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Dragi zainteresirani za delovanje   

Srečni smo lahko, da živimo v času in prostoru, ko nam večini gre dob-
ro. Kljub temu pa vsak dan, osebno ali v bližini, doživljamo prelome in 
trenutke, ko deli ne držijo dobro skupaj in se močno zalomi ter nasta-
nejo različne stiske. 
Za nas kot Karitas je prvi cilj: stisko lajšati in vsakemu pomagati, ki je v 
kakršnikoli osebnostni ali materialni potrebi. Preko pomoči Karitas že-
limo ljudi v stiski opolnomočiti in podpreti njihove individualne zmož-
nosti, jih opolnomočiti ter iz roba družbe pripeljati v njeno sredino. 
Želimo biti varen prostor, kjer vsak človek čuti, da lahko in mora spre-
govoriti o svoji stiski. Po zaupnem pogovoru vstopamo v oseben odnos 
in vzajemno stopamo z vsakim na pot k vsaj takšnemu življenju kot ga 
ima večina izmed nas. Ne glede na starost, izobrazbo, narodnost, zdrav-
je ali druge osebne okoliščine, je empatija, razumevanje in konkretna 
pomoč v osebnem srečanju tisti temelj, ki ima prvi prostor v Karitas. 



K temu želi prispevati tudi letno poročilo o delovanju Nadškofijske ka-
ritas Maribor. Ljudje iz različnih življenjskih okolij, njihove usode, ki jih 
delijo z nami ter skupna pot iskanja izhoda iz stiske, nam ne smejo biti 
nepoznani. Da vas to področje zanima, je prav in kaže vašo odprtost k 
človeku. Najlepša hvala, da smo lahko njim in mnogim drugim v pre-
teklem letu po zaslugi vaše podpore in daru pomagali. Zato vas ponov-
no prosim, da nas pri našem skupnem prizadevanju spremljate ter pod-
pirate z darom, donacijo ali časom kot prostovoljec/ka Karitas, saj s tem 
skupaj gradimo skupnost, ki nikogar ne pusti na cedilu.

Branko Maček, predsednik Nadškofijske karitas Maribor

Nadškofijske karitas Maribor



Področje 
karitativno-humanitarnega delovanja
Pomoč Karitas je sekundarna pomoč in je pravzaprav pomoč za samo-
pomoč. Na človeka gledamo celostno, brez zadržkov, z veliko mero em-
patije in razumevanja. Sprejeti ga moramo sebi enakega, kajti le tako ga 
bomo lahko razumeli ter ob tem poiskali najustreznejšo pomoč. Pomoč 
Karitas ne smejo biti le obljube temveč konkretna dejanja in v danih 
okoliščinah materialna oz. nematerialna pomoč primerna prosilčeve-
mu gmotnemu, psihičnemu in duševnemu stanju. Skozi naše delo mora 
izžarevati duh evangelija in dejanja največje zapovedi ‘Ljubezni’.

Mreža Župnijskih karitas v mariborski nadškofiji



DEJSTVA:

106 
različnih dobro-

delnih prireditev in akcij 
so izvedle ŽK z namenom zbira-

nja materialne pomoči in sredstev 
ter na ta način opozarjale ter gradile 

na osveščanju in vzgoji župnijskih 
občestev za solidarnost in 
pripravljenost pomagati 

sočloveku.

3.996 
družinam, ki sku-

paj štejejo 11.266 dru-
žinskih članov, 7.166 otro-

kom, 4.562 starejšim, bolnim 
ali oviranim osebam ter 

1.438 posamezni-
kom

1.315 
sodelavcev – 

prostovoljcev Karitas 
skupaj opravilo 106.594 ur 

prostovoljnega dela in 
nudilo pomoč 21.523 

osebam v stiski

93 
Župnijskih 

karitas deluje na po-
dročju nadškofije Mari-
bor (pokriva področje 

107 župnij)

130 t 
zbrane in razdeljene 
materialne pomoči,

207.509,50 € 
razdeljene finančne 

pomoči.



Humanitarni programi 
Nadškofijske karitas Maribor

Sprejemno informacijska in svetovalna pisarna
 
Krovni program, prva vstopna točka, preko katerega potekajo vse aktiv-
nosti in dejavnosti pomoči NŠKM. 

Poleg materialnih stisk, ki jih porajajo brezposelnost, nizki mesečni 
dohodki in pokojnine na eni strani in višanje stroškov na drugi strani, 
opažamo, da ljudi, ki potrkajo na naša vrata, pestijo težave v telesnem in 
duševnem zdravju, neurejeni družinski odnosi, nerešena stanovanjska 
problematika, splošna starostna oslabelost in nemoč ustrezno poskr-
beti zase. Soočamo se tudi z vedno večjo funkcionalno nepismenostjo. 
Opažamo, da naraščajo stiske ljudi, ki živijo sami – samski, vdovci, raz-
vezani. 

Pri reševanju prošenj smo sodelovali z mrežo Župnijskih karitas, Centri 
za socialno delo, osnovnimi šolami, RK in drugimi ustanovami s pod-
ročja sociale. V nekaj primerih smo skupaj odšli tudi na teren. 



DEJSTVA:

3.707 
sprejetih prosilcev; 

z vsemi je bil opravljen prvi 
socialni pogovor in nudene splo-

šne informacije. V 114 primerih smo 
ljudi v stiski napotili k ustreznim 

vladnim in specializiranim 
nevladnim organizacijam

162 
klicev na dežur-

ni telefon (0590 80 350), 
ki deluje vsak delovni dan 

med 15.00 - 22.00, v soboto, 
nedeljo ter praznike med 

9.00 - 12.00

529 
rešenih pro-

šenj za poplačilo 
položnic in raču-

nov

1.150 
razdeljenih 

paketov z oblačili in 
obutvijo, rešenih je bilo 
121 prošenj za pohištvo, 

belo tehniko, itd...
2.940 

razdeljenih 
prehrambnih pake-

tov med 5.484 preje-
mnikov pomoči. 4.949 

sprejetih tele-
fonskih klicev ljudi, ki 

so na nas naslovili vpraša-
nje in prošnje o možnosti 

pomoči, ki jo potrebu-
jejo.

8.859 
obravnav – po-

danih prošenj, spre-
jetih telefonskih klicev, 
posredovanja splošnih 

informacij



Humanitarno skladišče

Sprejem, sortiranje, urejanje in skladiščenje podarjenih tekstilnih in 
drugih artiklov ter obutev (manjši kosi opreme, gospodinjski in drugi 
aparati, šolske potrebščine, igrače, posoda, …). Tekstilni artikli se ureja-
jo po velikosti in po spolu. Prav tako se ureja in shranjuje kupljene ali 
podarjene prehrambne artikle (ozimnica). 
V humanitarnem skladišču se oblikujejo paketi s tekstilom in obutvijo 
za konkretnega prosilca in standardni prehrambni paketi.
Sodelavci humanitarnega skladišča posredujejo informacije o rablje-
nem pohištvu in aparatih ali posredujejo manjše kose pohištva in apa-
rate direktno, če so v skladišču na zalogi. V humanitarnem skladišču 
opažamo porast povpraševanja po oblačilih, obutvi in drugih rabljenih 
artiklih.



410 t 
razdelili hrane 

iz sklada za EU pomoč 
najbolj ogroženim (FEAD) 

in pomagali 15.024 ose-
bam v stiski

71.104 
kg oblačil 

in 2.877 parov 
obutve – sprejeto 

in sortirano,

29 t 
različnih donacij 

prehranskih artiklov in 
higienskih potrebščin, 6 t ozi-

mnice ter 20 t t.i. dnevnih donacij 
(trgovine, pekarne, gostišča, idr), 
481 ostalih darovanih kosov (po-

hištvo, elektronske in gospo-
dinjske naprave, ...)

DEJSTVA:

66.296 
km v 1.236 

zabeleženih hu-
manitarnih prevo-

zih



Ljudska kuhinja Betlehem

Namenjena osebam z družbenega obrobja in deloma tudi tujcem, ki ni-
majo možnosti tople prehrane ter tovrstne oskrbe. To je tista skupina 
ljudi, ki v največji meri izpade iz sistema javne službe, oziroma tisti, ki 
teh pravic zaradi različnih dejavnikov niti ne morejo uveljavljati (brez 
statusnih dokumentov, brez ustreznih pravic, imajo svojstven 
način življenja, itn, ...). Vse več je samskih, zlasti moških in starejših, ki 
jim redni mesečni dohodek ne zadošča za dostojno preživetje in zaradi 
starostne oslabelosti in bolezni nimajo dovolj moči ustrezno poskrbeti 
zase. 
Eden izmed ciljev programa je tudi krepitev zdravja ciljne populacije. 
Prehrana je skrbno izbrana in uravnotežena, tako v smislu kalorijske kot 
vsebinske vrednosti. Jedilnik vsak dan vsebuje juho in glavno jed, ob 
praznikih tudi sladico.

Vljučenih 93 unikatnih uporabnikov, 
v povprečju je bilo postreženih med 45 in 50 kosil/dan, 

skupno razdeljenih 15.680 toplih obrokov - kosil. Kuhinja 
je bila odprta 365 dni

DEJSTVA:



Pomoč v tujini

NŠKM želi v okviru akcije Ne pozabimo vzpostaviti humanitarno po-
moč na področju JV Evrope. Tako ciljno in sistematično pripravlja kora-
ke in vzdržuje pristne odnose s sodelavci Caritas na tem področju. Zelo 
pomembna je pomoč NŠKM Caritas Beograd in Aleksinac – saj zaradi 
majhnosti in šibke lokalne ekonomije ne zmorejo vzpostaviti stabilnega 
vira delovanja zato je sistematična in kontinuirana pomoč v materialu, 
higienskih potrebščinah zelo pomembna za delovanje Caritas kot organi-
zacije na eni strani in neposredno pomoč človeku, ki je v stiski na drugi.

882 paketov pomo-
či v obliki oblačil in obutve 

ter paketov s higienskimi potreb-
ščinami, 180 prehranskih paketov 
pomoči, skupaj 31.708 kom ali 7,3 

t humanitarne pomoči

2 x kontin-
gent pomoči

DEJSTVA:



Donirana hrana

Namen programa je kontinuirana oskrba s hrano, s ciljem izboljšanja 
prehranskih navad, ter posledično izboljšanje zdravstvenega stanja so-
cialno najbolj ogroženih posameznikov in družin v Mariboru. 
Ciljna skupina so družine in posamezniki, ki bivajo v Mestni občini Ma-
ribor in si zaradi brezposelnosti ali nizkih mesečnih dohodkov ne mo-
rejo samostojno preskrbeti hrane in potrebujejo oziroma so odvisni od 
humanitarne pomoči. 
Osnovni pogoj za vključitev v program je socialna ogroženost, ki jo 
prepoznavajo strokovni delavci Nadškofijske karitas Maribor ali prosto-
voljci Župnijskih karitas na področju Maribora. Uporabniki predložijo 
dokazila o ogroženosti. 
Glavni vir ponudbe programa so artikli, ki jih trgovski centri ob zapr-
tju ali tik pred rokom uporabe odstranijo s svojih polic, vendar so ob 
ustreznem rokovanju še vedno uporabni in se lahko koristno podarijo 
tistim, ki potrebujejo tovrstno pomoč oziroma jim le-ta bistveno olajša 
preživetje.



DEJSTVA:

19 
trgovskih 

centrov – dnevni 
prevzem hrane 

ob zaprtju

220 
vključenih uni-

katnih uporabnikov (posa-
meznikov in družin), od tega 35 
% posameznikov. Skupaj to pred-

stavlja 672 oseb, ki so vsaj 1 x 
tedensko prejele pomoč182 

t razdeljene 
donirane hrane, kate-
re ocenjena vrednost 

je 848.500,00 €

Večina prejemnikov 
je bila vključenih enkrat tedensko. 

Količina prejetih živil je omogočala, da 
smo lahko po vnaprejšnjem fiksnem razporedu 

vsakodnevno vključili do 25 prejemnikov donirane 
hrane dnevno ali 47-68 oseb dnevno. Ob vzpostavi-

tvi mreže dnevnih prevzemov donirane hrane s 
strani ŽK v MB ter drugih soc. ustanov oce-

njujemo na vključitev dodatnih 60-90 
oseb (skupaj 107-158 oseb 

dnevno)

27 sodelavcev 
in prostovoljcev Kari-

tas, ki so opravili 4.641 
prostovoljskih de-

lovnih ur

1.537 
potnih nalo-

gov ter prevoženih 
28.790 km



Letovanja

Letovanje je dobra priložnost za aktivno preživljanje prostega časa 
ranljivih skupin ljudi, saj si sodelavci Karitas prizadevamo, da jim v 
tem času ponudimo kar se da največ priložnosti za lepa in nepozabna 
morska doživetja na eni strani ter po drugi omogočiti, da v tednu leto-
vanja stkejo močne vezi tako v okviru lastne družine kakor tudi širše, da 
se opolnomočeni in polni lepih spominov vrnejo v svoj vsakdan. Mnogi 
si zaradi velike socialne ogroženosti in slabe socialne mreže tega ne mo-
rejo omogočiti. Letovanja izvedemo v sodelovanju s Slovensko karitas.

DEJSTVA:

26 otrok in 
mladostnikov- 
Počitnice bise-

rov

23 družin 
oziroma 81 dru-
žinskih članov

22 
starostni-

kov

15 
brezdomcev



Učna pomoč

Program namenjen osnovnošolcem in dijakom. V prvi vrsti smo pova-
bili družine, ki so že vključene v katerega od drugih programov, ki jih 
izvaja NŠKM. Z vsako od teh smo izvedli svetovalni pogovor, na katerem 
smo izdelali individualni program pomoči njihovim otrokom, ter v me-
secu juniju evalvacijski pogovor glede uspešnosti. Program smo izvajali 
v torek vsak teden s pomočjo študentov/k ali mladih zaposlenih.

DEJSTVA:

27 
unikatnih 

uporabnikov, 
osnovnošolcev in 

srednješolcev

24 
prostovoljcev 

opravilo 392 ur 
prostovoljnega 

dela

23 srečanj 
učne pomoči



Projekt Interreg – INVOLVED

Triletni projekt (2018-2021) z naslovom Socialno vključevanje preko 
prostovoljstva in novih oblik zaposlovanja za osebe, ki jih ogrožata ne-
zaposlenost in socialna izključenost. Glavni cilji projekta so: 
vzpostavitev mreže organizacij Caritas na območju Alpe Adria, razvoj 
inovativnih pristopov socialnega vključevanja preko zaposlitvenih 
ukrepov za osebe, ki jih ogrožata oddaljenost od trga dela in družbe, ter 
konkretni ukrepi zaposlovanja v smislu spremljanega prostovoljskega 
angažmaja.



8 sestankov 
projektnih par-

tnerjev

čezmejna izme-
njava sodelavcev, pripra-

va ter predstavitev okvirnih 
pravnih in institucionalnih po-
gojev po regijah, ter določili 

okvir raziskave ter tip študije 
v sodelovanju z raziskoval-

nim inštitutom

Izvedli in-
tervjuje z oseba-
mi iz vseh štirih 

ciljnih skupin

Nadaljnje ak-
tivnosti: predsta-

vitev rezultatov štu-
dije ter inovacijske 

delavnice

DEJSTVA:



Socialno-varstveni programi NŠKM

V navedenih programih zaposlujemo strokovne delavce s področja so-
cialnega varstva, pomagajo jim strokovni sodelavci, laični delavci in pro-
stovoljci. Njihovo strokovno, laično ali prostovoljsko delo je temeljilo na 
veljavnih strokovnih izhodiščih, veljavni zakonodaji, na etičnih načelih 
Karitas in Kodeksu etičnih načel v socialnem varstvu.

Svetovalnica

Odprt prostor, ki nudi priložnost za skupno reševanje nastalih težav, 
raziskovanje vprašanj in odkrivanje poti za spremembe. Ne gre za sveto-
vanje, kjer strokovnjak definira problem in rešitve, ampak s svojo narav-
nanostjo pomaga družini ali posamezniku, da lahko odkriva notranje 
moči, ki so vir rešitve težave oz. problema.



DEJSTVA:

228 uni-
katnih uporab-

nikov (družin ali 
p o s a m e z n i -

kov)

Skupno se je 
realiziralo 

1.612 realiziranih in-
formativno svetovalnih 

pogovorov oziroma 
obravnav



Zavetišče za brezdomne – sv. Martin

Celostni ter enovit program je lociran v Humanitarnem skladišču Kari-
tas, Ljubljanska 23 v Mariboru in v sebi nosi dve strukturirani program-
ski aktivnosti oz. (pod)programa in sicer Sprejemališča za brezdomne 
ter Zavetišča za brezdomne - nastanitveni del (zaprti tip), je nastal kot 
refleksija detektiranega socialnega stanja določene specifične popu-
lacije ljudi znotraj našega družbeno geografskega okolja, konkretno 
brezdomnih in njihovega miljeja, baziranega tako na opravljenem delu, 
posledičnih dvajsetletnih izkušnjah in izhajajočih rezultatih ter ne na-
zadnje tudi in predvsem na osnovi potreb in želja ciljne populacije.
Glavni namen je strokovna ter strukturirana ciljno naravnana pomoč 
brezdomnemu, ki se udejanja skozi številne podredne aktivnosti, ki so 
pluralne narave ter seveda nadgrajene z ustrezno motivacijsko podporo 
zaposlenih in prostovoljcev, seveda pa ob tem ne gre zanemariti kon-
stanten tako aktiven prisluh potreb na eni strani in tudi želja uporabni-
kov na drugi strani.

71 unikatnih 
uporabnikov

DEJSTVA:

7.254 
nočitev



Materinski dom Mozirje-Žalec

Materinski dom je namenjen nosečnicam in materam z mlajšimi otroki, 
ki se zaradi različnih življenjskih situacij, predvsem pa zaradi fizične-
ga, psihičnega in ekonomskega nasilja, znajdejo v osebni in posledič-
no tudi v stanovanjski stiski, zaradi česar potrebujejo strokovno pomoč 
ustreznih, za to namenjenih služb.
V okviru programa se pomaga reševati trenutne akutne situacije, nudi-
mo rehabilitacijo v smislu čustvene in socialne priprave na samostojno 
življenje, pomoč pri reševanju stanovanjskega problema, usmerjanje 
in pomoč uporabnicam pri duševnem zdravju ter pomoč pri vzgoji in 
negi otrok.
V času bivanja se uporabnicam z otroki nudi simulirana družina, skozi 
katero se učijo, vzgajajo socializirajo, resocializirajo; skratka rehabiliti-
rajo do te stopnje, da bi v prihodnosti samostojno zaživele, da se naučijo 
socialnih veščin, skozi katere bodo poslej trdna opora svojim otrokom.

DEJSTVA:

6 . 8 2 1 
nočitev

21 žensk 
in 26 ot-

rok



Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega 
zavarovanja s posvetovalnico

Program zasleduje v temelju naslednje cilje: zagotovitev osnovnih zdra-
vstvenih storitev, zagotovitev osnovnih zobozdravstvenih storitev, za-
gotovitev čimprejšnje vključitve v sistem osnovnega in prostovoljnega 
zdravstvenega zavarovanja, zagotovitev najnujnejših zdravil ter socialna 
podpora/oskrba in svetovanje. 
Ciljna populacija - pacienti: brezdomci, apatridi (osebe brez drža-
vljanstva), izbrisani, Romi, osebe brez stalnega prebivališča, prezadol-
ženi in obubožani podjetniki.



DEJSTVA:

63 unikatnih 
uporabnikov – 

pacientov

2 2 1 
o b r a v n a v , 

114 laboratorijskih 
in drugih prei-

skav

 4 3 
zdravnikov in 4, 

zobozdravniki opravili 
298,5 ur prostovoljnega 

dela

1 8 6 
obravnav v 

sklopu socialno-
varstvenega dela



Terapevtsko pripravljalni center za odvisnike

Pomoč odvisnikom in njihovim svojcem je visokopražni program in te-
melji na odvisnikovi prostovoljni odločitvi za drugačen način življenja 
in lastni odgovornosti do svojega življenja in prihodnosti. 
Ciljna skupina so ljudje, ki imajo težave zaradi zlorabe nedovoljenih 
drog ter želijo spremeniti svoj dosedanji življenjski slog - način razmi-
šljanja, čutenja in življenja. Poleg odvisnikov po pomoč prihajajo tudi 
osebe, ki so kakorkoli povezani z odvisniki - starši, sorodniki, partnerji 
in prijatelji.

DEJSTVA:

 5 6 
uporabnikov

  
8 srečanj 

skupine staršev 
za samopo-

moč. 



Kadrovska dejavnost in prostovoljstvo na Nadškofi-
jski karitas Maribor

V sklopu temeljnih nalog s posebno pozornostjo skrbimo za spremlja-
nje, razvoj in permanentno izobraževanje in oblikovanje sodelavcev ter 
prostovoljcev Karitas v naši nadškofiji.

DEJSTVA:

 
31 zapo-

slenih oseb 

19 
različnih 

izobraževanj se 
je udeležilo 23 

zaposlenih

5 
oseb opra-

vljalo družbeno ko-
ristno delo, skupaj 
so opravili 1.083 

ur. 

20 
supervizij-

skih srečan v 2 
skupinah

58 
prostovoljcev, 

ki so skupaj opravili 
14.776 ur prostovolj-

nega dela



Ustanove Nadškofijske karitas Maribor

Za področje socialnovarstvene dejavnosti, kjer je potrebno zadostiti 
posebnim normativom in standardom v socialnem varstvu, NŠKM soci-
alne programe prenese pod okrilje socialno-varstvenega Zavoda KARI-
ON (Zavod Karitas za oskrbo in nego) ter Doma sv. Lenarta. 

Zavod KARION od leta 1996 v Slovenskih Konjicah opravlja storitve 
vodenja in varstva za 8 odraslih oseb z motnjo v duševnem in telesnem 
razvoju (Dom Čebelic). Z letom 2004 je začel opravljati tudi storitev 
institucionalnega varstva starejših v Domu sv. Eme v Šentjanžu pri 
Dravogradu. Kapaciteta doma je 21 stanovalcev. V začetku leta 2008 je 
zavod pridobil dodatni koncesiji in sicer za delovno varstvo 8 oseb z 
motnjo v duševnem in telesnem razvoju v Staršah (Dom Murenčki) in 
za celodnevno varstvo za 9 oseb z motnjo v duševnem in telesnem ra-
zvoju v Slovenskih Konjicah – Bivalna skupnost. Oktobra 2008 je zavod 
pridobil koncesijsko pogodbo za izvajanje institucionalnega varstva sta-
rejših – Dom Danijela Halasa Velika Polana za 66 stanovalcev. 

Ponudba Doma sv. Lenarta obsega: institucionalno varstvo starejših 
- 150 koncesijskih mest ter oskrbovana stanovanja – 40 enot različnih 
velikosti. V letu 2018 pridobil koncesijsko pogodbo za izvajanje insti-
tucionalnega varstva starejših v Domu sv. Agate – 70 mest – pričetek 
izvajanja: marec 2020.



DEJSTVA:

323 oseb vključe-
nih v institucionalno 

varstvo starejših 

18 oseb vključe-
nih v storitve vodenja 

in varstva odraslih oseb z 
motnjo v duševnem in te-
lesnem razvoju z bivalno 

skupnostjo

165 
zaposlenih

Vključeni mnogi 
prostovoljci

Različne prireditve in 
dejavnosti za vključene in 

stanovalce



Skupaj NŠKM in ŽK 2019
OTVORITEV 1.1.2019  297.056,07 € 
PRIHODKI  2.158.886,34 € 
I. Darovi in donacije  1.185.963,18 € 
II. FIHO  197.687,97 € 
III. Ministrstva, zavodi, …  297.117,85 € 
IV. Sklad EU za pomoč najbolj ogroženim  318.758,07 € 
V. Občine  159.359,27 € 

ODHODKI  2.042.365,99 € 
I. Splošno dobrodelni-humanitarni programi  1.283.551,07 € 
Pomoč družinam in posameznikom  301.457,08 € 
Pomoč ob naravnih nesrečah  7.200,00 € 
Pomoč otrokom  182.141,93 € 
Pomoč starejšim, bolnim in invalicom  123.412,58 € 
Darovana hrana, EU-hrana, donirana hrana  648.728,44 € 
Pomoč migrantom  20.611,04 € 
II. Socialnovarstveni programi - posebni projekti  474.651,63 € 
Projekt Interreg - SI-AT 284  29.031,94 € 
Zavetišče za brezdomne - sv. Martin  168.127,44 € 
TPC Maribor  19.830,48 € 
Ambulanta Karitas  33.797,76 € 
Svetovalnica Karitas  4.058,03 € 
Materinski dom Mozirje-Žalec  122.641,99 € 
LKB in Donirana hrana  97.163,99 € 
III. Programi aktivne politike zaposlovanja (ZRSZ - JD, ...)  97.351,42 € 
IV. Pomoč tujini  28.242,61 € 
V. Zagovorništvo, osveščanje, dobrodelne akcije  28.033,34 € 
VI. Delovanje  99.988,99 € 
VII. Drugo  30.546,93 € 
STANJE 31.12.2019  413.576,42 € 

Finančno poročilo
Nadškofijske karitas Maribor in ŽK





Naslovi in kontakti

NADŠKOFIJSKA KARITAS MAROBOR
Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor 

tel.: 0590 80 350   
fax: 0590 80 360
gsm: 051 634 682
e-pošta: info@karitasmb.si; splet: http://www.karitasmb.si  
 
IBAN SI56 0417 3000 1196 398; 
Matična številka: 5551579
Davčna številka: 48726273
Glavna dejavnost: 88.991 (Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih or-
ganizacij)

Predsednik: 
Branko Maček; e-pošta: branko.macek@karitasmb.si 

Generalni tajnik: 
Božidar Bračun; e-pošta: darko.bracun@karitasmb.si

Organizacijske enote NŠKM:

Informacijsko svetovalna pisarna NŠKM
Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor

tel.: 0590 80 350
fax: 0590 80 360
gsm: 051 634 682
e-pošta: info@karitasmb.si        
     



Humanitarno skladišče
Ljubljanska 23, 2000 Maribor

tel.: 0590 80 365 
fax: 0590 80 367
gsm: 030 603 402
e-pošta: skladisce@karitasmb.si

Projektne enote:

Ljudska kuhinja Betlehem in Donirana hrana
Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor

tel: 0590 80 680
e-pošta: betlehem@karitasmb.si

Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega 
zavarovanja s posvetovalnico
Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor

tel.: 0590 80 359
gsm: 030 643 231
e-pošta: ambulanta@karitasmb.si

TPC - Terapevtsko pripravljalni center
Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor

tel.: 0590 80 354
gsm: 041 634 682
e-pošta: tpc@karitasmb.si

Zavetišče za brezdomne sv. Martin
Ljubljanska 23, 2000 Maribor

tel.: 0590 80 366
e-pošta: zavetisce@karitasmb.si



Materinski dom

Materinski dom Mozirje
Podvrh 23, 3330 Mozirje

tel.: 03 583 15 30
fax: 0590 13 664
gsm: 041 714 347
e-pošta: md.mozirje@karitasmb.si

Materinski dom Žalec
Savinjska cesta 1, 3310 Žalec

tel.: 0590 80 363
fax: 0590 80 364
e-pošta: md.zalec@karitasmb.si

Ustanove NŠKM

Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo (Zavod 
Karion)
Žička cesta 15, 3210 Slovenske Konjice

tel.: 03 575 61 40
fax: 0590 10 613
e-pošta: karion@karion.si; splet: http://www.karion.si

TRR: SI 56 0483 5000 3156 146 (Nova KBM d.d.)

Direktor: 
Andrej Štesl; andrej.stesl@karion.si  gsm:  051 373 157

Strokovni vodja zavoda: 
Karmen Fridrih; karmen.fridrih@karion.si gsm: 041 321 042



Enote Zavoda Karitas za oskrbo, nego in socialo:

Dom Čebelice 
Žička cesta 15, 3210 Slovenske Konjice  
tel.: 03 575 61 40
e-pošta: vdc.cebelice@karion.si

Dom Sv. Eme 
Šentjanž 102, 2373 Šentjanž pri Dravogradu
tel.: 02 878 71 67
e-pošta: domsveteeme@karion.si

Dom Murenčki 
Starše 91, 2205 Starše 
tel.: 02 688 80 02
e-pošta: vdc.murencki@karion.si

Dom Danijela Halasa 
Velika Polana 109, 9225 Velika Polana  
tel.: 0590 73 138
fax: 0590 73 140
e-pošta: info@domhalas.si, splet: www.domhalas.si

Dom sv. Lenarta
Gubčeva 5, 2230 Lenart

tel. 0592 21 100
fax 0592 21 150
e-pošta: info@domlenart.si; socialna.sluzba@domlenart.si; 
oskrbovana.stanovanja@domlenart.si

TRR: : SI 1010 0005 4799 272 (Banka Intesa Sanpaolo d. d.)

Direktor:
Zlatko Gričnik gsm: 041 782 504
splet: http://www.domlenart.si



ETIČNE VREDNOTE IN NAČELA KARITAS

1. Etičnost − zrcalo ravnanja sodelavcev Karitas
Sodelavci Karitas si prizadevamo za sočuten odnos do vseh ljudi, še po-
sebej do revnih, zatiranih, odrinjenih na rob in ljudi v stiski, ki mora 
prehajati v solidarno odgovornost in delovanje v smislu družbene pra-
vičnosti.
Podpiramo pravično razdelitev dobrin in enake možnosti za vse. Priza-
devamo si za uresničitev skupnega dobrega za vse in vsakega posame-
znika.

2. Krščanske vrednote 
Sodelavci Karitas ravnamo v duhu Evangelija in družbenega nauka 
Cerkve.

3. Sprejemanje različnosti ljudi v stiski 
Vsi ljudje smo ustvarjeni po Božji podobi, zato sodelavci Karitas poma-
gamo vsem, ne glede na spol, etnično pripadnost, narodnost, vero, na-
zorsko ali politično pripadnost, jezik, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, 
družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino.
Upoštevamo in spoštujemo versko tradicijo, kulturo in vrednote vsake-
ga posameznika. 

4. Spoštovanje človekovega dostojanstva 
Ob nudenju pomoči sodelavci Karitas varujemo dostojanstvo, osebno 
integriteto, individualnost in zaupne podatke ljudi v stiski. O njih spošt-
ljivo govorimo tudi v njihovi odsotnosti.
Vsako nasilje, posebej nad ženskami, otroki, invalidi, starejšimi in drugi-
mi nemočnimi ljudmi, je za nas nesprejemljivo.
Pristojnim organom smo dolžni prijaviti nasilje, zlorabo in izkoriščanje.



5. Vzgoja in podpora za samostojnost in samopo-
moč
Sodelavci Karitas ljudem v stiski pomagamo k čim večji samostojnosti 
in celostnemu razvoju, ki vključuje duhovne, psihološke, čustvene, te-
lesne in materialne vidike. 
Vsem pomoči potrebnim stojimo ob strani, se opiramo na pozitivne 
strani njihovega življenja, ter jim pomagamo uresničevati njihove zmož-
nosti in izboljšati kvaliteto življenja. Skupaj z njimi iščemo možne poti 
iz stiske. Med njimi krepimo zavedanje, da je vsak odgovoren za svoj 
lastni razvoj.

6. Zagovorništvo revnih in odrinjenih
Sodelavci Karitas zagovarjamo revne in odrinjene na rob družbe, zato 
skupaj z njimi opozarjamo na stiske in strukturne vzroke, ki povzročajo 
revščino in nepravičnost. 
Na svojem območju odkrivamo nepokrite socialne stiske, nanje opozar-
jamo in jih po svojih močeh in s svojim znanjem pomagamo reševati. 

7. Zaščita šibkih in drugih ljudi v stiski v javnosti 
Sodelavci Karitas varujemo posameznike, skupine ali družine pred neu-
streznim obravnavanjem, razgaljanjem in možnimi zlorabami v medijih 
in javnosti. Javne informacije o delu Karitas morajo ščititi njihovo za-
sebnost in prispevati k ozaveščanju o potrebnosti medsebojne pomoči 
in solidarnosti v družbi.

8. Varovanje človeškega življenja in skrb za družino
Sodelavci Karitas se zavzemamo za zaščito človeškega življenja od nje-
govega spočetja do naravne smrti. Pri svojem delu podpiramo družino. 
Prizadevamo si za izboljšanje razmer v družinah v stiski in pomagamo 
tistim, ki nimajo primernega družinskega okolja.

9. Prostovoljstvo
Prostovoljsko delo je posebna kvaliteta in odlika karitativnega dela. Pro-
stovoljci Karitas si prvenstveno prizadevamo za pomoč človeku v stiski 
in ne za pohvalo ali nagrado.



10. Osebnostna rast sodelavcev Karitas
Sodelavci Karitas se zavedamo, da karitativno delo ni le nenehno daja-
nje, ampak tudi skrb za lastni človeški, strokovni in duhovni razvoj. Slu-
ženje bližnjemu je pogojeno s pozitivnim odnosom do sebe in svojega 
dela, saj ljubezni do bližnjega ni brez ljubezni do sebe. 

11. Dolžnost stalnega izpopolnjevanja – skrb za 
sodelavce
Sodelavci Karitas smo se pripravljeni praktično usposabljati in strokov-
no izobraževati, da bi bili sposobni na primeren in pravilen način op-
ravljati svoje delo.
Karitas mora v okviru časovnih in finančnih zmožnosti sodelavcem za-
gotavljati potrebno izobraževanje in usposabljanje ter jih duhovno pod-
pirati in spremljati.

12. Sodelovanje in varovanje dobrega imena Kari-
tas
Sodelavci Karitas se medsebojno spoštujemo in znamo ceniti delo, zna-
nje in izkušnje drug drugega. Gojimo čut in sposobnost sprejemanja 
različnih darov in poti služenja.
Konflikte in spore rešujemo sproti in na način, ki ne prizadene dosto-
janstva druge osebe. V primeru resnejših konfliktov znamo poiskati pri-
merno pomoč. 
Zagovarjamo enakovredno sodelovanje moških in žensk na vseh nivojih 
svojega dela, tako znotraj organizacije kot v družbi, in zavračamo vsako 
obliko diskriminacije.
Vodenje razumemo predvsem v duhu služenja sodelavcem in pos-
lanstvu organizacije.
Vedno varujemo dobro ime Karitas.

13. Povezovanje in partnerstvo
Sodelavci Karitas se zavzemamo za učinkovito partnersko sodelovanje, 
solidarnost in koordinacijo na vseh ravneh delovanja Karitas in z drugi-
mi organizacijami.
Ravnamo se po načelu subsidiarnosti, kar pomeni, da se odločitve in 
odgovornosti prenesejo na najnižjo možno raven, na kateri jih je mogo-
če ustrezno izvajati v največjo korist ljudem v stiski.
Kjer je primerno, svoje delo usklajujemo z vladnimi organizacijami ali 



lokalnimi oblastmi, strokovnimi organizacijami, civilno družbo, drugi-
mi verskimi organizacijami in drugimi pomembnimi deležniki.

14. Skrb za okolje
Sodelavci Karitas se vključujemo v skupna prizadevanja za varovanje in 
ohranjanje okolja. Spoštujemo stvarstvo kot skupni dom vseh ljudi in se 
zavedamo, da je to dediščina prihodnjih rodov. Prizadevamo si za mi-
nimalno obremenjevanje stvarstva s porabo virov in energije in kjer je 
mogoče, uporabljamo lokalne vire, storitve in proizvode ter podpiramo 
lokalno gospodarstvo.

15. Upravljanje in odgovornost
Sodelavci Karitas se zavedamo odgovornosti do tistih, ki jim služimo, in 
do vseh, ki kakorkoli podpirajo naše delo. Zagotavljamo dobro in pre-
gledno upravljanje virov, ki so nam zaupani.

Opombe: 
Etične vrednote in načela v Karitas, sprejeto na 22. seji SSK dne 18. 9. 2017
Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so upora-
bljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.



»Stiska 2020«

akcija za pomoč družinam

Na Karitas se obrača vse več socialno šibkih družin, 
katerim želimo s primernimi oblikami pomoči omogo-

čiti čim boljše možnosti, da ne bi bili zaradi raznih oblik 
stisk socialno ali kako drugače izključeni oz. dneve 

preživljali v revščini zapuščeni od vseh.

Bolezen, osamljenost, težave v odnosih, izguba delovne-
ga mesta, preobremenjenost na delovnem mestu, strah, 
odvisnost, pasti nepravilne uporabe socialnih omrežji 

ter ...
V taki stiski je potrebna hitra in neposredna pomoč, ki 

jo lahko z vašimi darovi udejanimo.

Iskrena hvala za vaš dar!

Pošljite SMS na 1919 s ključno besedo DAR5 in 
darovali boste 5 € za družine v stiski.

Nadškofijska karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, 2000 
Maribor, info@karitasmb.si, www.karitasmb.si



»Stiska 2020«
akcija za pomoč družinam

Na Karitas se obrača vse več socialno 
šibkih družin, katerim želimo s primernimi 

oblikami pomoči omogočiti čim boljše 
možnosti, da ne bi bili zaradi raznih oblik 
stisk socialno ali kako drugače izključeni 
oz. dneve preživljali v revščini zapuščeni 

od vseh. 

Bolezen, osamljenost, težave v odnosih, 
izguba delovnega mesta,

preobremenjenost na delovnem mestu, 
strah, odvisnost, pasti nepravilne uporabe 

socialnih omrežji ter …

V taki stiski je potrebna hitra
in neposredna pomoč, ki jo lahko

z vašimi darovi udejanimo.
 

Iskrena hvala za vaš dar!

Pošljite SMS na 1919 s ključno besedo DAR5
in darovali boste 5 € za družine v stiski. 

Nadškofijska karitas Maribor,
Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor, 

info@karitasmb.si, www.karitasmb.si
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Poročilo o delovanju v letu 2019
Izdala: Nadškofijska karitas Maribor

Odgovarja: Božidar Bračun, generalni tajnik
Lektura: Lijana Lepej 

Priprava in tisk: Grafični studio™, Roža vetrov d.o.o.
Naklada: 500 izvodov
Maribor, marec 2020

Kako delujemo - poslanstvo

Na katerih področjih človeka spremljamo, 

mu pomagamo

Kakšni so učinki vašega daru, donacije

Kako je vaš dar, donacija 

po prostovoljcih in sodelavcih pomnožen


