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Adventno božična akcija  Nadškofijske karitas Maribor: 

»Več luči več upanja« 

Otrokom iz socialno šibkih družin želimo s primernimi oblikami pomoči Karitas omogočiti čim boljše 

možnosti, da ne bi bili zaradi raznih oblik stisk socialno ali kako drugače izključeni, ter imeli slabše 

pogoje v kontekstu pridobivanja znanja.  

Tako z adventno božični akcijo 'Več luči več upanja' zbiramo sredstva za pomoč otrokom s plačilom 

šolskih in obšolskih dejavnosti.  

V tokratni akciji od adventa do svečnice smo zbrali 3.950,30 €.  

Trenutno je v redno mesečno pomoč oz. pomoč s plačilom šolskih in obšolskih dejavnostih 

vključenih 48 otrok. 

Potrebe so velike. Zato ponovno vabimo podjetja in dobre ljudi k solidarnosti. Svoj dar lahko 

nakažejo:  

TRR: IBAN: SI 56 0417 3000 1196 398 Nadškofijska karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor, BIC: 

KBMASI2X, Koda namena: CHAR Več luči več upanja, Referenca: SI12 0000000293059  
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Pomoč Nadškofijske karitas Maribor socialno najbolj ogroženim  

Največje stiske opažamo v tistih primerih, ko družine in posamezniki ne morejo poravnavati osnovnih 

položnic za nujne življenjske potrebščine (najemnina, elektrika, voda, ogrevanje, …) in druge sprotne 

obveznosti.  Veliko je brezposelnih, ki jim je poteklo nadomestilo in sedaj prejemajo samo denarno socialno 

pomoč in otroške dodatke.  

Na naša vrata trkajo tudi zaposleni, ki se le s težavo prebijajo iz meseca v mesec. Vse več je upokojencev, ki 

kljub skromnosti težko preživijo s prejeto pokojnino. Vse pogosteje opažamo, da imajo številni iskalci pomoči 

tudi težave s telesnim in duševnim zdravjem.  Na Nadškofijski karitas Maribor opažamo tudi povečano 

povpraševanje po oblačilih in drugih rabljenih artiklih (posteljnina, posoda, igrače).  

V preteklem letu 2017 je bila samo preko humanitarnih in socialnih programov Nadškofijske karitas Maribor 

pomoč razdeljena kar 4.859 osebam oz. 2.291 družinam oz. posameznikom v stiski. Dnevno potrka na vrata 

Nadškofijske karitas tudi do 250 oseb, ki potrebujejo pomoč.  

Polno so zasedene kapacitete v socialnih programih NŠKM: v zavetišču Karitas dnevno nudimo prenočišče 

med 20 - 23 osebam, v sprejemališču Karitas prejme dnevno oskrbo in strokovno pomoč 40 oseb, Ljudska 

kuhinja Betlehem razdeli toplo kosilo dnevno do 65 osebam, vsak dan po projektu 'Donirana hrana' 

pomagamo 18 družinam oz. posameznikom …  

 

Po prvih delnih poročilih sodelavcev in prostovoljcev iz naše mreže 93 Župnijskih karitas v mariborski 

nadškofiji opažamo trend povečanja števila prejemnikov pomoči ter število obravnav oz. realizacij pomoči. V 

preteklem letu je pomoč preko mreže Karitas v mariborski nadškofiji tako prejelo 23.125 oseb. Največ družin, 

sledijo starejši, bolni in invalidi ter posamezniki. Kar 5.377 med njimi je bilo otrok.  

Skupaj je bilo razdeljene preko 850 ton različne humanitarne pomoči.  

V mesecu januarju 2018 smo samo na NŠKM izdali kar 299 prehranskih paketov, sprejeli 122 prošenj za 

oblačila in 81 prošenj za pomoč pri plačilu položnic.  

Podrobno poročilo ter načrt o humanitarni in socialno varstveni dejavnosti NŠKM bo pripravljeno v Plenumski 
knjigi in predstavljeno na plenumskem srečanju sodelavcev ter prostovoljcev Karitas mariborske nadškofije 
10. marca 2018. 
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Vabila Karitas za postni čas 

Post nas nagovarja k poglobitvi našega odnosa z Bogom, k odpovedi in sočutju z ljudmi v stiskah. 

 

1. PREVENTIVNA SPODBUDA 40 DNI BREZ ALKOHOLA 

Tokratna postna spodbuda se bo začela na pepelnično sredo, 14. februarja in 

se zaključila na veliko soboto, 31. marca 2018. 

Letos spodbuda nosi podnaslov »Mlad, vesel in pogumen – brez alkohola!«.  

Geslo spodbuja mlade, da bi svoj prosti čas preživljali odgovorno brez alkohola 

in drugih drog ter obenem veselo in pogumno. Nas starše in vzgojitelje pa spodbuja k zgledu zmernosti in 

življenju brez opijanjanja. Vsak dan in vsak korak šteje! Vsak lahko sodeluje osebno, z družino, kot skupina, 

župnija in v postu v znamenju solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola, ne uživa in ne streže alkohola. 

 

2. DOBRODELNA AKCIJA ZA POMOČ JV EVROPI 

Preko akcije Ne pozabimo škofijske Karitas namenjajo pomoč ljudem v stiski v JV 

Evropi. V Gramshu v Albaniji podpiramo nakup zdravil in sanitarnega materiala za 

preko 1.300 oseb, ki pridejo po pomoč v ambulanto ali pa so deležni nege na domu 

ter pri popravilu in opremi hiš najrevnejšim družinam. Takšno pomoč je prejelo 23 

družin. V Srbiji Karitas pomaga preko 700 družinam s paketi s hrano in higienskimi 

pripomočki ter z nego starejših na domu. V BiH podpiramo delovanje ljudske 

kuhinje v Sarajevu za dnevni obrok 150 oseb, pomagamo pri nakupu materiala in 

obnovi hiš revnim družinam ter podpiramo izvedo taborov za otroke ob pomoči 

mladih prostovoljcev iz Slovenije. V Makedoniji pa pomagamo 600 gospodinjstvom z osnovnimi 

potrebščinami in podpiramo ljudsko kuhinjo. Hvala za vašo pomoč.  

Nadškofijska karitas Maribor načrtuje prvi letošnji kontingent pomoči v okviru akcije NE POZABIMO odposlati 

v drugem tednu marca 2018 v Caritas Aleksinac.  

 

Vsa gradiva so v elektronski obliki na voljo tudi na 

http://www.karitas.si/post 

 

Vabimo vas, da se odločite vsaj za eno akcijo in jo aktivno izvajate skozi ves 

postni čas. Odpoved, molitev in dobra dela naj nam okrepijo vero, vlijejo novega 

upanja in nas vodijo k vstalemu Kristusu. 

 

 

Nadškofijska karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, Maribor, T: 0590 80 350, F: 0590 80 360; e: 

info@karitasmb.si, w: www.karitasmb.si.  

http://www.karitas.si/post
mailto:info@karitasmb.si
http://www.karitasmb.si/

