PREDSTAVITEV CENTRA ZA SOCIALNO DELO KAMNIK

Center za socialno delo je javni socialno varstveni zavod, ki izvaja socialno varstvene storitve
in naloge na podlagi javnih pooblastil ter druge dejavnosti javne službe, namenjene
preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družine in skupin
prebivalstva.
Center za socialno delo Kamnik deluje na območju Občine Kamnik in Občine Komenda.

Poslanstvo Centra za socialno delo Kamnik:
Naša temeljna naloga je pomagati ljudem, ki potrebujejo pomoč pri premagovanju njihove
stiske in težave. Skupaj z njimi poiščemo rešitev, ki je za njih najbolj sprejemljiva. Ljudem
pomagamo ohraniti, povrniti ali razviti lastne potenciale za aktivno in enakopravno vključevanje
v družbeno življenje. S storitvami, programi in različnimi oblikami pomoči zagotavljamo
posameznikom in ranljivim skupinam, ki se znajdejo v stiskah, socialno varnost in človeško
dostojanstvo.
Vizija
Vizija Centra za socialno delo Kamnik je zagotavljanje strokovne pomoči in osnovnega
materialnega položaja posameznikom in njihovim družinam v stiski, v skladu s pristojnostmi
centra.

Naši temeljni cilji so:









prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in njihovih družin,
posameznikom, družinam in skupinam prebivalstva, ki si ugodnega socialnega
položaja ne morejo zagotoviti sami, nuditi oblike socialno varstvenih storitev in podporo
za čim večjo aktivnost,
zagotavljati strokovno podporo in pomoč pri preprečevanju in odpravljanju socialnih
stisk vsem, ki se znajdejo v kritični življenjski situaciji in tistim, ki zaradi različnih
razlogov niso sposobni za samostojno življenje in delo ali ne morejo delovati v svojem
socialnem okolju,
skrb za razvoj strokovnih socialnih mrež in preventivnih programov v lokalni skupnosti,
vzpostavitev in razvoj pluralnosti in
razvoj in oblikovanje novih pristopov za izboljšanje kakovosti življenja in premagovanje
socialnih stisk.

V okviru Centra za socialno delo Kamnik deluje tudi Dnevni center za osebe s težavami v
duševnem zdravju Štacjon, Kamnik, Kolodvorska 4, Kamnik in koordinatorka obravnave v
skupnosti, za uporabnike s težavami v duševnem zdravju (za področje Upravne enote Kamnik
in Upravne enote Domžale).

Uradne ure:
- PONEDELJEK: 08.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00
- SREDA: 08.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00
- PETEK: 08.00 – 12.00

Kontaktni podatki:
- telefon: 01 830 32 80
- faks: 01 830 32 81
- e-naslov: gpcsd.kamni@gov.si
- DC Štacjon (telefon: 031 663 730, e-naslov: dnevnicenter.stacjon@gmail.com)

