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Naš Bog, ki si Karitas, bodi slavljen v našem življenju, ki je tvoj dar!

Za svoje življenje med nami si izbral pot uboštva, 

ponižnosti in darovanja za najbolj potrebne. 

Naročil si nam, da naj te prednostno iščemo v vsakovrstno ubogih. 

Podari nam svoj čisti pogled, da bomo prepoznavali resnične stiske 

ljudi okoli nas in v daljnem svetu!

Nakloni nam občutljivost, podobno občutljivosti tvojega Srca, 

da se bomo na potrebe ljudi velikodušno odzivali in 

znali navdušiti za pomoč tudi druge!

Ker je edinost znamenje tvojega delovanja, 

nas, karitativne delavce, poveži v sodelovanju, 

da bomo odsev edinosti, ki vlada med vama z Očetom.

Ljubezen in dobrota v svetu greha in zla vedno naletita tudi na odpor, 

zato se zatekamo pod tvoje varstvo, 

ko želimo v tvoji Cerkvi opravljati poslanstvo dobrodelnosti.

Vse to te prosimo po priprošnji Device Marije, Pomočnice kristjanov, 

in blaženega škofa Antona Martina!

Naš Bog, ki si Karitas, bodi slavljen v našem življenju!

Amen!

Msgr. dr. Marjan Turnšek,  

mariborski nadškof v pokoju

MOLITEV – KARITAS
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Beseda nadškofa metropolita  
+ Alojzij Cvikl, nadškof metropolit

»Vsi smo bratje - pot iz krize«

Pred nami je Plenum Nadškofijske karitas  Ma-
ribor. Vsako leto je to srečanje najprej zahvala, 
da smo lahko del te velike družine Karitas, ki 
se je odzvala Božjemu vabilu, da ljubezen, ki 
nam jo Bog vsak dan podarja, delimo naprej, 
še posebej tistim, ki so se znašli v raznovrstnih 
stiskah. Letos bo to srečanje drugačno, preko 
spleta, a zato nič manj pristno in iskreno.

Čas, ki ga preživljamo zaradi koronavirusa, je 
krepko posegel v naše življenje, navade, obi-
čaje. Ne samo, da je zaustavil redno življenje, 
nas zaprl v ozek krog in omejil naše stike, so se 
mnogi s tem virusom okužili, eni v blagi obli-
ki, drugi v zelo težki in na žalost je veliko števi-
lo ljudi izgubilo boj s to boleznijo.

Zaustavitev širjenja te bolezni je odvisna tudi 
od naše odgovornosti in upoštevanja ukrepov, 
ki so jih predvideli odgovorni na zdravstve-
nem področju. Ti ukrepi se upirajo našemu 
egoizmu, ki vidi le sebe, ne pa dobro drugega. 

Plenum je vedno bil tudi priložnost za sreča-
nje, utrjevanje našega prijateljstva in sodelova-
nja ter izmenjava izkustev v služenju ljudem, 
ki trkajo na naša vrata.

Letos si te izmenjave, spodbud in predlogov 
še toliko bolj želimo, saj nam je situacija krep-
ko omejila možnosti našega delovanja. Potreb 
je pa vedno več in tudi stiske ljudi v tem času 
dobivajo nove oblike. 

Letošnje geslo: »Vsi smo bratje« nas želi pova-
biti k trem stvarem: poslušati, videti in gledati 
naprej.

Ob tej krizi, ki jo doživljamo, je prvi izziv, da 
poživimo bratstvo med seboj. To pomeni, da 
sem sposoben poslušati drugega, da ga pokli-
čem, obiščem, mu napišem nekaj spodbudnih 
besed…

Jezus nam pravi, da imamo uboge vedno med 
seboj. In to je res. Gre za dejstvo, ki ga ne mo-
remo zanikati. Nekateri sami pridejo prosit 
pomoči, druge je potrebno odkriti, z drugo 
besedo videti in odkriti. Tukaj mi prihaja na 
misel zgled sv. Terezije iz Kalkute, ki je videla 
reveže in se odločila, da jim bo posvetila svo-
je življenje. 

Potrebno je znati gledati naprej in prinašati 
upanje. Mnogi se v situaciji krize zaprejo vase, 
izgubljajo pogum in nimajo moči gledati na-
prej. Sveto pismo nam trenutke krize predsta-
vi kot priložnost, kajti kdor zaupa v Boga, ne 
bo ostal sam tudi v težkem trenutku, deležen 
bo Božje bližine in pomoči. Kdor je osebno 
doživel, kako Bog človeku v najtežjem trenut-
ku prihaja naproti, ta lahko ta dar potem deli 
naprej. To je izhodišče našega služenja v Kari-
tas.

Povabim vas, da vsem tistim, ki jih je »korona 
kriza« osiromašila, materialno, duhovno in v 
medsebojnih odnosih, gremo naproti; jih po-
slušamo, vidimo njihovo realno stisko in jim 
pomagamo, da bodo začeli z upanjem gledati 
naprej.

»Korona kriza« lahko postane priložnost, da 
začnemo še bolj zavestno graditi bolj pravično 
družbo, kjer bo več prostora za spoštovanje in 
sprejemanje drug drugega, za soodgovornost, 
solidarnost…

Geslo: »Vsi smo bratje« postaja izziv in pot iz 
krize. Na tem temelju je potrebno graditi naš 
jutri.

Naj nas letošnji Plenum Nadškofijske karitas 
Maribor utrdi v veri in zavesti, da smo vsi »bra-
tje, rojeni iz istega Očeta« in nas napolni z no-
vimi močmi za velikodušno služenje in naj nas 
pri tem spremlja Božji blagoslov!



6

Plenum NŠKM 2021

Beseda predsednika  
Branko Maček, predsednik NŠKM

Vsi smo bratje – utrjevanje poti Karitas

Letošnje vodilo Plenuma je le ena od »zari-
sanih« poti, ki se vsako leto zaznajo v zapi-
sanih in tudi nezapisanih sporočilih, kar je 
pred nami. Tako me je namreč nagovorilo se-
znanjanje z zapisanim delom v lanskem letu 
in upam, da bo tudi Vas. Res je, vsega Vašega 
razdajanja se ne da zapisati.

Prepričan pa sem, da je veliko tega zapisal 
in nam tudi naroča papež Frančišek. Zato 
je prav, da prebiramo ob Svetem pismu tudi 
okrožnico: VSI SMO BRATJE - FRATELI TUT-
TI in apostolsko pismo: Z OČETOVSKIM SR-
CEM - PATRIS CORDE ter se ob tem izpopol-
njujemo.

V tridesetih letih in tudi v letu 2020 smo ve-
liko tega uresničevali. Mnogo stvari pa bo še 
potrebno izpopolniti in nadgraditi ter biti 
pozoren na nove izzive časa, v katerih smo. 
Vedno biti »ogledalo« sebi, ljudem v stiski, 
ljudem dobre volje, darovalcem, politiki. Ve-
dno biti »toplina doma« za vse, ki potrebuje-
jo sočloveka in njegov objem. Ob papeževi 
okrožnici in apostolskem pismu se učiti, da 
bi znali vedno prav prepoznavati situacije v 
družbi, prisluhniti, slišati, biti pozoren, vide-
ti, se srečati, odgovoriti in pomagati človeku 
v stiski. Zelo pomembno je tudi zaznavati ne-
pravilnosti ter biti tisti, ki združujemo, da je 
čimmanj razdiralnosti. V tem nas oba doku-
menta spodbujata ter potrjujeta pri našem 
delu in prizadevanju Karitas.

Za vse to hvala vsem v mreži Karitas. V vse 
to, kar je zapisano, smo vključeni vsi. Koli-
ko dobrega in odrešenjskega se najde v teh 
sporočilih. Zato priporočam, da na vseh na-
ših letošnjih srečanjih premišljujemo ta dva 
dokumenta in v njiju poiščemo novih moči 
za utrjevanje in izpopolnjevanje našega dela.

Saj pri našem delu opažamo to, kar je zapi-

sano v dokumentih. Velik prepad med po-
sameznikom in človeško skupnostjo in da je 
med nami vedno več egoizma in pasivnosti. 
Preveč je zaprtosti v lastni svet, ki ne zaznava 
drugega v njegovi enkratnosti, edinstvenosti 
in življenjskem poslanstvu. Živimo v času sa-
mozadostnosti in izolaciji, v drugem ne vidi-
mo brata ali sestre, da bi spoštovali njegovo 
drugačnost, miselnost, načrte, želje. Koliko 
je zapostavljanja drugače mislečih, brezbri-
žnosti do trpečih, bolnih, revnih, tujcev, mi-
grantov, do prikrajšanih in pozabljenih.

Vsi poznamo podobo usmiljenega Samarija-
na, ki izraža ne samo vzorec osebnega odno-
sa do pomoči potrebnih, ampak tudi vzorec 
»družbenega in civilnega« delovanja, ki je na-
loga tako posameznika kot družbenih usta-
nov.

Kristus nam kliče »Bodite torej popolni, ka-
kor je popoln vaš nebeški Oče« (Mt 5,48). 
Zato smo poklicani, da uresničujemo brat-
stvo in mir. Če bi ravnali drugače, smo v na-
sprotju s svojim temeljnim in enkratnim 
poslanstvom med ljudmi. Smo vez med člo-
vekom in Bogom.

Tako je tudi sveti Jožef vse to uresničeval 
v življenju s svojo nežnostjo, poslušnostjo, 
sprejemanjem, ustvarjalnim pogumom in 
konkretnim delom. Bil je deležen posebnih 
milosti za poslanstvo, ki mu je bilo zaupano. 
Tako smo tudi mi poklicani da to, kar nam 
je dano in zaupano, delimo z drugimi. Bož-
ja modrost in darežljivost naj nas še naprej 
spremljata in pri svojem delu se mu radi pri-
poročajmo. Za vse Bogu in Vam hvala!
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Nadškofijsko karitas Maribor (v nadaljevanju 
NŠKM) je 12. 10. 1990 ustanovil takratni kra-
jevni škof na podlagi Zakonika cerkvenega 
prava (ZCP) z namenom, da uresničuje kari-
tativno, dobrodelno, humanitarno in social-
no poslanstvo Cerkve. 

NŠKM je po Zakoniku cerkvenega prava jav-
no združenje vernikov, ki ima status pravne 
osebe zasebnega prava in je sestavni del Ri-
mokatoliške Cerkve. 

NŠKM opravlja svoje temeljne dejavnosti na 
področju karitativne, humanitarne dejavno-
sti, mednarodne humanitarne pomoči, soci-
alnega varstva ter promocije in organiziranja 
prostovoljstva.  

V neposredni povezanosti s temeljnimi de-
javnostmi in vrednotami pa deluje tudi na 
področju  zdravstvenega varstva, družinske 
politike, varstva starejših, varstva pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami, mladinskega 
sektorja, vzgoje in izobraževanja, prometne 
varnosti, varstva človekovih pravic in pravic 
delavcev, varstva okolja in ohranjanja narave 
ter vseh drugih področjih v okviru izvajanja 
temeljnih dejavnosti NŠKM.

NŠKM je ena izmed šestih (Nad)Škofijskih 
karitas (Koper, Ljubljana, Celje, Murska So-
bota, Novo mesto in Maribor), ki skupaj tvo-
rijo Slovensko karitas in preko katere v evan-
geljskem duhu uresničujejo interese, ki so 
vsem šestim Škofijskim karitas skupni (eno-
vito nastopanje pred državo, ozaveščanje 
družbe, izpeljava nekaterih skupnih dobro-
delnih akcij, smotrna porazdelitev zbranih 
sredstev glede na demografsko ogroženost, 
sodelovanje s tujino, itd.). 

Pri delu NŠKM se v odnosu do Župnijskih in 
Dekanijskih karitas upošteva načelo subsidi-
arnosti.

Naloge in namen delovanja  NŠKM so opre-
deljene in zapisane v statutu. Nadškofijska 
karitas Maribor ima status humanitarne or-
ganizacije po ZHO od 7. 1. 2005.

NŠKM je karitativna, humanitarna, človeko-
ljubna,  prostovoljska,  nevladna, neprofitna, 
nepridobitna, neodvisna in splošno-koristna 
organizacija

Splošni podatki

NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR     tel. 0590 80 350

Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor      fax 0590 80 360

e-pošta: info@karitasmb.si; splet: http://www.karitasmb.si  gsm 051 634 682

IBAN SI56 0417 3000 1196 398; Matična številka: 5551579, Davčna številka: 48726273

Glavna dejavnost: 88.991 (Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij)

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

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

NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR
Božidar Bračun, generalni tajnik
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Organizacijske enote NŠKM: 
Informacijsko svetovalna pisarna NŠKM    tel.  0590 80 350

Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor; info@karitasmb.si   fax 0590 80 360

          gsm 051 634 682

Humanitarno skladišče       tel. 0590 80 365

Ljubljanska 23, 2000 Maribor       fax 0590 80 367

skladisce@karitasmb.si        gsm 030 603 402

YoungCaritas Maribor       gsm 070 636 286

Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor      young@karitasmb.si

       

Projektne enote: 
Ljudska kuhinja Betlehem in Donirana hrana   tel: 0590 80 680

Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor; betlehem@karitasmb.si   gsm 030 643 230

Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega   tel. 0590 80 359

zavarovanja s posvetovalnico       gsm 030 643 231

Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor; ambulanta@karitasmb.si

TPC – Terapevtsko pripravljalni center     tel. 0590 80 354

Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor; tpc@karitasmb.si    gsm 041 634 682 

Zavetišče za brezdomne sv. Martin     tel. 0590 80 369

Ljubljanska 23, 2000 Maribor; zavetisce@karitasmb.si   tel. 0590 80 366

          gsm 041 782 503

Materinski dom

 Materinski dom Mozirje, Podvrh 23, 3330 Mozirje  tel. 03 583 15 30

 md.mozirje@karitasmb.si       fax 0590 13 664

          gsm 041 714 347

 Materinski dom Žalec, Savinjska cesta 1, 3310 Žalec  tel. 0590 80 363

 md.zalec@karitasmb.si      fax 0590 80 364
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Ustanove NŠKM
Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo (Zavod Karion) tel. 03 575 61 40

Žička cesta 15, 3210 Slovenske Konjice     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

 vdc.cebelice@karion.si

 Dom Sv. Eme, Šentjanž 102, 2373 Šentjanž pri Dravogradu tel. 02 878 71 67

 domsveteeme@karion.si

 

 Dom Murenčki, Starše 91, 2205 Starše    tel. 02 688 80 02

 vdc.murencki@karion.si

 Dom Danijela Halasa      tel. 0590 73 138

 Velika Polana 109, 9225 Velika Polana       fax 0590 73 140

 info@domhalas.si, www.domhalas.si

Dom sv. Lenarta        tel. 0592 21 100

Gubčeva 5, 2230 Lenart       fax 0592 21 150

 Dom sv. Agate      

 Zamarkova 1b, 2230 Lenart

e-pošta: info@domlenart.si; socialna.sluzba@domlenart.si; oskrbovana.stanovanja@domlenart.si

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

Direktor: Zlatko Gričnik       gsm 041 782 504

splet: http://www.domlenart.si

Nadškofijska karitas Maribor svoje poslan-
stvo izvaja v duhu Evangelija. Pri svojem delu 
se drži etičnih načel Karitas in Kodeksa na-
čel, ki veljajo v socialnem varstvu. Njeno de-
lovanje je odraz dela Župnijskih karitas ter 
župnij mariborske nadškofije. Sodelavci Kari-
tas smo, ne glede na to, kje opravljamo svoje 

delo (na župniji, dekaniji, škofiji), poklicani, 
da služimo ubogim, da jim povrnemo dosto-
janstvo in da jim vlivamo upanje na boljši ju-
tri. NŠKM ima dve področji, na katerih delu-
je, in sicer področje humanitarne dejavnosti 
ter področje socialnovarstvene dejavnosti. 
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PRIORITETNA PODROČJA DELA KARITAS

A. Opis prioritetnega področja: Zavedamo 
se, da naša prioriteta ni zgolj izvajanje pro-
gramov. V skladu z načelom družbenega nau-
ka Cerkve, kjer je na prvem mestu človek, 
Karitas posveča posebno pozornost in skrb 
vsem ljudem, ki vstopajo vanjo kot prosto-
voljni in zaposleni sodelavci, prejemniki po-
moči in darovalci.

B. Vizija tega področja: Karitas so usposoblje-
ni in srčni sodelavci, ki svoje delo opravljajo 
iz ljubezni do sočloveka v stiski.

C. Glavni (strateški) cilji:

• Pomagati sodelavcem Karitas odkriti in 
živeti osebno poklicanost in s tem krepiti 
in razvijati identiteto Karitas. 

• Sodelavcem Karitas omogočiti primeren 
strokovni razvoj v skladu s potrebami Ka-
ritas.

• Pridobiti nove prostovoljce.

• Razviti Karitas v prostor srečanja in so-
lidarnosti, kjer vsi – zaposleni in prosto-
voljni sodelavci, prejemniki pomoči in 
darovalci – uresničujejo svoje človeško 
dostojanstvo.

SODELAVCI

Namen in naloge NŠKM

Osnovni namen NŠKM je delovanje na ka-
ritativnem, dobrodelnem, humanitarnem 
in socialno varstvenem področju (v nada-
ljevanju karitativnem področju) v skladu z 
evangeljskimi načeli, Zakonikom cerkvene-
ga prava ter civilno zakonodajo, tako da:

• organizira, načrtuje, koordinira in povezu-
je karitativno delo fizičnih in pravnih oseb 
na območju mariborske nadškofije, pred-
vsem Župnijskih in Dekanijskih karitas,

• z različnimi programi, akcijami in projek-
ti aktivno izvršuje karitativno dejavnost 
kot eno izmed treh temeljnih poslanstev 
Katoliške cerkve,

• v povezavi z drugimi Škofijskimi karitas v 
Sloveniji preko Slovenske karitas sodelu-
je pri organizaciji, načrtovanju, koordina-
ciji in povezovanju karitativnega dela na 
območju Slovenije in v tujini,

• po potrebi v skladu z Zakonikom cerkve-

nega prava ustanavlja in vodi združenja 
(kan. 215), v skladu s civilno zakonodajo 
pa lahko ustanavlja in vodi razne oblike 
pravnih oseb, katerih namen je krščanska 
dobrodelnost,

• sodeluje z ustreznimi državnimi in lokal-
nimi institucijami, civilno pravnimi orga-
nizacijami in gibanji,

• pospešuje zavest o potrebi po izpolnjeva-
nju zapovedi ljubezni do bližnjega,

• daje pobude in si prizadeva vplivati na ra-
zvoj dogodkov na področju svojega delo-
vanja,

• pri svojem delu upošteva smernice Nad-
škofijske komisije za karitativno dejavnost,

• skrbi za permanentno izobraževanje in 
duhovno oblikovanje sodelavcev Karitas,

• s pomočjo različnih medijev javnost ob-

vešča o svojem delu.
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PROGRAMI

A. Opis prioritetnega področja: Nadgraditi 
je treba obstoječe programe in razviti nove, 
predvsem v smeri odgovarjanja na aktualne 
stiske, svetovanja, spremljanja, samopomoči, 
preventive in dela s starejšimi.

B. Vizija tega področja: Karitas učinkovito in 
celostno pomaga človeku v stiski tako, da va-
ruje človekovo dostojanstvo, gradi medge-
neracijsko solidarno življenjsko okolje in je 
blizu vsem ljudem v stiski, predvsem pa dru-
žinam, otrokom in starejšim.

C. Glavni (strateški) cilji:

• Poenotenje kriterijev in izvajanja splo-
šnih dobrodelnih programov Škofijskih 
karitas na področju pomoči družinam, 
posameznikom in otrokom.

• Razviti in okrepiti program družabništva 
in skupin za starejše na župnijah, z name-
nom priti do najbolj zapuščenih in osa-
mljenih.

• Razviti medgeneracijsko vključevanje na 
ravni župnij v povezavi s pastoralno de-
javnostjo župnije.

• Razvijati preventivne programe z name-
nom preprečevanja socialne ogroženosti 
in socialne izključenosti.

• Razviti posebne programe za mlade v Ka-
ritas v sodelovanju z drugimi organizaci-
jami – ustanovami.

• Uskladiti in izboljšati merjenje učinkovi-
tosti programov.

DRUŽBA

A. Opis področja: Karitas je zagovornik do-
stojanstva vsakega človeka, še posebej rev-
nih in ranjenih. Karitas kot občestvo ustvarja 
dom za vse, s tem da v družbi sodeluje z dru-
gimi ter z obveščanjem in ozaveščanjem gra-
di pravično, sočutno in solidarno družbo.

B. Vizija tega področja: Karitas je v družbi za-
govornik dostojanstva vsakega človeka, vzgo-
jitelj v pravičnosti, sodeluje z drugimi ter si 
prizadeva za sočutje in spravo.

C. Glavni (strateški) cilji:

• Sodelovati z vsemi, ki v družbi delajo za 
človeka v stiski.

• Biti glas revnih v družbi.

• Ustvarjati pogoje za pravično družbo in si 
prizadevati za spravo.

• Preko medijev obveščati o poslanstvu Ka-
ritas, pomoči ljudem v stiski in vzgajati za 
sočutje in solidarnost.

MREŽA

A. Opis področja: Karitas kot konstitutivna 
razsežnost poslanstva Cerkve uresničuje svo-
je poslanstvo etično in učinkovito ter skrbi 
za stabilno delovanje in razvoj mreže.

B. Vizija tega področja: Karitas deluje kot 
mreža (občestvo), ki z jasno identiteto pove-
zuje deležnike v učinkovit in odziven pasto-
ralni organizem.

C. Glavni (strateški) cilji:

• Krepiti identiteto Karitas kot konstitutiv-
ne razsežnosti poslanstva Cerkve.

• Skrbeti za etičnost in preglednost poslo-
vanja Karitas na vseh ravneh.

• Zagotavljati pokritost mreže glede na po-
trebe.

• Ohranjati in negovati medsebojno zaupa-
nje med vsemi deležniki Karitas (sodelav-
ci, prejemniki, donatorji).

• Izboljšati informiranje in komunikacijo.

• Skrbeti za stabilne vire financiranja.
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Vizija Karitas

Karitas si prizadeva, da bi odgovarjala na de-
janske potrebe ljudi v stiski, ohranjala njiho-
vo dostojanstvo, z njimi tesno sodelovala, jih 
pooblaščeno zastopala in jim z vsakovrstno 
pomočjo omogočila, da se osamosvojijo in 
v čim večji meri sami prevzamejo odgovor-
nost za svoje življenje.

Karitas v Sloveniji v celoti sprejema Sklepe 
Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem, 
smernice Krovnega dokumenta Pridite in 
poglejte, usmeritve pastoralnih svetov in se 
pridružuje temeljnim načelom in vredno-
tam, zapisanim v strateških načrtih Caritas 
Internationalis in Caritas Europa.

Konkretno to pomeni, da je Karitas zvesta 
naslednjim temeljnim vrednotam in nače-
lom:

• Evangelij:  Karitas črpa navdih in moč za 
svoje delo iz evangelija Jezusa Kristusa, 
katoliškega družbenega nauka, navodil 
cerkvenega učiteljstva in iz izkušenj lju-
di v stiski, po katerih Jezus vedno znova 
vabi k ljubezni do bližnjega.  

• Človekova enkratnost in dostojanstvo: 

• Karitas se vedno in povsod zavzema, da 
je človekovo dostojanstvo v osrčju načr-
tovanja socialnih, ekonomskih in drugih 
politik države ter tudi v osrčju oblikova-
nja pastoralnih smernic katoliške Cerkve 
v Sloveniji. Človekovo dostojanstvo je ne-
ločljivo povezano s človekovimi pravica-
mi, ki so utemeljene v zakonih.

•  Sodelavci Karitas pomagajo posamezni-
ku, družini, skupini ne glede na biološke, 
osebnostne, statusne, nacionalne, verske, 
ideološke, politične in druge razlike. Vse 
osebe, potrebne materialne, duhovne ali 
duševne pomoči, sprejemajo takšne kot 
so, in se pri delu z njimi opirajo na pozi-
tivne strani njihovega življenja.

•  Sodelavci Karitas ob nudenju pomoči lju-
dem v stiski, medsebojnem sodelovanju 
ali ob sodelovanju s sodelavci drugih or-
ganizacij varujejo dostojanstvo, zaseb-
nost, osebno, psihofizično in duhovno 

Karitas – ljubeča skrb Cerkve za ljudi v stiski.

Glas revnih v družbi.

V službi človekovega dostojanstva.

SODELAVCI:  

Karitas so usposobljeni in srčni sodelavci, ki 
svoje delo opravljajo iz ljubezni do sočloveka 
v stiski.

PROGRAMI:  

Karitas učinkovito in celostno pomaga člo-
veku v stiski tako, da varuje človekovo do-
stojanstvo, gradi medgeneracijsko solidarno 
življenjsko okolje in je blizu vsem ljudem v 
stiski, predvsem pa družinam, otrokom in 
starejšim.

DRUŽBA: 

Karitas je zagovornik dostojanstva vsakega 
človeka, še posebej revnih in ranjenih. Kari-
tas kot občestvo ustvarja dom za vse, s tem 
da v družbi sodeluje z drugimi ter z obvešča-
njem in ozaveščanjem gradi pravično, soču-
tno in solidarno družbo.

MREŽA: 

Karitas deluje kot mreža (občestvo), ki z ja-
sno identiteto povezuje deležnike v učinko-
vit in odziven pastoralni organizem.

TEMELJNE VREDNOTE IN NAČELA
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celovitost in individualnost posameznika 
ter upoštevajo njegovo kulturo in vredno-
te.

Družina:

• Družina je temeljna celica župnijskega 
občestva, lokalne skupnosti in družbe. 
Karitas vidi družino kot ljubečo, spoštlji-
vo, vzgojno in ustvarjalno temeljno sku-
pnost, v kateri se razvijajo in živijo osnov-
ne oblike solidarnosti, ki se še posebej 
kažejo v skrbi za otroke, invalidne, bolne 
in starejše. Karitas se vsestransko zavze-
ma za družino in ji pomaga, da vzdrži pod 
težkimi pritiski globalizacije, tržnega go-
spodarstva in potrošništva. Bori se proti 
vsem oblikam nasilja v družinah, alkoho-
lizmu in drugim oblikam deviacij. Pri svo-
jem delu je še posebej pozorna do stisk 
družin.

Zaščita človeškega življenja:

• Karitas se zavzema za zaščito človeškega 
življenja od njegovega spočetja do narav-
ne smrti. Z zagovorništvom, preventivni-
mi in drugimi programi poskuša ustvar-
jati razmere za ohranjanje in spoštovanje 
življenja.

•  Karitas nasprotuje vsem znanstvenim po-
skusom z zarodki in drugimi oblikami 
manipulacije z genskimi zapisi človeških 
bitij.

•  Karitas se trudi ovrednotiti in osmisliti 
starost z različnimi programi za medge-
neracijsko sožitje.

Prostovoljstvo: 

•  Prostovoljno delo v župnijskih, deka-
nijskih, mestnih in območnih karitas je 
osnovni način delovanja Karitas. Prosto-
voljec je, zaradi svoje vključenosti v žu-
pnijsko in lokalno skupnost ter zaradi ne-
posrednega stika s potrebami ljudi v svoji 
okolici, razumljen in spoštovan kot temelj-
ni in nezamenljiv usmerjevalec in izvaja-
lec karitativne dejavnosti. Poleg strokov-
nih delavcev se prostovoljstvo uveljavlja 
tudi na škofijski in nacionalni ravni Kari-

tas. Organizacije Karitas na vseh ravneh 
strokovno in duhovno podpirajo ter spre-
mljajo prostovoljce.

Zagovorništvo in opolnomočenje ubogih:

•  Nepokrite stiske so prednostna naloga 
Karitas v Sloveniji. Sodelavci Karitas na 
svojem območju odkrivajo nove social-
ne stiske in spodbujajo širšo javnost in dr-
žavne ustanove tako, da predlagajo mo-
žne rešitve ter po svojih močeh pomagajo 
in sodelujejo v širšem družbenem proce-
su boja proti revščini in socialni izključe-
nosti v t. i. socialni mreži.

•  Sodelavci Karitas jemljejo ljudi v stiski za 
svoje bistvene partnerje. Glede na njiho-
ve stiske v hitro spreminjajočem se svetu 
jih spodbujajo k čim večji samostojnosti 
in odgovornosti za svojo prihodnost. Pri 
tem upoštevajo njihovo telesno in dušev-
no zdravje. Karitas daje svoj glas in vsa-
kovrstno oporo tistim, ki so odrinjeni na 
rob družbe. Zagovorništvo in pomoč jim 
omogočata, da postanejo sami povzroči-
telji pozitivnih sprememb v svojem življe-
nju. S tem ohranijo oziroma si povrnejo 
samospoštovanje in dostojanstvo.

Solidarnost in subsidiarnost:

•  Temeljno načelo delovanja Karitas je soli-
darnost, ki obče dobro postavlja pred la-
stne interese, pri tem pa podpira in utrju-
je graditev skupnosti.

•  Organizacije Karitas ravnajo v skladu z 
načelom subsidiarnosti (podpora in do-
polnjevanje) opredeljenem v cerkvenem 
družbenem nauku. V skladu s tem nače-
lom višje ravni organizacije posegajo v 
nižje ravni le, če je pomoč, podpora in do-
polnjevanje resnično potrebno, če so sti-
ske nezadostno pokrite ali pa v primeru 
zagotavljanja dolgoročnih in širših ciljev, 
ki jih lahko uresniči le večja organizacija. 
Subsidiarnost se kaže v razširjanju sode-
lovanja, decentralizaciji odločanja in pri-
jateljskem partnerstvu.

•  Karitas na slovenskem sestavljajo škofij-
ske Karitas, ki usklajujejo delo dekanij-
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skih oziroma župnijskih Karitas na podro-
čju svoje škofije. V posameznih škofijah 
Slovenska karitas nastopa komplementar-
no in subsidiarno s škofijskimi.

Nepridobitnost in preglednost poslovanja:

• Dejavnost ustanov Karitas je nepridobi-
tna. Sodelavci in ustanove Karitas si priza-
devajo za odprto in pregledno poslovanje 
ter se zavezujejo k brezpogojnemu po-
štenju, doslednemu upoštevanju namena 
prejetih sredstev in delu v korist ljudi v 
stiski.

Skupna odgovornost in partnersko sodelova-
nje v mreži Karitas

•  Organizacije Karitas kot ena družina spre-
jemajo skupno odgovornost za ljudi v sti-
ski in so dejavni soudeleženci skupnih 
aktivnosti mreže na različnih ravneh – od 
župnijske do slovenske. Pri tem spoštuje-
jo avtonomijo vsake posamezne organi-
zacije v mreži Karitas, hkrati pa dejavno 
podpirajo partnersko sodelovanje med 
organizacijami in koordinacijo na vseh 
ravneh ter krepijo strukture in zmogljivo-
sti posameznih organizacij za delo v ko-
rist in z ljudmi v stiski.

•  Organizacije Karitas si prizadevajo razvija-
ti kulturo odprtega dialoga, partnerskega 
sodelovanja, medsebojnega spoštovanja, 
podpore, dopolnjevanja in solidarnosti v 
svoji mreži tako med organizacijami kot 
tudi med sodelavci – prostovoljci in zapo-
slenimi.

Stalno izobraževanje in skrb za osebno rast

•  Sodelavci Karitas se zavedajo, da karitativ-
no delo ni le nenehno razdajanje ljudem 
v stiski, ampak obenem tudi osebnostna 
rast in učenje s človeškimi, strokovnimi 
in duhovnimi vidiki. Služenje bližnjemu 
je pogojeno s pozitivnim odnosom do 
sebe in svojega dela. Sodelavci in ustano-
ve Karitas si prizadevajo za stalno izobra-
ževanje in izpopolnjevanje z namenom 
osebnega oblikovanja ter večje strokov-
nosti, učinkovitosti in razvojne usmerje-
nost pri reševanju stisk.

Ekumenizem, medverski in medkulturni di-
alog

•  Karitas priznava kulturno in versko ra-
znolikost, v kateri vidi možnost za spo-
znavanje drugih kultur in verstev na te-
melju spoštovanja in odprtosti. Karitas se 
obvezuje k spodbujanju dialoškega odno-
sa med različnimi verstvi in kulturami. Pri 
tem je še posebej pozorna in dejavna pri 
sodelovanju s sestrskimi krščanskimi Cer-
kvami. Prizadeva si za edinost med kristja-
ni, predvsem v obliki sodelovanja pri vsa-
kovrstnih nalogah za skupni blagor.

Odprtost

•  Karitas je odprta organizacija, ki se vklju-
čuje v mednarodno Karitas, v civilna, cer-
kvena in državna združenja ter povezave 
na nacionalni, evropski in mednarodni 
ravni. V skladu s svojimi načeli in vredno-
tami sodeluje povsod tam, kjer lahko pri-
speva k socialnemu vključevanju, globa-
lizaciji solidarnosti in večji učinkovitosti 
pri pomoči ljudem v stiski. Karitas spo-
štuje avtonomijo vsake cerkvene karita-
tivne skupine ali organizacije.

•  Karitas v Sloveniji se prek mednarodne 
Karitas po svojih močeh vključuje v ak-
cije in projekte ob naravnih nesrečah in 
drugih katastrofah. Prav tako v različnih 
projektih razvojne pomoči v tujini sode-
luje z državo, Evropsko zvezo, misijonarji 
in s posameznimi nacionalnimi dobrodel-
nimi organizacijami.

Enakopravnost žensk in moških

•  Karitas pospešuje enakopravnost med 
ženskami in moškimi na vseh družbe-
nih ravneh in tudi v svojih organizacij-
skih strukturah, tako, da so ženske dejav-
no udeležene pri oblikovanju, izvajanju in 
odločanju o politikah, strategijah in načr-
tih delovanja Karitas na vseh ravneh.

•  Karitas se še posebej zavzema za enako-
pravnost žensk na delovnem mestu. Pri 
tem spodbuja in podpira ustvarjanje ta-
kih delovnih razmer, ki ne bodo diskrimi-
natorne do naravnih in temeljnih hotenj 
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žensk po materinstvu in skrbi za otroke.

Ohranjanje ekološkega ravnovesja

•  Karitas se zavzema za ohranjanje oko-
lja in skupno skrb vseh narodov in vsa-
kega posameznika za ekološko ravnoves-
je. Podpira razvoj in tržno gospodarstvo 

do stopnje, ko le-to služi skupni blagi-
nji vseh ljudi in skrbi tudi za ohranjanje 
narave. Karitas se zavzema, da vsako go-
spodarstvo, ki danes ali pa je v preteklo-
sti povzročalo škodo naravi, v enaki meri 
prispeva k reševanju nastalih ekoloških 
problemov in ohranjanju naravnega reda.
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NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR, 30 LET 

30 let -  dobrote in solidarnosti - glas revnih v družbi

Glas KARITAS močno odmeva v mnogih sr-
cih naše mariborske krajevne Cerkve. Glas, 
ki združuje, povezuje, blaži, ogreva in opogu-
mlja veliko ljudi. Vsakega Človeka posebej v 
njegovi stiski in težavi, sodelavce in prosto-
voljce v mreži Župnijskih karitas, Nadško-
fijski karitas Maribor (Škofijske karitas Ce-
lje, Škofijske karitas Murska Sobota – z nami 
praznujejo v mariborski metropoliji), njenih 
ustanovah Zavodu KARION in Domu sv. Le-
narta, premnoge dobre ljudi odprtega srca, 
darovalce, ki so prepoznali Karitas kot zau-
panja vredno ustanovo, odprli dlan in s svo-
jim darom podprli raznolike oblike pomoči 
in programe oz. se odzvali ob večjih elemen-
tarnih in drugih nesrečah na Klic dobrote 
ter pomagali.  

Prvo desetletje so poleg elementarne pomo-
či 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 te-
meljev pomoči Karitas v mariborski nadško-
fiji in kasneje metropoliji.

Iz prvih prostorov na Slomškovem trgu 3 se 
sedež ŠKM preseli na Strossmayerjevo 15, 
humanitarno skladišče pa v prenovljene pro-
store na Ljubljanski 23 v Mariboru. (1994). 

1996 se prične izgradnja Doma Čebelic v Slo-
venskih Konjicah. 

Koncem prvega desetletja so izoblikovani te-
meljni programski sklopi v mreži Župnijskih 
karitas in ŠKM v kontekstu pomoči druži-
nam ter posameznikom, otrokom, starejšim, 
bolnim in invalidom, brezdomcem. Vzposta-
vi se mreža svetovalnic ter sistemska pomoč 
v osnovnih življenjskih potrebščinah.  

Začetki drugega desetletnega obdobja za-
znamujejo: usihajoči tranzicijski čas, velika 
brezposelnost, vprašljive zaposlitve, kažejo 

se različne oblike izključenosti ter izkorišča-
nja, nevidna revščina ter prihajajoča globali-
zacija, obrisi konjunkture se proti koncu de-
setletja razblinijo ob veliki gospodarski krizi 
2008. 

Programi pomoči v mreži ŠKM v navedenem 
obdobju sledijo prepoznanim potrebam v lo-
kalnem okolju in stabilizirajo ter sistemsko 
umeščajo programe pomoči različnim cilj-
nim skupinam (družini in posameznikom, 
otrokom, starejšim, bolnim in invalidom, 
brezdomnim, materam in ženam z izkušnjo 
nasilja, Romom, tujcem). 

• Stabilizira se pomoč v hrani, oblačilih, hi-
gienskih pripomočkih ter psihosocialna 
pomoč preko mreže Župnijskih karitas 
(2005 pričetek razdeljevanja hrane EU v 
mreži ŽK, 2006 priročnik za ŽK, redna le-
tna januarska izobraževanja na več lokaci-
jah, …)

• Psihosocialna pomoč in programa pomo-
či brezdomnim ter odvisnikom se sistem-
sko umeščajo in so sofinancirani s strani 
lokalnih skupnosti ter ministrstev. Pro-
grami pridobivajo pozitivna mnenja stro-
kovnih okolij (Socialna zbornica Sloveni-
je),

• Vzpostavi se izvajanje koncesij ter pro-
gramov: Dom sv. Eme (2004), Ambulan-
ta Karitas (2005), Materinski dom Mozir-
je (2006) in Žalec (2007), Dom sv. Lenart 
(2008), Dom Murenčki (2008), Bivalna 
skupnost (2010) – Dom Čebelic, Dom Da-
nijela Halasa Velika Polana (2010), Ljud-
ska kuhinja Betlehem (2010)

• Nove škofije (2007) - razdružitev Škofijske 
karitas Maribor (na MB, CE in MS) in pre-
imenovanje NADŠKOFIJSKA KARITAS 
MARIBOR

• Poplave 2008 – pomoč po katastrofalnih 
poplavah in neurju – humanitarna pomoč
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Začetki tretjega desetletja so močno zazna-
movani s posledicami velike gospodarske kri-
ze. Brezposelnost, stečaji, velike osebne sti-
ske. Zaznava se, da mnogi, ki so v začetku 90. 
let prejemali pomoč in se nato nekako dvi-
gnili, ponovno potrebujejo pomoč. Veliko 
je plačilne nediscipline, delavci ne prejmejo 
plačil za svoje delo ali pa je plačilo minimal-
no. Večletne negotovosti v ljudeh povzroča-
jo poleg telesnih zdravstvenih težav tudi vse 
pogostejše težave v duševnem 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 de-
setletja prepoznati vse večje razslojevanje, 
nove oblike odvisnosti in nove stiske v od-
nosih. Čeprav je zaradi povečane gospodar-
ske rasti manj brezposelnosti, je opaziti, da je 
vedno določeno število ljudi, ki potrebujejo 
pomoč Karitas, ne glede na to ali je gospo-
darska rast oz. kriza. Stisko družin, posame-
znikov, otrok, starejših, bolnih in invalidov 
ter drugih skupin odrinjenih na rob, je še 
poglobila epidemija v letu 2020 – izolacija, 
razdalja, nasprotujoče se informacije, nego-
tovost – so močno udarile najbolj šibke, po-
sledično smo zaznali izreden porast svetoval-
nih pogovorov, klicev po razbremenilnem 
pogovoru… in predvsem potrebo po konkre-
tnih, verodostojnih informacijah. 

• Programske aktivnosti: Ambulanta Kari-
tas – nadgradnja z zobozdravstvenim de-
lom (2012), Poplave 2012 – Podravje, Po-
plave BiH, Srbija, Hrvaška (2014), Oskrba 
migrantov ob prehodu SLO (2015), Do-
nirana hrana (2016) (Bartimajeva izba 
– 2019), Zavetišče za brezdomne – sv. 
Martin (2017) - vzpostavitev enovitega 
programa pomoči brezdomnim), pro-
jekt Interreg – INVOLVED (2018), Dom 
sv. Agate (2018/20), Učna pomoč (2019),  
ZDRAV-JE (2020) – program zdrave pre-
hrane in telesne dejavnosti, Epidemija 
– Covid-19 – oskrba in humanitarna po-
moč. 

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) prosto-
voljnega dela ter nudi najrazličnejšo po-
moč (hrana, oblačila, obiski, psihosocial-
na 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 potreb-
no večkrat 'vzravnati svoje srce, vztrajati in 
se ne prenagliti, predvsem pa imeti pogled 
usmerjen v ubogega, ki mora našemu oseb-
nemu ter družbenemu življenju vtisniti pra-
vo smer. 

Nemi krik premnogih, ki živijo odrinjeni, v 
trpljenju, duhovni revščini – kliče k odgo-
vornosti 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 pa-
storalnih ali socialnih načrtov. Odpade vsa-
ka narcistična težnja postaviti sebe na prvo 
mesto. Naša ponujena roka, pomoč Karitas, 
mora odkriti sposobnost za dejanja, ki življe-
nju 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-rev-

nih.html
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Poročilo o delu Župnijskih karitas za leto 2020

Župnijske karitas in sodelavci

Na celotnem področju nadškofije Maribor 
deluje 93 Župnijskih karitas (v nadaljevanju 
ŽK), ki skupaj pokrivajo področje 107 žu-
pnij. Poročila je poslalo 75 ŽK. Dosežena je 
80,64 % realizacija. 

Iz poslanih poročil je razvidno, da Karitas v 
mariborski nadškofiji združuje 1.283 sode-
lavcev - prostovoljcev, od tega je 69,44 % re-

dnih in 30,55% občasnih sodelavcev/prosto-
voljcev. 

Največ prostovoljcev – 60% je starejših od 60 
let. Med prostovoljci je tudi 3% mlajših od 18 
let. 

Starostno strukturo prostovoljcev prikazuje 
spodnji graf.

V poročilu je 81,33% ŽK navedlo, da pripra-
vljajo mesečna srečanja. V letu 2020 so pro-
stovoljci ŽK imeli skupno 288 srečanj in sku-
pno opravili 66.407 ur prostovoljskega dela. 
Za svoje delo ima 64% ŽK na voljo lastne pro-
store, ostale v času uradnih ur uporabljajo 
prostor (22,7%), ki ga sicer uporabljajo tudi 
druge skupine v župniji oziroma imajo pro-
store v najemu (4%). 

Sodelavci ŽK za pripravo mesečnih srečanj 
najpogosteje uporabljajo glasilo Žarek do-
brote. Sledi odgovor, da gradivo pripravi-
jo sami, da uporabljajo interna glasila ŠK ali 
gradivo pripravi župnik, druge vire upora-
bljajo v manjši meri. 

ŽK se soočajo tudi s stroški poslovanja in si-
cer: za potrošni material, provizije na banki 
pri plačilu položnic, stroški za vodenje ban-
čnega računa, stroški za vzdrževanje opreme 
in prostorov ter stroški povezani z organi-
zacijo dogodkov in prireditev. Za kritje stro-
škov vzdrževanja prostorov in opreme ter 
potrošni material so ŽK v letu 2020 porabi-
le 4.336,82 €. Stroški poslovanja, kamor sodi-
jo tudi stroški izobraževanj, prevozov, telefo-
na ter stroški pritiklin in naročnin, potrošni 
material so ŽK obremenili v skupni vredno-
sti 10.806,51 €. Stroški povezani z organizaci-
jo in izvedbo dobrodelnih prireditev so zna-
šali 2.725,88 €.
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Izobraževanje sodelavcev in duhovna podpora

Prostovoljci ŽK se udeležujejo izobraževanj, 
romanj in duhovnih srečanj, ki jih organizi-
ra Nadškofijska karitas, pripravljajo in orga-
nizirajo srečanja v okviru dekanijske Karitas 
ali jih izvedejo samostojno. Udeležujejo se 
tudi izobraževanj, ki so organizirana v lokal-
ni skupnosti ali v okviru Cerkve.

Izobraževalna in duhovna srečanja na 
ravni Nadškofijske karitas
V januarju 2020 so bila za sodelavce in pro-
stovoljce ŽK organizirana redna izobraževal-
na srečanja, ki že tradicionalno potekajo na 
treh lokacijah in sicer: v Mariboru, na Ptuju 
in v Slovenj Gradcu. Tako prostovoljcem omo-
gočimo, da so izobraževanja v bližini njihove 
župnije. Tokrat smo gostili Marjana Drčarja, 
laičnega sodelavca iz programa Vrtnica, Zavo-
da Samarijan, ki deluje pod okriljem Škofijske 
karitas Koper in je namenjen uporabnikom, 
ki se samostojno in prostovoljno odločijo, da 
bodo svoje življenje postavili na nove teme-
lje in abstinirali od alkohola ter se vključili v 
stanovanjsko skupnost, kjer je večkrat najprej 
potrebna uvodna faza programa – razstrupi-
tev. 

Marjan nam je najprej spregovoril o svoji ži-
vljenjski zgodbi, ki jo je preživel kot alkoholik, 
brezdomec ter poti iz primeža alkohola. Da-
nes je laični sodelavec z izkušnjo. Predvsem 
pa smo ga prosili, da kot laični delavec z izku-
šnjo pove, s katerimi znanji moramo biti so-
delavci in prostovoljci Karitas opremljeni pri 
pomoči osebam s težavami pri prekomernem 
uživanju alkohola.  

Poleg Marjana sta spregovorila tudi udeleže-

nec programa Vrtnica Jože in strokovna de-
lavka v programu Vrtnica Zavoda Karitas 
Samarjan ga. Milena Finc, mag. ZDŠ, ki je pri-
pravila tudi kratko gradivo v pomoč pri delu 
z osebami, ki trpijo zaradi prekomernega uži-
vanja alkohola v mreži ŽK.

Izobraževanja se je na treh lokacijah skupaj 
udeležilo 170 sodelavcev in prostovoljcev ŽK 
iz mariborske nadškofije.

Zaradi epidemije so odpadla vsa načrtova-
na izobraževanja, usposabljanja ter srečanja. 
Omejitve in upoštevanje priporočil se na ni-
voju ŽK odraža tudi v številu dobrodelnih pri-
reditev, srečanj in aktivnosti za prejemnike 
pomoči. Iz poročil pa je zaznati, da se je pove-
čalo št. materialnih in psihosocialnih pomoči 
oz. novih oblik pomoči prejemnikom oz. lju-
dem v stiski.

Izobraževalna in duhovna srečanja na 
ravni ŽK in DK
5 ŽK je samostojno organiziralo 10 izobraže-
vanj, ki se jih je skupno udeležilo 47 sode-
lavcev. Duhovno-izobraževalnih srečanj na 
ravni Dekanijskih karitas se je udeležilo 56 
sodelavcev in prostovoljcev Karitas. 

Izobraževanje pri drugih organizatorjih
Seminarja, ki ga tradicionalno na več lokaci-
jah organizira Slovenska karitas, se je v Celju 
ali v Veržeju udeležilo 14 prostovoljcev iz 4 
ŽK. Izobraževanja v okviru drugih organiza-
cij oz. ustanov v lokalni skupnosti se je ude-
ležilo 18 prostovoljcev, izobraževanj v okvi-
ru Cerkve se je udeležilo 49 prostovoljcev.   
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Sodelovanje z drugimi ustanovami v lokalnem okolju ter obveščanje zainteresirane javnosti

Dobri odnosi z ustanovami v lokalni skupno-
sti so ključnega pomena za nemoteno delo-
vanje ŽK. Z aktivnim in tvornim vključeva-
njem v lokalno okolje ŽK gradijo socialno 
mrežo, kar jim omogoča učinkovitejše soo-
čenje s kompleksnimi stiskami, s katerimi se 
srečujejo pri svojem delu. Z lokalnim oko-
ljem ŽK sodelujejo tudi na področju organi-
zacije in priprave različnih kulturnih, špor-
tnih in drugih dogodkov. S povezovanjem v 
lokalnem okolju si ŽK zagotavljajo tudi bolj-
šo prepoznavnost v svojem okolju. ŽK dobro 
sodelujejo z različnimi župnijskimi občestvi, 
s službami in ustanovami v kraju ter z lokal-
nimi mediji.

Iz letnih poročili ŽK je razvidno, da so ŽK 
močno vpete v domače župnijsko občestvo 
in lokalno okolje. Med cerkvenimi obče-
stvi, s katerimi ŽK najpogosteje sodelujejo, 
je ŽPS in druge ŽK ali DK. Sledijo sodelova-
nja z drugimi skupinami v župniji (birman-
ci, skavti, mladinska skupina). V krogu žu-
pnijskega občestva so ŽK na nedeljo Karitas 
zbrale 9.861,24 € za pomoč ljudem v stiski. 

Med drugimi organizacijami v svojem lokal-
nem okolju se najpogosteje povezujejo z bli-
žnjimi domovi za starejše, župani/občinami 
in Rdečim križem. Na razpisih v letu 2019 je 
40-im ŽK uspelo pridobiti tudi sredstva lokal-
nih skupnosti v skupni vrednosti 48.162,15 
€ (13% vseh letnih prihodkov), kar kaže na 
to, da ŽK v svojem lokalnem okolju aktivno 
nastopajo in so prepoznavne kot enakovre-
den in spoštovan partner oziroma sogovor-
nik pri reševanju socialnih problemov, ki se 
porajajo v lokalnem okolju. 

ŽK najpogosteje svoje delo predstavljajo v 
župnijskih oznanilih. 50 ŽK je pripravilo 345 
prispevkov v župnijska oznanila.

 

ŽK aktivno sodelujejo tudi z lokalnimi me-
diji. 24 ŽK je v lokalnih časopisih pripravilo 
46 prispevkov, 14 ŽK je na različnih radijskih 
postajah pripravilo 39 oddaj, 7 ŽK je pred-
stavilo delo Karitas v 9 TV - prispevkih, 10 
ŽK je pripravilo 46 obvestil za objavo na sve-
tovnem spletu. 17 ŽK je s 32-imi stojnicami, 
postavljenimi ob različnih priložnostih, opo-

zorilo na delo Karitas.

Dobrodelne prireditve, dobrodelne akcije in donatorji

Donatorstvo je za vsako neprofitno organi-
zacijo, tudi ŽK, zelo pomemben vir sredstev. 
Donacija za donatorja predstavlja možnost 
izkazovanja solidarnosti in poudarja njego-
vo družbeno odgovornost. Pri organizaciji 
dobrodelnih prireditev so donirana sredstva 
v materialni ali nematerialni obliki ključ do 
uspešnega namena in zaključka dobrodelnih 
prireditev.

Zaradi epidemije sta le 2 ŽK uspeli organi-
zirali 2 dobrodelni prireditvi, ki se jih je 
skupno udeležilo 460 obiskovalcev. 16 ŽK 

je izvedlo 29 drugih dobrodelnih akcij (ad-
ventni venčki, božične in velikonočne čestit-
ke, pecivo, koledarji, ipd). Na dobrodelnih 
prireditvah in akcijah so ŽK zbrale skupno 
17.903,37 €, kar predstavlja 5 % vseh letnih 
prihodkov ŽK. 

ŽK podpira 606 rednih darovalcev in 56 do-
natorjev, podjetij. Darovi dobrotnikov v letu 
2020 znašajo 43.185,16 €, prispevki podjetij 
pa 8.964,25 €. Prispevki dobrotnikov pred-
stavljajo 13 % vseh letnih prihodkov ŽK.
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Struktura prejemnikov pomoči 

Med prejemniki pomoči, ki so jim ŽK po-
magale v letu 2020, je največ družin. ŽK so 
v letu 2020 pomagale skupno 4.376 druži-
nam, ki skupaj štejejo 11.278 družinskih čla-
nov. Med družinami so bile tudi romske in 
migrantske družine.

S šolskimi potrebščinami, pri plačilu stro-
škov povezanih s šolanjem ali strokovno vo-
denim letovanjem za otroke ali vključitev v 
druge strokovno vodene delavnice, z obda-
rovanjem za Miklavža ali organizacijo učne 
pomoči so ŽK v letu 2020 pomagale 3.102 
otrokom. 

ŽK so pomagale 3.202 starejšim, bolnim ali 
oviranim osebam ter 1.344 osebam, ki živijo 
same (samski, vdovci, razvezani).

Žal je epidemija predvsem pri otrocih in sta-
rejših najbolj okrnila izvajanje pomoči. V 
okviru omejitev žal ni bilo mogoče izvesti 
obiskov, romanj, srečanj za starejše ter vsa-
koletno obdarovanje otrok za Miklavža oz. 
organiziranje drugih prireditev ter pomoči 
navedenim ogroženim skupinam.

Vrsta prejemnikov pomoči Št. druž. članov Št. družin

I. DRUŽINE (skupaj z družinskimi člani) 11.278 4.376

         od tega romske 601 165

         od tega migrantske (tujci brez slo. državljanstva) 403 106

II. STAREJŠI (imajo pokojnino ali so stari nad 65 let) 3.202

III. POSAMEZNIKI 

        vse osebe, ki živijo same (in niso starejše) 1.344

        od tega brezdomci (osebe brez nastanitve) 16

         od tega migranti (posamezniki brez družine) 9

IV. OTROCI (letovanja, šolske potreb., miklavž, šola v naravi idr.) 3.102

         od tega otroci iz družin I. 2.070

SKUPAJ PREJEMNIKOV V LETU 2019 16.856

Iz prejetih poročil je razvidno, da so ŽK usmerjale tudi v nudenje nematerialne pomoči. 
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Pomoč družinam

ŽK družinam najpogosteje pomagajo s hra-
no in higienskimi pripomočki sledi laično 
svetovanje, pomoč pri plačilu položnic ter 
druga materialna pomoč. Spodnja tabela pri-
kazuje število uporabnikov glede na nudeno 
vrsto pomoči. 

ŽK so za materialno pomoč družinam sku-
pno namenile 66.737,17 €. Spodnji graf prika-
zuje vrednost materialne pomoči glede na vr-

sto nudene pomoči, iz katerega je razvidno, 
da so ŽK pomoč družinam v največjem dele-
žu nudile v obliki plačila položnic, v vrednosti  
26.496,83 €, kar predstavlja 40 % vse nude-
ne materialne pomoč družinam. Sledi pomoč 
pri nudenju prehrambnih paketov, ozimnice 
in higienskih potrebščin, za kar so porabile 
20.098,00 €. Sledi pomoč pri pomoč pri večjih 
nesrečah in stiskah ter nakup invalidskih pri-
pomočkov in druga materialna pomoč. 
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Pomoč otrokom

ŽK otrokom pomagajo v okviru pomoči dru-
žinam, posebej pa še s šolskimi potrebščina-
mi, strokovno vodenimi srečanji in delavni-
cami preventivnega značaja in obdarovanji, 
z vključevanjem v različne delavnice, pri pla-
čilu kosil, malice in šolskih/obšolskih dejav-
nosti ter kritja prevozov za dijake, individu-
alnimi obiski na domu in v bolnišnici, učno 
pomočjo in drugimi oblikami pomoči. 

ŽK otrokom pomagajo v okviru pomoči dru-
žinam, posebej pa še s šolskimi potrebščina-
mi, strokovno vodenimi srečanji in delavni-
cami preventivnega značaja in obdarovanji, 
z vključevanjem v različne delavnice, pri pla-
čilu kosil, malice in šolskih/obšolskih dejav-
nosti ter kritja prevozov za dijake, individu-
alnimi obiski na domu in bolnišnici, učno 
pomočjo in drugimi oblikami le-te.

Finančna vrednost pomoči, ki so jo ŽK namenile po-
sebej za otroke, znaša 16.529,83 €. 

Največji, 42 % delež, zajema strošek srečanj in obda-
rovanj, ki znaša 6.999,83 €.
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Pomoč starejšim, bolnim in oviranim

ŽK so skupaj v vseh oblikah pomagale 5.325 
starim, bolnim ali oviranim ljudem. Materi-
alno pomoč so skupno nudile 3.202 ljudem. 
ŽK so jim materialno pomoč najpogosteje 
nudile s prehrambnimi paketi, ozimnico in 
higienskimi potrebščinami.

Srečanje za starejše je organiziralo 7% ŽK, ka-
terih se je skupno udeležilo 186 ljudi. 29 % 
ŽK je vršilo obiske na domu in v bližnjih do-
movih za starejše. ŽK so v letu 2020 realizira-
le 3.104 obiskov na domu, kjer je bilo vklju-
čenih 1.412 starejših ljudi in 592 obiskov v 
domovih za starejše, kjer je bilo vključenih 
280 ljudi. Pomoč v gospodinjstvu so ŽK nu-
dile 29 osebam in realizirale 393 storitev po-
moči.

Sodelavci ŽK opažajo porast osamljenosti pri 
starih ljudeh. 

Spodnja tabela prikazuje število vključenih 
starejših, bolnih in oviranih ljudi glede na vr-
sto nudene pomoči.

Za pomoč starejšim so ŽK v letu 2019 name-
nile 21.522,29 €. Največ sredstev t.j. 9.253,14 
€ so namenile za pomoč pri plačilu položnic, 
kar predstavlja 43% od celotne finančne vre-
dnosti namenjene pomoči za starejše v sti-
ski. 31 % porabljenih sredstev so namenile 
pomoči v hrani in higienskih potrebščinah, 
17 % so porabile za obiske na domu, bolnici 
in DSO, 8 % za pomoč v večjih stiskah in ne-
srečah.  
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ŽK so v letu 2020 posameznikom najpogo-
steje nudile materialno pomoč v obliki pa-
ketov s hrano, ozimnico in higienskimi po-
trebščinami ter plačilom položnic. V obliki 
nematerialne pomoči so ŽK posameznikom 

najpogosteje pomagale v obliki laičnega 
svetovanja. Spodnja tabela prikazuje število 
uporabnikov glede na vrsto nudene pomoči 
v kategoriji posamezniki.

Pomoč posameznikom 
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Finančna vrednost pomoči, ki so jo ŽK v 
letu 2020 namenile posameznikom, znaša 
15.021,74 €. Največji delež so namenile za 
plačilo položnic in računov v skupni vredno-
sti 7.239,24 €, kar predstavlja 48 % vse nude-
ne materialne pomoči. ŽK so nudile pomoč 

v večjih nesrečah in stiskah ter invalidskih 
pripomočkih v vrednosti 2.077,12 €.  V vre-
dnosti 4.239,21 € so posameznikom pomaga-
le s prehrambnimi paketi in higienskimi po-
trebščinami.

Spodnja tabela prikazuje kakšne količine 

različnih podarjenih artiklov so prejele ŽK v 

letu 2020. Največ so prejele rabljenih obla-

čil, hrane in higienskih potrebščin. 

Donirani artikli in material

ARTIKEL KOLIČINA

hrana in higienske potrebščine 28.878 kg

oblačila 22.388 kg

gradbeni material 500 kg

otroška oprema 1.061 kos

šolske potrebščine 2.344 kos

drugo 1.330 kos
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A. VIR PRIHODKA ZNESEK V €
ZS. Prenos iz preteklega leta    200.331,89 € 
I. Prispevki lokalnih skupnosti      58.231,60 € 
II. Prispevki ministrstev, zavodov...            148,40 € 
III. Prispevki podjetij        8.964,25 € 
IV. Zbrana sredstva od dobrodelnih prireditev in akcij      17.903,37 € 
V. Nabirka nedelje Karitas        1.192,78 € 
VI. Darovi dobrotnikov      43.185,16 € 
VII. Prejeta denarna sredstva od škofijske ali drugih Karitas      12.836,88 € 
VIII. Drugo:      19.064,67 € 
PR. SKUPAJ LETNI PRIHODKI BREZ PRENOSA    161.527,11 € 
PRIH. SKUPAJ VSI PRIHODKI    361.859,00 € 

B. VRSTA STROŠKA ZNESEK V €
DELOVANJE IN INVESTICIJE V ŽK

I. Stroški poslovanja      10.806,51 € 
II. Potrošnji material, vzdrževanje opreme in prostorov        4.336,82 € 
III. Stroški izvedbe dobrodelnih akcij in koncertov        2.725,88 € 
PROGRAMI - POMOČ V ŽK  

IV. Pomoč družinam SKUPAJ      66.737,17 € 
Pomoč v hrani, z ozimnico in higienskimi potrebščinami      26.496,83 € 
Pomoč pri plačilu položnic in računov      20.098,00 € 
Pomoč v večjih nesrečah in stiskah, invalid. pripomočki      15.199,92 € 
Druga materialna pomoč        4.942,42 € 
V. Pomoč starejšim SKUPAJ      21.522,29 € 
Pomoč v hrani, z ozimnico in higienskimi potrebščinami        6.638,09 € 
Pomoč pri plačilu položnic in računov        9.253,14 € 
Pomoč v večjih nesrečah in stiskah        1.620,88 € 
Obiski na domu, v bolnicah in domovih za starejše        3.288,10 € 
Pomoč v gospodinjstvu in pri osebni negi            269,05 € 
Izposoja invalidskih ali ortopedskih pripomočkov                     -   € 
Romanja in izleti za starejše            305,57 € 
Družabna srečanja starejših            147,46 € 
VI. Pomoč posameznikom SKUPAJ      15.021,74 € 
Pomoč v hrani, z ozimnico in higienskimi potrebščinami        4.239,21 € 
Pomoč pri plačilu položnic in računov        7.239,24 € 
Pomoč v večjih nesrečah in stiskah, invalid. pripomočki        2.077,12 € 
Obrok hrane ali higienske storitve za brezdomce            501,17 € 
Druga pomoč            965,00 € 
VII. Pomoč otrokom SKUPAJ      16.529,66 € 
Pomoč s šolskimi potrebščinami        4.214,98 € 
Pomoč pri kritju kosil, malice, obšolskih dej. in prevozov za dijake        1.176,34 € 
Srečanja, obdarovanja, druženja (Božič, Miklavž itd.)        2.171,75 € 
Individualni obiski na domu ali bolnici            224,30 € 
Vaša letovanja in tabori        1.181,87 € 
Centri za mlade in otroke              50,59 € 
Delavnice (izven centrov) in podpora oratorijem            510,00 € 
Druga pomoč        6.999,83 € 
VIII. Posredovano na druge Karitas        4.697,45 € 
IX. Pomoč za tujino            633,07 € 
X. Drugo      11.253,85 € 
IZD. SKUPAJ LETNI IZDATKI (I.-X.)    154.264,44 € 
SAL. SALDO na dan 31.12. (PRIH.-IZD.)    207.594,56 € 

Finančno poročilo ŽK v letu 2020
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Iz strukture prihodkov ŽK v letu 2020, ki jo 
prikazuje spodnji graf, je razvidno, da najve-
čji delež (55%) predstavlja prenos sredstev 
iz preteklega leta, kar je mogoče razložiti z 
dejstvom, da ob koncu leta večina ŽK pripra-
vi dobrodelne prireditve in tako zbere sred-

stva za prihajajoče novo koledarsko leto. Sle-

di delež sredstev, ki jih prispevajo lokalne 

skupnosti (16 %), delež, ki ga prispevajo do-

brotniki (12%) ter ostali drugi deleži.  

Iz strukture odhodkov, ki jo prikazuje spo-

dnji graf, je razvidno, da ŽK največji delež 

pomoči namenjajo družinam – 43 %, sledi 

pomoč starejšim – 14 % in pomoč otrokom 
– 11 %.
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Mnenja, predlogi za delo v prihodnje
ŽK so ponovno opozorile, da karitativno 
delo postaja vedno bolj obširno in zahtev-
no tako v vsebinskem kot administrativnem 
smislu, sodelavci bi potrebovali več podpore 
za opravljanje administrativnih nalog. Opo-
zarjajo, da je med sodelavci veliko starejših, 
mlajši pa so v pomanjkanju časa. 

Sodelavci ŽK si želijo obiskov predstavnikov 
NŠKM v okviru dekanije ali župnije. 

Poročilo je pripravljeno na podlagi vrnjenih 
75 poročil Župnijskih karitas za leto 2020. 
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Karitas mladih Maribor - YoungCaritas Maribor
Simon Lampreht, dijakon

Leto, ki je za nami, nam je prineslo veliko no-
vih izzivov. Na področju karitativnega dela je 
eden takih ustanovitev Mlade Karitas Mari-
bor (young Caritas Maribor), ki jo je s svojim 
podpisom in žigom, na god sv. Maksimiljana 
Celjskega, 12. oktobra 2020, ob 30. obletnici 
delovanja Nadškofijske Karitas Maribor, potr-
dil predsednik Slovenske karitas in maribor-
ski nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl DJ. 
Nadškof je dejal, naj mladostna zavzetost za 
pomoč sočloveku v stiski in socialna pravič-
nost v družbi raste in se razvija v duhu raz-
mišljanja mladih, ki v družbi vidijo nove po-
trebe. Pri tem se naše delovanje sklicuje na 
zastavljeno poslanstvo in cilje, ki so jih mladi 
prostovoljci Karitas iz cele Evrope sprejeli z 
Dunajsko deklaracijo o young Caritas.

  

VIZIJA young Caritas – Karitas mladih

Vrednote Karitas, ki temeljijo na evangeliju 
in cerkvenem družbenem nauku, so v sredi-
šču dela Karitas mladih. Ta predstavlja pro-
stor za vključevanje, druženje in sodelovanje 
mladih v družini Karitas in zato zagotavlja, da 
imajo vrednote in načela Karitas pomemb-
no vlogo v današnji in prihodnji družbi. Vsa-
ka mlada oseba v Sloveniji, ki čuti potrebo 
in željo sodelovanja na karitativnem podro-
čju, mora imeti možnost sodelovanja v Kari-
tas. Mladi namreč potrebujejo možnosti za 
ustvarjanje trajnostnega sveta, solidarnosti 
in socialne pravičnosti. 

POSLANSTVO young Caritas – Karitas mla-
dih

Karitas mladih Maribor daje prostor mla-
dim, da imajo možnost z aktivnim prostovolj-
stvom pokazati svoje talente in znanja, ter na 
ta način pozitivno vplivajo na družbo, v ka-
teri živijo. Ustvarja možnosti za povezovanje 
mladih v Mariborski nadškofiji in po mreži 
Karitas v Sloveniji tudi z mladimi prostovolj-

ci Karitas iz drugih delov Slovenije in Evro-
pe. Spodbuja dialog in povezovanje med mla-
dimi, tako da bodo močnejši in pripravljeni, 
da se aktivno odzivajo na izzive družbene 
pravičnosti in po svojih močeh odgovarjajo 
na stiske revnih in odrinjenih. Karitas mla-
dih spodbuja socialno vzgojo kot orodje, ki 
bo mlade motiviralo, da bodo odgovorni čla-
ni družbe, ki delujejo za skupno dobro. 

CILJI young Caritas – Karitas mladih Maribor

• S konkretnim delom za ljudi v stiski pri-
spevati k uresničevanju vrednot in načel 
Karitas.

• Spodbujati vsem dostopno prostovoljstvo 
med mladimi.

• Ozaveščati o socialnih vprašanjih, pravič-
nosti in oblikovanju predlogov za sistem-
ske rešitve.

• Povezovanje skupnosti in generacij zno-
traj Karitas, župnij in lokalnih skupnosti.

• Omogočati učenje drug od drugega in iz-
menjavo izkušenj.

• Biti močan glas mladih v organizacijah 
Karitas in v Cerkvi.

• Organizirati vsakoletno srečanje za mlade 
prostovoljce youngCaritas in zaposlene.

• Iskanje poti, ki bodo v duhu vizije in po-
slanstva ter na način, ki ga živijo sedanji 
mladi, odgovarjale na konkretne potrebe 
in okoliščine območja Mariborske nad-
škofije.

V skladu z vsem naštetim smo se v Karitas 
mladih Maribor že odzvali na nekaj stisk in 
organizirali nekatere akcije ter tako pomaga-
li na različnih področjih karitativnega delo-
vanja. 
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Naše delo trenutno obsega:

• Učno pomoč, 

• Zbiranje donirane hrane po trgovskih 
centrih (vsak večer) in prevoz do Karitas,

• Pomoč pri počitnicah za družine v Porto-
rožu,

• Razna pomoč v času epidemije Covid – 
19 (delo v domovih, pomoč starejšim z 
nakupi in drugimi aktivnostmi,…),

• Stalno pripravljenost za pomoč v sodelo-
vanju z UKC Maribor in MOM,

• Promocija organizacije na spletni strani 
Facebooka (YoungCaritasMB).

Na 5. rednem srečanju ožjega odbora YC Ma-
ribor smo postavili predvideni letni plan 
dela za leto 2021. Tako smo si razdelili delo 
na dve področji:

Delovne akcije pri katerih bomo glede na 
dane trenutne situacije poskušali izvesti 3 to-
vrstne dejavnosti (1 v spomladanskem delu 
in 2 v jesenskem), ki bi trajale čez vikend. 
Za tovrstno delo bomo z mladimi preko so-
delovanja župnijskih Karitas iskali pomoči 
potrebne in jim pomagali, kolikor bo v naši 
moči. Zraven teh del se bomo vključevali 
tudi v redne dejavnosti, ki jih mladi opravlja-
mo že vrsto let, toda prvič pod imenom Kari-
tas mladih Maribor. 

Duhovni odmik; Pri delu v organizaciji Ka-
ritas je pomembno zavedanje, da se delo po 
evangeljskem duhu izraža še učinkoviteje 
kakor drugače, saj ima podlago v Kristuso-
vem naročilu: »Karkoli ste storili enemu od 
teh mojih najmanjših bratov, ste meni stori-
li.« (Mt 25,40) Zato smo se odločili, da bomo 

mlade prostovoljce spodbujali tudi pri du-
hovnem napredku, tako da bomo zanje na 
vsake 3 do 4 mesece organizirali kratko sre-
čanje z duhovno – družabnim namenom. 
Prav tako si želimo v poletnem času organizi-
rati en tak odmik za mlade v hišo youngCari-
tas Slovenija. Eno takih srečanj smo pri Kari-
tas mladih Maribor že izvedli na 3. adventno 
nedeljo 13.12.2020. Na srečanju je bilo priso-
tnih 9 mladih prostovoljcev, gost Luka Oven 
iz YC Slovenija in 5 članov ožjega odbora YC 
Maribor. Srečanje je bilo uspešno izpeljano, 
kar so potrdili tudi kasnejši odzivi udeležen-
cev. 

V sodelovanju z vsemi župnijskimi Karitas 
vabimo mlade prostovoljce in tiste, ki bi to 
želeli postati, da se nam pridružijo pri naši 
organizaciji Karitas mladih Maribor. Za vse 
podrobne informacije se lahko obrnete na 
našega koordinatorja za prostovoljce (yo-
ung@karitasmb.si; florjan.ungar@karitasmb.
si; 070 636 286).

Nikoli ne pozabimo, da nas Bog vedno vidi 
pri naših dejanjih, po katerih nam bo povrnil 
poslednji čas:

»…kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem 

bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me spreje-

li, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste 

me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni…« 

(Mt 25, 35-36)
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HUMANITARNA DEJAVNOST IN PROGRAMI NŠKM

Prvenstvena naloga Nadškofijske karitas Mari-
bor je udejanjanje humanitarne/dobrodelne 
dejavnosti na vseh področjih delovanja. Po-
moč Karitas je sekundarna pomoč in je prav-
zaprav pomoč za samopomoč. Na človeka 
želimo in moramo gledati celostno, brez za-
držkov, predvsem pa z veliko mero sočustvo-
vanja. Sprejeti ga moramo sebi enakega, kajti 
le tako ga bomo lahko razumeli ter ob tem po-
iskali najustreznejšo obliko pomoči. Ne sme-
mo dajati le obljub, kajti naša pomoč ne sme 
biti le simbolična, temveč mora biti konkre-
tna in v danih okoliščinah primerna prosilče-
vemu gmotnemu, psihičnemu in duševnemu 
stanju. Skozi naše delo se morata izražati duh 
evangelija in Jezusovo naročilo: »Karkoli ste 
storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, 
ste meni storili« (Mt 25,40).

V letu 2019 smo delo NŠKM usmerili k pogla-
bljanju našega poslanstva in uresničevanju di-
akonije – služenja Cerkve najbolj materialno, 
duhovno in duševno ubogim med nami. So-
delavci Nadškofijske karitas Maribor želimo 
kot člani družine Karitas biti živo občestvo, 
da bi živeli Ljubezen in drug drugega spodbu-
jali k dobrim delom. Zavedamo se dejstva, da 
smo brez Božje pomoči nemočni, zato smo se 
vsak drugi in četrti četrtek v mesecu zbirali 
pri sv. maši. 

K humanitarnemu delu sodi tudi opozarjanje 
širše družbe na pojav in številčnost (novih) 
stisk, kriznih žarišč in na socialno sliko naše 
družbe. To poslanstvo skrbno negujemo, saj 
se zavedamo, da mora biti zainteresirana jav-
nost redno in ažurno obveščena tako o aktiv-

nostih naše Karitas, kot tudi o novih stiskah in 
perečih situacijah, ki so se in se še porajajo v 
naši družbi. 

Da lahko izvajamo svoje primarno delo – ka-
ritativno-humanitarno dejavnost – tečejo na 
ravni Nadškofijske karitas Maribor razni pod-
porni programi, ki »skrbijo«, da je pomoč kon-
kretna in dostojna. V okvir humanitarnih pro-
gramov, ki jih izvaja NŠKM, sodijo naslednji 
programi: 

• Pomoč socialno ogroženim

• Humanitarno skladišče

• Ljudska kuhinja Betlehem

• Donirana hrana

• Letovanja v Portorožu (za družine,  
 otroke in mladostnike, za starejše)

• Dejavnost razdeljevanja hrane iz skla 
 da za evropsko pomoč najbolj ogrože- 
 nim (FEAD)

• Šolske potrebščine

• Učna pomoč

• Pomoč v tujini

• Projekt INVOLVED

Dejavnosti konkretne pomoči potekajo tako, 
da ustrezno usposobljeni strokovni (so)de-
lavci Karitas, ki rešujejo posamezne prošnje/
stiske, ocenijo, katera vrsta pomoči oziroma 
katera aktivnost bi bila najprimernejša za čim-
prejšnjo in kar se da celovito lajšanje stisk.
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Pomoč socialno ogroženim
Kot že nekaj let zapored, smo tudi v letu 2020 
opažali, da so se stiske ljudi z našega obmo-
čja še poglobile. Če štejemo približno ena-
ko število prejemnikov pa je na drugi strani 
opazno povišanje števila tistih, ki potrebuje-
jo večkratno redno pomoč in spremljanje. 

Poleg materialnih stisk, ki jih porajajo brez-
poselnost, nizki mesečni dohodki in pokoj-
nine na eni strani in višanje stroškov na dru-
gi strani, opažamo, da ljudi, ki potrkajo na 
naša vrata, pestijo težave v telesnem in du-
ševnem zdravju, neurejeni družinski odnosi, 
nerešena stanovanjska problematika, splo-
šna starostna oslabelost in nemoč ustrezno 
poskrbeti zase. Soočamo se tudi z vedno ve-
čjo funkcionalno nepismenostjo. Opažamo, 
da naraščajo stiske ljudi, ki živijo sami – sam-
ski, vdovci, razvezani. 

Pri reševanju prošenj smo sodelovali z mre-
žo Župnijskih karitas, Centri za socialno 
delo, osnovnimi šolami, RK in drugimi usta-
novami s področja sociale. V nekaj primerih 
smo skupaj odšli tudi na teren. 

Še posebej je potrebno v letu 2020 izpostavi-
ti stiske in težave prejemnikov pomoči zara-
di posledic epidemije Covid-19. Če je bilo v 
prvem valu zaznati predvsem potrebo po ve-
čji psihosocialni pomoči, seveda ob rednem 
zagotavljanju pomoči v prehranskih in higi-
enskih artiklih, se je v drugem valu, v zadnjih 
dveh mesecih leta 2020 stiska zelo poglobi-
la predvsem pri tistih družinah in posame-
znikih, ki so zaradi epidemije po krajši vklju-

čenosti v delo ponovno postali brezposelni, 
bili dlje časa na čakanju, izgubili možnost do-
datnega oz. priložnostnega dela ali pa zaradi 
bolezni dolgo odsotni z dela. Prav tako so se 
pokazale velike stiske zaradi razvez ter težav 
v duševnem zdravju. 

V času od 1. 1. - 31. 12. 2020 smo v okviru 
programa realizirali 9.221 obravnav – poda-
nih prošenj, sprejetih telefonskih klicev, po-
sredovanja splošnih informacij. 

V informacijski pisarni je bilo v evalvacij-
skem obdobju sprejetih 6.064 prošenj, kli-
cev ljudi, ki so na nas naslovili vprašanje in 
prošnje o možnosti pomoči, ki jo potrebuje-
jo. V informacijsko-svetovalni pisarni je bilo 
realiziranih kar 3.277 prošenj za pomoč s ka-
tero smo pomagali 7.221 osebam. Z vsemi je 
bil opravljen prvi socialni pogovor in nude-
ne splošne informacije. V 124 primerih smo 
ljudi v stiski napotili k ustreznim vladnim in 
specializiranim nevladnim organizacijam. 

Rešili smo 529 prošenji za poplačilo polo-
žnic in računov. Razdelili smo 3.128 paketov 
s prehrano. Pripravili smo 235 paketv z obla-
čili in obutvijo, rešenih je bilo 27 prošenj za 
pohištvo, belo tehniko, itd... 

Na dežurnem telefonu (0590 80 350), ki de-
luje vsak delovni dan med 15.00 - 22.00, v so-
boto, nedeljo ter praznike med 9.00 - 12.00, 
je bilo v letu 2019 sprejetih 1.162 klicev.
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Humanitarno skladišče

Humanitarno skladišče Nadškofijske karitas 
na Ljubljanski ul. 23 v Mariboru deluje od leta 
1994. V Humanitarnem skladišču se spreje-
ma, sortira, ureja in skladišči podarjene teks-
tilne in druge artikle ter obutev (manjši kosi 
opreme, gospodinjski in drugi aparati, šolske 
potrebščine, igrače, posoda, …). Tekstilni ar-
tikli se urejajo po velikosti in po spolu. Prav 
tako se ureja in shranjuje kupljene ali podarje-

ne prehrambne artikle (ozimnica). 

V humanitarnem skladišču se oblikujejo pake-
ti s tekstilom in obutvijo za konkretnega pro-
silca in standardni prehrambni paketi.

Sodelavci humanitarnega skladišča posredu-
jejo informacije o rabljenem pohištvu in apa-
ratih ali posredujejo manjše kose pohištva in 
aparate direktno, če so v skladišču na zalogi. 

Epidemija Covid-19 in pomoč mariborske Karitas

V I. valu smo v mreži Karitas mariborske 
nadškofije oskrbeli okoli 8.000 gospodinj-
stev. Pri tem smo zaznali 10 % novih gospo-
dinjstev. Razdelili smo skupaj 140 ton hrane 
in higienskih pripomočkov. Kar 20% pake-
tov pomoči smo dostavili na dom. Dodatno 
smo s plačilom položnic pomagali v višini 
35.000 EUR. V razdeljevanje je bilo poleg ob-
stoječih vključenih več kot 75 novih mlajših 
prostovoljcev.  V okviru odredbe civilne za-
ščite smo samo na področju Maribora reali-
zirali 43 izrednih intervencij – dostav pomo-
či starejšim osebam, ki živijo same. Strokovni 
delavci in usposobljeni prostovoljci izvajajo 
psihosocialno pomoč. Izjemen porast klicev 
smo beležili na vstopni dežurni telefonski 
številki Karitas Maribor – v 8 tednih je bilo 
zabeleženih kar 1.892 klicev in so se nanaša-
li predvsem na informacije o pomoči Karitas 
ter prošnje za pogovor oz. svetovanje. Opaža-
mo, da je veliko rednih, novih ali prosilcev za 
pomoč, ki so se oglasili po 2 ali 3 letih na Ka-
ritas, izpostavilo poleg materialne tudi moč-
no psihosocialno stisko. V navedenem času 
je bilo tako izvedenih s strani strokovnih de-
lavcev in sodelavcev Karitas kar 649 svetoval-
nih razgovorov po telefonu v okviru progra-
ma pomoči informacijske svetovalne pisarne 
Karitas Maribor.

Podoben trend smo zaznali tudi v drugem 
valu epidemije Covid-19. V mreži Karitas na 
širšem mariborskem področju je posledič-
no opaziti med 10 in 15% novih gospodinj-

stev oz. prosilcev. Največkrat zaupajo, da so 
se morali obrniti na pomoč zaradi vse manj-
ših možnosti opravljanja priložnostnega  ali 
drugega dela. Zaslediti pa je tudi takšne, ki 
smo jim pomagali pred 5-10 leti in zopet po-
trebujejo pomoč. 

Največje stiske opažamo v tistih primerih, 
ko družine in posamezniki ne morejo porav-
navati osnovnih položnic za nujne življenj-
ske potrebščine (najemnina, elektrika, voda, 
ogrevanje, …) in druge sprotne obveznosti.  
Veliko je brezposelnih, ki jim je poteklo na-
domestilo in sedaj prejemajo samo denarno 
socialno pomoč in otroške dodatke (pomoč 
prosijo predvsem delavci po kratkotrajni za-
poslitvi…), samozaposlenih, delavcev tretjih 
dežel z družinami,… delavcev na čakanju,. 

Na naša vrata trkajo tudi zaposleni z mini-
malnim dohodkom, ki se le s težavo prebijajo 
iz meseca v mesec – družine, ki le malenkost 
presežejo cenzus za uveljavljanje pravic soci-
alnih transferjev. Trenutno se najpogosteje 
srečujemo s prošnjami za kurjavo in za topla 
zimska oblačila, z zaostanki pri plačilih ele-
ktrične energije, opomini pred odklopom. 
Opažamo dolgove za prostovoljno zdravstve-
no zavarovanje. Po pomoč prihaja veliko 
upokojencev, ki se z nizkimi dohodki s teža-
vo prebijajo iz meseca v mesec. Vse pogoste-
je opažamo, da imajo številni iskalci pomoči 
tudi težave s telesnim in duševnim zdravjem.
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V humanitarnem skladišču opažamo porast 
povpraševanja po oblačilih, obutvi in drugih 
rabljenih artiklih. 

Darovana oblačila, obutev in druga humani-
tarna pomoč

V letu 2020 je bilo v humanitarnem skladišču 
sprejetih 39 t oblačil in 1.330 parov obutve. 
Skrben pregled darovanih artiklov ter pripra-
va oblačil in obutve za prejemnike pomoči je 
glede na vse več prošenj po takšni obliki po-
moči predstavljal temelj za kakovostno po-
moč ljudem v stiski.

V Humanitarnem skladišču smo sprejeli 30 t 
različnih donacij prehranskih artiklov in hi-
gienskih potrebščin, 7 t ozimnice ter 20  t.i. 
dnevnih donacij (trgovine, pekarne, gostišča, 
idr).

Humanitarni prevozi

Iz humanitarnega skladišča se dnevno vršijo 
različni humanitarni prevozi. Skupno je bilo 
v preteklem letu z vozili Peugeot – Boxer, Fiat 
Doblo maxi in Citroen Berlingo  in Renault 
Traffic I. in II. opravljenih 58.610 km. V na-
vedenem obdobju se je tako zabeležilo 2.291 
potnih nalogov, ki so se nanašali na prevzem 
darovane humanitarne pomoči pri različnih 
darovalcih ter na dostavo pomoči prosilcem 
in na ŽK. V manjši meri tudi za potrebe social-
novarstvenih programov.

Ostali darovani artikli in materialna pomoč

Preko raznih donacij se je v humanitarno skla-
dišče sprejelo in nato razdelilo tudi druge ar-
tikle, kot je stanovanjska oprema (postelje, 
vzmetnice, sedežne garniture, pohištvo), in-
validski pripomočki, idr..  (237 kosov)

Ljudska kuhinja je odprla svoja vrata v me-
secu maju leta 2010 in smo jo simbolično 
poimenovali »Betlehem« − hiša kruha. Pro-
stori Ljudske kuhinje se nahajajo na Stros-
smayerjevi 15 in sicer v preurejenih kletnih 
prostorih s skupno kapaciteto do največ 
150 uporabnikov. Program Ljudske kuhi-
nje Betlehem deluje vse dni v letu, kosilo 
pa je na voljo med 12. - 13. uro.

O programu se je začelo razmišljati pred 
več kot 25 leti, ko se je v Gradcu v Avstriji 
ogledala ljudska kuhinja, poimenovano Ma-
rienstüberl. Odločilno dejstvo, da se je pri-
stopilo k vzpostavitvi programa, je zazna-
no socialno stanje na širšem mariborskem 
področju, ki ga aktivno zasledujemo že od 
leta 1990. Ves čas se opaža slaba socialna 
slika, še prav posebej se opaža slabo stanje 
skupin z družbenega obrobja in deloma 
tudi tujcev, ki nimajo možnosti tople pre-
hrane ter tovrstne oskrbe. To je tista sku-
pina ljudi, ki v največji meri izpade iz siste-
ma javne službe, oziroma tisti, ki teh pravic 
zaradi različnih dejavnikov niti ne morejo 
uveljavljati (brez statusnih dokumentov, 

brez ustreznih pravic, imajo svojstven na-
čin življenja, itn,..). Ljudska kuhinja je na-
menjena vsem ljudem, ki potrebujejo to 
pomoč. Vse več je tudi samskih, zlasti mo-
ških in starejših, ki jim redni mesečni do-
hodek ne zadošča za dostojno preživetje in 
zaradi starostne oslabelosti in bolezni ni-
majo dovolj moči ustrezno poskrbeti zase. 

Eden izmed ciljev programa je tudi kre-
pitev 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.  

Statistični podatki za leto 2020 so nasle-
dnji. V program je bilo vključenih 89 uni-
katnih uporabnikov, v povprečju je bilo 
postreženih med 35 in 45 uporabnikov 
dnevno, skupno se je razdelilo 8.243 to-
plih obrokov - kosil. Kuhinja je bila v I. valu 
epidemije zaprta. Zaradi omejitev se je de-
loma zmanjšalo št. uporabnikov (javni pre-
voz, …). Št. denvno vključenih se proti kon-
cu leta veča.

Ljudska kuhinja Betlehem
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Donirana hrana

Glavni vir ponudbe programa Donirana hra-
na so artikli, ki jih veliki trgovski centri ob 
zaprtju ali tik pred rokom uporabe odstrani-
jo s svojih polic, vendar so ob ustreznem ro-
kovanju še vedno uporabni in se lahko kori-
stno podarijo tistim, ki potrebujejo tovrstno 
pomoč oziroma jim le-ta bistveno olajša pre-
živetje. 

Nadškofijska karitas Maribor se je kot izvajal-
ska organizacija vključila na povabilo Lions 
kluba Maribor - Zarja, ki je vzpostavil mrežo 
7 različnih trgovin (Spar, Mercator, Tuš), ki 
poslujejo na področju Mestne občine Mari-
bor. Decembra 2017 so se pridružile še štiri 
trgovine Hofer ter aprila 2018 še 5 trgovin 
Lidl in 2019 še dve trgovini Hofer in eno Lidl 
– skupaj prevzamemo donirano hrano tako v 
19 trgovskih centrih.

Ob zaprtju trgovin dežurni sodelavec/pro-
stovoljec Karitas prevzame - v skladu s pred-
pisi o zagotavljanju varnosti hrane, pripra-
vljene artikle in jih dostavi v razdelilnico, ki 
se nahaja na sedežu Nadškofijske karitas Ma-
ribor, Strossmayerjeva 15 in jih ustrezno hra-
ni – ohladi in zloži v hladilne omare. Nasle-
dnje jutro, ob delavnikih je to 7.00, na dela 
proste dneve pa ob 9.00, pripravi pakete, 
upoštevajoč število družinskih članov, more-
bitne diete ali navedbe, da uporabniki iz ute-
meljenih razlogov ne uživajo določenih vrst 
hrane. 

Namen programa je kontinuirana oskrba s 
hrano, s ciljem izboljšanja prehranskih na-
vad, ter posledično izboljšanje zdravstvene-
ga stanja socialno najbolj ogroženih posame-
znikov in družin v Mariboru. 

Ciljna skupina so družine in posamezniki, 

ki bivajo v Mestni občini Maribor in si zara-
di brezposelnosti ali nizkih mesečnih dohod-
kov ne morejo samostojno preskrbeti hrane 
in potrebujejo oziroma so odvisni od huma-
nitarne pomoči. 

Osnovni pogoj za vključitev v program je so-
cialna ogroženost, ki jo prepoznavajo stro-
kovni delavci Nadškofijske karitas Maribor 
ali prostovoljci Župnijskih karitas na podro-
čju Mestne občine Maribor. Uporabniki pre-
dložijo dokazila o ogroženosti. 

Prejemniki prihajajo po paket po časovnem 
razporedu na določen koledarski dan in si-
cer od torka – petka od 8.00 - 9.00, ob sobo-
tah, nedeljah in dela prostih dnevih pa od 
9.00 - 10.00. Kadar so trgovine zaprte, nasle-
dnji dan donirane hrane ni na voljo. 

Z izvajanjem programa smo na Nadškofij-
ski karitas Maribor pričeli 1.10.20106. V letu 
2020 je bilo v program vključenih 222 unika-
tnih uporabnikov (posameznikov in družin), 
od tega 46 % posameznikov. Skupaj to pred-
stavlja 650 oseb. V letu 2020 smo razdelili 
252 t donirane hrane, katere ocenjena vre-
dnost je 896.447,46 €.

Večina prejemnikov je bila vključenih enkrat 
tedensko. Količina prejetih živil je omogo-
čala, da smo lahko po vnaprejšnjem fiksnem 
razporedu vsakodnevno vključili do 25 pre-
jemnikov donirane hrane dnevno ali 47-68 
oseb dnevno. Ob vzpostavitvi mreže dnev-
nih prevzemov donirane hrane s strani ŽK 
v MB ter drugih soc. ustanov ocenjujemo na 
vključitev dodatnih 60-90 oseb (skupaj 107-
158 oseb dnevno).

Delovanje Ljudske kuhinje Betlehem so po-
leg dobrotnikov in donatorjev v letu 2020 
finančno podprli naslednji sofinancerji: 

• Mestna občina Maribor 

• Fundacija za financiranje invalidskih 

in humanitarnih organizacij v repu-
bliki Sloveniji 

• Zavod republike Slovenije za zapo-
slovanje
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Z vsemi prejemniki smo pred vključitvijo 
opravili prvi socialni pogovor. Vsi vključe-
ni so predložili dokazila o svojem socialnem 
stanju. Večinoma gre za prejemnike social-
nih transferjev, nizkih pokojnin ali zaposle-
nih z nizkimi dohodki.

V letu 2020 je sodelovalo 24 sodelavcev in 
prostovoljcev Karitas, ki so opravili 3.358 

prostovoljskih delovnih ur, katere se nana-
šajo na prevzem, skladiščenje, sortiranje in 
razdeljevanje hrane socialno najbolj šibkim 
vključenim prejemnikom ter vodenje ustre-
znih evidenc in skrb za red in čistočo. 

V delu vsakodnevnega prevzema 'Donirane 
hrane' je bilo v elevacijskem obdobju reali-
ziranih 1.177 potnih nalogov ter prevoženih 
24.391 km.

Letovanja v Portorožu

Program strokovnega vodenja letovanj pote-
ka v Sončni hiši v Portorožu. Letovanje je do-
bra priložnost za aktivno preživljanje proste-
ga časa ranljivih skupin ljudi, saj si sodelavci 
Karitas prizadevamo, da jim v tem času po-
nudimo kar se da največ priložnosti za lepa 
in nepozabna morska doživetja na eni strani 
ter po drugi omogočiti, da v tednu letovanja 
stkejo močne vezi tako v okviru lastne druži-
ne kakor tudi širše, da se opolnomočeni in 
polni lepih spominov vrnejo v svoj vsakdan. 
Mnogi si zaradi velike socialne ogroženosti 
tega ne morejo omogočiti. 

Letovanj v Portorožu, ki smo jih izvedeli v so-
delovanju s Slovensko karitas, so se udeležili 
otroci, družine in starejši. 

Nepozabnih morskih doživetij v Sončni hiši 
Karitas na Senčni poti v Portorožu je bilo v 
letu 2020 deležnih 27 otrok in mladostnikov, 
ki so letovali v okviru letovanj poimenovanih 
Počitnice biserov, 10 družin oziroma 33 dru-
žinskih članov, ki so letovali v dveh počitni-
ških terminih v glavni sezoni. Žal v lanskem 
letu zaradi epidemije ni bilo mogoče varno 
izvesti letovanja starejših. 

Letovanje smo izvedli z lastnimi delovnimi 
ekipami, ki so jih sestavljali strokovni delav-
ci, laični delavci in prostovoljci, slednji pred-
vsem kot animatorji. Letovanja je spremljal 
tudi duhovnik. Nabor udeležencev so opra-
vile Župnijske karitas. V lanskem letu so vsa 
letovanja potekala pod strogim protokolom 
ob epidemiji Covid-19.

Dejavnost razdeljevanja hrane iz sklada za evropsko pomoč najbolj 
ogroženim (FEAD)
Nadškofijska karitas Maribor je v okviru Slo-
venske karitas aktivno sodelovala pri pripravi 
prijave na razpis Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), 
v okviru operativnega programa za material-
no pomoč najbolj ogroženim, ki je sofinanci-
rana s strani Sklada za evropsko pomoč naj-
bolj ogroženim (FEAD) za obdobje 2017-20. 

Z ukrepom EU-hrane smo preko mreže ŽK 
razdelili 397 t hrane in pomagali 15.018 ose-
bam v stiski. 

V skladu s pogodbo z MDDSZ smo prejeli in 
preko ŽK razdelili vrste in količine živil kot 
prikazujejo spodnja preglednica. 
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SKUPNO ŠTEVILO OSEB, KI SO PREJELE HRANO OD MDDSZ: 15.018

od tega:

- število otrok, stari 15 let ali manj 2.551

- število oseb, starih 65 let in več 2.088

- število žensk 4.946

- število migrantov, tujcev, manjšin 571

- število invalidov 900

- število brezdomcev 184

- število drugih 5.375

Ukrep smo pospremili z naslednjimi ukrepi: 

• Pogovor z uporabniki, osnovno in-
formiranje in krajše laično svetova-
nje na župnijskih karitas (razdelilnih 
mestih ali osebno na domu), katerega 
namen je nudenje pomoči družinam, 
posameznikom, starejšim, otrokom in 
mladostnikom: pogovor, osnovno in-
formiranje in krajše laično svetovanje 
– informacije in omogočanje dosto-
pnosti pomoči, ustvarjanje komunika-
cije in prostora za nadaljnje spremlja-
nje uporabnikov, 

• vračanje dostojanstva,

• Individualno svetovanje z načrtom in 

sledenjem na Škofijski karitas, katere-

ga namen je individualno svetovanje 

z načrtom in sledenjem na ŠK – pre-

poznavanje vzrokov stisk, spremlja-

nje, usmerjanje, dolgoročno reševanje 

stisk,

• Izobraževanje in opolnomočenje pre-

jemnikov pomoči. 

ŽIVILO KOLIČINA

PŠENIČNA BELA MOKA TIP 500 57.930 kg

KRATKE TESTENINE 18.440 kg

ŠPAGETI 18.720 kg

BRUŠEN DOLGOZRNAT RIŽ 26.568 kg

UVT MLEKO 178.660 l

JEDILNO RAFINIRANO SONČNIČNO OLJE 50.400 l

KONZERVIRANA HRANA - FIŽOL 62.400 kos

KONZERVIRANA HRANA - PELATI 53.568 kos

Spodnja tabela prikazuje strukturo prejemnikov pomoči.

Šolske potrebščine

Program izvajamo že vrsto let, najintenzivne-
je pred začetkom novega šolskega leta z na-
menom, da pomagamo tistim otrokom oziro-
ma družinam, ki si sami ne morejo preskrbeti 
šolskih potrebščin. 

Z načrtovanjem začnemo že takoj po koncu 
šolskega leta, ko z Župnijskimi karitas pripra-
vimo sezname upravičencev in sezname po-
trebnih šolskih potrebščin. 

Pri izvedbi programa sodelujemo tudi s šol-
skimi svetovalnimi službami. 

V letu 2020 smo v okviru programa Šolske 
potrebščine pomagali 367 otrokom pri naku-
pu delovnih zvezkov ali učbenikov oziroma 
plačali obrabnino za izposojo učnih knjig in 
1.573 otrokom z zvezki oz. ostalimi šolskimi 
potrebščinami.
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Učna pomoč
V letu 2020 smo nadaljevali s programom 
Učna pomoč za osnovno in srednjo šolo. V 
program Učne pomoči smo vključili otroke 
iz družin, ki so že vključene v katerega od 
drugih programov, ki jih izvaja NŠKM. Z vsa-
ko od teh smo izvedli svetovalni pogovor, na 
katerem smo izdelali individualni program 
pomoči njihovim otrokom, ter v mesecu ju-
niju evalvacijski pogovor glede uspešnosti.  
Odziv je bil kljub epidemiji uspešen, zabele-
žili smo 23 unikatnih uporabnikov, osnovno-
šolcev in srednješolcev. 

Učno pomoč smo izvajali vsak teden od fe-
bruarja do razglasitve epidemije. V jesen-
skem roku smo izvajali učno pomoč preko 
spletnega orodja ZOOM. V celem koledar-
skem letu 2020 smo skupaj izvedli 11 sre-
čanj. Za pomoč otrokom in mladostnikom se 
je skupaj odločilo 16 prostovoljcev. Večina 
od njih je študentov ali mladih zaposlenih. 
Prostovoljci pa so skupaj opravili 203 ur pro-
stovoljnega dela.

Pomoč v tujini

NŠKM v okviru akcije Ne pozabimo želi vzpo-
staviti sistemsko delo na področju JV Evro-
pe. Tako ciljno in sistematično pripravlja ko-
rake 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 ekono-
mije ne zmorejo vzpostaviti stabilnega vira 
delovanja, zato je sistematična in kontinuira-
na pomoč v materialu, higieni zelo pomemb-
na za delovanje Caritas kot organizacije na 
eni strani in neposredno pomoč človeku, ki 
je v stiski, na drugi. 

Za NŠKM je pomembno tudi vzpostavljanje 
novih poti s konkretno pomočjo in možnost-
mi medsebojne izmenjave izkušenj in dela 
Caritas. Tako je sodelovanje s Caritas Mostar, 
Mala Skola – Vareš in društvi Slovencev ne-
pogrešljiv korak v kontekstu informiranosti 
in razvoja. 

Rekapitulacija pomoči 2020: 

• 1 x kontingent pomoči,

•  882 paketov pomoči v obliki oblačil in 
obutve ter paketov s higienskimi po-
trebščinami,

• 120 prehranskih paketov pomoči, 

• Skupaj 18.968 kom ali 4,3 t humanitar-
ne pomoči

• finančno podprti programi pomoči Ca-
ritas Beograd, Caritas Aleksinac, društvo 
Slovencev Planika - Zrenjanin, Caritas Mo-
star – delovni tabor in pomoč ljudem v 
stiski.

Po razgovorih ocenjujemo, da je navedena 
pomoč ciljno dosegla kar 740 družin iz nave-
denega področja ali približno 2600 oseb, ki 
so pomoč prejeli enkrat oz. večkrat.
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Projekt INVOLVED

7. 3. 2018 je bil v okviru razpisa Interreg 
(ESRR - Evropski sklad za regionalni razvoj) 
odobren triletni projekt z naslovom Social-
no vključevanje preko prostovoljstva in no-
vih oblik zaposlovanja za osebe, ki jih ogro-
žata nezaposlenost in socialna izključenost / 
Soziale Integration arbeitsmarktferner und 
ausgrenzungsgefährdeter Menschen durch 
ehrenamtliches Engagement und neue For-
men der Beschäftigung. Pogodba je bila pod-
pisana 26.4.2018 s strani vodilnega partner-
ja, Caritas Kärnten. Ostali projektni partnerji 
so Caritas Steiermark, Nadškofijska karitas 
Maribor, Slovenska karitas in Škofijska kari-
tas Celje. 

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 zaposlo-
vanja v smislu spremljanega prostovoljskega 
angažmaja.

V obdobju 1.1.-31.12.2020 smo izvedli nasle-
dnje projektne aktivnosti.

Zaradi epidemije smo se projektni partner-
ji večinoma srečevali preko spleta. Organizi-
ranih je bilo preko 30 projektnih sestankov, 
v začetku leta 2020 pa smo imeli dvodnevni 
delovni sestanek v Celovcu. 

Končali smo raziskavo za ugotavljanje po-
treb ciljne skupine (dolgotrajno brezposel-
ne osebe s pridruženimi težavami), ki je bila 
sestavljena iz kvalitativnega in kvantitativne-
ga dela. Rezultate smo predstavili na novi-
narski konferenci, kjer smo tudi širši javno-

sti podrobneje predstavili projekt Involved, 
nato pa še na delavnici nadaljnjega uspo-
sabljanja ter inovacijski delavnici. Na ome-
njenih delavnicah so bili povabljeni in so 
sodelovali tudi strokovnjaki, ki se pri vsako-
dnevnem delu srečujejo s ciljno skupino. Nji-
hov strokovni pogled na situacijo nam je po-
magal pri oblikovanju Kataloga ukrepov in 
priporočil, ki zajema potrebe ciljne skupine, 
trenutne ovire ter priporočila. Zaznali smo, 
da se kaže potreba po socialni vključenosti 
oseb, prilagodljivih oblikah dela, pridobitvi 
kompetenc, administrativnih prilagoditvah 
ter po osebnem spremljanju ciljne skupine 
za lažji ponovni vstop na trg dela. Razmišljali 
smo, katere spremembe oz. izboljšave obsto-
ječih zaposlitvenih ukrepov bi bile potreb-
ne za lažjo vključitev oseb. Povzeli smo do-
bre prakse avstrijskih projektnih partnerjev 
in kot možnost videli uvedbo sekundarnega 
trga dela, za katerega pa bi bile potrebne tudi 
sistemske spremembe. Ena izmed možnosti 
je tudi uvedba statusa ranljive osebe, ki bi 
ciljni skupini omogočal možnosti za vključi-
tev v zaposlitveno rehabilitacijo, nudil zapo-
slitev v invalidskem podjetju oz. trajnejšo za-
poslitev preko programa javnih del. 

V letu 2021 sledi zaključek projekta, še prej 
pa koncept in izvedba pilotnega projekta, 
kjer bomo dolgotrajno brezposelnim ose-
bam z vključevanjem v prostovoljsko delo ter 
predvsem osebnim spremljanjem in indivi-
dualnim pristopom ponudili prvo stopnico 
do boljše vključitve na pravi trg dela in posle-
dično zaposlitve. Pravo tako bomo izdali Ka-
talog ukrepov ter Informativno revijo. 
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V Nadškofijski karitas Maribor izvajamo na-
slednje socialnovarstvene programe:  

• Svetovalnica

• Zavetišče za brezdomne – sv. Martin

• Materinski dom Mozirje - Žalec,

• Ambulanta za osebe brez obveznega zdra-
vstvenega zavarovanja s posvetovalnico – 
Maribor,

• Terapevtsko pripravljalni center Maribor.

V navedenih programih zaposlujemo stro-
kovne delavce s področja socialnega varstva, 
pomagajo jim strokovni sodelavci, laični de-
lavci in prostovoljci. Njihovo strokovno, la-
ično ali prostovoljsko delo je temeljilo na 
veljavnih strokovnih izhodiščih, veljavni za-
konodaji, na etičnih načelih Karitas in Kode-
ksu etičnih načel v socialnem varstvu. 

Tudi v letu 2020 je bilo mnogo dela vložene-
ga v pridobivanje sredstev, da smo lahko rea-
lizirali programe v zastavljeni obliki. Vsi naši 
programi so sofinancirani, in sicer jih sofi-
nancirajo: Ministrstvo za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo 
za zdravje, FIHO (Fundacija za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij v Re-
publiki Sloveniji), lokalne skupnosti (Mestna 
občina Maribor, občina Žalec, občina Mozir-
je) ter Zavod republike Slovenije za zaposlo-
vanje (ZRSZ skozi različne projekte aktivne 
politike zaposlovanja).

V letu, ki je za nami, smo velik poudarek po-
svečali tudi usposabljanju in strokovnemu iz-
popolnjevanju naših sodelavcev.

Program Svetovalno delo izvajamo že od leta 
1990. V letu 2020 je na individualni pogovor 
prišlo 1.469 unikatnih uporabnikov (družin 
ali posameznikov), od tega jih je 652 potre-
bovalo večkratno svetovanje. Skupno se je 

realiziralo 2.140 informativno svetovalnih 
pogovorov oziroma obravnav. V 124 prime-
rih se je uporabnike v iskanju ustreznih re-
šitev za njihovo stisko napotilo na druge pri-
stojne ustanove.

Svetovalnica

SOCIALNOVARSTVENI PROGRAMI
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Celostni ter enovit program Zavetišča za 
brezdomne - Sv. Martin je lociran v Huma-
nitarnem skladišču Karitas, Ljubljanska 23 
v Mariboru in v sebi nosi dve strukturirani 
programski aktivnosti oz. (pod)programa in 
sicer Sprejemališča za brezdomne ter Zave-
tišča za brezdomne - nastanitveni del (zapr-
ti tip), je nastal kot refleksija detektiranega 
socialnega stanja določene specifične po-
pulacije ljudi znotraj našega družbeno geo-
grafskega okolja, konkretno brezdomnih in 
njihovega miljeja, baziranega tako na opra-
vljenem delu, posledičnih dvajset letnih iz-
kušnjah in izhajajočih rezultatih ter ne naza-
dnje 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 aktivno-
sti, ki so pluralne narave ter seveda nadgra-
jene z ustrezno motivacijsko podporo zapo-
slenih in prostovoljcev, seveda pa ob tem ne 
gre zanemariti konstanten tako aktiven pri-

sluh potreb na eni strani in tudi želja upo-
rabnikov na drugi strani. 

Osnovni cilji programa so:

• socialna podpora

• resocializacija (skladno z željami in 
voljo uporabnikov) 

• nastanitev (permanentno)

V letu 2020  smo pomoč nudili 62 unikatnim 
uporabnikom, realizirali 7.199 nočitev.

Sofinancerji programa v letu 2020: 

• Mestna občina Maribor

• Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti

• Fundacija za financiranje invalidskih  
in humanitarnih organizacij

• Zavod Republike Slovenije za zaposlo-
vanje

Zavetišče za brezdomne – sv. Martin

Materinski dom Mozirje - Žalec
V okviru NŠKM deluje Materinski dom Mo-
zirje - Žalec. Program se izvaja na dveh lo-
kacijah, in sicer v Mozirju (Podvrh 23, 3330 
Mozirje) in v Žalcu (Savinjska cesta 1, 3310 
Žalec). Enota v Mozirju deluje od leta 2006, 
enota v Žalcu je bila predana namenu leto ka-
sneje. Obe enoti lahko nudita zatočišče sku-
pno devetim ženskam ter njihovim otrokom.

Materinski dom je namenjen nosečnicam in 
materam z mlajšimi otroki, ki se zaradi raz-
ličnih življenjskih situacij, predvsem pa zara-
di fizičnega, psihičnega in ekonomskega na-
silja, znajdejo v osebni in posledično tudi v 
stanovanjski stiski, zaradi česar potrebujejo 
strokovno pomoč ustreznih, za to namenje-
nih služb.

V okviru programa se pomaga reševati trenu-
tne akutne situacije, nudimo rehabilitacijo v 

smislu čustvene in socialne priprave na sa-
mostojno življenje, pomoč pri reševanju sta-
novanjskega problema, usmerjanje in pomoč 
uporabnicam pri duševnem zdravju ter po-
moč pri vzgoji in negi otrok.

V času bivanja se uporabnicam z otroki nudi 
simulirana družina, skozi katero se učijo, 
vzgajajo, socializirajo, resocializirajo; skrat-
ka rehabilitirajo do te stopnje, da bi v priho-
dnosti samostojno zaživele, da se naučijo so-
cialnih veščin, skozi katere bodo poslej trdna 
opora svojim otrokom. 

Uporabnicam so v programu dnevno ponu-
jene prostočasovne aktivnosti, ki se izvajajo 
v obliki skupinskih delavnic, kjer lahko vsaka 
posameznica izrazi svojo kreativnost, zado-
voljuje potrebo po ustvarjalnosti, koristnosti. 
Pri tem odkriva skrite kotičke svoje osebno-
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sti, svojih latentnih potreb in skozi to izživlja 
občutke zadovoljstva, uspešnosti ter relaksa-
cijo svojih čustev. V delavnice se vključuje-
jo tudi otroci. Posebej se osredotočimo na 
skupne dejavnosti mamic in njihovih otrok 
v primerih, ko so tudi ti odnosi, zaradi v pre-
teklosti razdirajočih dejavnikov, porušeni do 
te mere, da so v odnosu mati-otrok že vidne 
oziroma nakazane motnje čustvovanja in ko-
munikacije. Velikokrat se matere v materin-
skem domu skozi habilitacijo, materinske 
vloge oziroma primarnih elementov le-te, 
šele učijo. Tako v takih primerih potrebuje-
jo zelo močen suport strokovnih delavcev 
materinskega doma in tudi strokovnih delav-
cev iz ostalih zunanjih služb. Pri strokovnem 
delu v materinskem domu se poslužujemo 
tudi skupinskih delavnic za so-pomoč. Tukaj 
gre za vodeno interakcijo med posameznimi 
uporabnicami, ki druga drugi posredujejo 
svoja znanja in veščine ter nudijo pomoč pri 
varstvu otrok.

Sicer se uporabnici, skozi mrežo ustreznih, 
že prej navedenih institucij, nudi tudi ustre-
zna psihološka pomoč, ki je v času bivanja v 
materinskem domu ključnega pomena in se 
je pri nas v izdatni meri poslužujemo. Upo-
rabnice s sprva z nezaupanjem, kasneje pa 

tudi samoinciativno izrabijo to ponujeno 

možnost pomoči. 

V letu 2020 je v obeh enotah materinskega 

doma bivalo 32 žensk in 10 otrok, zabeležilo 

se je 8.752 nočitev. Mamice in ženske so se 

skozi vse leto trudile, da je bila okolica naših 

domov lepo urejena, trava pokošena in zele-

njavni vrt obdelan ter redno vzdrževan. 

Sofinancerji v letu 2020: 

•  Ministrstvo za delo, družino, socialo in 

enake možnosti

•  Fundacija za financiranje invalidskih in 

humanitarnih organizacij v Republiki 

Sloveniji

•  Zavod republike Slovenije za zaposlova-

nje 

•  Občini Mozirje in Občina Žalec

Ambulanta za osebe brez obveznega zdra-
vstvenega zavarovanja s posvetovalnico – 
Maribor (v nadaljevanju Ambulanta) zasle-
duje v temelju naslednje cilje: zagotovitev 
osnovnih zdravstvenih storitev, zagotovitev 
osnovnih zobozdravstvenih storitev, zagoto-
vitev čimprejšnje vključitve v sistem osnov-
nega in prostovoljnega zdravstvenega zava-
rovanja, zagotovitev najnujnejših zdravil ter 
socialna podpora/oskrba in svetovanje. 

Ciljna populacija - pacienti: brezdomci, apa-
tridi (osebe brez državljanstva), izbrisani, 
Romi, osebe brez stalnega prebivališča, pre-
zadolženi in obubožani podjetniki. 

Ambulanta pokriva vso severovzhodno Slo-
venijo in je dodobra znana v širšem geograf-
skem in družbenem okolju. Ambulanta je 
tehnično dobro opremljena, saj razpolaga s 
hematološkim in urinskim analizatorjem, de-
fibrilatorjem, spirometrom, CRP readerjem, 
oksimetorm, PSA readerjem, EKG aparatom.

Odprta je vsak delovni dan s prisotnostjo 
diplomirane medicinske sestre, zdravniki 
(prostovoljci) – splošne medicine in specia-
listi so prihajali po razporedu. Enkrat teden-
sko je prihajal tudi zobozdravnik. 

V letu 2020 se je zabeležilo 191 obravnav, 
1.739 telefonskih informacijsko svetovalni 

Ambulanta za osebe brez osnovnega zdravstvenega zavarovanja s 
posvetovalnico
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ali pogovor v sklopu iskanja rešitev za upo-
rabnika (predvsem z ustanovami), ter 851 
komunikacij preko e-pošte. Ambulanto je 
obiskalo 39 unikatnih uporabnikov. Daro-
valci so podarili 11.270 kg zdravil, ki so bila 
ustrezno vodena.

Simptomatika pacientov v letu 2020 je veza-
na na naslednje:

•  kronična obolenja srca in ožilja 

•  težave s povišanim krvnim pritiskom

•  psihične težave

•  sladkorna bolezen 

•  akutna respiratorna obolenja

•  KOPB - kronična obstruktivna bole-
zen pljuč

•  kronične bolečine zaradi degenerativ-
nih obolenj lokomotornega aparata

•  alergije

•  okvare jeter – ciroza jeter.

V okviru laboratorijskega dela je bilo opra-
vljenih 58 laboratorijskih in drugih prei-
skav. V sklopu socialnovarstvenega dela pro-
grama, ki zajema svetovalni in higienski del, 
se je evidentiralo 122 obravnav – tuširanje, 
pranje lasišča in prav toliko pranja brisač in 
osebnega perila, ki ga uporabniki lahko pre-
vzamejo v roku enega tedna ali po dogovoru 
tudi kasneje. Uporabniki, ki nimajo lastnega 
osebnega perila, se lahko preoblečejo v sve-
ža oblačila, ki so na razpolago. 

V letu 2020 je v programu Ambulanta so-
delovalo 43 zdravnikov in 4 zobozdravniki. 
Delo zdravnikov prostovoljcev je koordiniral 
prim. dr. Vojko Kanič, dr. med. V programu 
sta skozi vse leto aktivno sodelovali prosto-
voljka in farmacevtka. 

V delo v Ambulanti se je redno vključevala 
prevajalka za romski in albanski jezik. 

Strokovno delo socialno-varstvenega značaja 
je opravljal strokovni delavec s področja so-
cialnega varstva, katerega delo je bilo v naj-

večji meri povezano z urejanjem statusa – 
prebivališče, dokumenti, itn., kar je osnovni 
pogoj za vključitev oziroma ponovno vklju-
čitev nazaj v sistem osnovnega in prostovolj-
nega zdravstvenega zavarovanja ter vklju-
čevanje v spremljevalno svetovalne ukrepe 
Nadškofijske karitas Maribor.

Ukrepi za reševanje statusa koristnikov so 
bili sledeči: 

•  pomoč pri ureditvi t.i. zakonite stalne 
prijave 

•  pomoč pri uveljavljanju pravic iz jav-
nih sredstev (denarna socialna po-
moč, otroški dodatek, štipendije)

•  pomoč pri ureditvi identifikacijskega 
dokumenta

•  pomoč pri ureditvi oziroma vključitvi 
v sistem osnovnega in prostovoljnega 
zdravstvenega zavarovanja

•  pomoč pri ureditvi kartice zdravstve-
nega zavarovanja

•  pomoč pri ureditvi statusa aktivnega 
iskalca zaposlitve na Zavodu Republi-
ke Slovenije za zaposlovanje

•  pomoč pri ureditvi izbranega osebne-
ga zdravnika

•  vključitev v spremljevalno svetovalne 
ukrepe Nadškofijske karitas Maribor 

V letu 2020-2022 izvajamo projekt ZDRAV-
-JE, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje. 
V projektu s projektnimi partnerji izvajamo 
aktivnosti v kontekstu zdrave prehrane in te-
lesne dejavnosti.

Sofinancerji v letu 2020:

•  Ministrstvo za zdravje,

•  Mestna občina Maribor,

•  Zavod republike Slovenije za zaposlo-
vanje,

•  Fundacija za financiranje invalidskih 
in humanitarnih organizacij v republi-
ki Sloveniji.
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Nadškofijska karitas Maribor izvaja program 
za pomoč odvisnikom in njihovim staršem. 
Program se je prenesel iz Italije, saj se je tam 
in drugje po svetu že dodobra uveljavil. Pro-
gram je visokopražni in temelji na odvisniko-
vi prostovoljni odločitvi za drugačen način 
življenja in lastni odgovornosti do svojega ži-
vljenja in prihodnosti. Ustanovitelj progra-
ma je bil Don Pierino Gelmini. 

Ciljna skupina so ljudje, ki imajo težave zara-
di zlorabe nedovoljenih drog ter želijo spre-
meniti svoj dosedanji življenjski slog - način 
razmišljanja, čutenja in življenja. Poleg odvi-
snikov po pomoč prihajajo tudi osebe, ki so 
kakorkoli povezani z odvisniki - starši, soro-
dniki, partnerji in prijatelji.

Starši oziroma drugi spremljevalci/podpor-
niki odvisnika imajo pri delu z odvisniki po-
membno vlogo, zato so aktivno vključeni v 
terapevtski proces. Z njimi potekajo indivi-
dualna svetovanja, mesečno se srečujejo tudi 
v skupini za starše, ki deluje po principu t.i. 
skupin za samopomoč. Gre za izmenjavo iz-
kušenj in podporo ter spreminjanje dose-
danjih vzorcev ravnanja in komuniciranja v 
družinskih odnosih.

Cilji in namen programa so: iskanje ter soo-
čanje z vzroki, ki so pripeljali do odvisnosti, 
čustvena rast in dozorevanje - sprejemanje 
samega sebe, sprejemanje vloge v družini, 

sprejetje zdrave samopodobe, sprejemanje 
odgovornosti za svoja dejanja in oblikovanje 
zavesti, da je osebni napredek odvisen samo 
od njih samih. 

Konkretni rezultati so naslednji: vključitev 
v Skupnost Srečanje, čim manj travmatičen 
prehod v komuno, vztrajanje pri začrtanih 
ciljih, uspešno zaključen program, zaživeti 
drugačno življenje.

Program pomoč odvisnikom in njihovim 
svojcem se je tudi v letu 2020 izvajal po usta-
ljenem redu. Uporabnikov, ki so se aktivno 
vključili v program, je bilo 42. Izvedenih je 
bilo 8 srečanj skupine staršev za samopo-
moč, na katerih smo zabeležili 63 udeležb. 
Strokovni delavec je sodeloval tudi z drugimi 
pristojnimi službami. 

Tudi v letu 2020 je bil poseben poudarek na 
preventivni dejavnosti programa. Aktivno 
smo se udeleževali različnih okroglih miz, 
delavnic. 

Sofinancerji v letu 2020:

• Mestna občina Maribor,

• Fundacija za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij v Republiki 
Sloveniji

Terapevtsko pripravljalni center NŠKM
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Akcije zbiranja sredstev za različne progra-
me pomoči in projekte na Nadškofijski kari-
tas Maribor potekajo skozi vse leto. NŠKM iz-
vaja redne in izredne dobrodelne akcije ter 
posebne akcije zbiranja sredstev. Namen do-
brodelnih akcij ni le zbiranje materialnih in 
denarnih sredstev, temveč tudi ozaveščanje 

in vzgoja lokalne skupnosti za solidarnost in 
pripravljenost pomagati sočloveku v stiski.

V nadaljevanju so podrobneje predstavlje-
ne posamične akcije zbiranja sredstev – kdaj 
potekajo ter komu in čemu so namenjene.

DOBRODELNE AKCIJE NŠKM

Botrstvo - pomoč otrokom 

Dobrodelno akcijo za podporo istoimenske-
mu programu Botrstvo – pomoč otrokom 
izvajamo od leta 1993. Zbrana sredstva so 
namenjena otrokom iz socialno šibkih in rev-
nih družin, ki so zaradi različnih stisk, kate-
re so zajele njihovo družino – nizki dohodki, 
brezposelnosti staršev, bolezen otrok ali star-
šev, motnja v duševnem in telesnem razvoju, 
smrt staršev, elementarne nesreče, če so pri-
krajšani za običajne življenjske pogoje in ka-
kovostno izobraževanje. 

Akcija zbiranja sredstev poteka skozi vse leto. 
Z zbranimi sredstvi lajšamo trenutne kot tudi 
trajne stiske majhnih otrok, učencev, dijakov 
in študentov in na ta način prispevamo k 
ugodnejšim življenjskim pogojem. 

Z zbranimi sredstvi se omogoča izbranim 
otrokom, ki jih v program predlagajo pro-
stovoljci iz mreže Karitas, večkratno pomoč 

na leto za sledeče namene - nakup obleke in 
obutve, nakup dietne prehrane ter nakup 
šolskih potrebščin in drugih za izobraževa-
nje potrebnih dobrin. 

V letu 2020 je bilo v program Pomoč otro-
kom – Botrstvo vključenih 61 otrok, ki so te-
kom evalvacijskega koledarskega leta prejeli 
finančno pomoč v skupni vrednosti do 240 
€ za posameznega otroka – plačilo šolskih in 
drugih stroškov povezanih s šolanjem.

V letu 2020 se je preko celega leta zbralo 
19.391,16 € iz preteklega leta smo prenesli 
5.098,98 €, razdelili smo 18.402,52 €. Preo-
stali znesek 6.087,62 € se izplača v postnem 
času.

Več luči - več upanja

Akcija zbiranja sredstev se vsako leto  prične 
s 1. adventno nedeljo in se zaključi s prazni-
kom Gospodovega darovanja - 2. februarja. 

Vemo, da so otroci nedolžni, ranljivi in po-
polnoma odvisni od odraslih ter da so po 
naravi radovedni, živahni, radoživi in polni 
upanja. Njihovo življenje bi moralo potekati 
v sreči, miru, igri in učenju. Mnogi otroci že 
zelo zgodaj spoznajo, kaj so materialne teža-
ve, s katerimi se srečuje njihova družina in 

ob tem doživljajo stiske in žalost. 

Veliko družin, predvsem družine z več otro-
ki, potrebujejo več naše pomoči in solidar-
nosti. Z zbranimi sredstvi pomagamo dru-
žinam, predvsem in v prvi vrsti njihovim 
otrokom nudimo pomoč in omogočamo pri-
merno okolje, ki ga potrebujejo za svoj zdrav 
razvoj in izobraževanje.

Zbrana sredstva namenjamo za pokrivanje 
dela stroškov šolske prehrane, za pomoč pri 
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Biti moramo solidarni in odprti tudi za po-
trebe ljudi, ki živijo v drugih državah sveta, 
kjer je revščina in neizobraženost vsakdanjik 
za večino prebivalcev. V akciji Ne pozabimo 
zbiramo denarna sredstva predvsem za po-
moč ljudem s področja bivše Jugoslavije, na-
tančneje v Srbiji in BiH.

V največji meri pomagamo v tekstilu in obu-
tvi, v potrebščinah za invalide (vozički, ho-

dulje, postelje, inkontinenčni pripomočki in 
sanitetni material), s šolskimi potrebščina-
mi, s plenicami, s kosovnim pohištvom in z 
darovanimi igračami. V preteklem letu smo 
tako odpremili 1 kontingente pomoči in za-
gotovili z zbranimi sredstvi nakup 120 pre-
hranskih in higienskih paketov.

V letu 2020 se je v akciji zbralo in razdelilo 
16.375 € pomoči.

plačilu šole v naravi, za plačilo interesnih de-
javnosti, ki izvirajo iz otrokovih talentov in 
krepijo veščine, ki jih otroci potrebujejo za 
zdrav in uspešen razvoj ter za pomoč pri pla-
čilu bivanja v dijaških/študentskih domovih. 

V letu 2020 so se razmere bistveno spreme-
nile (zaradi šolanja doma so v večini odpadli 
stroški šolske prehrane, šolskih ter obšolskih 
dejavnosti) zato smo iz navedenega sklada 
pomagali 408 otrokom iz 163 družin pred-

vsem v delu, ko se je zaradi trenutnih raz-
mer (nenadna brezposelnost, izostanek do-
hodka, bolezen, dolgotrajna bolniška, razpad 
družine, nepredvidljivi odhodki …) pojavil 
zaostanek pri plačilu šolske prehrane, oskrb-
nin v vrtcu ter drugih stroškov šolanja. Z de-
lom zbranih sredstev smo omogočili nadalje-
vanje izvajanja učne pomoči na NŠKM. 

V letu 2020 se je v akciji zbralo in razdelilo 
36.256,40 € pomoči.

Postna akcija za pomoč tujini

Dar sveče in cveta

Akcija poteka ob prazniku Vseh svetih. V ta 
namen so vsako leto pripravljene svečke z 
logotipom Karitas. Sodelavci Župnijskih ka-
ritas z navedenimi svečkami nagovarjajo do-
bre ljudi, da bi v dneh, ko se spominjajo svo-
jih dragih rajnih, obiskujejo njihove grobove 
in se z mislimi na čas, ki so ga skupaj preži-
veli, spomnijo tudi njih, ki živijo v stiski. Go-
reča sveča Karitas naj prižge tudi sočutje do 

sočloveka, ki živi v pomanjkanju in stiski. Z 
nakupom sveče Karitas in cvetom manj v ike-
bani oz. šopku je dar, ki ga dobri ljudje daru-
jejo za ljudi v stiski. 

Z darovanimi sredstvi se podpira program 
Pomoč družinam. 

V letu 2020 se je v akciji zbralo 4.050,30€.

Zlati dobrotnik karitas – projektno dobrotništvo

Z akcijo Zlati dobrotnik Karitas - projektno 
dobrotništvo, se je pričelo leta 2001. Daro-
valec si izbere program, za katerega daruje. 
Glede na svoje zmožnosti se posamezniki ali 
podjetje vključijo tako, da izpolnijo prijavni-
co in določi namen obdobnega zneska. 

Zlati dobrotnik Karitas je dobrodelna akcija, 
ki vedno znova dokazuje, da z majhnim da-
rom lahko storimo veliko. 

V letu 2020 se je v akciji zbralo 6.219,50 €.
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S pomočjo ŽK in župnij zbiramo namenska 
sredstva za delovanje in urejanje drugih naj-
nujnejših stvari, ki so potrebne za nemote-
no delovanje različnih ustanov, ki delujejo v 
okviru NŠKM.

Tudi v letu 2020 se je z akcijo Živa Karitas s 
pomočjo Župnijskih karitas zbiralo sredstva 
za obnovo PODARJENEGA STANOVANJA. 
Odzvalo se je 36 Župnijskih karitas in župnij, 
ki so v ta namen preko celega leta darovali 
5.400,00 € pomoči.

Sodelovale so naslednje Župnijske karitas in 
župnije:

ŽUPNIJA KOTLJE

ŽK PTUJ - SV. OŽBALT

ŽK RADLJE OB DRAVI

ŽK HAJDINA

ŽU SV. LENART V SLOVENSKIH GORICAH

ŽK ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU

ŽU RAČE

ŽK MUTA

ŽU ORMOŽ

ŽK BREZNO OB DRAVI

ŽK LIBELIČE

ŽK VUHRED

ŽK SV. MIKLAVŽ OB DRAVI

ŽK SV. KRIŽ – MARIBOR

ŽK SV. MAGALENA-MARIBOR

ŽK ŠENTILJ V SLOVENSKH GORICAH

ŽK SV. PETER – MALEČNIK

ŽK ŠENTILJ POD TURJAKOM

ŽK SLOVENSKA BISTRICA

ŽK CIRKULANE, SV. BARBARA

ŽK ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU

ŽU SV. JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH 

ŽK RAVNE NA KOROŠKEM

ŽK SV. BOLFENK

ŽK MARIBOR - TEZNO

ŽK SV. ANDRAŽ V HALOZAH, ZGORNJI LE-
SKOVEC

ŽK CIRKOVCE

ŽU VUZENICA

ŽU SV. PETER IN PAVEL PTUJ

ŽK SLOVENSKE KONJICE

ŽK ŠENTJANŽ NA DRAVSKEM POLJU,STARŠE

ŽK LIMBUŠ

ŽK HOČE

ŽK MARIBOR - KOŠAKI

ŽK SV. BENEDIKT V SLOVENSKIH GORI-
CAH

ŽK LOVRENC NA POHORJU

Živa karitas

Ozimnica

Vsako leto v jesenskem času s pomočjo ŽK 
organiziramo akcijo zbiranja pridelkov in 
ozimnice. Na jesen, ko obrodijo polja, sadov-
njaki in vrtovi, se mnogi spomnijo ljudi, ki si 
niso zmogli pridelati ozimnice. Tudi v zahva-
lo Bogu za dobro letino ljudje radi darujejo 
pridelke, vloženo sadje in zelenjavo ter osta-

lo, kar bi človeku v stiski lahko prišlo prav. 
Zbrane darovane pridelke in hrano razdeli-
mo najbolj ogroženim družinam v mestnem 
okolju in drugod, ki to najbolj potrebujejo. 

V letu 2020 smo zbrali in razdelili 7 t ozimni-
ce. 
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V nedeljo, teden dni pred zahvalno nedeljo, 
ŽK povabijo župnijska občestva k solidarno-
sti tako, da jim razdelijo prazne vreče z logoti-
pom Karitas. Dobrotniki v zahvalo za prejete 
darove in blagoslove vanjo položijo različne 

prehrambne artikle. Napolnjeno vrečo na za-
hvalno nedeljo prinesejo pred oltar. ŽK zbra-
ne darove razdelijo ljudem v materialni sti-
ski. Akcija vsako leto obrodi dobre odzive. V 
letu 2020 je bilo razdeljeni 2.180 vrečk.

Zahvalna nedelja 

Koledar Karitas - zbiranje prostovoljnih prispevkov

Na osnovi večletnih želja mnogih Župnijskih 
karitas smo se 2011 na Nadškofijski karitas 
Maribor odločili pripraviti poseben koledar, 
ki bi na eni strani predstavil zainteresira-
ni javnosti bogato karitativno in humanitar-
no dejavnost in pomoč Karitas v mariborski 
nadškofiji, po drugi strani pa smo glede na 
vse večje stiske želeli ustvariti vsaj minima-
len finančni temelj za samostojno delovanje 
Župnijske karitas s t.i. humanitarnim darom 
za koledar Karitas. Delovne cilje smo resno 
zastavili in v ta namen od Upravne enote pri-
dobili dovoljenje za zbiranje prostovoljnih 
prispevkov.

Ocenjuje se, da so sodelavci in prostovoljci 
v mreži Karitas v pričujoči aktivnosti videli 
nove izzive. Mnoge Župnijske karitas so z od-
zivom presegle vsa pričakovanja. Z drugač-
nim načinom in možnostjo nagovora tudi ti-
stih, ki niso nagovorjeni v smislu dejavnega 
verskega življenja, ponuja priložnost vključi-
tve v družino dobrote mnogo dobrih ljudi, ki 
so še posebej odprti da dobrodelnost. 

V jeseni 2020 smo akcijo ponovno izvedli. 
Akciji se je pridružilo kar nekaj ŽK, vendar 
se je zaradi epidemije COVID -19 ob koncu 
leta zbralo samo 690 €. Skupaj je bilo zbrano 
čez celo leto 21.023,53 €.



50

Plenum NŠKM 2021

Zvezek 

Dobrodelne akcije, ki potekajo v sodelovanju s Slovensko karitas

Klic dobrote 2020

Klic dobrote je tradicionalni dobrodelni kon-
cert Karitas na slovenskem, ki je vsako leto 
izveden v Tednu Karitas. Koncert se odvija v 
dvorani Golovec v Celju. Zbrana sredstva so 

razporejena za pomoč družinam v stiski med 
vseh šest (Nad)škofijskih karitas v Sloveniji. 
Na NŠKM smo v letu 2020 prejeli in razdelili 
sredstva v skupni vrednosti 73.500,00 €.

Otroci nas potrebujejo

Veliko družin še vedno živi v pomanjkanju in 
stiski, ki jo najbolj občutijo njihovi otroci. S 
počitnicami se začnejo ponovne skrbi staršev, 
kako zagotoviti otroku nekaj dni brezskrbne-
ga čofotanja v morju, kako zagotoviti dostoj-
no in brezskrbno pot v novo šolsko leto, tako 
da le-ti ne bi bili preveč »zaznamovani« s sti-
sko, ki pesti družino. Zato je tudi v letu 2018 
Nadškofijska karitas Maribor v sodelovanju s 
škofijskimi Karitas preko tajništva Slovenske 

karitas organizirala akcijo zbiranja pomoči za 
naše najmlajše, ki nosi naslov »Otroci nas po-
trebujejo«. Akcija je potekala od junija do za-
četka naslednjega šolskega leta. Z akcijo smo 
zbrali 31.500 € ter s tem denarjem omogoči-
li letovanje družinam z več otroki, letovanje 
otrok, otrokom smo omogočili nakup šolskih 
zvezkov in delovnih zvezkov, plačilo šolskih 
kosil, prevoze otrok, bivanje v internatih in 
podobno. 

Akcija Zvezek poteka ob zaključku šolskega 
leta. Karitas se obrne na osnovnošolce in jih 
spodbudi, da podarijo en velik črtast zvezek 
za sovrstnika, kateremu starši ne morejo za-
gotoviti vseh šolskih potrebščin. Žal to akcijo 

v navedeni obliki ni bilo možno izvesti. Se je 
pa mreža Karitas povezala s trgovinami Mer-
cator, kjer so se zbirali zvezki. Žal odziv ni bil 
velik.

Zaupanje - pomoč družinam in posameznikom v večjih nesrečah in 
stiskah
Zaradi omejenih sredstev je naša pomoč pre-
majhna in velikokrat lajša zgolj trenutne sti-
ske. Želimo si, da bi pomagali bolj učinkovi-
to in v večji meri. Še posebej tam, kjer naša 
pomoč pomeni bistven preskok k samostoj-
nejšemu in človeka bolj vrednemu življenju. 

Zato so na Slovenski karitas oblikovali pro-
gram ZAupanje, ki je namenjen razvojni po-
moči v večjih stiskah. 

V letu 2020 smo na Nadškofijski Karitas Ma-
ribor prejeli in razdelili pomoč v vrednosti 
1.039,88 €.
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SODELOVANJE S SPLOŠNO IN STROKOVNO JAVNOSTJO TER 
MEDIJI
Na NŠKM se zavedamo, da se z vključevanjem 
v zunanje okolje soustvarja nova zavezništva 
in gradi omrežja, kar omogoča učinkovitejše 
soočenje s kompleksnimi družbenimi pro-
blemi, ki porajajo vedno nove stiske in pogla-
bljajo že obstoječe. 

NŠKM si je tudi v letu 2020 prizadevala za ka-
kovostno sodelovanje s splošno in strokovno 
javnostjo, lokalno skupnostjo in mediji. Zato 
se je skozi vse leto k sodelovanju vabilo orga-
nizacije iz lokalnega okolja, druge humanitar-
ne organizacije in ustanove javnega sektorja 
in društva s področja socialnega varstva, pro-
stovoljce in druge zainteresirane skupine. S 

povezovanjem z zunanjim okoljem se je zago-
tavljala tudi boljša prepoznavnost NŠKM na 
lokalnem in nacionalnem nivoju. 

NŠKM je aktivno sodelovala s subjekti zno-
traj mreže Karitas na Slovenskem ter s stro-
kovno in splošno javnostjo na nacionalni 
ravni. V letu 2020 je bilo uspešno tudi sode-
lovanje z mediji. 

V nadaljevanju je podrobneje opisano sode-
lovanje z javnostmi v preteklem letu: 

Sodelovanje z lokalnim okoljem

Dobri odnosi z lokalno skupnostjo so ključ-
nega pomena za nemoteno delovanje naše 
organizacije oziroma naših humanitarnih in 

socialnovarstvenih programov. Funkcija od-
nosov z lokalno skupnostjo je predvsem po-
vezovalna in posredovalna. 

Sodelovanje z mrežo Karitas na Slovenskem

Nadškofijska karitas Maribor je del mreže Ka-
ritas na Slovenskem. Sodelavci naše Karitas 
so se aktivno vključevali v različne delovne 

skupine in izvajali konkretne operativne na-
loge v skladu z letnimi programskimi in za-
znanimi potrebami na terenu. 

Sodelovanje s strokovno javnostjo

S sodelovanjem s strokovno javnostjo sledi-
mo sodobnim strokovnim smernicam v naši 
dejavnosti in s tem krepimo strokovnost na-
šega dela. Nadškofijska karitas Maribor je ko-
lektivni član Socialne zbornice Slovenije. 

V evalvacijskem obdobju smo največ sode-
lovali s sledečimi organizacijami iz strokov-

ne javnosti: Zavod za zaposlovanje RS, CSD 
Maribor in drugimi CSD, OZ Rdečega križa 
v Mariboru, Lions klubom Piramida in Lions 
klubom Zarja iz Maribora in Socialno zbor-
nico Slovenije, sekcijo varnih hiš in materin-
skih domov, društvom brezdomnih, ….
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Množični mediji so mehanizmi za prenaša-
nje in širjenje sporočil. Vsaka organizacija 
mora upravljanje odnosov z mediji prilago-
diti svojim potrebam. V Nadškofijski karitas 
Maribor se zavedamo, da so interni in lokalni 
mediji most do ostalih javnosti. Zato poseb-
no pozornost namenjamo prav njim. V eval-
vacijskem obdobju smo se trudili graditi dol-
goročne, stalne in dejavne odnose z mediji. 
Organizirali smo sedem (7) tiskovnih konfe-
renc. Pri upravljanju odnosov z mediji smo 
skušali razumeti naravo novinarskega dela 
in dvojno vlogo novinarjev v odnosu do naše 
organizacije, so ne le izvajalci svojega pokli-

ca, pač pa tudi predstavniki splošne javnosti. 

Redno smo svoje delo predstavljali v inter-

nem glasilu Slovenske Karitas Žarek dobro-

te, na Exodus TV, v časniku Večer, v katoli-

škem tedniku Družina, Radiu Ognjišče, TV 

Slovenija - regionalni studio Maribor in dru-

gih radijskih postajah. Ažurirali smo tudi 

spletno stran www.karitasmb.si. Karitativno 

dejavnost NŠKM smo redno delili s sledilci 

naše Facebook strani. Trenutno naša Facebo-

ok stran beleži 1.207 sledilcev.

Odnosi z mediji
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Prostovoljci, ki so vključeni v aktivnosti na 
NŠKM, sodelavci in zaposleni na Nadškofij-
ski karitas Maribor se redno udeležujejo iz-
obraževanj, romanj in duhovnih srečanj, ki 
jih organizira Nadškofijska karitas ali Sloven-
ska karitas. Dvakrat mesečno, razen v poči-
tniškem času, se srečamo pri sveti maši v do-
mači kapeli, ki jo daruje predsednik Branko 
Maček. 

Žal so zaradi epidemije v letu 2020 odpadla 
vsa srečanja in druženja (vseslovensko sreča-
nje sodelavcev Karitas (SK), avgustovsko ro-
manje, novembrska duhovna obnova in sre-
čanje v Tednu karits) sodelavk in sodelavcev 
ter prostovoljcev.

KADROVSKA DEJAVNOST NŠKM
Trend pomena sistematičnega razvoja ka-
drov na področju socialnega varstva se vse 
bolj uveljavlja in razvija. 

Izvajalci na področju socialnega varstva vse 
več pomena posvečamo izobraževanju in 
opolnomočenju zaposlenih, s čimer želimo 
zagotavljati kakovostno strokovno delo in 
višjo stopnjo zadovoljstva uporabnikov. Or-
ganiziran pristop h krepitvi kadrovske funk-
cije organizacij socialnega varstva prispeva 
tudi k razvoju stroke in ugledu dejavnosti v 
splošni javnosti. V sklopu temeljnih nalog 
Nadškofijske karitas Maribor s posebno po-
zornostjo skrbimo za permanentno izobra-
ževanje in oblikovanje sodelavcev ter prosto-
voljcev Karitas v naši nadškofiji.

V letu 2020 je NŠKM zaposlovala 29 oseb. 10  
sodelavcev je zaposlenih za nedoločen čas 
ter 8 zaposlenih preko projektne zaposlitve. 

Po pogodbi z Zavodom za zaposlovanje smo 
imeli odobrenih 10 delovnih mest za javna 
dela v okviru različnih programov, na katerih 
se je skozi leto razvrstilo 11 različnih oseb. 

Zaposleni (20) so se udeležili skupno 13 raz-
ličnih izobraževanj v izvedbi reprezentativ-
nih organizacij s področja socialnega var-
stva, večina izobraževanj je bila brezplačnih. 

Za zaposlene sta bili organizirani dve super-
vizijski skupini. Skupno je bilo realiziranih 
15 supervizijskih srečanj. 

NŠKM je v letu 2020 vključila 57 prostovolj-
cev, ki so skupaj opravili 8.996 ur prostovolj-
nega dela. 

V letu 2020 je na NŠKM 5 oseb opravljalo 
družbeno koristno delo, skupaj so opravili 
1.487 ur. Delo so opravljali v Ljudski kuhinji, 
Humanitarnem skladišču in v Zavetišču.

Srečanja in romanja za sodelavce in prostovoljce Nadškofijske karitas
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FINANČNO POROČILO NŠKM ZA LETO 2020
Pregled prejetih in razdeljenih sredstev Nadškofijske karitas Maribor v obdobju od 1. 1. do 
31. 12. 2020

Prihodke za izvajanje humanitarne dejavnosti 
smo v letu 2020 zbrali z donacijami in dobro-
delnimi akcijami na področju Nadškofije Mari-
bor ter iz razpisov na lokalni in državni ravni. 
Skupno smo zbrali 1.414.879,92 €.  Iz pretekle-
ga leta smo prenesli 260.388,74 €.

Odhodki za izvajanje dejavnosti se nanaša-
jo na razdeljeno pomoč v letu 2020, v skupni 
vrednosti 1.087.678,42 €, po namenu kot je 
prikazano v zgornji razpredelnici. Razdeljena 
pomoč se nanaša na pomoč v obliki hrane in 
higienskih potrebščin, plačilo položnic za naj-
osnovnejše življenjske potrebščine (elektrika, 
voda, stanarina, ogrevanje, zdravstveno zavaro-
vanje, …) družinam, posameznikom, starejšim, 
ter pomoč otrokom pri plačilu šolske prehra-
ne, šolskih potrebščin, šolskih ter obšolskih de-
javnosti ter pomoč ob številnih večjih stiskah. 

Izdatkov za nakup blaga, za storitve, za akcije 
in za delovanje smo imeli v skupni vrednosti: 
91.161,62 € in se nanašajo na stroške podpo-
re izvajanja ter razdeljevanja pomoči: stroške 
ogrevanja, elektrike, vode, skladiščenja, tran-
sporta, vzdrževanja, tiskanja, fotokopiranja, 
poštnine ter nakupa drugega materiala za ne-
moteno izvajanje humanitarne dejavnosti oz. 
delovanje programov pomoči ter delovanje 
Nadškofijske karitas. Pri stroških plač v vre-
dnosti 160.008,02 € so zajete plače delavcev za-
poslenih na humanitarnem področju. Sredstva 
za njihove plače smo zagotovili z lokalnih raz-
pisov, Fundacije za financiranje humanitarnih 
in invalidskih organizacij, iz lastnih sredstev 
(10%) od akcij ter iz programov in nabirke Ne-
delja karitas. 

Humanitarna dejavnost

Prihodke za izvajanje socialnih programov 
na Nadškofijski karitas Maribor v skupni vre-
dnosti 528.519,61 € smo pridobili na osno-
vi prijav na javne razpise pri Ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve in enake 
možnosti, Ministrstva za zdravje ter od Fun-

dacije za financiranje humanitarnih in in-
validskih organizacij, lokalnih skupnosti, 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje, in od 
darovalcev. Vsa sredstva so bila porabljena 
v skladu z namenom in pogodbo, za katere-
ga so bila pridobljena, in sicer za pokrivanje 

Socialna dejavnost
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Programi aktivne politike zaposlovanja

Socialna slika v Sloveniji se iz leta v leto slab-
ša, veliko ljudi živi na pragu revščine, števil-
ni ljudje se s težavo prebijajo iz meseca v me-
sec. Brezposelni se znajdejo na Zavodu za 
zaposlovanje. Vsi iščejo možnosti kakršne 
koli zaposlitve, tudi preko različnih progra-
mov aktivne politike zaposlovanja in prosi-
jo svetovalke za napotitev v podjetja, ki se 
na razpise prijavljajo. Na Nadškofijski karitas 
Maribor smo tudi v letu 2020  nadaljevali z 
vključevanjem brezposelnih oseb v progra-
me javnih del, saj tako lažje izvajamo celotno 
mrežo socialnih in humanitarnih programov 

na Nadškofijski karitas. Sredstva smo prido-
bili od Zavoda za zaposlovanje ter lokalnih 
skupnosti (občin), v katerih se programi iz-
vajajo. Določen delež pokrivamo tudi sami, 
saj od 2010 vsem javnim delavcem pripadata 
regres za letni dopust ter razlika v prispevkih 
do minimalne plače, ki je lahko strošek lokal-
ne skupnosti ali izvajalca. Največ udeležen-
cev smo imeli v Mariboru, so pa tudi bili v 
Materinskem domu Mozirje in Žalec.  Za jav-
na dela smo prejeli 102.648,03 €.

plač zaposlenih strokovnih delavcev in so-
delavcev ter izdatkov za blago in storitve pri 
izvajanju socialnih programov v letu 2020. 
Končno negativno stanje skladov je posle-
dica delno manj zbranih sredstev na določe-
nih skladih oz. odprtih zahtevkih za izplačilo 
projekta (Interreg, TPC in Svetovalnica) na 
eni strani na drugi pa povečano število po-
moči na teh programih (Svetovalnica). Vsako 

leto potekajo namenske akcije zbiranja sred-
stev in bomo primanjkljaj pokrili z namen-
skimi donacijami donatorjev. Lani se je naši 
prošnji odzvalo 15 podjetij, katerim smo po-
slali donatorsko pogodbo. Podjetju, ki naka-
že donacijo prejemniku, ki je registriran za 
humanitarno dejavnost, se znesek šteje kot 
davčna olajšava po 59. členu zakona o davku 
od dohodkov pravnih oseb.

V rekapitulaciji so zajeta vsa sredstva v letu 
2020 in  se nanašajo na humanitarno in soci-
alno dejavnost ter na programe aktivne poli-
tike zaposlovanja. Prav tako je zajeto poroči-
lo ŽK v letu 2020.

V  finančnem poročilo  Karitas v mariborski 
nadškofiji za predstavljenimi številkami stoji-
jo ljudje, z imenom in priimkom, z različnimi 
težavami, žalostnimi življenjskimi zgodbami,  
ki so med letom poiskali pomoč pri naši hu-
manitarni organizaciji. 

Rekapitulacija finančnega poročila
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Zahvala 
Sodelavci in prostovoljci Karitas v svetu 
opravljamo pomembno poslanstvo. V nas so 
položeni mnogi darovi. Prav je, da jih ople-
menitimo in pomagamo sočloveku v stiski 
po svojih najboljših močeh. Hvala vsem za  
delo, ki ste ga opravili v preteklem letu. Hva-
la za vsa majhna dobra dela, za vso delo, ki 

je bilo opravljeno z veliko mero spoštovanja 
človekovega dostojanstva, ki je v svoji stiski 
stal pred nami. Hvala vsem sodelavcem in 
prostovoljcem Župnijskih karitas, Nadškofij-
ske karitas Maribor in tudi dobrotnikom, da 
lahko skupaj pomagamo.
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DELO USTANOV NŠKM
Pod okriljem Nadškofijske karitas Maribor delujeta Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo 
(Zavod Karion) in Dom Lenart d.o.o., ki vršita storitev institucionalnega varstva.

Kontakti:

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

 Matična številka: 1122916, davčna številka: 19856806

 tel.: 03/575 61 40; GSM: 051 373 157

 e-pošta: karion@karion.si

 Direktor: Andrej Štesl, univ. dipl. teolog

 Strokovni vodja zavoda: Karmen Fridrih, univ. dipl. soc. del.

            Lokacije:

 VDC Čebelice in Bivalna enota Čebelice
 Žička cesta 15, 3210 Slovenske Konjice

 Tel.: 03/575 61 40; GSM: 041 321 042

 Strokovna vodja: Karmen Fridrih, univ. dipl. soc. del.

 e-pošta: VDCcebelice@karion.si

 Dom sv. Ema
 Šentjanž 102, 2373 Šentjanž pri Dravogradu

 Tel.: 02/878 71 67; GSM: 051 312 209

 e-pošta: DomSveteEme@karion.si

 VDC Murenčki
 Starše 91, 2205 Starše

 Tel./fax.: 02/688 80 02; GSM: 051 373 157

 Strokovna vodja: Karmen Fridrih, univ. dipl. soc. del.

 e-pošta: VDCmurencki@karion.si
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 Dom Danijela Halasa Velika Polana
 Velika Polana 109, 9225 Velika Polana

 Tel.: 0590 73 139, e-pošta: info@domhalas.si; www.domhalas.si

 Strokovna vodja: mag. Tadeja Pitz Prasl

 e-pošta: DomHalas@karion.si

Dom sv. Lenarta
Gubčeva ulica 5, 2230 Lenart

 Dom sv. Agate
 Zamarkova 1b, 2230 Lenart

tel.: 0592 21 100; fax: 0592 21 150

e-pošta: info@domlenart.si; socialna.sluzba@domlenart.si; oskrbovana.stanovanja@  
domlenart.si 

Direktor: Zlatko Gričnik univ. dipl. teolog; GSM: 041 782 504

splet: http://www.domlenart.si
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VDC Čebelice in VDC Murenčki sta namenje-
na dnevnemu varstvu, vodenju in zaposlitvi 
odraslih oseb z lažjo, zmerno ter težjo in tež-
ko motnjo v duševnem in telesnem razvoju.

Varovancem nudita varstvo in vodenje po 
programu dela in aktivnosti, ki ohranjajo, raz-
vijajo in nadgrajujejo njihove sposobnosti na 
vseh področjih življenja in jih navajajo na čim 
večjo samostojnost. Program dela je prilago-
jen stanju duševne in telesne prizadetosti, 
sposobnostim in starosti posameznika.

Glede na stopnjo prizadetosti je bilo v letu 
2020 stanje naših varovancev sledeče:

• 3 osebe s težko motnjo v duševnem in 
telesnem razvoju

• 3 osebe s težjo motnjo v duševnem ra-
zvoju

• 2 osebi z zmerno motnjo v duševnem 
razvoju v (od teh ena v kombinaciji s 
popolno slepoto)

• 8 oseb z zmerno motnjo v duševnem 
razvoju

• 1 oseba po poškodbi glave

• 1 oseba z zmerno motnjo v duševnem 
razvoju (vključen je samo v bivalno 
enoto)

Oba VDC- ja je v letu 2020 obiskovalo celo 
leto šestnajst varovancev, občasno 17, sedem 
moških in deset žensk v starostnem razponu 
od 28–74 let. V bivalno enoto v Slovenskih Ko-
njicah je bilo v letu 2020 vključenih devet va-
rovancev (trije moški in šest žensk, krajše ob-
dobje je bil vključen še en moški).

Zavod KARION za oskrbo, nego in socialo
Andrej Štesl, direktor

Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo je 
socialnovarstveni zavod, ki ga je ustanovila 
Nadškofijska karitas Maribor 21. maja 1997. 
Prvotno je bil naziv zavoda »Čebela dnev-
no varstvo Karitas«, 21. januarja 2016 pa se 
je preimenoval v »Zavod Karitas za oskrbo, 
nego in socialo« oz. s kratkim nazivom: »Za-
vod Karion«. Zavod Karion deluje na štirih 
lokacijah na podlagi petih koncesijskih po-
godb.

Ob koncu leta 2020 je 79 zaposlenih (leta 
2019: 71), med njimi 6 oseb prek programov 
javnih del (2019: 5 oseb), oskrbovalo 78 sta-
rostnikov ter 16 odraslih oseb z motnjo v ra-
zvoju. Ob koncu leta 2020 smo imeli v Domu 
sv. Eme eno prosto mesto, v  Domu Danije-
la Halasa pa 8 prostih mest. Razlog za prosta 
mesta so okoliščine, povezane z epidemijo 
virusa SARS-CoV-2, saj proti koncu leta ni-
smo sprejemali novih stanovalcev.

V Domu sv. Eme in v VDC Čebelice nam je 
uspelo, da smo stanovalce ubranili pred 
okužbo, saj ni bil okužen noben stanovalec. 
Za to smo lahko zelo hvaležni, hkrati pa po-
nosni, da nam je uspelo kljub temu, da je zbo-
lelo kar nekaj sodelavcev.

V Domu Danijela Halasa smo okužbe stano-
valcev uspešno premagali. Zbolelo je nekaj 
več kot polovica stanovalcev in skoraj vsi so 
tudi ozdraveli.

Leto 2020 je bilo, kot vsepovsod, tudi pri nas 
precej »čudno« leto, ko je bilo vse drugače 
kot običajno. Odpovedati smo se morali dru-
žabnim dogodkom, omejevali smo obiske v 
času, ko so bile okužbe prisotne v lokalnem 
okolju ali v našem domu v Veliki Polani. Ne 
glede na to smo poskušali stanovalcem ves 
čas njihov vsakdan bogatiti z različnimi in-
ternimi aktivnostmi.

Dom Čebelice in Murenčki (varstveno delovna centra in bivalna enota)



60

Plenum NŠKM 2021

Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo je nu-
dil uporabnikom v VDC-ju Čebelice in VDC-
-ju Murenčki dnevno varstvo 5 dni v tednu, 
od 7. do 15. ure, v bivalni enoti Čebelice pa 
celodnevno varstvo ob delovnih dnevih med 
15. in 7. uro naslednjega dne, cel dan ob dela 
prostih dnevih in ob sobotah in nedeljah.

Pri delu smo sledili ciljem in namenom ter de-
javnostim na posameznih področjih, ki so po-
drobno opredeljena v letnem delovnem načr-
tu.

Po letnem delovnem načrtu smo v letu 2020 
realizirali samo eno srečanje za starše in skrb-
nike v vsakem VDC, večino smo izpustili zara-
di omejevanj, povezanih z epidemijo.

Naši varovanci ter njihovi starši in skrbniki so 
se lani mesečnih srečanj v društvu Sožitje in 
skupnosti Vera in luč niso udeleževali. Izvajali 
pa smo redno fizioterapijo. 

Kljub epidemiji smo skozi vse leto v obeh 
VDC-jih, razen ko je bil VDC Murenčki spo-

mladi in jeseni zaprt, izvajali številne interne 
aktivnost, je pa bilo manj izletov.

V letu 2020 nismo v celoti opustili projekta 
»Aktivnosti s pomočjo konja«. V program je 
vključenih nekaj varovancev.

Redno objavljamo članke o našem delovanju 
v lokalnem časopisu in na Radiu Rogla. Dele-
žni smo bili pozornosti županov obeh občin. 
Ob koncu leta so nas obiskali tudi predstavni-
ki podjetja Kostroj – Strojegradnja ter obdaro-
vali varovance.

Nadaljevali smo z ažurnim objavljanjem življe-
nja v naših VDC na Facebook strani, ki smo jo 
vzpostavili leta 2016 in vabljeni, da ju obisku-
jete ter spremljate naše aktivnosti.

Z varovanci VDC Čebela smo v februarju rea-
lizirali zimovanje na Rogli. Letovanje na mor-
ju smo lani opustili.

Realizacija dela po letnem delovnem načrtu

V VDC Čebelice (VDC in bivalna enota) in 
VDC Murenčki je zaposlenih 10 sodelavcev 
od tega 2 osebi v programu javnih del. V letu 
2020 je pri nas opravljal pripravništvo bolni-
čar oz. tehnik zdravstvene nege.

Zaposleni se v letu 2020 niso udeleževali 
strokovnih srečanju fizični obliki, razen ne-
kaj internih usposabljanj, prisostvovali so 
nekaj on-line tečajem.

Sodelavci
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Dom sv. Eme Šentjanž pri Dravogradu in Dom Danijela Halasa Velika Polana

V obeh domovih za starejše smo leta 2020 
skoraj vse leto oskrbovali polni obseg, 87 sta-
rostnikov, v Domu Danijela Halasa 66 in v 
Domu sv. Eme 21. 

Medtem ko v Domu sv. Eme nismo imeli obo-
lelih stanovalcev s COVID-19, smo imeli v 
Domu Danijela Halasa obolelih dobro polo-
vico. 3 so se od nas poslovili medtem ko so 
prebolevali COVID-19. Na dan 31.12.2020 je 
bivalo v Domu Danijela Halasa Velika Polana 
58 stanovalcev, 8 manj kot je mest, saj od ok-
tobra do konca leta nismo sprejemali novih 
stanovalcev. Zagotavljanje domačega vzduš-
ja v domu je zelo pomembno in hkrati spod-
budno za dom, saj se s tem povečuje prepo-
znavnost doma v ožji in širši okolici Doma 
Danijela Halasa Velika Polana.

V Domu sv. Eme smo imeli ob koncu leta 
2020 20 stanovalcev.

Poleg vsakodnevnega dela s stanovalci, pro-
silci in njihovimi svojci pred sprejemom sta-
novalca v Dom Danijela Halasa in Dom sv. 
Eme, smo stanovalcem tudi svetovali pri re-
ševanju različnih situacij, v katerih so se zna-
šli zaradi spremembe bivalnega okolja. V 
Domu sv. Eme imamo tudi INFO točko za lju-
di z demenco in njihove svojce. Info točko za 
pomoč ljudem z demenco in njihovimi svoj-
ci smo začeli vzpostavljati tudi v Domu Dani-
jela Halasa.

V obeh domovih smo z dvema vmesnima 
prekinitvama, ko je bila epidemija na vrhu, 
dostavljali kosila, ki so ostala na ravni prej-
šnjega leta. Iz Doma Danijela Halasa smo v 
letu 2020 dnevno v povprečju razvozili 25 
kosil, iz Doma sv. Eme pa dnevno do 10 kosil.

Koncept stanovanjskih skupnosti v Domu 
Danijela Halasa Velika Polana je prilagojen 
vsakemu posameznemu stanovalcu Doma 
Danijela Halasa. Pri tem je najpomembnej-
še, da stanovalec kljub spremembi bivalnega 
okolja v čim večji meri deluje v skladu s svo-
jimi dosedanjimi življenjskimi navadami in 
ostane čim dlje časa aktiven glede na svoje 
zdravstveno stanje.

Od aprila 2018 potekajo na varovanem od-
delku doma animacije za vse stanovalce, ki se 
nahajajo na varovanem oddelku, in sicer od 
ponedeljka do petka, v dopoldanskem (od 
10.00 do 11.00) in popoldanskem (od 14.00 
do 15.00) času. V dopoldanskem času posku-
šamo v aktivnosti vključiti stanovalce, ki niso 
tisti dan vključeni v delovno terapijo in tako 
ostanejo na varovanem oddelku, v popoldan-
skem času pa povabimo k aktivnostim vse 
stanovalce varovanega oddelka. V okviru ani-
matorstva se izvajajo različne aktivnosti za 
krepitev in ohranitev spomina, razgibavanje 
in ohranjanje komunikacijskih sposobnosti.

Aktivnosti znotraj obeh domov so poteka-
le skoraj nemoteno, razen v času prisotne 
okužbe in največjega razmaha epidemije.

Za stanovalce smo pripravljali in organizi-
rali redno jutranjo telovadbo, popoldanske 
ustvarjalne delavnice, v katere so bili vključe-
ni tudi stanovalci varovane stanovanjske sku-
pine in tedenske vaje za krepitev spomina za 
osebe, ki bolehajo za starostno demenco. Po 
podobnem ustaljenem programu potekajo 
tudi aktivnosti za stanovalce v Domu sv. Eme.

Ob podpori projekta Simbioza se je v Domu 
Danijela Halasa oblikovala skupina stanoval-
cev, ki se redno izpopolnjuje v uporabi raču-
nalnika. Stanovalcem Doma Danijela Halasa 
so na voljo 3 računalniki. V obeh domovih 
sta aktivni pevski skupini, v Veliki Polani pa 
smo oblikovali tudi pogovorno skupino in 
skupino za družabne igre.

Na mesečni ravni v obeh domovih izvajamo 
skupne igre, kot npr. tombola, potapljanje 
ladjic, praznovanje rojstnih dni na recepciji 

Aktivnosti za stanovalce domov za starejše v letu 2020
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Sodelavci

V Domu Danijela Halasa je bilo ob koncu leta 
2020 zaposlenih 40 sodelavcev, od tega 3 
osebe preko programa javnih del ter 2 osebi 
iz naslova dodatnih zaposlitev, ki jih financi-
ra pristojno ministrstvo. Ena oseba je bila na 
porodniškem dopustu, ena oseba je zaradi 
statusa invalida zaposlena za polovični delov-
ni čas, ena pa je že precej časa na dolgotrajni 
bolniški. Jeseni je prišlo tudi do spremembe 
pri vodenju zdravstveno negovalne službe, 
saj je dosedanja DMS podala odpoved, ker se 
je zaposlila v zdravstvenem domu. Tako smo 
zaposlili novo DMS, ki je sprejela vodenje 
Zdravstveno negovalne službe.

V Domu sv. Eme je bilo zaposlenih 16 sode-
lavcev, od tega ena oseba prek programa jav-
nih del, ena oseba dela polovični delovni čas, 
polovično pa je na dolgotrajni bolniški, ena 
oseba je v celoti na dolgotrajni bolniški, ena 
oseba pa je zaposlena za krajši delovni čas (4 
urna zaposlitev). Jeseni smo iz naslova doda-
tnih zaposlitev v domovih za starejše tudi v 
Domu sv. Eme zaposlili eno dodatno sodelav-
ko.

doma, domski kino in kviz, piknike na recep-
ciji in pred domom, z vsebino glede na letni 
čas (sladoledni, sadno mlečni napitki, kaka-
vi, jesenski pikniki: pečenje kostanjev, pajani 
kruh). Sicer redno obiskovanje otrok iz šole 
je v letu 2020 žal odpadlo. Stanovalcem smo 
s plesom popestrili Valentinovo, prav tako 
pa smo se spomnili na praznovanje ob kon-
cu leta, ko smo praznovali tudi ukinitev rde-
če cone.

V poletnem času smo imeli s stanovalci tudi 
zunanje aktivnosti, kot npr. kostanjev piknik, 
pajani kruh ipd.

V delovanje obeh domov običajno vključuje-
mo tudi prostovoljce, žal pa je bilo tudi to v 
letu 2020 v celoti ukinjeno, z izjemo nekaj te-
dnov na začetku leta.

V okviru zdravstvene nege redno skrbimo 
za vsakodnevne potrebe stanovalcev. Obvla-
dujemo primere bolnišničnih okužb ter skr-
bimo, da stanovalci ne dobivajo preležanin. 
Domska zdravnika stanovalce obiskujeta en-
krat tedensko, enkrat mesečno oz. na tri me-
sece pa prideta v domove tudi psihiatra

ko, enkrat mesečno pa pride v dom psihiater.
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Za nami je, kljub epidemiji koronavirusa, še 
eno leto uspešnega delovanja in prizadeva-
nja, da bi v največji meri uresničevali naše 
vodilo, ki je zapisano tudi v temeljni kamen 
našega doma - »Lepo in spoštljivo jima je stre-
gel na starost…« 

Na začetku marca leta 2020, ko smo vstopali 
v postni čas in ko smo se aktivno pripravljali 
na otvoritev novega Doma sv. Agate, smo bili 
tudi vsi stanovalci in zaposleni Doma sv. Le-
narta soočeni z veliko preizkušnjo - epidemi-
jo koronoavirusa COVID-19. Leto 2020 smo 
skoraj do zadnjega meseca uspeli »izpeljati« 
brez okužbe, vendar se je 11. novembra tudi 
v naš dom prikradla okužba COVID-19. Dom 
sv. Agate, ki je namenjen oskrbi starejših, je 
dobro odigral svojo vlogo, saj smo imeli in 
še imamo na tej lokaciji vzpostavljeno tako 
imenovano rdečo cono, kjer lahko lažje osa-
mimo okužene stanovalce in tudi lažje zago-
tavljamo vso oskrbo in nego, ki v takšnih raz-
merah terja popolno ločitev poti in kadra, 
da ne prihaja do križanja in dodatnega širje-
nja omenjenega virusa. Zadnji mesec in pol 
v letu 2020 je bil za vse nas zelo naporen, 
vendar smo s skupnimi napori, prizadeva-
nji, strokovnostjo, sodelovanjem in razume-
vanjem vseh, dokaj uspešno premagali tudi 
to preizkušnjo. 

Vključevanje v zunanje okolje smo podredili 
pravilom in omejitvam, ki so in še veljajo v ta-
kšnih izrednih časih. Dobri odnosi z lokalno 
skupnostjo so ključnega pomena za nemote-
no delovanje in poslovanje našega doma. V 
letu 2020 pa smo še dodatno okrepili sodelo-
vanje predvsem na področju skrbi in varstva 
starejših na področju zdravja, zato smo tudi 
dnevno bili v stiku z županom in tudi lokal-
no civilno zaščito, ki so nam vseskozi poma-
gali in nam stali ob strani.

Družba Dom Lenart d.o.o. je tudi v letu 2020 

nadaljevala svoje poslanstvo v skrbi za stare-
ga človeka in tako še naprej ostaja uspešna in 
prepoznavna izvajalska organizacija v stro-
kovni javnosti ter v lokalni skupnosti. Zapo-
sleni si ves čas delovanja Doma sv. Lenarta 
aktivno prizadevamo za medgeneracijski di-
alog in detabuizacijo starosti in staranja, zato 
sodelujemo z različnimi organizacijami iz lo-
kalnega okolja, drugimi humanitarni orga-
nizacijami in društvi s področja socialnega 
varstva, prostovoljci in drugimi zainteresira-
nimi skupinami. 

Dom sv. Lenarta tudi aktivno sodeluje z de-
ležniki znotraj mreže Karitas na Slovenskem 
ter s strokovno in splošno javnostjo na naci-
onalni in lokalni ravni. 

Ob občinskem prazniku imamo v Domu sv. 
Lenarta posebno proslavo. Ob tej priložno-
sti nas obišče župan ali podžupan in stano-
valcem nameni svečan pozdravni nagovor. 
S sprehodom skozi naše mesto lokalno sku-
pnost opozorimo na mednarodni dan giba-
nja in s sprehodom za spomin na mednaro-
dni dan Alzheimerjeve bolezni. 

S sodelovanjem s strokovno javnostjo sledi-
mo sodobnim strokovnim smernicam v naši 
dejavnosti in s tem krepimo strokovnost na-
šega dela. Od 19.2.2008 je družba Dom Le-
nart d.o.o. kolektivni član Socialne zbornice 
Slovenije. Dom sv. Lenarta je član Skupno-
sti socialnih zavodov Slovenije in podporni 
član Spominčice – slovenskega združenja za 
pomoč pri demenci ter je soustanovitelj go-
spodarsko interesnega združenje koncesio-
narjev (GIZ). V letu 2018 pa je dom postal 
»Demenci prijazna točka«, kar pomeni pred-
vsem informiranje o sami demenci, pomoč 
pri osebah z demenco in podajanje infor-
macij, kje lahko osebe z demenco in njihovi 
svojci najdejo nadaljnjo pomoč.

Dom sv. Lenarta 
Zlatko Gričnik, direktor
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Dom sv. Lenarta ves čas svojega obstoja uspe-
šno sodeluje tudi z mediji. V domu se zave-
damo, da so interni in lokalni mediji ter stro-
kovne revije most do ostalih relevantnih 
javnosti. 

O dogodkih v Domu sv. Lenarta vedno po-
ročamo tudi v našem domskem glasilu Naši 
utrinki, ki izidejo enkrat letno.

Z namenom informiranja zainteresirane jav-
nosti smo oblikovali tudi predstavitvene zlo-
ženke. Imamo tudi uradno spletno stran: 
www.domlenart.si.
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Dagi bratje in sestre,

ko Jezus svojim učencem naznani svoje tr-
pljenje, smrt in vstajenje v izpolnitev Očeto-
ve volje, jim razkrije globok pomen svojega 
poslanstva in jih pokliče, naj se mu pridruži-
jo za odrešenje sveta.

Ko hodimo po poti posta, ki nas vodi k ve-
likonočnim praznovanjem, se spominjamo 
Njega, ki »je sam sebe ponižal tako, da je po-
stal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na 
križu« (Flp 2,8). V tem času spreobrnjenja 
prenovimo svojo vero, zajemimo »živo vodo« 
upanja in z odprtim srcem sprejmimo Božjo 
ljubezen, ki nas spreminja v brate in sestre v 
Kristusu. Med velikonočno vigilijo bomo ob-

novili obljube našega krsta, da se bomo po 
delovanju Svetega Duha prerodili v nove mo-
ške in ženske. A že pot posta je, tako kot ce-
lotno krščansko romanje, vsa v luči vstajenja, 
ki spodbuja čustva, drže in odločitve tistega, 
ki hoče hoditi za Kristusom.

Post, molitev in miloščina, kot jih je predsta-
vil Jezus v svojem oznanjevanju (prim. Mt 
6,1-18) so pogoji in izrazi našega spreobrnje-
nja. Pot uboštva in odpovedi (post), ljubeč 
pogled na ranjenega človeka (miloščina) ter 
sinovski pogovor z Očetom (molitev) nam 
omogočajo, da utelesimo iskreno vero, živo 
upanje in dejavno ljubezen.

Poslanica svetega očeta Frančiška za postni čas 2021
»Glejte, v Jeruzalem gremo…« (Mt 20,18).

Post: čas za prenovo vere, upanja in ljubezni 

1. Vera nas kliče, naj sprejmemo resnico in postanemo njene priče pred Bogom in 
pred vsemi brati in sestrami.

V tem postnem času sprejeti in živeti resnico, 
ki se je razodela v Kristusu, pomeni najprej 
pustiti, da nas doseže Božja beseda, ki nam 
jo iz roda v rod posreduje Cerkev. Ta resnica 
ni konstrukcija razuma, pridržana za nekaj iz-
branih, vzvišenih ali imenitnejših umov, am-
pak je sporočilo, ki ga lahko sprejmemo in 
razumemo z inteligenco srca, ki je odprto za 
veličino Boga, ki nas ljubi prej, preden se mi 
sami tega zavemo. Ta resnica je Kristus sam, 
ki je s tem, da je do konca prevzel našo člove-
škost, postal pot – zahtevna a vsem odprta – 
ki vodi k polnosti življenja.

Post, živet kot izkustvo pomanjkanja, vodi ti-
ste, ki ga živijo v preprostosti srca, k ponov-
nemu odkritju Božjega daru in k razumeva-
nju resničnosti naše ustvarjenosti po njegovi 
podobi in podobnosti, ki v Njem dobi svojo 
izpolnitev. Ko človek, ki se posti, doživlja iz-

kustvo sprejetega uboštva, postane ubog z 
ubogimi in »kopiči« bogastvo prejete in po-
deljene ljubezni. Post, ki je tako razumljen in 
živet, pomaga ljubiti Boga in bližnjega, koli-
kor je ljubezen, kakor uči sv. Tomaž Akvinski, 
nagnjenje, ki je osredinjeno na drugega, ker 
ga ima za edino sebi enako bitje (prim. Okro-
žnica Vsi bratje, 93).

Post je čas, da verujemo oziroma da sprejme-
mo Boga v svoje življenje in mu dovolimo, 
da »prebiva« pri nas (prim. Jn 14,23). Posti-
ti se pomeni osvoboditi naše življenje tega, 
kar ga obremenjuje, tudi od zasičenosti z in-
formacijami – resničnih ali lažnih – in potro-
šniških proizvodov, da bi odprli vrata svojega 
srca Njemu, ki k nam prihaja ubog v vsem, a 
»poln milosti in resnice« (Jn 1,14): Božji Sin 
Odrešenik.
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Ljubezen se veseli, ko vidi, da drugi raste. 
Zato tudi trpi, ko se drugi znajde v stiski: 
sam, bolan, brezdomec, zaničevan, v potrebi 
… Ljubezen je vzgib srca, zaradi katerega iz-
stopanje iz sebe ustvari vez medsebojne po-
delitve in občestva.

»Z družbeno ljubeznijo je mogoče zoreti za 
civilizacijo ljubezni, h kateri se lahko čutimo 
vsi poklicani. Ljubezen lahko s svojim univer-
zalnim dinamizmom vzpostavi nov svet, ki ni 
jalovo čustvo, temveč najboljši način za dose-

go učinkovitih poti razvoja za vse« (VB, 183).

Ljubezen je dar, ki daje smisel našemu življe-
nju in po katerem gledamo na tistega, ki je v 
pomanjkanju, kot na člana naše družine, na 
prijatelja, na brata. Če nekaj malega podeli-
mo z ljubeznijo, tega ni nikoli konec, ampak 
se spremeni v zalogo življenja in sreče. To se 
je zgodilo z moko in oljem vdove iz Sarepte, 
ki je dala kolaček preroku Eliju (prim. 1 Kr 
17,7-16); in s hlebi, ki jih je Jezus blagoslovil, 
razlomil in dal učencem, da so jih razdelili 

2. Upanje kot »živa voda«, ki nam omogoča nadaljevanje poti

Samarijanka, ki jo Jezus prosi, naj mu da piti 
pri vodnjaku, ne razume, ko ji pravi, da bi ji 
lahko dal »žive vode« (Jn 4,10). Na začetku se-
veda misli na materialno vodo, Jezus pa mi-
sli na Svetega Duha, ki ga bo on v obilju dal 
v velikonočni skrivnosti in ki v nas vliva upa-
nje, ki ne razočara. Že v napovedovanju svo-
jega trpljenja in smrti Jezus oznani upanje, 
ko pravi: »in tretji dan bo vstal« (Mt 20,19). 
Jezus nam govori o prihodnosti, ki jo je od-
prlo Očetovo usmiljenje. Upati z njim in za-
radi njega pomeni verovati, da se zgodovina 
ne konča z našimi napakami, našim nasiljem, 
krivicami in grehom, ki križa Ljubezen. Po-
meni iz odprtega srca zajemati Očetovo od-
puščanje.

V sedanjem ozračju zaskrbljenosti, v katerem 
živimo in v katerem se vse zdi krhko in nego-
tovo, bi lahko govorjenje o upanju delovalo 
kot provokacija. Postni čas je namenjen upa-
nju, da bi svoj pogled spet usmerili na Bož-
jo potrpežljivost, ki še naprej skrbi za svoje 
stvarstvo, medtem ko smo mi z njim pogosto 
grdo ravnali (prim. Okrožnica Bodi hvaljen, 
32-33.43-44). Upanje je v spravi, h kateri nas 
zavzeto spodbuja sv. Pavel: »Spravite se z Bo-
gom« (2 Kor 5,20). Ko v zakramentu, ki je v 
srcu našega procesa spreobrnjenja, sprejme-
mo odpuščanje, postanemo tudi sami razšir-
jevalci odpuščanja: ker smo ga sami prejeli, 

ga lahko ponujamo s tem, da smo sposobni 
živeti pozoren dialog in da sprejmemo vede-
nje, ki bodri človeka, ki je bil ranjen. Božje 
odpuščanje tudi po naših besedah in deja-
njih omogoči, da živimo veliko noč bratstva.

V postu bodimo bolj pozorni, da bomo govo-
rili »besede, ki vračajo moč, krepijo, tolažijo 
in spodbujajo in ne za besede, ki ponižujejo, 
žalostijo, razburjajo in zaničujejo« (Okrožni-
ca Vsi bratje, 223). Včasih je za prebuditev 
upanja dovolj biti plemenit človek, »ki odlo-
ži svoje nujne skrbi, da bi izkazal pozornost, 
naklonil nasmeh, rekel spodbudno besedo 
in sredi tolike brezbrižnosti komu prisluh-
nil« (prav tam, 224).

V zbranosti in v tihi molitvi nam je upanje 
dano kot navdih in notranja luč, ki osvetljuje 
izzive in izbire našega poslanstva: zato je bi-
stveno, da se zberemo za molitev (prim. Mt 
6,6) in na skrivnem srečamo Očeta nežnosti.

Živeti post z upanjem pomeni čutiti, da smo 
v Jezusu Kristusu priče novega časa, v kate-
rem Bog »vse dela novo« (prim. Raz 21,1-6). 
Pomeni dobiti Kristusovo upanje, ki da svo-
je življenje na križu in ki ga Bog obudi tretji 
dan, »vselej … vsakomur pripravljeni odgovo-
riti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas« 
(1 Pt 3,15).. 

 

3. Ljubezen, živeta po Kristusovih stopinjah, v pozornosti in sočutju do vsakogar, 
je najlepši izraz naše vere in našega upanja.
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množici (prim. Mr 6,30-44). Tako se zgodi z 
našo miloščino, pa naj bo majhna ali velika, 
ki je dana z veseljem in preprostostjo.

Živeti post ljubezni pomeni poskrbeti za ti-
stega, ki trpi, ki je zapuščen ali v stiski zaradi 
pandemije Covid-19. V razmerah velike nego-
tovosti glede jutrišnjega dneva, ko se spomi-
njamo besede, ki jo je Bog namenil svojemu 
Služabniku: »Nikar se ne boj, saj sem te odku-
pil« (Iz 43,1), s svojo ljubeznijo podarimo be-
sedo zaupanja in dajmo drugemu čutiti, da 
ga Bog ljubi kot sina.

»Samo s pogledom, zazrtim v obzorje, ki ga 
je spremenila ljubezen, lahko vidimo dosto-
janstvo drugega človeka. Zaradi takšnega po-
gleda, v katerem odseva priznanje in spošto-
vanje do revežev in njihovega neizmernega 
dostojanstva, spoštovanje njihovega življenj-
skega sloga in njihove kulture, so ubogi re-

snično integrirani v družbo« (VB, 187).

Dragi bratje in sestre, vsaka etapa življenja je 
čas, da verujemo, upamo in ljubimo. Naj nam 
ta klic, da bi post živeli kot pot spreobrnje-
nja, molitve in podelitve naših dobrin, poma-
ga, da bomo v svojem skupnem in osebnem 
spominu ponovno ovrednotili vero, ki pri-
haja od živega Kristusa, upanje, ki ga oživlja 
piš Duha, in ljubezen, katere neizčrpni vir je 
usmiljeno Očetovo srce.

Marija, Odrešenikova Mati, zvesta pod kri-
žem in v srcu Cerkve, naj nas podpira s svo-
jo pozorno prisotnostjo, in blagoslov Vstale-
ga naj nas spremlja na poti proti velikonočni 
svetlobi.

Rim, Sveti Janez v Lateranu, 11. novembra 
2020, god sv. Martina iz Toursa.

Frančišek
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I. DEL

Drage sestre in dragi bratje!

Božja beseda, ki smo ji pravkar prisluhnili, 
nam je še posebej blizu v teh mesecih, ko se v 
razmerah epidemije bojujemo za svoje zdrav-
je ter zdravje ali celo življenje svojih najbliž-
jih. V prvem berilu starozavezni Job v svoji 
bolezni ter ob nenadnem uničenju gospo-
darskega uspeha in družinske sreče toži zara-
di krhkosti zemeljskega blagostanja in življe-
nja. To je kakor dih, ki traja le bežen trenutek. 
V evangeliju pa Jezus v znamenje odrešenja, 
ki ga prinaša, ozdravlja bolnike. Vendar nad 
telesno ozdravljanje postavlja oznanjevanje 
odrešenja. Zato hiti še v druge kraje, da jim 
oznani, da se je približalo Božje kraljestvo. 
Nauk je zelo jasen. Telesno zdravje je sicer 
velika Božja dobrina, a je le znamenje neke 
druge, še večje dobrine, ki jo prinaša samo 
Jezus Kristus. To je duhovno zdravje, ki za-
gotavlja večno življenje v Božji ljubezni. Tele-
sno zdravje, ki ga je Jezus obilno delil, je bilo 
znamenje ali preroška napoved odrešenja in 
to je bil pravi in končni namen Jezusovega 
delovanja. Moralna krepost in večno življe-
nje sta tudi pravi in končni namen našega ži-
vljenja. Bog nas ni ustvaril zato, da bi čim bolj 
zdravo in čim dlje živeli na tem svetu, ampak 
da bi bili njemu podobni in deležni njego-
ve ljubezni. Zato nam Jezus vrača duhovno 
zdravje, ki se začenja z vero vanj in z ravna-
njem po njegovem zgledu.

Po Jezusovem zgledu je tudi Cerkev skozi 
vso zgodovino skrbela za bolnike. Prve bol-
nišnice so nastajale ob cerkvah. Številni re-
dovniki in redovnice, med katerimi so tudi 
znani svetniki in svetnice, so svoje življenje 
posvetili negi bolnikov in skrbi zanje. Mno-
gi so pri tem služenju tudi sami zboleli in da-
rovali življenje. Njihova ljubezen do Boga in 
bližnjega je bila močnejša kakor strah za la-

stno zdravje. Pri vsej odgovorni skrbi zanj so 
vedeli, da je duhovna moč ljubezni in nese-
bičnega žrtvovanja za bližnjega največja do-
brina, saj nas pripravlja za večno življenje z 
Bogom. Tudi Jezus je ob vsem sočutju, ki ga 
je kazal do bolnikov, vedno poudarjal, da je 
grešna oddaljenost od Boga še hujša nesre-
ča. »Vidiš, ozdravel si. Ne gréši več, da se ti ne 
zgodi kaj hujšega!«, je opozoril hromega, po-
tem ko ga je ozdravil (Jn 5,15). Ta čas epide-
mije, ko trepetamo za svoje zdravje, je pravi 
trenutek, da se zavemo, da obstaja še hujše 
zlo, grešna sebičnost in hudobija, ki bi jo lah-
ko imenovali duhovna okužba. Jezus Kristus 
je prišel, da nas rešuje od nje in njenih posle-
dic. Tudi Cerkev je ustanovil za to in samo za 
to, da lahko po njej nadaljuje med nami svoje 
poslanstvo.

A ravno naše versko življenje v cerkvenem 
občestvu je med epidemijo prav tako priza-
deto. Občestveno obhajanje svete maše in 
drugih zakramentov smo v naših cerkvah za-
časno prekinili, da ne bi ogrožali svojega in 
tujega zdravja. Upali smo, da to ne bo trajalo 
dolgo, a nas je epidemija prikrajšala celo za 
slovesno obhajanje velikonočnih in nato še 
božičnih praznikov. Seveda nam nič ne more 
preprečiti, da ne bi obhajali verskih resnic 
Jezusovega rojstva ter njegove smrti in vsta-
jenja z molitvijo in premišljevanjem Božje 
besede tako v ožjem krogu kot v duhu skupaj 
z vsem cerkvenim občestvom. Kajti sodobna 
tehnična sredstva nam omogočajo medseboj-
no povezanost, kakršna še pred desetletjem 
ni bila mogoča. To smo tudi s pridom upora-
bljali. A nobena oddaja po televiziji ali spletu 
(internetu) ne more enakovredno nadome-
stiti nedeljskega obhajanja svete evharistije v 
krogu župnijskega občestva, kakor ne more 
noben telefonski pogovor enakovredno na-
domestiti ljubečega objema ali osebnega pri-
jateljskega druženja. V tem času prisilne od-
sotnosti od rednega nedeljskega skupnega 

PASTIRSKO PISMO SLOVENSKIH ŠKOFOV ZA POSTNI ČAS 2020
Kristjan je odgovoren državljan
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obhajanja svete evharistije smo lahko še bolj 
začutili, da biti pri sveti maši ni zgolj opazo-
vanje tega, kar se dogaja pri oltarju. Ko smo 
pri maši, se v živo udeležujemo skrivnosti Je-
zusove zadnje večerje, ki doseže svoj vrhu-
nec s svetim obhajilom. Sedaj bomo lahko 
še bolj razumeli krščanske mučence, ki so se 
rajši izpostavljali smrtni nevarnosti, kakor da 
bi se odpovedali obhajanju svete evharistije. 
Vedeli so, da brez nje dolgo ne bodo mogli 
obstati kot kristjani.

Zato smo se v času sedanje epidemije škofje 
s težkim srcem odločili, da začasno omeji-
mo skupno obhajanje svete maše in drugih 
zakramentov. To smo storili v upanju, da ga 
bomo lahko vsaj delno nadomestili z razni-
mi obhajanji svete maše na daljavo, kar se je 
tudi zgodilo. Hvaležni smo vsem, ki so nam 
to omogočili. Vsi pa čutimo, da to ni to. Sve-
ta maša ni predstava, kakršne lahko spremlja-
mo na televizijskem zaslonu. Svete maše ne 
opazujemo od daleč, ob kuhanju kosila ali 
zleknjeni na kavču, ampak se je osebno ude-
ležujemo, ko smo dejansko navzoči v obče-
stvu z drugimi brati in sestrami in mašnikom, 
ki osebno predstavlja samega Jezusa Kristusa 
in v njegovem imenu za nas, med nami in z 
nami obnavlja Jezusovo življenjsko daritev. 
Edino to je pravo obhajanje svete maše. Dru-
ge oblike, kot so svete maše po radiu ali tele-
viziji, so samo zasilni nadomestki, ki nam v 
času bolezni ali drugih nezmožnosti lajšajo 
odsotnost od svete maše »v živo«, niso pa nje-
na enakovredna zamenjava. Vse to smo lahko 
v času epidemije še bolj začutili. Prepričani 
smo, da komaj čakate, da bomo lahko evha-
ristijo in druge zakramente obhajali tako, ka-
kor si je to zamislil Jezus Kristus, ko nam je 
naročil: »To delajte v moj spomin«, in kakor 
so to razumeli kristjani vseh časov. 

Če drži slovenski pregovor, da znamo zdrav-
je prav ceniti šele takrat, ko ga izgubimo, 
je tudi ta izkušnja, ko nam ni mogoče sku-
pno obhajati bogoslužja v župnijski cerkvi, 
takšna šola. Sedaj se bomo še bolj zavedali, 
kako veliko milost in dobroto nam je izkazal 
Jezus na Veliki četrtek, ko je postavil zakra-
ment svete evharistije. Če smo v preteklosti 
na to pozabljali ali celo nedeljsko sveto mašo 
omalovažujoče opuščali, naj bo odslej dru-
gače. Naj tudi za nas za naprej še bolj velja, 
kar je zapisano v svetem pismu o prvih kri-
stjanih: bili so »stanovitni«, se pravi zvesti in 
vztrajni v občestvenem »lomljenju kruha in v 
molitvah« (Apd 2,42).

Čas epidemije nam je prinesel še druge pre-
izkušnje. Mnogi ste težko oboleli, nekateri 
pa ste celo izgubili svoje najdražje. Zaustavi-
tev pretoka ljudi in blaga ter mnogih oblik 
poslovanja je povzročila težke posledice za 
gmotno stanje marsikatere družine. Hvaležni 
smo, da lahko računamo na pomoč države in 
politične skupnosti, a vsega od nje ni mogo-
če pričakovati. So rane, ki jih ona ne zna celi-
ti. To zmore samo Bog, ko se z vero in zaupa-
njem obrnemo k njemu. 

V časih omejitev smo izkusili, kako smo krh-
ki, kako hitro se nam lahko podrejo najlep-
ši gradovi, ki smo jih gradili na pesku po-
svetnih uspehov in zaupanja vase. Jezus pa 
pravi, da je hišo treba graditi na skali, ki vzdr-
ži vse viharje. Ta skala je On sam s svojo be-
sedo in svojim Duhom. Gospodarstveniki in 
politiki že načrtujejo obnovo našega družbe-
nega življenja in poslovanja. Mi pa se bomo 
posebno v postnem času, ki je pred nami, po-
dali na pot obnovljene vere v Jezusa Kristusa 
in zvestobe njegovemu nauku v okrilju Cer-
kve. Tako bomo utrdili hišo svojega življenja 
na trdni skali. Amen
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II. DEL

Dragi bratje in sestre!

V drugem berilu smo pri bogoslužju Božje 
besede pravkar slišali, kako daje apostol Pa-
vel samega sebe za zgled nesebičnega slu-
ženja skupnosti, pri tem pa opozarja, da je 
pri tem za njega samega zgled Jezus Kristus: 
»Tako skušam tudi jaz v vseh rečeh ugoditi 
vsem, pri tem pa ne iščem svoje koristi, am-
pak to, kar je koristno za mnoge, da bi se re-
šili. Postanite moji posnemovalci, kakor sem 
jaz Kristusov« (1 Kor 10,33 – 11,1). 

Dejansko moramo ljudje na vsakem koraku 
izbirati med sebičnim iskanjem lastnih ko-
risti ter ljubeznijo in nesebičnim služenjem 
drugim. Sebičnost je bistvo greha, ljubezen 
kot njeno nasprotje pa ni v prijaznih čustvih, 
ampak je v požrtvovalnem delu za resnič-
ni blagor vseh. Kristjani verujemo, da je ta 
ljubezen vrhovni zakon vsega, ker je to Bog 
sam. Iz te ljubezni je ustvaril svet in iz iste 
ljubezni nas je v Jezusu Kristusu prišel reše-
vat grešne zapletenosti v sebičnost, ki vodi v 
propad. To je bistvo naše vere: »Mi smo spo-
znali ljubezen, ki jo ima Bog do nas, in veru-
jemo vanjo. Bog je ljubezen, in tisti, ki osta-
ja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v 
njem« (1 Jan 4,16), pravi apostol Janez v svo-
jem pismu.

Danes se veliko govori o zatonu krščanstva 
v Evropi. Nekateri to celo pozdravljajo. Zdi 
se, da ne vedo, da si s tem žagajo vejo, na ka-
teri sedijo, da si s tem zasipavajo vodnjak, iz 
katerega so rodovi pred nami črpali vodo za 
razcvet evropske kulture, vodo, ki na koncu 
teče tudi v večno življenje. Jezusov evangelij 
je bil in ostaja kruh, ki ga Jezus daje za »življe-
nje sveta« (Jn 6,51). Mi, ki nam je bila podar-
jena milost vere in to vemo, ji moramo ostati 
zvesti. Če nam dopovedujejo, da je krščanske 
Evrope konec, se spomnimo na apostola Pe-
tra, ki je na Jezusovo vprašanje, ali ga mislijo 
tudi apostoli zapustiti, odgovoril: »Gospod, 
h komu naj gremo? Ti imaš besede večnega 
življenja!« (Jn 6,68). Resničnost teh besed se 

vedno znova potrjuje. Če zapustimo Jezusa 
in njegov evangelij, nimamo kam iti. Jezus 
nima zamenjave. »Samo ljubezen je vredna, 
da verujemo vanjo« (H. Urs von Balthasar).

Krščanske vrednote so potrebne tudi za do-
bro delovanje politične skupnosti. Letos ob-
hajamo tridesetletnico razglasitve državne 
samostojnosti. Ob tej priložnosti ponovno 
izražamo hvaležnost vsem, ki so se za to tru-
dili, posebno še tistim, ki so za to dali življe-
nje. Za samostojno državo smo se odločili, da 
bi živeli v njej skladno s svojim človeškim do-
stojanstvom. Da bi ne živeli po zakonih džun-
gle, kjer prevladajo najbolj nasilni in zviti, 
ampak po pravičnih zakonih in razumnih 
pravilih, da lahko vsakdo pride do tistega, do 
česar ima pravico. Pred tremi desetletji smo 
upali, da se bo Slovenija uveljavila kot demo-
kratična domovina medsebojnega spoštova-
nja, svobode, sožitja in sodelovanja. A po pr-
vih treh desetletjih imamo vtis, da smo od 
tega cilja še zelo oddaljeni. Tudi način, kako 
se spopadamo s sedanjo krizo, kaže na to.

Vsaka kriza je preizkušnja, v kateri se poka-
žejo dobre strani, razkrijejo pa tudi usodne 
pomanjkljivosti. Preizkušnja nam nastavi 
ogledalo, v katerem vidimo svoj pravi obraz. 
Nekaj podobnega se v tej krizi dogaja tudi z 
nami kot člani te države. 

Imamo namreč dve možnosti. Prva je, da sto-
pimo skupaj, si pomagamo in se odpovemo 
običajni tekmovalnosti in napetostim. Stanje 
je podobno vojni, ko zreli državljani pozabi-
jo na siceršnje spore in zamere in združeno 
nastopijo proti skupnemu sovražniku. To-
krat je tak sovražnik virus. Druga, neprimer-
no slabša izbira pa je, če tega ne zmoremo, 
ampak vsakdo misli samo na svoje koristi in 
izkorišča krizo za svojo uveljavitev, tudi na 
škodo najbolj ogroženih. 

V krizi, ki jo prebolevamo, je veliko prime-
rov nesebičnega žrtvovanja iz odgovornosti 
in ljubezni do bolnih in vseh, ki jih je epide-
mija prizadela. Tem gre naše občudovanje, 
priznanje in zahvala. Žal pa je tudi preveč na-
sprotnega ravnanja: neodgovornega omalo-
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važevanja nujnih ukrepov, nenehnega vzbu-
janja dvomov v njihovo koristnost, pozivanja 
k njihovemu nespoštovanju in blatenja ugle-
da tistih, ki nosijo najtežjo odgovornost za to, 
da bi s čim manjšimi žrtvami prebrodili kri-
zo. Seveda se s tem kriza samo podaljšuje v 
škodo nas vseh. 

Epidemija tako vzbuja bojazen, da stanje 
duha v naši državi po treh desetletjih samo-
stojnosti in lastne državnosti še ni državni-
ško. Državniška drža, ki jo moramo vsi imeti 
in še posebej zahtevati od politikov, če hoče-
jo, da jim zaupamo odgovornost za državo, je 
v prvenstveni skrbi za obče dobro, za blagor 
državljanov, ne pa pohod na oblast za vsako 
ceno. Tako kot smo slišali apostola Pavla: »Ne 
iščem svoje koristi, ampak to, kar je koristno 
za mnoge, da bi se rešili«. To je bila Jezusova 
drža, takšna drža je bila Pavlova in takšna je 
drža vseh plemenitih državnikov, po katerih 
naj bi se zgledovali. 

Zato tudi v današnjem času krščanska vera in 
njena moralna načela nikakor niso odveč. Za-
skrbljujoče stanje duha, ki ga mnogi ugota-
vljajo, nikakor ni brez povezave z razkristja-
njevanjem, ki v Sloveniji načrtno poteka od 
komunistične revolucije naprej. Na mesto kr-
ščanskih vrednot stopata materialistično po-
trošništvo in ideologija, ki se ne meni za od-
govornost do narodne in državne skupnosti 
in ne verjame v nobeno absolutno in trajno 
vrednoto. Tedaj preostane samo iskanje la-
stnega udobja in koristi. Na porabniški mi-
selnosti pa ni mogoče graditi domovine pra-
vičnosti, spoštovanja in sodelovanja ter skrbi 
za obče dobro.

Miselnost materialističnega potrošništva 
imenuje papež Frančišek »kultura odmeta-
vanja«. Najbolj surov primer odmetavanja sta 
splav in evtanazija. Papež sv. Janez Pavel II. 
je tako miselnost imenoval »kulturo smrti«. 

K njej spada tudi izključevanje. Vse to v naši 
domovini doživljamo že od druge svetovne 
vojne sèm. Upali smo, da v svobodni in de-
mokratični Sloveniji izključevanja ne bo več, 
ampak bo na mesto njega stopilo medseboj-
no spoštovanje in enakopravno vključevanje 
vseh, ki so pripravljeni sodelovati. Pa smo v 
zadnjih mesecih doživeli prizore izključeval-
nega sovraštva, kar je zlovešča grožnja mla-
di državi Sloveniji. Izključevanje vodi v eno-
umnost in siromašenje, ne pa v obetavno 
prihodnost.

To nas postavlja pred velike odgovornosti. 
Nič pa se ne bo izboljšalo samo od sebe. Tudi 
ne, če bomo samo čakali na boljše čase. Časi 
bodo boljši, če bomo boljši mi in če se bomo 
mi bolj potrudili zanje v cerkvenih občestvih 
in v političnih skupnostih. Bog je naši odgo-
vornosti zaupal prihodnost evangelija v drža-
vi Sloveniji. Razmere nas vsak dan bolj nujno 
kličejo k okrepljeni dejavnosti, ki so jo zadnji 
papeži poimenovali »nova evangelizacija«.

Dragi bratje in sestre, pred nami je postni čas, 
ki nas bo pripravil na obhajanje osrednjih kr-
ščanskih praznikov Jezusovega trpljenja in 
vstajenja. Ti prazniki nas vsako leto pozivajo 
k spreobrnjenju, k lastnemu vstajenju v no-
vega človeka, vedno bolj požrtvovalnega in 
zavzetega za Božje kraljestvo med nami. Po 
preizkušnjah, ki jih še ni konec, naj se letos 
to izpolni v še večji meri. S to željo vam vo-
ščimo blagoslovljen postni čas, da bo prazno-
vanje Velike noči Gospodovega vstajenja še 
bolj prežeto z veseljem odrešenja. Amen.

Vaši škofje
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ETIČNE VREDNOTE IN NAČELA KARITAS

1. Etičnost − zrcalo ravnanja sodelavcev 

Karitas
Sodelavci Karitas si prizadevamo za sočuten 
odnos do vseh ljudi, še posebej do revnih, za-
tiranih, odrinjenih na rob in ljudi v stiski, ki 
mora prehajati v solidarno odgovornost in 
delovanje v smislu družbene pravičnosti.

Podpiramo pravično razdelitev dobrin in 
enake možnosti za vse. Prizadevamo si za 
uresničitev skupnega dobrega za vse in vsa-
kega posameznika.

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 podo-
bi, zato sodelavci Karitas pomagamo vsem, 
ne glede na spol, etnično pripadnost, na-
rodnost, vero, nazorsko ali politično pri-
padnost, jezik, gmotno stanje, rojstvo, iz-
obrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali 
katerokoli drugo osebno okoliščino.

Upoštevamo in spoštujemo versko tradicijo, 
kulturo in vrednote vsakega posameznika. 

4. Spoštovanje človekovega dostojan-

stva 
Ob nudenju pomoči sodelavci Karitas varu-
jemo dostojanstvo, osebno integriteto, indi-
vidualnost in zaupne podatke ljudi v stiski. 
O njih spoštljivo govorimo tudi v njihovi od-
sotnosti.

Vsako nasilje, posebej nad ženskami, otro-
ki, invalidi, starejšimi in drugimi nemočnimi 
ljudmi, je za nas nesprejemljivo.

Pristojnim organom smo dolžni prijaviti na-
silje, zlorabo in izkoriščanje.

5. Vzgoja in podpora za samostojnost in 
samopomoč
Sodelavci Karitas ljudem v stiski pomagamo 
k čim večji samostojnosti in celostnemu ra-
zvoju, ki vključuje duhovne, psihološke, ču-
stvene, telesne in materialne vidike. 

Vsem pomoči potrebnim stojimo ob strani, 
se opiramo na pozitivne strani njihovega ži-
vljenja, ter jim pomagamo uresničevati njiho-
ve zmožnosti in izboljšati kvaliteto življenja. 
Skupaj z njimi iščemo možne poti iz stiske. 
Med njimi krepimo zavedanje, da je vsak od-
govoren za svoj lastni razvoj.

6. Zagovorništvo revnih in odrinjenih
Sodelavci Karitas zagovarjamo revne in od-
rinjene 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 opozarjamo in jih po 
svojih močeh in s svojim znanjem pomaga-
mo reševati. 

7. Zaščita šibkih in drugih ljudi v stiski 
v javnosti 
Sodelavci Karitas varujemo posameznike, 
skupine ali družine pred neustreznim obrav-
navanjem, razgaljanjem in možnimi zloraba-
mi v medijih in javnosti. Javne informacije o 
delu Karitas morajo ščititi njihovo zasebnost 
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 njegovega spočetja 
do naravne smrti. Pri svojem delu podpira-
mo družino. 
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Prizadevamo si za izboljšanje razmer v dru-
žinah v stiski in pomagamo tistim, ki nimajo 
primernega družinskega okolja.

9. Prostovoljstvo
Prostovoljsko delo je posebna kvaliteta in 
odlika karitativnega dela. Prostovoljci Ka-
ritas 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 dajanje, ampak tudi skrb 
za lastni človeški, strokovni in duhovni razvoj. 
Služenje 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 prak-
tično usposabljati in strokovno izobraževati, 
da bi bili sposobni na primeren in pravilen 
način opravljati svoje delo.

Karitas mora v okviru časovnih in finančnih 
zmožnosti sodelavcem zagotavljati potrebno 
izobraževanje in usposabljanje ter jih duhov-
no podpirati in spremljati.

12. Sodelovanje in varovanje dobrega 
imena Karitas
Sodelavci Karitas se medsebojno spoštujemo 
in znamo ceniti delo, znanje in izkušnje drug 
drugega. Gojimo čut in sposobnost sprejema-
nja različnih darov in poti služenja.

Konflikte in spore rešujemo sproti in na na-
čin, ki ne prizadene dostojanstva druge ose-
be. V primeru resnejših konfliktov znamo po-
iskati primerno pomoč. 

Zagovarjamo enakovredno sodelovanje mo-
ških in žensk na vseh nivojih svojega dela, 
tako znotraj organizacije kot v družbi, in za-
vračamo vsako obliko diskriminacije.

Vodenje razumemo predvsem v duhu služe-
nja sodelavcem in poslanstvu organizacije.

Vedno varujemo dobro ime Karitas.

13. Povezovanje in partnerstvo
Sodelavci Karitas se zavzemamo za učinkovi-
to partnersko sodelovanje, solidarnost in ko-
ordinacijo na vseh ravneh delovanja Karitas 
in z drugimi organizacijami.

Ravnamo se po načelu subsidiarnosti, kar po-
meni, da se odločitve in odgovornosti prene-
sejo na najnižjo možno raven, na kateri jih je 
mogoče ustrezno izvajati v največjo korist lju-
dem v stiski.

Kjer je primerno, svoje delo usklajujemo z 
vladnimi organizacijami ali lokalnimi oblast-
mi, strokovnimi organizacijami, civilno druž-
bo, drugimi verskimi organizacijami in drugi-
mi pomembnimi deležniki.

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

15. Upravljanje in odgovornost
Sodelavci Karitas se zavedamo odgovorno-
sti do tistih, ki jim služimo, in do vseh, ki ka-
korkoli podpirajo naše delo. Zagotavljamo 
dobro in pregledno 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 slovnič-
ni obliki moškega spola, so uporablje-
ni kot nevtralni in veljajo enakovre-
dno za oba spola.
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NASLOVI ŽUPNIJSKIH KARITAS V NADŠKOFIJI MARIBOR

1. ŽUPNIJSKA KARITAS BREZNO

BREZNO 1, 2363 PODVELKA

2. ŽUPNIJSKA KARITAS CIRKOVCE

CIRKOVCE 55, 2326 CIRKOVCE 

3. ŽUPNIJSKA KARITAS CIRKULANE

CIRKULANE 41A, 2282 CIRKULANE 

4. ŽUPNIJSKA KARITAS 

ČRNA NA KOROŠKEM

CENTER 21, 2393 ČRNA NA KOROŠKEM

5. ŽUPNIJSKA KARITAS ČRNEČE

ČRNEČE 170, 2370 DRAVOGRAD

6. ŽUPNIJSKA KARITAS DOLIČ

GORNJI DOLIČ 27, 2382 MISLINJA 

7. ŽUPNIJSKA KARITAS 

DORNAVA - SV. DOROTEJA 

DORNAVA 128 A, 2252 DORNAVA

8. ŽUPNIJSKA KARITAS DRAVOGRAD

KOROŠKA CESTA 13, 2370 DRAVOGRAD

9. ŽUPNIJSKA KARITAS FRAM

FRAM 60, 2313 FRAM 

10. ŽUPNIJSKA KARITAS 

GORNJA SVETA KUNGOTA

ZGORNJA KUNGOTA 1, 

2201 ZGORNJA KUNGOTA 

11. ŽUPNIJSKA KARITAS 

HAJDINA - SV. MARTIN 

ZGORNJA HAJDINA 40, 2288 HAJDINA

12. ŽUPNIJSKA KARITAS HOČE

HOČKA CESTA 2, 2311 HOČE 

13. ŽUPNIJSKA KARITAS KAMNICA

CESTA NA ROŠPOH 21, 2351 KAMNICA

14. ŽUPNIJSKA KARITAS 

KAPLA NA KOZJAKU

ZGORNJA KAPLA 1, 2362 KAPLA 

15. ŽUPNIJSKA KARITAS KIDRIČEVO

NJIVERCE VAS 32, 2325 KIDRIČEVO 

16. ŽUPNIJSKA KARITAS KOTLJE

KOTLJE 9, 2394 KOTLJE

17. ŽUPNIJSKA KARITAS LIBELIČE

LIBEČIČE 34, 2372 LIBELIČE

18. ŽUPNIJSKA KARITAS LIMBUŠ

LIMBUŠKA 32, 2341 LIMBUŠ 

19. ŽUPNIJSKA KARITAS LOČE

STARI TRG 23, 

3215 LOČE PRI POLJČANAH 

20. ŽUPNIJSKA KARITAS 

LOVRENC NA POHORJU

BENEDIKTINSKA POT 4, 

2344 LOVRENC NA POHORJU 

21. ŽUPNIJSKA KARITAS 

MAKOLE - SV. ANDREJ 

MAKOLE 38, 2321 MAKOLE 

22. ŽUPNIJSKA KARITAS 

MARIBOR - KOŠAKI

KOŠAŠKI DOL 153, 2000 MARIBOR 
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23. ŽUPNIJSKA KARITAS 

MARIBOR - POBREŽJE

KOSOVELOVA 1A, 2000 MARIBOR

24. ŽUPNIJSKA KARITAS 

MARIBOR - RADVANJE

LACKOVA 2, 2000 MARIBOR

25. ŽUPNIJSKA KARITAS 

MARIBOR - STOLNA ŽUPNIJA

SLOMŠKOV TRG 20, 2000 MARIBOR

26. ŽUPNIJSKA KARITAS 

MARIBOR - SV. JANEZ BOSKO

DRAGONJEVA 6, 2000 MARIBOR

27. ŽUPNIJSKA KARITAS 

MARIBOR - SV. JOŽEF 

OB IZVIRKIH 5, 2000 MARIBOR 

28. ŽUPNIJSKA KARITAS 

MARIBOR - SV. MAGDALENA 

MAGDALENSKI TRG 3, 2000 MARIBOR 

29. ŽUPNIJSKA KARITAS 

MARIBOR - SV. MARIJA

VITA KRAJGHERJA 2, 2000 MARIBOR 

30. ŽUPNIJSKA KARITAS 

MARIBOR - SV. REŠNJE TELO

RADVANJSKA 19, 2000 MARIBOR 

31. ŽUPNIJSKA KARITAS 

MARIBOR - SVETI KRIŽ

ERTLOVA 4, 2000 MARIBOR

32. ŽUPNIJSKA KARITAS 

MARIBOR - TEZNO 

VRABLOVA 21, 2000 MARIBOR 

33. ŽUPNIJSKA KARITAS MEŽICA

CELOVŠKA CESTA 6, 2392 MEŽICA 

34. ŽUPNIJSKA KARITAS MUTA

GLAVNI TRG 12, 2366 MUTA

35. ŽUPNIJSKA KARITAS NEGOVA

NEGOVA 14, 9245 SPODNJI IVANJCI

36. ŽUPNIJSKA KARITAS ORMOŽ

SKOLIBROVA 15, 2270 ORMOŽ

37. ŽUPNIJSKA KARITAS PAMEČE

PAMEČE 67, 2380 SLOVENJ GRADEC 

38. ŽUPNIJSKA KARITAS POLENŠAK

POLENŠAK 10, 2257 POLENŠAK 

39. ŽUPNIJSKA KARITAS POLJČANE

PRVOMAJSKI TRG 8, 2319 POLJČANE 

40. ŽUPNIJSKA KARITAS PREVALJE

NA FARI 44, 2391 PREVALJE 

41. ŽUPNIJSKA KARITAS PTUJ - SV. JURIJ

SLOVENSKI TRG 10, 2250 PTUJ

42. ŽUPNIJSKA KARITAS PTUJ - SV. OŽBALT 

POTRČEVA 24, 2250 PTUJ 

43. ŽUPNIJSKA KARITAS 

PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

MINORITSKI TRG 1, 2250 PTUJ

44. ŽUPNIJSKA KARITAS PTUJSKA GORA

PTUJSKA GORA 40, 2323 PTUJSKA GORA 

45. ŽUPNIJSKA KARITAS RAČE

PTUJSKA CESTA 6, 2327 RAČE 
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46. ŽUPNIJSKA KARITAS 

RADLJE OB DRAVI

MARIBORSKA 9, 2360 RADLJE OB DRAVI

47. ŽUPNIJSKA KARITAS 

RAVNE NA KOROŠKEM

STARA ULICA 7, 

2390 RAVNE NA KOROŠKEM 

48. ŽUPNIJSKA KARITAS REMŠNIK

REMŠNIK 2, 2363 PODVELKA

49. ŽUPNIJSKA KARITAS 

RIBNICA NA POHORJU - SV. JERNEJ 

RIBNICA 4, 2364 RIBNICA NA POHORJU

50. ŽUPNIJSKA KARITAS RUŠE

TRG VSTAJE 9, 2342 RUŠE

51. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SLIVNICA PRI MARIBORU

K CERKVI 9, 2321 OREHOVA VAS 

52. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SLOVENJ GRADEC

TRG SVOBODE 5, 

2380 SLOVENJ GRADEC 

53. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SLOVENSKA BISTRICA

TRG ALFONZA ŠARHA 6, 

2310 SLOVENSKA BISTRICA

54. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SLOVENSKE KONJICE 

ŠOLSKA 1, 3210 SLOVENSKE KONJICE 

55. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SPODNJA POLSKAVA

SP. POLSKAVA 133, 2331 PRAGERSKO 

56. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SREDIŠČE OB DRAVI

GRABE 33, 2277 SREDIŠČE OB DRAVI 

57. ŽUPNIJSKA KARITAS 

STOPERCE - SV. ANTON PUŠČAVNIK

STOPERCE 11, 2289 STOPERCE

58. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SV. ANDRAŽ V HALOZAH

ZG. LESKOVEC 7, 2285 ZG. LESKOVEC

59. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SV. ANDRAŽ V SLOV. GORICAH

DRBETINCI 2, 

2255 VITOMARCI 

60. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SV. ANTON V SLOV. GORICAH

CERKVENJAK 1, 2236 CERKVENJAK

61. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SV. BENEDIKT V SLOV. GORICAH

ŠOLSKA ULICA 1, 2234 BENEDIKT

62. ŽUPNIJSKA KARITAS

SV. BOLFENK V SLOV. GORICAH

TRNOVSKA VAS 43, 2254 TRNOVSKA 
VAS

63. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SV. DANIJEL NAD PREVALJAMI

ŠENTANEL 17, 2391 PREVALJE
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64. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SV. JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH

JUROVSKI DOL 5, 2223 JUROVSKI DOL

65. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SV. LENART V PODGORCI

PODGORCI 86, 2273 PODGORCI

66. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SV. LENART V SLOV. GORICAH

TRG OSVOBODITVE 13, 

2230 LENART V SLOV. GORICAH 

67. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SV. LOVRENC - JURŠINCI

JURŠINCI 9, 2256 JURŠINCI

68. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SV. LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU

LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU 1, 

2324 LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU

69. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SV. MARJETA NIŽE PTUJA

GORIŠNICA 82, 2272 GORIŠNICA 

70. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SV. MARKO NIŽE PTUJA

MARKOVCI 38, 

2281 MARKOVCI PRI PTUJU 

71. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SV. OŽBALT OB DRAVI

OŽBALT 2, 2365 OŽBALT

72. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SV. PETER pri MARIBORU

MALEČNIK 34, 2229 MALEČNIK

73. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SV. RUPERT - VOLIČINA

SPODNJA VOLIČINA 78, 

2232 VOLIČINA

74. ŽUPNIJSKA KARITAS

SV. TOMAŽ

SVETI TOMAŽ 41, 2258 SVETI TOMAŽ

75. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SV. TROJICA V HALOZAH

GORCA 6, 2286 PODLEHNIK 

76. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SV. URBAN - DESTERNIK

DESTERNIK 14, 2253 DESTERNIK

77. ŽUPNIJSKA KARITAS SV. VENČESL

ZG. LOŽNICA 25, 2316 ZG. LOŽNICA

78. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SV. VID NAD VALDEKOM

ZAVRŠE 53, 2382 MISLINJA 

79. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SV. VID PRI PTUJU

VIDEM PRI PTUJU 50

2284 VIDEM PRI PTUJU 

80. ŽUPNIJSKA KARITAS SVEČINA

PLAČ 1, 2201 ZGORNJA KUNGOTA 

81. ŽUPNIJSKA KARITAS 

ŠENTILJ POD TURJAKOM

ŠENTILJ POD TURJAKOM 43

2382 MISLINJA

82. ŽUPNIJSKA KARITAS 

ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH

SLOVENSKA ULICA 26, 2212 ŠENTILJ
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83. ŽUPNIJSKA KARITAS

ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU

ŠENTJANŽ 106

2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU 

84. ŽUPNIJSKA KARITAS 

ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU

ŠMARTNO 56

2383 ŠMARTNO PRI SLOV. GRADCU 

85. ŽUPNIJSKA KARITAS 

ŠT. JANŽ NA DRAVSKEM POLJU

STARŠE 7, 2205 STARŠE 

86. ŽUPNIJSKA KARITAS TINJE

VELIKO TINJE 29, 2316 ZG. LOŽNICA 

87. ŽUPNIJSKA KARITAS TRBONJE

TRBONJE 18, 2371 TRBONJE

88. ŽUPNIJSKA KARITAS

VELIKA NEDELJA

VELIKA NEDELJA 14

2274 VELIKA NEDELJA

89. ŽUPNIJSKA KARITAS VUHRED

VUHRED 137, 2365 VUHRED 

90. ŽUPNIJSKA KARITAS VURBERK

VURBERK 86, 2241 SPODNJI DUPLEK

91. ŽUPNIJSKA KARITAS VUZENICA

ZGORNJI TRG 28, 2367 VUZENICA 

92. ŽUPNIJSKA KARITAS ZAVRČ

ZAVRČ 12, 2280 ZAVRČ

93. ŽUPNIJSKA KARITAS ZREČE

ŠOLSKA CESTA 1, 3214 ZREČE
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SOFINANCERJI, DONATORJI, PODPORNIKI 

NADŠKOFIJA MARIBOR

FUNDACIJA ZA FINANCIRANJE INVALID-
SKO HUMANITARNIH ORGANIZACIJ RS

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCI-
ALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDAR-
STVO IN PREHRANO

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE REPUBLIKE 
SLOVENIJE

SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE

MESTNA OBČINA MARIBOR

OBČINA DRAVOGRAD

OBČINA ŽALEC

OBČINA MOZIRJE

OBČINA STARŠE

OBČINA RADLJE OB DRAVI

OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM

LIONS KLUB MARIBOR

LIONS KLUB MARIBOR - ZARJA

ADK D.O.O.

BENEDIKTINSKI DVOR

BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR

C&A MODA d.o.o.

CARITAS CELOVEC

CARITAS GRAZ

COMTRON D.O.O.

ČASNIK VEČER D.D.

DD ELMONT TRGOVINA, INŽENIRING

DENTAGO D.O.O.

DON DON D.O.O.

DISKOM D.O.O.

DENTALNI STUDIO MB D.O.O.

DEISY D.O.O.

DIJAKI ZAVODA AMS MARIBOR

DINOS D.O.O.

DRUŽINA D.O.O.

DRUŽINSKI CENTER MIR IN ŠOLSKE SE-
STRE FRANČIŠKA KRISTUSA KRALJA

EA ELEKTRONIKA D.O.O.

EX D.O.O.

ECU D.O.O.

ELEKTRO MARIBOR d.d.

ELO EMANUEL LOPIČ S.P.

EM. TRONIC D.O.O.

ENERGIJA PLUS d.o.o. Maribor

EUROPARK, NAKUPOVALNO SREDIŠČE 
MARIBOR

FILO D.O.O.

FINDAL D.O.O.

GORENJE SUROVINA d.o.o.       

GORAZD SOLAR S.P.

GO-MAH ANDREJ GOLOG S.P.

GENERALI D.D. – SKLAD DOPOLNILNIH 
ZAVAROVANJ d.d. 

HABERKORN d.o.o.

HALDER d.o.o.

HAUPTAM NATAŠA S.P.

HENKEL d.o.o.

HLEBČEK D.O.O.

HOFER TRGOVINA D.O.O.

ISP VESNA ŠTEFOTIČ S.P.

IET SONJA TOVORNIK JURHAR S.P.

INVESTOR, UPRAVLJANJE SREDSTEV D.O.O.

JANJA VOLLMAIER LUBEJ S.P.

J & M RIBIČ D.O.O.
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KLASAND D.O.O.

KLIMA PTUJ D.O.O.

KOCUVAN MARKO S.P.

KARDIOMED D.O.O.

KARINA RADOHA S.P.

KLOBUČARIČ DRAGUTIN S.P.

KRISTAN DEJAN DR. DENT. MED.

KLS LJUBNO D.O.O.

KOVA D.O.O.

KREMEN MARIBOR D.O.O.

KRKA d.d.

LEKARNA Maja Vrabl Miglar

MEGRAS D.O.O.

MERCATOR D.D.

MERKSCHA D.O.O.

METAL PKS D.O.O.     

METROPOLITANA D.O.O.       

ME SKUPINA D.O.O.

MERCIS NOTRANJA TRGOVINA D.O.O.

MOHORKO MARIJA S.P.

MODMED D.O.O.

MLEKARNA CELEIA D.O.O.

MM PIRS d.o.o.

MOBA D.O.O.

NLP – FIN, MUBERA LELA GOBEC S.P.

NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D.

ORODJARNA IMENŠEK d.o.o.

OPLAST D.O.O.

PARADAJZ d.o.o.

PEDIATRINJA D.O.O. 

PERITUM D.O.O.

PETRIČ D.O.O.

PETROL D.D.

PUNTNAR DARINKA S.P.

TDR TRADING D.O.O.

TELEKOM SLOVENIJE D.D.         

TELEMACH D.O.O.

TIPTEH D.O.O.

TKI HRASTNIK d.d.

TPS IMP D.O.O.

TV EXODUS

VITAE d.o.o.

VUGRINEC MITJA S.P.

VERNIK VETERINARSTVO D.O.O.

URŠULINSKI SAMOSTAN MARIBOR

UNISTAR LC D.O.O.

ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA MA-
RIBOR

ZALA LORBER S.P.

ZAGOŽEN D.O.O.

ZVIJEZDA D.D.

ŽITO d.d.
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