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Nadškofijska karitas Maribor 

30. let dobrote in solidarnosti 

glas revnih v družbi 

Glas KARITAS močno odmeva v mnogih srcih naše mariborske krajevne Cerkve. Glas, ki združuje, povezuje, blaži, ogreva 

in opogumlja veliko ljudi. Vsakega Človeka posebej v njegovi stiski in težavi, sodelavce in prostovoljce v mreži Župnijskih 

karitas, Nadškofijski karitas Maribor (Škofijske karitas Celje, Škofijske karitas Murska Sobota – z nami praznujejo v 

mariborski metropoliji), njenih ustanovah Zavodu KARION in Domu sv. Lenarta, premnoge dobre ljudi odprtega srca, 

darovalce, ki so prepoznali Karitas kot zaupanja vredno ustanovo, odprli dlan in s svojim darom podprli raznolike oblike 

pomoči in programe oz. se odzvali ob večjih elementarnih in drugih nesrečah na Klic dobrote ter pomagali.   

Prvo desetletje so poleg elementarne pomoči po poplavah 1990 in pomoči beguncem zaznamovale mnoge stiske 

večjega števila brezposelnih družin z otroki, posameznikov in starejših. Obdobje učenja, spoznavanja in postavitve 

programskih, organizacijskih temeljev pomoči Karitas v mariborski nadškofiji in kasneje metropoliji. 

Iz prvih prostorov na Slomškovem trgu 3 se sedež ŠKM preseli na Strossmayerjevo 15, humanitarno skladišče pa v 

prenovljene prostore na Ljubljanski 23 v Mariboru. (1994).  

1996 se prične izgradnja Doma Čebelic v Slovenskih Konjicah.  

Koncem prvega desetletja so izoblikovani temeljni programski sklopi v mreži Župnijskih karitas in ŠKM v kontekstu 

pomoči družinam ter posameznikom, otrokom, starejšim, bolnim in invalidom, brezdomcem. Vzpostavi se mreža 

svetovalnic ter sistemska pomoč v osnovnih življenjskih potrebščinah.   

Začetki drugega desetletnega obdobja zaznamujejo: usihajoči tranzicijski čas, velika brezposelnost, vprašljive 

zaposlitve, kažejo se različne oblike izključenosti ter izkoriščanja, nevidna revščina ter prihajajoča globalizacija, obrisi 

konjunkture se proti koncu desetletja razblinijo ob veliki gospodarski krizi 2008.  

Programi pomoči v mreži ŠKM v navedenem obdobju sledijo prepoznanim potrebam v lokalnem okolju in stabilizirajo 

ter sistemsko umeščajo programe pomoči različnim ciljnim skupinam (družini in posameznikom, otrokom, starejšim, 

bolnim in invalidom, brezdomnim, materam in ženam z izkušnjo nasilja, Romom, tujcem).  

- Stabilizira se pomoč v hrani, oblačilih, higienskih pripomočkih ter psihosocialna pomoč preko mreže Župnijskih karitas 

(2005 pričetek razdeljevanja hrane EU v mreži ŽK, 2006 priročnik za ŽK, redna letna januarska izobraževanja na več 

lokacijah, …) 

- Psihosocialna pomoč in programa pomoči brezdomnim ter odvisnikom se sistemsko umeščajo in so sofiancirani s strani 

lokalnih skupnosti ter ministrstev. Programi pridobivajo pozitivna mnenja strokovnih okolij (Socialna zbornica Slovenije), 

- Vzpostavi se izvajanje koncesij ter programov: Dom sv. Eme (2004), Ambulanta Karitas (2005), Materinski dom Mozirje 

(2006) in Žalec (2007), Dom sv. Lenart (2008), Dom Murenčki (2008), Bivalna skupnost (2010) – Dom Čebelic, Dom 

Danijela Halasa Velika Polana (2010), Ljudska kuhinja Betlehem (2010) 

- Nove škofije (2007) - razdružitev Škofijske karitas Maribor (na MB, CE in MS) in preimenovanje NADŠKOFIJSKA KARITAS 

MARIBOR 

- Poplave 2008 – pomoč po katastrofalnih poplavah in neurju – humanitarna pomoč 

Začetki tretjega desetletja so močno zaznamovani s posledicami velike gospodarske krize. Brezposelnost, stečaji, 

velike osebne stiske. Zaznava se, da mnogi, ki so v začetku 90 let prejemali pomoč in se nato nekako dvignili, ponovno 

potrebujejo pomoč. Veliko je plačilne nediscipline, delavci ne prejmejo plačil za svoje delo ali pa je plačilo minimalno. 

Večletne negotovosti v ljudeh povzročajo poleg telesnih zdravstvenih težav tudi vse pogostejše težave v duševnem 
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zdravju. Še posebej so ogroženi starejši, ki živijo sami z minimalno pokojnino. Če smo v preteklem desetletju zaznavali 

socialno izključenost, nevidno revščino, je proti koncu tretjega desetletja prepoznati vse večje razslojevanje, nove 

oblike odvisnosti in nove stiske v odnosih. Čeprav je zaradi povečane gospodarske rasti manj brezposelnosti je opaziti, 

da je vedno določeno število ljudi, ki potrebujejo pomoč Karitas, ne glede na to ali je gospodarska rast oz. kriza. Stisko 

družin, posameznikov, otrok, starejših, bolnih in invalidov ter drugih skupin odrinjenih na rob je še poglobila epidemija 

v letu 2020 – izolacija, razdalja, nasprotujoče se informacije, negotovost – so močno udarile najbolj šibke, posledično 

smo zaznali izreden porast svetovalnih pogovorov, klicev po razbremenilnem pogovoru… in predvsem potrebo po 

konkretnih, verodostojnih informacijah.  

- Programske aktivnosti: Ambulanta Karitas – nadgradnja z zobozdravstvenim delom (2012), Poplave 2012 – Podravje, 

Poplave BiH, Srbija, Hrvaška (2014), Oskrba migrantov ob prehodu SLO (2015), Donirana hrana (2016) (Bartimajeva 

izba – 2019), Zavetišče za brezdomne – sv. Martin (2017) - vzpostavitev enovitega programa pomoči brezdomnim), 

projekt Interreg – INVOLVED (2018), Dom sv. Agate (2018/20), Učna pomoč (2019),  Epidemija – Covid-19 – oskrba in 

humanitarna pomoč.  

Statistično poročilo o pomoči NŠKM v treh desetletjih:  

- Skupaj zbrane in razdeljene 17.057.190,46 € pomoči, 790 t oblačil, 6.500 t hrane, 400.000 kosov šolskih potrebščin,… v 

92 ŽK se vsako leto letno vključuje cca. 1.200 prostovoljcev, ki opravijo okoli 80.000 ur (v zadnjih 15 letih - 1.123.438 ur) 

prostovoljnega dela ter nudi najrazličnejšo pomoč (hrana, oblačila, obiski, psihosocialna pomoč) cca 22.000 ljudem v 

stiski v posameznem letu. 

 

Zaključek:  

Sodelavci in prostovoljci Karitas moramo vsak trenutek znati osredotočiti pogled na bistveno in vedno znova presegati 

pregrade brezbrižnosti. Tudi po 30-ih letih je potrebno večkrat 'vzravnati svoje srce, vztrajati in se ne prenagliti, 

predvsem pa imeti pogled usmerjen v ubogega, ki mora našemu osebnemu ter družbenemu življenju vtisniti pravo 

smer.  

Nemi krik premnogih, ki živijo odrinjeni, v trpljenju, duhovni revščini – kliče k odgovornosti vsakega izmed nas. Naša 

odločitev, da pozornost namenimo ubogim, njihovim mnogim in različnim potrebam, ne more biti odvisna od časa, ki 

ga imamo na razpolago ali od zasebnih interesov, ne od nestvarnih pastoralnih ali socialnih načrtov. Odpade vsaka 

narcistična težnja postaviti sebe na prvo mesto. Naša ponujena roka, pomoč Karitas, mora odkriti sposobnost za 

dejanja, ki življenju dajejo smisel.  

Povzeto: Poslanica svetega očeta Frančiška za 4. svetovni dan revnih 2020 

https://www.vaticannews.va/sl/papez/news/2020-06/poslanica-svetega-oceta-franciska-za-4-svetovni-dan-revnih.html   

https://www.vaticannews.va/sl/papez/news/2020-06/poslanica-svetega-oceta-franciska-za-4-svetovni-dan-revnih.html
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Aktualna pomoč Karitas in vabilo k solidarnosti: 

Poleg rednih prejemnikov pomoči se na Karitas vse več obračajo družine oz. posamezniki v stiski ob izgubi 
zaposlitve (v večini primerov gre za delavce po kratkotrajni zaposlitvi, samozaposlene, delavce tretjih dežel 
z družinami,…) delavci na čakanju, zaposleni z minimalnim dohodkom oz. zaposleni – družine, ki le 
malenkost presežejo cenzus za uveljavljanje pravic iz ZSV.  
V prvih 9. mesecih letošnjega leta 2020 je v okviru sprejemno informacijske in svetovalne pisarne NŠKM prejelo pomoč 

kar 3.882 različnih oseb. Pomoč se je nanašala na pomoč v hrani in higienskih potrebščinah, oblačilih, pomoč v obliki 

informiranja, svetovanja ter drugo pomoč.  

Po obdobju epidemije opažamo, da je veliko rednih, novih ali prosilcev za pomoč, ki so se oglasili po 2 ali 3 letih na 

Karitas, izpostavilo poleg materialne tudi močno psihosocialno stisko. 

Zato se obračamo na vse ljudi odprtega srca k pomoči in sodelovanju v akciji:  

»Covid-19«  

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

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

Maribor, BIC: KBMASI2X, Koda namena: CHAR Covid-19, Referenca: SI00 291441. 

Programe Nadškofijske karitas Maribor v letu 2020 sofinancirajo:  

 
 

  

 

 

 

 

 

Izvajanje poslanstva NŠKM podpirajo: Nadškofija Maribor, medijske hiše, časopisne hiše, radiji in televizije ter mnogi 

darovalci, dobri ljudje odprtega srca, podjetniki in nenazadnje številni prostovoljci, ki so darovali svoj čas in talent za 

človeka v stiski.  Iskrena HVALA!  

Nadškofijska karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, Maribor, T: 0590 80 350, F: 0590 80 360; e: info@karitasmb.si, w: 

www.karitasmb.si.  

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


5 

 

Na tiskovni konferenci so spregovorili:  

Predsednik NŠKM, g. Branko Maček:  

Nadškof metropolit, msgr. mag. Alojzij Cvikl DJ, predsednik Slovenske karitas 

30 let ni dolgo obdobje. A če pogledamo, kaj vse se je v tem obdobju zgodilo, na koliko izzivov je odgovorila 

Nadškofijska karitas Maribor, smo danes lahko najprej hvaležni, da je tako hitro, zrelo in odgovorno stopila v ta naš 

slovenski prostor. Ni bilo časa za uvajanje in prilagajanje. Potrebno je bilo takoj pokazati zrelost in organiziranost. 

Karitas je pokazala, da je v ozadju vera, da so v ozadju vrednote, da je v ozadju človek, na katerega je potrebno gledati 

celostno, tako materialno kot duhovno. 

Pokazala je, da ne želi biti konkurenca drugim humanitarnim organizacijam, ampak dopolnitev in sodelovanje. Od 

vsega začetka si je Nadškofijska karitas Maribor prizadevala podajati roko drugim humanitarnim organizacijam in z 

njimi sodelovati v dobro človeka, ki so ga prizadele raznovrstne nesreče in preizkušnje. 

V tem našem prostoru, kjer so dostikrat v ospredju interesi posameznika, sta sodelovanje in skupen nastop tista 

dodana vrednost, ki lahko prispeva k temu, da je pomoč hitra, kvalitetna in res doseže tistega, ki to pomoč najbolj 

potrebuje. 

Ob 30 letnici Nadškofijske karitas Maribor izrekam zahvalo vsem, ki so imeli pogum in vero, da so ustanovili 

Nadškofijsko karitas Maribor. Hvala vsem odgovornim in sodelavcem Nadškofijske karitas Maribor, ki so v tem času 

pokazali zrelost in sočutno srce ter znali in zmogli skozi ta tri desetletja modro voditi to našo karitativno ustanovo, ki 

je postala prepoznavna in spoštovana ravno zaradi svoje odprtosti in doslednosti v svojem odgovarjanju na neštete 

izzive, ki jih je srečala na svoji poti.  

Hvala tudi vsem voditeljem in sodelavcem 92  župnijskih karitas. To je bogata in dragocena mreža, ki pomaga, da lahko 

Nadškofijska karitas Maribor pokriva vse ozemlje naše nadškofije. 

Ob tem praznovanju se želim zahvaliti tudi vsem dobrotnikom, ki ste s svojimi darovi podpirali in podpirate delovanje 

Nadškofijske karitas Maribor. Brez vaše dobrote in sodelovanja ne bi mogli izvesti tolikih dobrih in potrebnih 

dobrodelnih akcij doma in v tujini. 

Naše praznovanje ni samo spominjanje vsega, kar se je zgodilo v teh treh desetletjih. Iz vsega, kar smo doživeli, se 

naučili in spoznali, želimo iti po poti služenja naprej. To, kar vidimo kot sad te prehojene poti je, da želimo v naše delo 

še bolj vključiti mlade, med katerimi je čutiti veliko zanimanje za prostovoljstvo in služenje. Tako bo Nadškofijska 

karitas Maribor lahko z novimi močmi in spoznanji začeto delo še naprej nadaljevala v drži služenja kot glasnik sočutja 

in bratske ljubezni.  

Slovenska karitas, g. Peter Tomažič, generalni tajnik 

Pred tridesetimi leti je 1. maja nastala Slovenska karitas kot organizacija in pravna oseba. Karitativnost pa je bila v 
župnijah živa tudi pred tem. Kljub prepovedi delovanja so mnogi na skrivaj pomagali ljudem v stiski. Saj bi bilo praktično 
nemogoče, da bil resnično veren, in te stiska sočloveka ne bi ganila. Zato so v začetku 90. let škofijske in župnijske 
karitas, ob soočenju s stisko beguncev iz Hrvaške in BiH, vzniknile kot gobe po dežju. Danes jih deluje 467.  

Že pred tem, v jeseni leta 1990, so nastale tri škofijske karitas, v LJ, KP in MB. Danes jih deluje šest, nastale so še v CE, 
NM in MS. Lahko bi rekli, da delujejo na regionalnem nivoju, izvajajo zahtevnejše programe v večjih mestih in 
prvenstveno skrbijo za podporo župnijskim karitas.  



6 

 

V župnijskih karitas danes deluje več kot 11.000 prostovoljcev, ki vsako leto naredijo preko 600.000 prostovoljnih ur 
humanitarnega dela, kar je res izjemen obseg. Med prostovoljci je tudi več kot 2.500 mlajših od 30 let. Veseli nas tudi 
razvoj Mlade Karitas, kjer se povezujejo mladi pri humanitarnem delu.  

Delo na lokalnem nivoju je zelo pomembno. Samo tam so naši sodelavci resnično v stiku s potrebami ljudi v stiski, vidijo 
njihovo življenje od blizu in lažje ocenijo, kaj potrebujejo. Tudi delo nadškofijske karitas MB je izjemno, še posebej na 
področju brezdomstva v MB. Zelo pomembna je tudi Ljudska kuhinja in vsa materialna pomoč, ki jo Nadškofijska karitas 
nudi. Pomemben je tudi nov program Aktivacije ranljivih skupin preko prostovoljstva, ki v veliki meri poteka preko 
projekta Donirana hrana. 

V teh letih smo na Karitas želeli pokriti predvsem področja, ki jih država in sistem pomoči ne more pokriti v celoti. Žal 
se bomo v prihodnosti vrnili v težje razmere, ki jih že poznamo iz časa po gospodarski krizi. Vendar je ves čas naša 
glavna skrb človekovo dostojanstvo. Zato bomo tudi v prihodnih letih poskušali biti še bolj jasen glas revnih v družbi, 
da ne pozabimo na tiste, ki smo jih kot družba pustili ob strani.  Ni najbolj pomemben paket, transferji ter druga 
materialna pomoč, najbolj pomemben je naš odnos do ljudi in pripravljenost, da z njimi prehodimo skupno pot k večji 
samostojnosti 

 

Mestna občina Maribor – ga. Liljana Zorko, vodja sektorja za zdravstvo in socialno varstvo  

V Mestni občini Maribor - občinski upravi s ponosom ugotavljamo, da smo z Nadškofijsko karitas Maribor celotno 

obdobje delovali z zanesljivim in korektnim partnerjem.  

V vsem tem času je pomembno prepoznana njihova vključenost v Mestni program socialnega varstva, ki dopolnjuje 

program socialnega varstva na nivoju države in predstavlja sistem ukrepov, namenjenih preprečevanju in razreševanju 

socialnih problemov posameznikov, družin in skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih 

stiskah in težavah ali v rizičnih življenjskih situacijah; zaradi tega ne morejo avtonomno sodelovati v družbenem okolju 

in so prikrajšani pri zadovoljevanju svojih socialnih potreb ter zagotavljanju temeljnih človekovih pravic. Aktivnosti so 

usmerjali k ljudem v različnih stiskah, razvijali programe, skrbeli za materialno in nematerialno pomoč, razvijali 

prostovoljstvo, vse to, kar je za mesto pomembno. V tem času je naraslo število programov, ki so pripravljeni in 

izpeljani v sodelovanju z Mestno občino Maribor: pomoč pri nabavi šolskih potrebščin, Svetovalno delo, Ambulanta za 

osebe brez zdravstvenega zavarovanja, Sprejemališče za brezdomce, Zavetišče za brezdomce, Pomoč socialno 

ogroženim, Pomoč odvisnikom in njihovim svojcem, Pomoč otrokom-botrstvo, Ljudska kuhinja Betlehem, Donirana 

hrana, vsi so prepoznavni in tvorijo drugo socialno mrežo v našem mestu. So del mestnega programa socialnega varstva 

občine, ki izhaja iz zakonodaje, in v tistih drugih nalogah, ki imajo podlago v zakonodaji, obseg in način izvajanja pa 

temelji na odločitvah pristojnih organov Mestne občine Maribor. 

Zagotovo bo sodelovanje teklo še naprej, razvoj programov se nadaljuje, kakor tudi sofinanciranje in partnerstvo med 

Mestno občino Maribor in Nadškofijsko karitas Maribor. 

 

Območno združenje Rdečega križa Maribor: g. Metod Dolinšek, sekretar  
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Center za socialno delo Maribor: ga. Marjana Bravc, direktorica  

Socialno poslanstvo Karitas Maribor se prepleta s poslanstvom in temeljnimi nalogami  Centra za socialno delo 

Maribor.  Zelo sem ponosna  na naše odlično sodelovanje in dopolnjevanje dela, od katerega imajo korist najranljivejše 

skupine ljudi.    

Dogajanje v družbi nas še bolj  kliče k sodelovanju, da strnemo vrste vsi, da v odgovornosti in z konkretnim dejanjem 

slišimo, vidimo človeške stiske,  ukrepamo  ter jim  stojimo ob strani.  

Družba se spreminja, potrebe posameznikov, družin se spreminjajo, tem spremembam se moramo aktivno prilagajati 

tudi mi, veliko lepše in uspešneje je, če to delamo z roko v roko. Mi v Mariboru to delamo in bomo še naprej. 

Škofijska karitas Maribor  in vsi  ljudje, ki sestavljate to inštitucijo vse najboljše ob jubileju ter še na mnoga leta tako 

plodnega sodelovanja.   

S hvaležnostjo za dosedanje odlično delo  vas lepo pozdravljam. 

 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Maribor: mag. Bernard Memon, direktor  

V zadnjih letih Zavod za zaposlovanje sodeluje s Karitas na področju vključevanja dolgotrajno brezposelnih oseb  v  

program Aktivne politike zaposlovanja - Javna dela (trenutno se izvaja 8 programov Socialno vključevanje posebej 

ranljivih skupin).  

Trenutno je na Zavodu med prijavljenimi kar polovica dolgotrajno brezposelnih oseb, to so brezposelni osebe s 

težavami pri vključevanju na trg dela. To so zdravstvene, socialne težave ali pa se preprosto ne znajdejo v zahtevah 

hitro se rastočega gospodarstva. 

Zapolniti program javnih del pri Karitas je zagotovo velika odgovornost obeh deležnikov v procesu izbora, saj mora biti 

oseba, ki bo opravljala naloge v skladu z odobrenim programom, čutna do najbolj ranljivih ciljnih skupin,  imeti mora 

posluh za sočloveka. Ko se v program vključi oseba, ki se bori z eksistenco in je na meji brezdomnosti, za kar ima Karitas 

izjemen posluh, gre pri dolgotrajno brezposelni osebi pravzaprav za ponovno socialno in delovno aktivacijo, kar prinaša 

rast osebe, ki se opazi v napredku manjših korakov. Nekateri vključeni se prvič srečajo s problematiko družbe, za katero 

smo odgovorni vsi, kar pa tudi prinaša ozaveščanje realnosti in prebujanje humanosti.  V prihodnje si želimo ohranjati 

to sinergijo in jo dopolnjevati ter jo razvijati. To nam lahko uspe le z vzajemnim sodelovanjem in posluhom za težave 

v družbi, v kateri živimo.  

Nadaljnje sodelovanje vidimo predvsem v smislu inovativnih pristopov prilagojenega socialnega vključevanja 

dolgotrajno brezposelnih oseb na trg dela, preko že obstoječih programov ali oblikovanju novih. 

 

Ministrstvo za zdravje, g. Damjan Jagodic, podsekretar, Direktorat za zdravstveno varstvo 

 

FIHO, Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, Vlado Kukavica, direktor 

V Sloveniji smo lahko upravičeno ponosni, da določbo 2. člena Ustave, t.j. da je Slovenija socialna država, le-ta na 

področju stalnega in sistemskega financiranja invalidskih in humanitarnih organizacij, uresničuje tudi preko posebne 

fundacije. Fundacija FIHO tako financira trajne in splošno koristne dejavnosti. To so tisti programi in storitve, ki so v 
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neposredno korist prikrajšanim posameznikom in prispevajo k izboljšanju njihovega socialnega položaja ter ustvarjajo 

možnosti za njihovo čimbolj neodvisno in samostojno življenje. V dananšnjih razmerah se ob tem še bolj  zavedamo 

pomembnosti mreže organizirane pomoč človeku v stiski, ki jo v okviru svojih programov izvaja in katere nepogrešljivi 

del je že tri desetletja tudi Nadškofijska karitas Maribor. Ob tem jubiljeju se Nadškofijski karitas Maribor zahvaljujem 

za odlično opravljeno delo ter ji želim, da bi še naprej tako uspešno izvajala svoje poslanstvo.   

 

 


