočevje	in	Ribnica;

8.	 Center	 za	 socialno	 delo	 Maribor	 s	 sedežem	 v	
Mariboru	za	območja	upravnih	enot:	Lenart,	Maribor,	

Pesnica,	Ruše	in	Slovenska	Bistrica;	
9.	 Center	za	socialno	delo	Pomurje	s	sedežem	v	Murski	

Soboti	 za	 območja	 upravnih	 enot:	 Gornja	 Radgona,	
Lendava,	Ljutomer	in	Murska	Sobota;

10.	 Center	za	socialno	delo	Severna	Primorska	s	sedežem	
v	Novi	Gorici	za	območja	upravnih	enot:	Ajdovščina,	
Idrija,	Nova	Gorica	in	Tolmin;

11.	 Center	 za	 socialno	 delo	Dolenjska	 in	 Bela	 Krajina	 s	
sedežem	v	Novem	mestu	za	območja	upravnih	enot:	
Črnomelj,	Metlika,	Novo	mesto	in	Trebnje;

12.	 Center	za	socialno	delo	Posavje	s	sedežem	v	Krškem	
za	območja	upravnih	enot:	Brežice,	Krško	in	Sevnica;

13.	 Center	 za	 socialno	 delo	 Primorsko-Notranjska	 s	
sedežem	 v	 Postojni	 za	 območja	 upravnih	 enot:	
Cerknica,	Ilirska	Bistrica	in	Postojna;

14.	 Center	za	socialno	delo	Spodnje	Podravje	s	sedežem	
na	Ptuju	za	območja	upravnih	enot:	Ormož	in	Ptuj;

15.	 Center	za	socialno	delo	Koroška	s	sedežem	v	Slovenj	
Gradcu	za	območja	upravnih	enot:	Dravograd,	Radlje	
ob	Dravi,	Ravne	na	Koroškem	in	Slovenj	Gradec	in

16.	 Center	 za	 socialno	 delo	 Zasavje	 s	 sedežem	 v	
Trbovljah	 za	 območja	 upravnih	 enot:	 Hrastnik,	
Trbovlje	in	Zagorje	ob	Savi.
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