Molitev

Odpri mojo roko,
moj Bog,
- in nekdo bo nasičen.

Odpri moje srce,
moj Bog,
- in nekdo bo ljubljen.

Odpri moje uho,
moj Bog,
- in nekdo bo uslišan.

Odpri moja usta,
moj Bog,
- in nekdo bo vesel.

Amen.

POROČILO O DELU ŠKOFIJSKE KARITAS KOPER ZA
LETO 2011
1. Stanje Škofijske karitas Koper
Na ozemlju, ki ga pokriva Škofijska karitas Koper, je bilo konec lanskega leta 77 Župnijskih
karitas (v nadaljevanju ŽK) (leto prej 78) in 25 Medžupnijskih karitas (v nadaljevanju MŽK)
(leto prej 24), ki združujejo 89 župnij. Formalno je ustanovljenih 102 ŽK oz. MŽK, ki
pokrivajo 166 od 195 župnij v naši škofiji, kar pomeni, da je Karitas prisotna v 85.1% naših
župnij (leto prej isto). V posameznih župnijah, kjer ŽK še ni formalno ustanovljena,
posamezniki v sodelovanju z Dekanijsko karitas (v nadaljevanju DK) ali katero izmed ŽK
odkrivajo stiske v svojem okolju, jih pomagajo odpravljati ali nanje opozarjajo sodelavce
Karitas, kjer ta obstaja. ŽK se združujejo v 3 Območne karitas (v nadaljevanju OK):
Tolminska, Goriška in Istrska, ter 5 DK: Idrija-Cerkno, Ilirska Bistrica, Kraška, Postojna in
Vipavska.

Po dekanijah je naslednje stanje:
Dekani od 20 župnij 7 ŽK in 2 MŽK (8 župnij); Kobarid od 12 župnij 1 ŽK in 3 MŽK (9
župnije); Koper od 10 župnij 8 ŽK in 1MŽK (2 župniji); Kraška od 30 župnij 8 MŽK (28
župnij); Idrija – Cerkno od 15 župnij 8 ŽK in 1 MŽK (4 župnij); Ilirska Bistrica od 9 župnij 3
ŽK in 1 MŽK (3 župnije); Nova Gorica od 33 župnij 10 ŽK in 2 MŽK (19 župnij); Postojna
od 13 župnij 6 ŽK in 2 MŽK (5 župniji); Šempeter od 13 župnij 9 ŽK; Tolmin od 16 župnij 5
ŽK in 3 MŽK (7 župnij); Vipavska od 24 župnij 20 ŽK in 2 MŽK (4 župnije).
Poročilo o delu ŽK-MŽK za leto 2011, je oddalo 99 od 102 ŽK-MŽK, kar predstavlja 97%
ŽK-MŽK. Prav tako so oddale poročila vse OK in DK. Iskrena zahvala velja vsem, ki so se
trudili z zbiranjem podatkov in pisanjem poročil, in seveda z njihovo obdelavo. Z njihovo
pomočjo imamo zbrane podatke o našem delu, ki smo jih dolžni predstaviti različnim
institucijam in darovalcem. Zbrani podatki pa nam tudi pomagajo, da laže presojamo svoje
delo in učinkoviteje načrtujemo za naprej. Seveda se moramo ob podatkih zavedati tudi
tistega »skritega« dela, ki ga statistika ne beleži, čeprav smo poklicani, da tudi tega v čim
večji meri ujamemo v poročila.

Iz poročil je razvidno, da v naši ŠK deluje 1550 prostovoljcev (leto prej 1478). Rednim
prostovoljcem se pridružuje tudi 2069 občasnih prostovoljcev, ki se običajno ne udeležujejo
sej ŽK-MŽK z veseljem pa sodelujejo v posameznih akcijah in projektih.
363 stalnih prostovoljcev je mlajših od 30 let. 127 jih je z delom v Karitas začelo na novo, kar
je razveseljiv podatek.
Redni in občasni prostovoljci člani ŽK-DK so glede na poročila v lanskem letu opravili
119.939 ur letno (leto prej 113.133 ur). Povprečno je torej prostovoljec opravil 2.78 ur
prostovoljnega dela mesečno. Številka je nižja kot lani, ker zajema povprečje vseh, rednih in
občasnih prostovoljcev. Če bi šteli samo ure »rednih« članov (M)ŽK, bi bila številka dosti
višja. V lanskem letu je bil sprejet Zakon o prostovoljskem delu, ki med drugim omogoča tudi
vrednotenje prostovoljskega dela. Po orientacijskih vrednostih, ki jih določa, bi bil torej čas,
ki je bil porabljen za prostovoljno delo, vreden skupaj kar 1.145.998,00 EUR.
Na ravni ŠK so bili zaposleni poslovna tajnica in računovodkinja ga. Ljudmila Čibej Boltar,
dipl. oec. in socialna delavka Franica Grmek, univ. dipl. soc. del., ter na programu dela z
brezdomci Darja Zver, diplomirana upravna organizatorka (do novembra polovični, potem pa
poln delovni čas), Silva Črnigoj (na porodniškem dopustu) in v prvi polovici leta delno Robert
Hlede (po pogodbi) in v drugi polovici za polovični delovni čas Franc Valentin. Na programu
»Popoldne na Cesti« sta za polovični delovni čas zaposleni Alenka Hvalica in Tanja Bratina.
V okviru Zavoda Karitas Samarijan, katerega ustanovitelj je ŠK, je pod vodstvom direktorice
Milene Brumat, zaposlenih 5 strokovnih delavk (Davorina Pirnat, Maša Ferjančič, Katarina
Deotto Gostić, Tanja Žorž in Klementina Bajec) ter dva laična terapevta (Tomislav Pevec in
Marjan Drčar). Vsi ostali delujemo kot prostovoljci.
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2. Delo Tajništva Škofijske karitas
Tajništvo Škofijske karitas (v nadaljevanju TŠK) je telo, ki v skladu s statutom ŠK, daje
pobude, izpeljuje akcije, povezuje in spodbuja delo odborov, pripravlja gradivo, obvešča,…
Člani tajništva so poleg ravnatelja Mateja Kobala: Jožica Ličen (Odbor za materialno pomoč namestnica ravnatelja in zapisnikarica), Bogdan Vidmar (Odbor za raziskovanje in
obveščanje), Miro Marinič (Odbor za oblikovanje), Bogdan Žorž (Odbor za svetovanje),
Tanja Turk (Odbor za deviantnost), Elza Čehovin (Odbor za bolne, invalide in drugače
prizadete), Ivica Čermelj (Odbor za prostovoljnost) in Alenka Hvalica (voditeljica skupine za
vzgojo za karitas). Po službi so člani TŠK tudi Franica Grmek, Davorina Petrinja in Milena
Brumat.

2.1. Tekoče delo TŠK
Člani TŠK smo imeli lani 10 sej, na katerih smo obravnavali tekočo problematiko in
načrtovali delo:
-

Dokončevali Strateški načrt ŠK 2011-2016;

-

Pripravili program dela;

-

Pripravljali predloge dejavnosti za pastoralno leto Družbenega nauka Cerkve 2011/12;

-

Razpravljali o odzivih na recesijo;

-

Pripravili srečanje za Svetovni dan prostovoljcev;

-

Pripravljali evalvacijo programov;

-

Načrtovali delo Vrtnice;

-

Načrtovali delo z odvisniki brezdomci in Popoldne na Cesti

-

Načrtovali seminar za neprofesionalno svetovanje;

-

Pripravili srečanje s Škofijsko karitas Gorica (I);

-

Pripravili brošuro za Teden karitas;

-

Pripravili gradivo za odziv na Zakon o prostovoljskem delu;

-

Pripravili predlog za ureditev dela v Domu Karitas Bertoki;

-

sprejemali in obravnavali pobude ŽK, DK-OK, drugih ustanov in posameznikov;

-

načrtovali izobraževanje in duhovno oblikovanje sodelavcev Karitas;

-

razpravljali o finančnem in materialnem poslovanju;

-

razpravljali o prošnjah za večjo finančno pomoč;

-

razpravljali o kadrovskih zadevah;

-

razpravljali o programih v Soči;

-

pripravljali gradivo za kandidiranje na raznih razpisih (Fundacija invalidskih in
humanitarnih organizacij (FIHO), Ministrstvo za delo, družino in soc. zadeve (MDDSZ));

-

pripravljali in analizirali akcije »Namenska pomoč«, »Da bo korak v šolo vesel«,
»Umetniki za Karitas«, »Streha nad glavo«, »Posvojitev na razdaljo«, »Plamen upanja«;

-

pripravili koledar dejavnosti ŠK;

-

...

2.2. Strateški načrt ŠK 2011-2016
Lansko leto je bilo namenjeno dokončnemu oblikovanju strateškega načrta, hkrati pa tudi že
prvim korakom pri njegovem uresničevanju. Posvetili smo se predvsem pripravi na evalvacijo
vseh programov pomoči.
V letu 2012 bomo na področju izvrševanja Strateškega načrta:
 Nadaljevali z evalvacijo programov pod vidikom usklajenosti s poslanstvom SK,
etičnosti, učinkovitosti, finančne učinkovitosti…;


Širili programe za družine (Šola za starše, Posvojitev na razdaljo);



Začeli z vzpostavljanjem programov nematerialne pomoči družinam v stiski;



Pripravili tečaj za ravnanje s financami za ljudi v materialni stiski na 3 lokacijah;



Začeli preverjanje aktov ŠK;



Pripravili predavanje za DK-OK;



Pripravili sistematični načrt pridobivanja sredstev;



Pripravili srečanje z eno od sosednjih Karitas.

Strateški načrt je v besedilu objavljen za poročili!

3. Predstavitev dela ŠK po odborih:
3. 1. Odbor za raziskovanje in obveščanje
a. Obveščanje o posameznih aktivnostih znotraj Karitas in preko medijev
Na ravni ŠK je potekalo medsebojno obveščanje preko zapisnikov sej TŠK in posameznih
odborov, preko raznih dopisov ob začetku akcij ter preko e-pošte tistih sodelavcev, ki jo
imajo. V vseh številkah glasila SK Žarek dobrote smo redno izrabljali prostor, ki ga imamo na
razpolago za predstavitev naših vsebin, objavili smo 33 člankov in več kot 50 fotografij,
mesečno smo objavili koledar dogodkov. Različna obvestila so bile posredovana tudi preko
spletne strani http://karitas-kp.rkc.si// , RKC obvestil in drugih medijev. Poslanih je bilo 22
obvestil preko tiskovnega predstavnika škofije in 15 obvestil preko Tiskovnega urada SŠK.
Nekatera sporočila smo poslali direktno medijem, za kar smo imeli 78 različnih predstavitev
in sporočil na nacionalni in lokalni ravni, kot tudi v zamejstvu. Škofijska karitas je bila tako
medijsko predstavljena več kot 150 krat. Za javnost smo pripravili izjavo ob Svetovnem
dnevu hrane, Ob 1. novembru, Ob zahvalni nedelji in Ob svetovnem dnevu prostovoljcev.
Tudi na ravni ŽK (DK-OK) smo predstavljali svoje delo in poslanstvo. ŽK in DK tako
ocenjujejo, da so se v lokalnih časopisih pojavile 71 krat, na radiu ali TV 71 krat, župnijska
oznanila so nosila našo vsebino vsaj 290 krat. Po internetu so njihove vsebine krožile 21 krat,
na stojnicah pa so se DK oz ŽK predstavile na 14 mestih.

3. 2. Odbor za oblikovanje
a. Redno oblikovanje
Lani je oblikovanje potekalo na ustaljenih ravneh:

Oblikovanje in vzgoja prostovoljcev na rednih mesečnih srečanjih na ravni ŽK, DK in OK, na
katerih poteka redno oblikovanje sodelavcev Karitas.
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V postu in Tednu karitas smo svoje delovanje predstavili župnijskim občestvom in jih
tako vzgajali za dejavno ljubezen.

-

Posamezne DK oz. ŽK do organizirale predavanja za širšo javnost.

-

Romarski dan je DK Idrija – Cerkno organizirala 4. junija v Črnem vrhu. Predavanje
Pravičnost v ljubezni je imel Matej Kobal. Srečanja se je udeležilo 300 udeležencev.

-

V Postojni je bil oktobra dvodnevni seminar, ki ga vsako leto organizira Slovenska karitas
na temo »Srce, ki vidi« udeležilo se ga je 112 sodelavcev naše ŠK.

-

Od 23. do 26. avgusta je bilo že šesto romanje, tokrat v Srbijo. Romanja se je udeležilo
121 sodelavcev.

-

V kapucinskem samostanu v Vipavskem križu sta bili postna in adventna duhovna
obnova, postno je vodil Bogdan Vidmar, župnik iz Podrage, član TŠK, adventno pa br.
Marjan Potočnik iz Vipavskega križa, obeh se je udeležilo 107 sodelavcev iz ŠK. Poleg
tega se je duhovne obnove za Istrsko OK v Bertokih, ki jo je vodil pomožni škof Jurij
Bizjak udeležilo 53 sodelavcev in za DK Ilirska Bistrica v samostanu v Trnovem 30
sodelavcev.

-

b. Šola za starše
V letu 2011 sta bili v okviru Šole za starše dve predavanji v Vipavskem križu.

c. Teden Karitas od 21.11. do 27. 11. 2011
Moto Tedna karitas je bil: »Srce, ki vidi«
19.11. je bila na dvorcu Zemono pri Vipavi osrednja prireditev naše ŠK ob Tednu karitas.
Nagovorili so nas koprski škof Metod Pirih, ravnatelj ŠK, ajdovski župan Marjan Poljšak in
vipavski podžupan Alojz Durn..V glasbenem delu priredite je nastopila skupina Julije in
pevka Petra Gorše. Osrednji dogodek je bilo odprtje prodajne razstave likovnih del, ki so
nastala v 17. mednarodni likovni koloniji Umetniki za karitas pod geslom:Pravičnost v
ljubezni in delovnim naslovom Odpri srce, odpri roke, otiraj bratove solze. Na ogled je bila
tudi multivizija Ubalda Trnkocya . Izkupiček prodanih del je bil namenjen ljudem v stiski.
24.11. je bil po centrih karitas po škofiji dan odprtih vrat.
26.11. je bilo romanje sodelavcev na Ponikvo in v Celje, ki se ga je iz naše ŠK udeležilo
kakih 600 sodelavcev
27. 11. je bil v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini dobrodelni koncert od obletnici
delovanja programa Popoldne na Cesti.
27.11. smo po župnijah obhajali Nedeljo karitas.

č. Svetovni dan prostovoljcev 5. 12. 2011
Smo obeležili 2. 12. s srečanjem prostovoljcev v Dijaškem domu ŠG v Vipavi. Sveto mašo je
daroval škof Metod Pirih ob somaševanju ravnatelja ŠK Mateja Kobala, rektorja ŠGV msgr.
Slavka Rebca in prof. Janeza Zupeta. Po sveti maši smo podelil priznanja sodelavcem, ki so
se še posebej izkazali pri obnovi novih Centrov Karitas, in sicer v Bertokih Marjanu Drčarju,
Kopru Mirku Juriševiču, Milošu Klincu in Darku Potočniku ter v Pivki Mojci Smrdel Orel,
Jožetu Deklevi in Franc Kališterju.

3. 3. Odbor za svetovanje
Udeleženci 120 urnih seminarjev za neprofesionalno svetovanje so se srečali 14.5. v prostorih
Karitas v Ajdovščini na temo Krepitev odpornosti sodelavcev Karitas pri delu z
brezposelnimi.

Ob delitvi materialne pomoči so prosilci, ki to potrebujejo, deležni tudi osnovnega svetovanja.
V kolikor je to potrebno se jim svetuje, kam naj se obrnejo za nadaljnjo pomoč. Število
svetovanj je zapisano v tabelah, ki govorijo o drugi pomoči le tem. Svetovanje zlasti pri
vzgojni in družinski problematiki so izvajali tudi v programih Popoldne na Cesti in pomoči
brezdomcem.
V pisarno Škofijske karitas se ljudje v različnih težavah dnevno obračajo po pomoč osebno
ali po telefonu. S strani socialne delavke Franice Grmek jim je nudena prva socialna pomoč,
osebna pomoč, ter zagovorništvo. Ob pomoči posameznikom, po svojih zmožnostih,
sodelujejo sodelavci ŽK ter druge vladne in nevladne organizacije (Centri za socialno delo,
ŠENT,OZARA,OZ RK, osnovne šole, patronažna služba…).
Sodelavcem ŽK je bila nudena supervizija ozir. instruktažno svetovanje ob primerih, ko niso
vedeli kako pristopiti k ljudem in jim pomagati, ozir. ob primerih, ko so se sami sodelavci
znašli v osebnih stiskah. Tovrstno pomoč je sodelavcem ŽK nudila Franica Grmek, ki ima
licenco za izvajanje supervizije.

3. 4. Odbor za deviantnost
a. Delo ŽK in DK-OK
Po svojih močeh so (predvsem z napotitvijo naprej) ŽK pomagale alkoholikom, odvisnikom,
ženskam žrtvam nasilja, ljudem s težavami v duševnem zdravju, … Na teh področjih imamo
znotraj Karitas razvite specializirane programe (Škofijska karitas, Zavod Karitas Samarijan,
Zavod Pelikan Karitas, pa tudi naši prostovoljci - strokovnjaki,…), kamor se lahko obrnemo,
ko se srečamo z osebo, ki se sooča s tako stisko.

b. Pomoč zasvojencem in njihovim svojcem
i. V okviru Zavoda Karitas Samarijan
Program Celovite pomoči odvisnikom in njihovim svojcev je v imenu ŠK izvajal Zavod
Karitas Samarijan. Ta je v njegovem okviru izvajal podprograma:
-

Terapevtska pomoč odvisnikom in njihovim svojcem

-

Preventivna predavanja: vzgoja za odgovornost kot preventiva pred odvisnostjo.

Programa sta podrobneje predstavljena v poročilu Zavoda Karitas Samarijan.
ii. V okviru Zavoda Pelikan – Karitas
1. Programi Zavoda Pelikan – Karitas so na območju Koprske škofije dela potekali v
Bertokih, Ajdovščini in Centrih Skupnosti Srečanje (Kostanjevica pri Novi Gorici, Čadrg,
Vremski Britof).
Sedež zavoda je v Ljubljani, Litijska c. 24, kjer se izvajajo prvi informativni in svetovalni
pogovori, napotitev ter priprava odvisnikov na vstop v komuno.
Pomemben del teh priprav se najprej dogaja v bivalni enoti v Bertokih, kjer je celodnevni
program za pomoč zasvojenim in njihovim svojcem. Gre za pomoč pri neposrednem
vzdrževanju abstinence in čiščenju telesa škodljivih substanc, tako da imajo uporabniki
celodnevno spremstvo. Bivalna enota deluje od ponedeljka do petka od 8.00 do 19.00 ure
(telefonsko, osebno svetovanje…), zagotovljeno je 24/urno spremljanje kandidatov, delo je
po potrebi tudi med vikendi.
Delo s starši in svojci v obliki individualnega ali skupinskega svetovanja se je redno izvajalo
tako v Bertokih kot v Ajdovščini. Skupina za starše v Bertokih se je sestajala vsak ponedeljek
od 19.00 do 21.00 ure (prihajalo je 25-40 članov) Enota v Ajdovščini dela v obliki
informacijske pisarne, kjer se vzpostavi prvi stik z uporabniki s tega območja in širše Goriške,
vsak drugi in četrti četrtek je skupina za starše in svojce zasvojenih, dodatno se izvaja
svetovanje družinam in posameznikom. Vsak tretji četrtek je skupina mladih, ki so končali
zdravljenje v komuni. Z njimi pripravljamo tudi veliko preventivnih delavnic v naši občini.
Informacijsko svetovalna pisarna v Ajdovščini deluje ob torkih od 9.00 – 12.00 in četrtek
17.00 do 21.00. Skupina za starše v Ajdovščini se je sestajala vsak četrtek od 19.00 do 21.00
ure (prihajalo je 7- 12 članov)

Centri Skupnosti Srečanje
Terapevtska skupnost Srečanje deluje kot »šola za življenje« na principu

samopomoči med

ljudmi, ki imajo podobno izkušnjo zasvojenosti. S sobivanjem v skupnosti, kot v družini, si
pomagajo pri osebni rasti in utrjevanju za življenje brez drog. Strokovni delavec ima občasen
kontakt s skupnostjo in skrbi za stik z zunanjim svetom.

Program za osebe z dvojno diagnozo na področju cele Slovenije
V Ljubljani izvajamo program: »Obravnava in oskrba oseb z dvojno diagnozo« Spremljamo
posameznike, ki imajo dvojno diagnozo ali različne oblike kombiniranih zasvojenosti. Vse
več je uporabnikov (tudi mlajših), ki imajo poleg neurejenih,

nestrukturiranih socialnih

mrež, določene duševne težave ali motnje. Hkrati pa obstaja vse večje povpraševanja
strokovnih zdravstvenih in psihiatričnih ustanov za delo na tem področju, ki želijo z nami
sodelovati. Program je namenjen predvsem odvisnikom s težavami v duševnem zdravju.
Uporabljamo nove pristope v psihosocialni obravnavi uporabnikov, ki želijo intenzivno delati
na problemu zasvojenosti, predvsem po zaključeni bolnišnični obravnavi.

Preventivne dejavnosti na območju goriške regije
Namenjene so ozaveščanju javnosti o pojavu in razširjenosti odvisnosti ter seznanjenju z
možnostmi in ukrepi preprečevanja le tega. Izvaja se v obliki preventivnih predavanj in
delavnic za otroke, starše, strokovne delavce, ki se pri svojem delu direktno ali indirektno
srečujejo s problemom odvisnosti, ter preko uporabe javnih medijskih občil, kot so radio,
televizija, časopis, internet, …
Na spletnem forumu na med.over net-u (forum Zasvojenost začaran krog) nudimo informacije
v zvezi z zasvojenostjo. To omogoča vzpostavitev prvega stika, posredovanje osnovnih
informacij o problematiki zasvojenosti, nudenje informacij o našem programu pomoči ter
usmerjanje v druge oblike pomoči. V to obliko se vključujejo uporabniki iz vse Slovenije.

c. Brezdomci
Program „Pomoč brezdomcem“ izvajamo v Centru Karitas Bertoki – Sprejemališče za
brezdomce, na Markovi ulici 38 v Bertokih.
Vanj lahko vstopi vsak, ki ustreza ciljni skupini in potrebuje ter sprejema našo pomoč. Je
nizkopražni program, primarno namenjen vidnemu brezdomstvu, sekundarno pa nevidnemu
brezdomstvu (osebe, ki nimajo urejenega bivališča oz. prebivališča; osebe, ki so v materialni,
psihosocialni in duhovni stiski ter potrebujejo pomoč). V glavnem gre za raznoliko skupino
ranljivih ljudi, ki imajo zaradi finančnih, socialnih in psihosocialnih težav nezadovoljene
eksistenčne potrebe.

V Centru Karitas Bertoki brezdomcem ponujamo tri sklope storitev:
1) dnevna oskrba s hladnim obrokom, kavo, brezalkoholnimi napitki ter prostor za druženje
in koristno izrabo prostega časa;
2) vzpodbujanje in izvajanje skrbi za osebno higieno z možnostjo tuširanja, britja, delitvijo
higienskega materiala, zamenjavo oblačil, spodnjega perila in obutve;
3) svetovalno – informativni sklop, v katerem uporabnikom nudimo osnovno psihosocialno
podporo, strokovno pomoč, informacije – splošne, pravne; pomagamo pri urejanju statusa –
osebni dokumenti, denarna socialna pomoč, zdravstveno zavarovanje, prijava na uradu za
delo; prijava prebivališča na naslovu Centra Karitas Bertoki po zakonu; pomoč pri reševanju
prenočevanja in nastanitve; pomoč v osebnih stiskah, socialna podpora in graditev socialne
mreže; motiviranje in suport uporabnikom, ki se odločajo za spremembo načina življenja in
spremljanje ob pripravah na vključevanje v programe rehabilitacije. Namen programa je
dopolnjevati obstoječo socialno pomoč državnih institucij pri skrbi za specifično skupino ljudi
in jih motivirati za proces resocializacije.
Do novembra 2011 so bila dežurstva 3x tedensko nato pa smo (na podlagi izvedene ankete)
prisluhnili potrebam in željam uporabnikov in smo prisotni v Sprejemališču vsak delovni dan
(PO, SRE, PE dopoldan in TO, ČE popoldan) po 6 ur.
V letu 2011 smo zabeležili 69 različnih oseb, ki so se zglasile pri nas, od tega je več ali manj
redno prihajalo k nam 33 oseb mesečno. V primerjavi z letom 2010 se je povprečje mesečnih
uporabnikov (25 različnih oseb v letu 2010) povečalo za 32%, kar pomeni tudi višje
materialne stroške programa.
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Vsi uporabniki imajo možnost koriščenja osnovnih pogojev za življenje in preživetje ter
psihosocialne podpore, strokovne pomoči, informacij ter druženja in aktivnosti za koristno

izrabo prostega časa. Pomemben pa je tudi svetovalno – informativni sklop, saj z njim, na
željo uporabnikov, nudimo strokovno pomoč pri reševanju njegove stiske.
V letu 2011 so se 3 (trije) uporabniki nastanili v Domu za starejše občane; 5 (pet)
uporabnikov se je odločilo spremeniti svoje življenje – vključili so se v višjepražne programe
(zdravljenje odvisnosti); 3 (trije) so uspešno zaključi višjepražni program in samostojno
zaživeli; 4 (štirim) smo pomagali pri ureditvi zakonskega stalnega prebivališča. Zlasti smo
veseli, da se je 9 (devet) uporabnikov odločilo, da si plačujejo najem sobe (1 ali 2 posteljna
soba), kljub temu da je denarno socialna pomoč edini finančni vir preživetja.

Program je strokovno vodila Darja Zver, dipl. upravna organizatorka, strokovna delavka po
ZSV, na programu zaposlena najprej za krajši delovni čas, od novembra pa za polni delovni
čas. Poleg laičnega delavca Franca Valentina, ki je na programu zaposlen za krajši delovni
čas, prispevajo k izvajanju Programa pomemben delež tudi prostovoljci. Ob ponedeljkih pod
vodstvo prostovoljke Tatjane Fičur potekajo delavnice z raznimi tematskimi vsebinami
(obeleženje osebnih in drugih praznikov, izdelava čestitk...). Ob torkih se (po načelu rotacije
med 12 ŽK) vključuje v delo v Centru Karitas Bertoki 25 – 30 prostovoljcev IOK.
Prostovoljci se z brezdomci srečujejo tudi na področju svoje ŽK in jim v okviru svojih
zmožnosti pomagajo. Poleg tega so se prostovoljci udeleževali tudi pri organizaciji in
realizaciji delavnic in prireditev.
Program financiramo s pomočjo odobrenih sredstev na podlagi prijav na javne razpise pri:
FIHO, MDDSZ, občini Izola in Mestni občini Koper.

č. Dom Karitas v Soči
Letovanje otrok iz programa Popoldan na Cesti je potekalo v Domu Karitas v vasi Soča od
26.6. so 30.6.2011. Vodili sta ga Tanja Bratina in Alenka Hvalica. Udeležilo se ga je 11 otrok,
5 animatork in 3 kuharji. Letos so se ga udeležili mlajši otroci in smo ga poimenovali »Oh, ta
direndaj«, kar je v resnici tudi bil. kar je v resnici tudi bil. Vodilna nit je bila svetopisemska
zgodba o babilonskem stolpu. Dneve je zaznamovalo prijetno druženje, obilo ustvarjanja,
športnih iger, poseben podvig pa je bil celodnevni pohod v Šunikov vodni gaj. Sodelovali smo
pri tedenski maši v Soči in pri nedeljski maši v Trenti. Za posladek pa smo lahko opazovali
nameščanje novega zvonika. Manjkal ni niti piknik ob kresu. V veliko pomoč pri izvedbi

tabora so bili naši pridni in odgovorni animatorji Petra, Sandra, Tjaša, Mojca in Teja, ki so
vodili skupine, skrbeli za otroke in jim podarili svoj prosti čas, svojo zagnanost in veselje. Da
so bili naši želodčki ves čas siti, da smo skupaj kam šli in da smo se na veliko načinov
počutili „pocrkljani“, sta skrbeli kuharici Lojzka in Milojka, čisto na koncu pa se jima je
pridružil še Robert. Veliko smo se naučili eden od drugega.
Tretji Medgeneracijski tabor v Soči s povezovalno vsebino »Ali je kaj trden vaš most?« je
bil od 1. do 3. julija. Zbralo se nas je 43 udeležencev, starih od 3 let do 89 let, iz vseh
generacij. Z izvedbo tabora smo zaključili naše medgeneracijsko leto, zapolnjeno z
dejavnostmi v naših Medgeneracijskih centrih v Ilirski Bistrici, Ajdovščini, na Cesti, na Slapu
pri Vipavi in Otlici. S taborom in celoletnimi dejavnostmi povečujemo občutljivost za potrebe
starejših, družinskih članov in mlajših za medgeneracijsko sožitje.
Počitnice sodelavcev ŠK v Soči so bile od 4. do 9. julija. Zbralo se je 13 udeležencev iz
celotne škofije, predvsem starejših. Tabor je vodila Pavla Brec, voditeljica Istrske OK. Za
udeležence tabora je bila dodatna vsebina vsakodnevna sveta maša v Domu karitas, saj je bila
cerkev v obnovi in je bila sveta maša tudi za vernike iz Soče. Vremenu in starosti primerno so
bili organizirani pohodi k izviru Soče, h Koritnici, obiskali so tudi duhovnika Avgusta Ipavca,
kjer so imeli sveto mašo. V času počitnic sta se jim pridružila tudi dva duhovnika: lazarist
Jože Zupančič in predsednik Goriške OK Jože Mikuš.
Poletni tabor otrok, ki so vključeni v Posvojitev na razdaljo in otrok iz Istrske OK je
potekal v Soči med 11. in 16. julijem pod geslom »Ob Soči pletemo prijateljstva«. Zbralo se
je 35 otrok in animatorjev pod vodstvom Tanje Bratina.
Kmalu po prihodu in kosilu smo se razdelili v skupine, ki smo jih poimenovali po barvah:
rumeni, zeleni, modri in rdeč. Vsaka skupina je imela svoje vsakodnevne zadolžitve.
Lepe sončne dopoldneve smo izkoristili za potepe po poteh ob reki Soči in obiskali kapelico
Avgusta Ipavca.
Na popoldanskih ustvarjalnih delavnicah so izdelovali naprstne lutke, pletli zapestnice …
Nismo pa pozabili niti na skritega prijatelja, za katerega smo izdelali angelčka prijateljstva.
Delavnica »palačinkarjada« nas je posladkala in nasitila.
Na igrišču smo igrali nogomet, na prostorni terasi pa različne družabne igre, športne in
socialne igre. Svoje znanje smo preizkusili tudi v kvizu Male sive celice.
Otroci in animatorji smo najbolj uživali na družabnih večerih, ki jih je pripravila vsak dan ena
skupina. Otroci in animatorji so se izkazali tudi kot kreatorji in priredili modni revijo, ki je

bila prava paša za oči. Imeli smo tekmovanje Soča ima talent, na katerem so otroci prikazali
svoje različne talente. Žirija, ki so jo sestavljale kuharice in animatorji, je izbrala najboljše in
jih nagradila. Imeli smo tudi pravi taborni ogenj in pekli skavtski kruh.
Da so bili naši želodčki ves čas siti je skrbela ekipa odličnih kuharic, ki nam je pripravljala
same dobrote.
Vsak od udeležencev je prispeval svoj kamenček v mozaik tabora, ki smo ga cel teden
uspešno gradili in s seboj odnesli lepe spomine na skupna doživetja.
Na taboru se je rodila ideja o urejanju okolice Doma, ki se je v septembru ob pomoči delavnih
rok naših prostovoljcev uresničila. Bolj varna in lepša okolica nas vabi tudi v prihodnje.

Poleg taborov in letovanj, ki jih je organizirala Karitas so v Domu gostovale druge razne
skupine: Vera in luč, bogoslovci ter skupine iz raznih župnij, družine, mladi, birmanci,…)
Razne dejavnosti se v domu vrstijo skozi vse leto. Kar nekaj je polnih vikendov tudi pozimi.
Za hišo skrbi Darko Kavčič s svojo družino, kar mu prinese veliko dela in skrbi, saj je na
razpolago vedno, ko ga kdo potrebuje. Na razpolago je tudi posameznikom, ki želijo
uporabljati hišo med letom. Za ključ in informacije je dosegljiv na tel. 031 568 142.
V letu 2011 je v knjigi gostov Doma karitas v Soči vpisanih 346 oseb. Dom je bil zaseden 83
dni, zabeleženih je 1.277 nočitev, od tega 412 otrok in 865 odraslih..

d. POPOLDAN NA CESTI
Program „POPOLDAN NA CESTI“ je vstopil v enajsto leto svojega delovanja. Pod svojim
okriljem združuje otroke in prostovoljce (mlade in mlade po srcu), ki želijo v družbi
sovrstnikov koristno in sproščujoče preživeti del svojega časa. Osnovni namen programa je
oplemenititi in izboljšati kakovost življenja otrok, starih od 7 do 15 let, obogatiti njihov
vsakdan z organizacijo družabnih, in športnih dejavnosti, ustvarjalnih dejavnosti, socialnih
iger ter nuditi učno pomoč s primernimi učnimi tehnikami in metodami. Na ta način se
trudimo omogočiti vključenost vsakega otroka v skupino, kjer se dobro počuti in se rad vrača.
Program se je izvajal na štirih lokacijah na območju Škofijske karitas Koper::
POPOLDAN NA CESTI je bil odprt vsako sredo in četrtek od 15:30 do 18:30,

POPOLDNE V PIVKO je bil odprt vsak ponedeljek in sredo od 14:30 do 17:30,
POPOLDNE NA SLAPU vsako soboto dopoldne po 2 uri ali po dogovoru,
POPOLDNE V TRNOVEM pa vsak torek od 15:30 do 18:30 ure.
Ostali otroci, ki potrebujejo dodatne inštrukcije, pa se s svojim prostovoljcem dogovorijo za
individualna srečanja preko tedna. V lanskem letu se je na vseh lokacijah zvrstilo 89 otrok.
Prostovoljci so na razpolago otrokom za brezplačno učno pomoč, še bolj pomembno pa je
njihovo druženje pri družabnih in socialnih igrah, raznolikem ustvarjanju, saj se ob njihovi
prisotnosti

učijo

pozitivnih

odnosov,

reševanja

konfliktov,

izboljšanja

spretnosti

komunikacije, sodelovanja, pomoči drugemu, vzgajajo čut za solidarnost ter tako spoznavajo
sebe v medsebojnih odnosih. Program je enoten, vendar je posebno bogastvo v tem, da ima
vsak izmed lokacij svoje posebnosti, ki se jih trudimo gojiti.
Program poteka skozi celo šolsko leto in prvi mesec počitnic. Spomladi gremo skupaj na
enodnevni izlet. Lani smo izbrali živalski vrt v Ljubljani, ogledali pa smo si tudi nekatere
znamenitosti prestolnice. Nabralo se nas je kar za dva avtobusa. Ob zaključku šolskega leta pa
smo otroke in prostovoljce popeljali v Sočo na poletni tabor.
Prostovoljci so in morajo ostati srce tega programa. Nehvaležno je ocenjevati neprecenljivo
delo, ki ga naši prostovoljci opravijo v programu. Ocenjujemo, da odrasli animatorji opravijo
približno 3312 ur letno, dijaki srednji šol pa opravijo približno 1440 ur letno. 55 prostovoljcev
skupno opravi 4752 ur letno. Na tem mestu naj velja iskrena zahvala vsem, ki svoj čas in
talente podarjate otrokom in mladim. Pri izvajanju programa kot sodelavci Karitas sodelujejo:
Lojzka Paljk, Drago Troha, Milojka Štrukelj, Erika Štrancar, Jožica Ličen, Julka Dekleva,
Krista Šajn, Majda Malik, Ljubica Ženko, Florjana Ferjančič, s. Martina Radež, Irena Jurgec,
Urška Levar, Helena Urh, Vera Prosen, Božidara Česnik, Ivica Čermelj, Ivica Vidmar in
mnogi drugi. Posebej smo ponosni na mlade animatorje, ki so v program stopili kot
uporabniki, zdaj pa svoj čas in talente uporabljajo kot prostovoljci. Svoje izkušnje so delili na
različnih predstavitvah v okviru Katehetskega tečaja na Mirenskem gradu, srečanja ŠK Koper
in Karitas Gorica, preko valov Radia Ognjišče.
Program ne bi mogel potekati brez podpore in sodelovanja z osnovnimi in srednjimi šolami:
OŠ Danila Lokarja iz Ajdovščine, OŠ Dobravlje s podružnicami, OŠ Vipava, OŠ Pivka, obe
osnovni šoli v Ilirski Bistrici; SŠ Veno Pilon iz Ajdovščine, Škofijsko Gimnazijo Vipava,
Šolskim centrom Postojna: Gimnazijo Ilirska Bistrica in Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo
Postojna, iz katerih prihajajo mladi prostovoljci, dijaki. Želimo si, da bi mlade prostovoljce
osvojili do take mere, da bi našli svoj smisel in način življenja v prostovoljnem delovanju.

Sodelujemo in povezujemo pa se tudi s Hišo mladih iz Ajdovščine, Slovensko filantropijozdruženjem za promocijo prostovoljstva, kjer na Festivalu prostovoljstva mladih na stojnici
predstavimo naš program, sodelujemo pa tudi z

lokalnimi skupnostmi in župnijami.

Sodelovali smo tudi z Medgeneracijskim centrom Samarijan.
Preventivni program za otroke se je pred štirimi leti program obogatil s Svetovalnico za
starše, otroke in mlade,

kjer nudimo svetovanje in informacije v zvezi z vzgojnimi,

osebnostnimi težavami otrok, mladih in staršev. Laično svetovanje nudimo zaposleni in
prostovoljci Karitas, ki so zaključili tečaj neprofesionalnega svetovanja pri psihoterapevtu
Bogdanu Žoržu, po potrebi pa starše in otroke napotijo k usposobljenim strokovnjakom.
Možnost svetovalne pomoči imajo ob rednih ponedeljkovih dežurstvih pri Karitas vipavske
dekanije, ob sredah med 13:30 in 16:30 na tel. 041 762 036 ali preko elektronskega naslova:
svetovalnica-pnc@gmail.com .
Izpeljali smo tabor v Soči, ki se ga je udeležilo 11 otrok, 5 animatork in 3 kuharji.
27. novembra 2011 smo z otroško tržnico in prireditvijo ob desetem rojstnem dnevu obeležili
pomemben mejnik delovanja programa. Predstavitev v sliki nas je popeljala od začetkov do
danes. S pesmijo so večer obogatile učenke Konservatorija za glasbo in balet pri prof. Nadi
Žgur, v prijetnem pogovoru z gospo Sando Hain, povezovalko programa, pa smo bolje
spoznali Lucijo Krkoč, svetovno prvakinjo v gorskem teku, in Benjamina Tomažič,
prostovoljca leta 2010.
Program so sofinancirali FIHO, MDDSZ in občina Ajdovščina ter znani in neznani
dobrotniki. Svojo podporo in ideje lahko izrazite tudi na socialnem omrežju Facebook, kjer
imamo odprto skupino „Popoldan na Cesti“.

3. 5. Odbor za bolne, invalide in drugače prizadete
a. Delo ŽK in DK-OK
Lahko rečemo, da ni ŽK, ki se ne bi ukvarjala s stiskami ostarelih, bolnih in osamljenih.
Sodelavci ŽK so tako obiskali vsaj 12.286 ostarelih. ŠK je izdala za božič in veliko noč po
12.000 voščilnic za bolne, invalide in ostarele, ki so obakrat pošle. Tem pa je treba prišteti
tudi voščilnice, ki jih ŽK same izdelujejo s pomočjo mladih. Sodelavci Karitas so sodelovali
pri negi na domu, pomagali pri hišnih opravilih. Organizirali so razna družabna srečanja
zanje, ter jim omogočili romanje ali izlet.

Na področju dela Odbora za bolne, invalide in drugače prizadete je delovalo tudi
Medgeneracijsko središče. Podrobnejše poročilo o njegovem delovanju najdete v okviru
poročila Zavoda Samarijan.
Starejši, bolni in invalidi
vrsta pomoči
hrana in hig.potrebščine
plačilo položnic
invalidski pripomočki
pomoč v večjih nesrečah in stiskah
ozimnica
splošno informiranje(evidentirano)
pogovor na ŽK (evidentirano)
svetovanje na ŽK(z načrtom in
sledenjem)
redni in priložnostni obiski na domu
pomoč v gospodinjstvu
romanja in izleti za starejše
družabna srečanja starejših
skupine za starejše
drugo
Skupna vsota

Štev.prejem. Štev.obravnav Porab.sred
302
444
56,00
46
33
2.293,97
31
111
2.075,30
6
8
839,81
17
54
56
91
182
79
7.347
254
528
4.772
135
408
14.070

79
12.286
858
191
1.811
1.784
251
18.094

8.072,74
3.503,68
4.565,85
120,63
2.383,75
23.911,73

b. Počitnice otrok, družin, starih v Portorožu
Program letovanja socialno ogroženih otrok in družin, ki se izvaja pod okriljem Slovenske
karitas je oblikovan kot nadgradnja celotnega spremljanja družin in otrok na lokalnem nivoju
– v župnijskih Karitas.
i. Počitnice družin v »Sončni hiši« v Portorožu
Župnijske karitas glede na potrebe predlagajo posamezne družine ali otroke, da v poletnih
mesecih teden dni preživijo ob morju.
V letu 2011 so bile pozorne zlasti do družin v katerih je eden ali celo oba starša izgubil
zaposlitev.
Program letovanja

družin je edinstven zlasti v tem, ker staršem (v okviru

skrbno

pripravljenega programa, strokovnega vodenja in duhovne ponudbe) ponujamo možnost
skupnega bivanja z otroki in poglabljanja medsebojnih odnosov ter odnosov z drugimi
družinami, ki se soočajo s podobnimi stiskami. Strokovne delavke, ki vodijo program
letovanja so preko celega leta v stiku z družino in ji, po potrebi, nudijo strokovno pomoč.

Tako se je v letu 2011 letovanja udeležilo iz naše ŠK 14 družin s 64. družinskimi člani;
Goriške OK tri družine, Kraške DK dve družini, Vipavske DK dve družini, Postojnske DK
dve družini, Tolminske OK dve družini, DK Idrija Cerkno ena družina, DK Ilirska Bistrica
dve družini.
ii. Počitnice otrok - Počitnice Biserov
Počitnice Biserov so namenjene otrokom in mladostnikom iz celotne Slovenije.
Iz naše ŠK se je počitnic udeležilo 25 otrok iz Dekanijskih in Območnih karitas: iz Vipavske
DK dva, Kraške DK trije, DK Idrija Cerkno eden, DK Ilirska Bistrica trije, Postojnske DK
dva in Tolminske OK deset otrok.
Skupaj z otroki in mladostniki teden dni počitnic na morju preživi še okoli 60 mladih
prostovoljcev – animatorjev, ki so pripravljeni darovati svoj čas in talente. Ob tem tudi mladi
prostovoljci osebno rastejo in se pripravljajo na odgovorno življenje.
Zaradi tako pomembne vloge animatorjev sistematično usposabljamo in izobražujemo le-te za
delo in druženje s soc. ogroženimi otroki.
Poudarek vsebine programa je ravno na medvrstniškem druženju in prenašanju vrednot.
Na letovanju se učijo socialnih spretnosti, utrjujejo in izgrajujejo pozitivno samopodobo,
urijo v veščinah komunikacije, širijo socialno mrežo ter so udeleženi v organiziranem
izobraževalno-razvedrilnem programu…
iii. Počitnice starejših
Letovanja starejših v Portorožu se je udeležilo 21 starejših in 7 prostovoljcev, ki sta ga vodili
Ivanka Fonda in Klementina Bajec. To je bilo druženje različnih generacij z zelo pestrim
duhovno rekreacijskim in družabnim programom.
Molitev je vsako jutro in vsak večer vodila Cvetka Skapin; pridružil se jim je duhovnik Milan
Stepan, ki jim je predstavil Hrastovlje in s kitaro obogatil družabni večer ter Vinko Lapajne,
ki je govoril o cerkvah in drugih značilnostih Koprske škofije. Mlajša udeleženka tabora Meta
Žgur je prestavila svojo pot v Santiago. Pohode in sprehode so organizirali primerno
sposobnostim udeležencev. Obiskali so Strunjan, Beli Križ, Piran, Lucijo in Soline. Z ladjo so
pluli od Portoroža do Izole in nazaj. Za vse, ki se radi kopajo je bilo urejeno kopanje v
Termah Riviera.
V hiši so se izvajale tudi različne delavnice, v katerih je lahko vsak pokazal svoje talente.

3. 6. Odbor za materialno pomoč
Na ŠK se materialna pomoč družinam in posameznikom v stiski koordinira in spremlja,
glavnina dela pa se dogaja v Centrih karitas, ki so po dekanijah in območjih, v sodelovanju s
predstavniki in sodelavci ŽK od koder prihajajo prejemniki pomoči. Tudi v letu 2011 so
stečaji, neizplačane plače in nizki dohodki na Karitas pripeljali številne nove prosilce pomoči,
poleg tega pa se je znatno povečala socialna stiska večine prejemnikov, saj je paket hrane
premalo in se je zato povečalo število prosilcev pomoči pri plačilu položnic. Za odgovorne
sodelavce v centrih Karitas je to pomenilo številne pogovore in spremljanje ljudi v stiski.
Posebno pozornost in hitro pomoč so potrebovali ljudje, ki so na Karitas prvič prišli po
pomoč. Skupaj je bilo z družinami, posamezniki, starejšimi opravljenih 53.500 zapisanih
pogovorov (leto prej 37.014). Glede na krizne razmere smo hitro in učinkovito pomagali.
Prosilcem pomoči je bilo potrebno povedati, da je hrana prva pomoč in da je plačilo različnih
računov bolj izjema kot pravilo. Vzporedno s tem je bila potrebna skrbna razdelitev tako
hrane iz blagovnih rezerv EU, kot tudi tiste, ki smo jo nabavili iz sklada ŠK. Velike količine
posameznih artiklov, še ne pomenijo, da smo lahko izpolnili pričakovanja in potrebe družin in
posameznikov v stiski. Tudi v letu 2011 se je izkazala solidarnost individualnih darovalcev,
saj je bilo v nabirkah po župnijah in košaricah v trgovinah zbrane skoraj 28 ton hrane,
ozimnice in higienskega materiala.

a. Delo ŽK in DK-OK

DRUŽINE
hrana in higienske potrebščine
plačilo položnic
invalidski pripomočki
pomoč v večjih nesrečah in stiskah
ozimnica
splošno informiranje(evidentirano)
pogovor(evidentirano)
svetovanje(z načrtom in sledenjem)
drugo
Skupna vsota

Prejemnikov
12.370
652
27
199
550
5.502
19.331
1.593
1.591
41.815

Število obravnav

Porabljena sredstva

15.897
496
46
81

4.509,00
30.125,03
181
13.794,52

14.539
15.467
3.431
405
50.362

10.159,10
58.768,65

POSAMEZNIKI
hrana in higienske potrebščine
plačilo položnic
invalidski pripomočki
pomoč v večjih nesrečah in stiskah
ozimnica
splošno informiranje(evidentirano)
pogovor( načrtom in sledenje)
svetovanje (načrtom in sledenje)
obrok hrane(brezdomci)
higienske storitve(brezdomci)
drugo
Skupna vsota

Prejemnikov
Število obravnav
Porabljena sredstva
823
2275
1.383,62
91
128
10.095,68
6
5
400
34
47
10.930,00
68
209
468
191
341
133
145
3
21
100
15
1573

40
3470

1.945,40
24.854,70

STARI

Prejemnikov Število obravnav Porabljena sredstva
hrana in higienske potrebščine
302
444
56
plačilo položnic
46
33
2.293,97
invalidski pripomočki
31
111
2.075,30
pomoč v večjih nesrečah in stiskah
6
8
839,81
ozimnica
17
splošno informiranje(evidentirano)
54
56
pogovor na ŽK (evidentirano)
91
182
svetovanje na ŽK(z načrtom in sledenjem)
79
79
redni in priložnostni obiski na domu
7.347
12.286
8.072,74
pomoč v gospodinjstvu
254
858
romanja in izleti za starejše
528
191
3.503,68
družabna srečanja starejših
4.772
1.811
4.565,85
skupine za starejše
135
1.784
120,63
drugo
408
251
2.383,75
Skupna vsota

14.070

Struktura prejemnikov materialne in finančne pomoči
Družine
Stari
Brezdomci
Migranti
Otroci
Skupaj

18.094

Oseb
Družin
12.121
3.561
4.886
17
261
57
6.850
24.135
3.618

23.911,73

V vseh 13 Centrih karitas je bilo pripravljenih 15.255 paketov hrane in higienskega materiala
v skupni teži 458 ton. Pomoč je prejelo 3.524 družin in posameznikov za 17.358 oseb, v tem
je všteta tudi pomoč za preventivne tabore z 3.276 udeleženci. Sodelavci ŽK so 1696
družinam in posameznikom peljali pomoč na dom, ostali pa so prišli v pristojni Center karitas.

HRANA PO OK-DK
Goriška
Idrija Cerkno
Ilirska Bistrica
Istrska
Kraška
Postojna
Tolminska
Vipavska
Tabori ŠK
SKUPAJ

Število družin Paketov Prejemnikov
462
2.346
470
1.065
296
853
716
3.441
124
1.485
392
2.981
530
1.762
534
1.322
3.524

15.255

3.434
1.782
1.061
2.483
595
1.601
2.177
3.105
1.120
17.358

Prejemniki obleke,
obutve, pohištva
Skupaj
350
3.784
35
1.817
5
1.066
1.290
3.773
552
1.147
776
2.377
320
2.497
1.280
4.385
1.120
4.608
21.966

Denarno pomoč iz sredstev OK, DK, ŽK je prejelo 808 družin ali posameznikov v skupnem
znesku 70.834 EUR. Obleka, obutev, posteljnina, pohištvo je bilo razdeljeno 4.608 družinam
in posameznikom, velike količine pa so dobili tudi prosilci iz republik bivše Jugoslavije in
novih članic EU, predvsem pred prazniki, ko so se vračali k družinam. Med redno pomoč
družinam in posameznikom so šteti tudi tujci.

b. Delo ŠK
Odbor za materialno pomoč se je v preteklem letu trikrat sestal. Neformalni pogovori,
dogovori in usklajevanje so bili stalno prisotni na relaciji ŠK – OK, DK in naprej do ŽK. Za
odgovorne v centrih karitas smo izpeljali izobraževanje o enotnih kriterijih in predpisanih
evidencah, ki jih predpisuje Ukrep hrane EU, vsi so dobili potrdila o izobraževanju. Prav tako
je stalno potekalo sodelovanje na ravni ŠK – SK, tako pri promociji določenih akcij: Ne
pozabimo, Otroci nas potrebujejo, Pomagajmo preživeti, Za srce Afrike in Klic dobrote.
Preko Slovenske karitas, Ministrstva za kmetijstvo, Agencije za kmetijske trge in razvoj
podeželja ter Ministrstva za delo, družine in socialne zadeve teče usklajevanje programa
Hrana iz intervencijskih zalog EU ter sodelovanje z dobavitelji – proizvajalci. V letu 2011 je
bilo s strani EU pod vprašajem nadaljnje izvajanje ukrepa hrane EU, zato je bilo na tem
področju veliko aktivnosti, da bi izpad pomoči EU nadomestila država. Na koncu je Evropska
komisija ukrep, z določenimi spremembami, vendar v enakem obsegu, kot v letu 2011
podaljšala do konca leta 2013. Na sejah odbora za materialno pomoč smo razpravljali o:

Izvajanju Pravilnika ŠK o kriterijih za materialno pomoč socialno ogroženim družinam ter
vodenju osebnih map in ustreznih evidenc v skladiščih;
Izvajanju Kriterijev MDDSZ o razdeljevanju hrane iz intervencijskih zalog ES;
Navodilih Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja o razdeljevanju hrane iz
intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb ES,
Podpori sodelavcem ŽK, DK, OK in odgovornim v Centrih karitas pri vodenju ustreznih
evidenc o materialni pomoči in pri pripravi poročil,
Prijavah programov Karitas na lokalne skupnosti za pridobitev proračunskih sredstev za
delovanje;
Nabavi hrane za redno materialno pomoč družinam in posameznikom,
Nabavi šolskih potrebščin in pripravi bonov ter usklajevanju pomoči otrokom;
Odgovornosti do programov, ki jih podpira FIHO in MDDSZ;
Pripravi letnih poročil ŽK, DK, OK in skladišč,
Spremljanju socialnih stisk po posameznih OK, DK, izmenjavi izkušenj in primerov dobre
prakse.

Poleg tega smo sprejeli program dela odbora ter spremljali in izvajali vse skupne akcije:
Drobiž in dar za stisko,
Postna akcija – Streha nad glavo,
Pomoč otrokom: posvojitev na razdaljo, pomoč šolarjem, poletni tabori,
Namenska pomoč,
Teden Karitas in pomoč družinam v stiski,
Nabava in zbiranje hrane in higienskega materiala za vse centre Karitas,
Pomoč v Afriko,
S strokovno delavko smo skupaj s predstavniki odborov za materialno pomoč posameznih
OK, DK, ŽK preverjali izvajanje Pravilnika o kriterijih za materialno pomoč in z nasveti
pomagali pri urejanju osebnih map prosilcev pomoči. Krepili smo mrežo Karitas, sodelovanje
s šolami, CSD, RK in drugimi institucijami…
Pomoč s hrano in higienskim materialom za družine in posameznike v stiski: Za vse Centre
karitas v škofiji: Bovec, Tolmin, Nova Gorica, Grgar, Ajdovščina, Idrija, Postojna, Pivka,
Sežana, Ilirska Bistrica, Koper, Portorož in Izola je bila dobavljena hrana in higienski material
iz različnih virov. Za nabavo hrane imamo z Mercator d.d. sklenjeno pogodbo, za kar nam ob
vsakem nakupu priznajo določen popust.

- Na podlagi Ukrepa o dobavi hrane iz intervencijskih zalog ogroženim osebam v EU so bile
v Centralno skladišče ŠK v Ajdovščino tri dobave hrane, in sicer 261.180 kg (riž, moka,
testenine in pšenični zdrob) in 120.240 l mleka. Mleko in riž je dobavil italijanski
proizvajalec, testenine, moko in pšenični zdrob pa Mlinotest. Vrednost celotnega Ukrepa
hrane EU za našo Koper znaša 144.542 EUR. Preračunano na povprečne maloprodajne cene
navedenih artiklov je bila vrednost pomoči v hrani EU 457.704 EUR.
- Iz sklada ŠK za pomoč družinam in posameznikom v stiski smo za vse Centre karitas
nabavili hrano in higienski material v aprilu, septembru in novembru, in sicer 38.520 kg v
skupnem znesku 48.943 EUR.
- Skupna teža hrane in higienskega materiala, ki je preko ŠK prišla v Centre karitas v Koprski
škofije znaša 419.940 kg oz. litrov.
- Poleg tega je bilo 27.609 kg različnih artiklov zbranih v trgovinah oz. po župnijah, iz
sredstev OK, DK, ŽK je bilo nabavljenih še dodatnih 10.879 kg hrane, ocenjena vrednost
49.963 EUR.
SKUPNA TEŽA PREHRAMBENIH ARTIKLOV IN HIGIENSKEGA MATERIALA, KI JE
BILA V LETU 2011 RAZDELJENA ZNAŠA 458.428 KG, VREDNOST PA 556.610 EUR.

OK – DK
GORIŠKA
IDRIJA CERKNO
ILIRSKA BISTRICA
ISTRSKA
KRAŠKA
POSTOJNSKA
TOLMINSKA
VIPAVSKA+ tabori ŠK
SKUPAJ

Nabava ŠK
kg
6.422
2.850
2.621
7.189
2.361
4.907
5.098
7.072
38.520

Nabava OK DK Hrana EU Župnije,
Hrana Skupaj
kg
kg
Košarice, kg kg/l
3.109
65.140
3.053
77.724
3.070
24.540
400
30.860
25.620
350
28.591
1.050
73.980
1.100
83.319
1.120
23.340
1.069
27.890
1.039
53.640
14.397
73.983
43.460 48.558
1.491
71.700
7.240
87.503
10.879
381.420
27.609
458.428

Finančna pomoč: Prošnje in predloge za finančno pomoč se rešuje v skladu s Pravilnikom o
kriterijih za pomoč, ob preverjanju in mnenju OK, DK, ŽK in odgovornih za materialno
pomoč v Centrih karitas. Vzporedno z reševanjem prošnje teče tudi sodelovanje s pristojnimi
Centri za socialno delo, šolami, občinami, v zadnjem času, predvsem ob stečajih podjetij tudi
s sindikati.
- Na ŠK je prispelo 209 prošenj in predlogov za finančno pomoč pri plačilu zapadlih položnic
in drugih terjatev, od teh jih je bilo 174 rešenih pozitivno, ostale so bile rešene bodisi na ravni
ŽK, DK, OK ali pa jih prosilci niso dopolnili z ustreznimi dokazili. Denarja načeloma prosilci
ne dobijo, pač pa je pomoč nakazana direktno na TRR upnikov.
- Anuitete za škodo ob plazu v Logu pod Mangartom so bile poravnane štirim upravičencem
v znesku 4.742 EUR
- Potres v Posočju: pomoč je bila nakazana eni družini v znesku 800 EUR.
- Tuji gradbeni delavci, ki so ostali brez dohodka so dobili enkratno denarno pomoč, in sicer:
na področju Kraške DK je 20 delavcev prejelo skupaj 4.600 EUR, na področju Istrske OK pa
16 delavcev 3.680 EUR.

Finančna pomoč ŠK po OK, DK:

OK, DK
GORIŠKA
IDRIJA CERKNO
- Zaupanje
ILIRSKA BISTRICA
ISTRSKA
KRAŠKA
POSTOJNSKA
TOLMINSKA
VIPAVSKA
Zaupanje
SAMARIJAN
SKUPAJ

Število prošenj Znesek pomoči
57
12.912
2
633
1
1.600
55
10.898
3
732
24
5.651
10
2.417
18
4.510
1
1.985
3
523
174
41.861

Finančna pomoč po namenu:
Opomba: nekaterim prosilcem je bila pomoč odobrena za več namenov.
Namen pomoči
Elektrika, voda, komunalne storitve
Stanarina, ogrevanje
Zdravstvo: prispevek, pripomočki
Pomoč za otroke
Stanovanjske razmere, Za upanje
ostalo
Plaz, potres
SKUPAJ

Število
91
55
32
62
2
5
5

Recesija, gospodarska kriza in brezposelnost
V letu 2011 so se prejemnikom pomoči iz leta 2010 pridružili novi prosilci, predvsem ljudje,
ki bili so zaradi stečajev, neizplačanih plač ali nizkih plač prisiljeni iskati pomoč. Nekateri so
prišli samo enkrat ali dvakrat in so si hitro sami poiskali rešitev iz nastale situacije, ostali pa
so tisti, ki so se jim nadomestila za brezposelnost iztekla in jim ni uspelo dobiti dela.
Ugotavljamo tudi, da so potrebe ljudi, ki so pristali le ob socialnih transferih, večje. Za
osnovno preživetje še gre, ostajajo pa neporavnane položnice za nujne in tudi manj nujne
stroške, več je tudi takih, ki so se zadolžili in kreditov ne morejo vračati. Iz podatkov je
razvidno, da je bilo s strani Karitas bistveno več razgovorov, ponekod je bilo potrebno celo
razširiti dežurstva, da smo se izognili velikim vrstam prosilcev pomoči. Glede na to, smo bili
prisiljeni poživiti akcije Dar za stisko po trgovinah in župnijah, kakor tudi Namensko pomoč
z zgibanko Pomagam pomagati po OK-DK. Sodelavci Karitas smo postavljeni v situacijo, ko
moramo iskati srednjo pot med potrebami prosilcev pomoči in našimi zmožnostmi.
Če na materialnem področju primerjamo leto 2011 z letom 2010 pridemo do naslednjih
ugotovitev:
-

Prejemnikov pomoči v hrani je bilo 17.358 oseb (leto prej 16.113) indeks 1,08

-

Pripravljenih je bilo 15.255 popolnih paketov hrane (leto prej 15.298) indeks 1,00

-

Šolske potrebščine je prejelo 2.755 šolarjev (leto prej 2.043) indeks 1,35

-

Oblačila, obutev in drugo je prejelo 4.608 oseb (leto prej 3.201) indeks 1,44

-

Prejemnikov pomoči pri plačilu položnic je bilo 809 (leto prej 326 )– indeks 2,48

-

Vseh obravnav so imele ŽK in DK lani 71.926 (leto prej 37.014), indeks 1.94

-

Razdelili smo 458 ton hrane (leto prej 357 ton) – indeks 1,29.

Število oseb, ki je na vseh nivojih Karitas (ŠK, DK, OK, ŽK) v letu 2011 prejelo različne
oblike materialne in nematerialne pomoči (družine, samski, otroci, starejši, bolni, invalidi,
brezdomci, migranti) je bilo 57.458 (leto prej 36.935 ), indeks 1,55).
V lanskem letu se je tako pomoč Karitas dotaknila 21.5 %.prebivalcev Koprske škofije!

c. Pomoč družinam in posameznikom iz sklada ZA-UPANJE
Preko projekta »ZAUPANJE« omogočamo materialno in svetovalno pomoč posameznikom
in družinam, ki je razvojno naravnana.
Gre za pomoč, katera naj bi bistveno vplivala na reševanje različnih stisk,ki so življenjskega
pomena in v prihodnosti pomeni večjo neodvisnost družine, oziroma posameznika od rednih
pomoči Karitas in drugih institucij.

Pri pomoči se upoštevajo kriteriji Škofijske karitas za pomoč ljudem v stiski. Prednost pri
dodelitvi pomoči imajo družine s šoloobveznimi otroki in družinskimi člani, ki so bolni ali
invalidi. Enako velja tudi za posameznike.
Zasebnost prosilcev, ki so vključeni v program je zaščitena. Stiske prosilcev so v objavi
(tedniku Družina) opisane anonimno. Izjema so le primeri, ko prosilci podpišejo izjavo, da je
lahko njihovo ime in priimek objavljen ali posredovan posameznemu darovalcu zaradi želje
po neposrednem plačilu.
Posamezna družina ali posameznik lahko prejme pomoč praviloma le enkrat. V primeru, da
je pomoč večja, morajo pri reševanju sodelovati še druge vladne in nevladne organizacije, ki
naj bi prispevale 25% pomoči.
Na pobudo posameznih Župnijskih karitas smo v letu 2011 preko sklada ZA-UPANJE
pomagali 2. družinam v skupni višini

3.585,55 EUR. Pomoč so prejele, na predlog

sodelavcev iz ŽK, družini iz Vipavske DK in DK Idrija Cerkno

OK, DK
VIPAVSKA DK
Idrija Cerkno
SKUPAJ

Znesek pomoči
Namen
1985,55 Pomoč družini ob požaru
1600 Za šolanje dijaka s posebnimi potrebami
3.585,55

č. Posvojitev na razdaljo
Skupina, družina ali posameznik se v tem projektu zaveže, da bo najmanj za dobo enega leta
določenemu otroku pomagal z najmanj 25 EUR mesečno oz. 300 EUR letno. Prednost pri
pomoči imajo otroci iz socialno šibkih in številčnih družin, otroci, ki so ostali brez enega ali
obeh staršev, otroci s posebnimi potrebami,... V projekt so vključeni na podlagi prošnje
staršev ali skrbnikov, ŽK, CSD… Izmenjava podatkov in stiki med 'posvojenci' in
'posvojitelji' je odvisna od pripravljenosti obeh, običajno pa so to praznična voščila, ki se
posredujejo enim in drugim preko pisarne ŠK. Veliko število posvojiteljev vsako leto
podaljšuje pogodbe in skrbi za določenega otroka tudi do konca šolanja, nekateri pomagajo
celo več otrokom V letu 2011 je bilo veliko sprememb, kar nekaj posvojiteljev je prenehalo
plačevati, zato je tudi nekaj otrok dobivalo pomoč samo del leta, k sreči so se vključili novi

posvojitelji, tako, da je bilo v ta projekt v Sloveniji vključenih 181 otrok (leto prej169).
Znesek pomoči znaša 48.549 EUR.
Tudi v letu 2011 je po celotni škofiji med veroučenci ponovno potekala postna akcija
»Plamen upanja za otroke«, kjer se je vzgojnemu namenu akcije pridružila čisto konkretna
pomoč. Veroučencem se pridružujejo tudi posamezniki, tako da je v Posvojitev na razdaljo
trenutno vključenih 76 otrok iz Banjaluške škofije (leto prej 76) To so v glavnem otroci, ki
živijo v veliki revščini. Znesek pomoči je v letu 2011 bil 22.096 EUR

Posvojitev na razdaljo v letu 2011

Otroci

Goriška

28

Idrija – Cerkno

16

Ilirska Bistrica

7

Istrska

11

Kraška

9

Postojnska

26

Tolminska

37

Vipavska

38

Drugi: Maribor, Ljubljana

9

SKUPAJ V SLO

181

Banja Luka

76

SKUPAJ
»POSVOJITEV
RAZDALJO«

NA 257

d. Da bo korak v šolo vesel – pomoč šolskim otrokom
Slovenska karitas vodi akcijo »Otroci nas potrebujejo« na nacionalnem nivoju, zbrana
sredstva se po ključu delijo na vse Škofijske karitas. Poleg tega v naši ŠK nagovorimo tudi
20.000 bralcev Primorskih novic. Preko medijev in ŽK smo opozarjali na problematiko družin
z nizkimi dohodki in družin, kjer sta eden ali celo oba starša izgubila zaposlitev. SK je
nagovorila Mercator za zbiranje potrebščin in vse osnovne šole za izpeljavo akcije Podari
zvezek. Odziv je bil zelo dober, saj se je na področju naše ŠK vključilo 40 matičnih in
podružničnih osnovnih šol in zbralo več kot 4.621 zvezkov in drugih šolskih potrebščin.
V juniju je bil na Odboru za materialno pomoč napravljen načrt pomoči. Predstavniki OK,
DK so prevzeli 15.000 zvezkov in za 22.000 EUR bonov za plačilo nabavljenih potrebščin v
knjigarnah in šolah. Dogovorjen je bil tudi limit porabe bonov po posameznih OK, DK in
sicer: 2.900 EUR za OK in 2.600 EUR za DK, vendar so OK, DK in ŽK dale pomoč še iz
lastnih virov, tako da je bilo razdeljenih za 24.100 EUR bonov. Sodelavci ŽK so poskrbeli,
da so družine dobile pomoč še pred začetkom šolskega leta, nekatere OK, DK, ŽK so
pomagale še dodatno tudi s šolskimi torbami, obutvijo, oblačili ter drugim, kar so ljudje
darovali. Delovne zvezke za družine s 5 in več otroki so vsako leto podarile različne založbe,
tokrat je že kazalo, da zaradi gospodarske krize tega ne bodo v celoti zmogle, zato je, poleg
Ljubljanske in Celjske škofije, priskočila na pomoč tudi naša škofija in revija Ognjišče.
Pomoč je koordinirala ŠK Ljubljana, iz naše ŠK je tovrstno pomoč prejelo 25 družin s 5 in
več otroki.
Pri plačilu šolske prehrane, prevozov v šolo, dijaškega doma in drugih šolskih in obšolskih
dejavnosti smo bili še posebno pozorni do družin z večjim številom otrok in enostarševskih
družin, tako je 62 otrok prejelo pomoč iz sklada ŠK, 147 otrokom so pomagale tudi DK, OK,
ŽK.
Večina pomoči, ki jo Karitas namenja družinam šolarjev pa ni le pomoč s šolskimi
potrebščinami in plačilom računov, temveč je vključena tudi v druge programe naše pomoči:
Posvojitev na razdaljo, materialna pomoč družinam, učna pomoč, počitnice,….

Pomoč otrokom

Vrsta pomoči
Šolske potrebščine
šola v naravi
prevozi, plačilo dijaškega doma
delavnice in podpora skupinam
obisk, obdaritev novorojenčkov
invalidski pripomočki
plačilo prehrane v šoli
pomoč v večjih nesrečah in stiskah
obiski bolnih otrok
učna pomoč
obdarovanja (Miklavž, Božič)
letovanja in tabori
Drugo

prejemnikov

obravnav

2453
21
5
2947
29
1
30
11
7
50
2151
103
27

Porabljena sredstva

1694
11
6
306
29
3
54
9
6
1451
26
42
48

Pomoč s šolskimi potrebščinami v 2011 iz ŠK, DK,OK

DK-OK
Goriška
Idrija-Cerkno
Ili. Bistrica
Istrska
Kraška
Postojna
Tolminska
Vipavska
Skupaj

Družin Vseh šolarjev Boni - šolarjev Vrednost
125
610
125
3.750
200
284
86
2.580
80
177
107
2.600
186
330
82
2.720
78
124
65
2.600
208
292
174
3.270
282
589
171
3.590
163
349
160
2.900
1.322
2.755
970
24.100

Opomba: večina šolarjev je prejela več oblik pomoči

5.614,74
813,25
634
673,39
111,63
500
3.538,25
1.207,00
316,24
450
5.307,70
1.762,32
9.767,83

e. Naravne nesreče
Plaz Log pod Mangartom 2000
V Skladu s programom pomoči prizadetim ob Plazu, ki je leta 2000 prizadel Log pod
Mangartom smo prevzeli odplačevanje kreditov, na osnovi katerih je pet družin (za 4 kredit
pokriva ŠK Koper, za 1 pa ŠK Ljubljana) zgradilo nova bivališča. Za odplačevanje smo v letu
2011 porabili 4.742 EUR.

f. Pomoč tujini
ŠK Banja Luka
Škofijska karitas Koper je pobratena s Škofijsko karitas Banja Luka, ki ji je namenjen večji
del naše mednarodne pomoči. Akcija je potekala na ravni Slovenske karitas v sodelovanju s
Tednikom Družina pod naslovom Ne pozabimo. Tudi v naši ŠK smo nagovorili bralce
Primorskih novic. Tako je bilo skupaj za »Streho nad glavo« družinam, ki so zaradi vojne ali
drugih razmer ostale brez strehe nad glavo zbranih 11.792 EUR, od tega je bilo 13.596 EUR
namenjenih za reševanje stanovanjskih problemov družinam, ki jih je predlagala ŠK Banja
Luka.
Delovni tabor v Banja Luki je potekal v prvem tednu avgusta. Udeležilo se ga je 7 dijakov
ŠGV in 6 odraslih. Večji del skupine je v Jajcu pomagal pri gradnji hiše družini Poplašen. V
družini so trije invalidi, ki doslej niso imeli stalnega stanovanja in tudi ne sredstev za redno
plačevanje stanarine. Ob začetku delovnega tabora je bila hiša v izmeri 8.5 x 9 m zgrajena do
prve plošče. Tekom delovnega tedna so bile pozidane predelne stene, zunanje stene nad
ploščo do višine venca, zalit venec in vse pripravljeno za postavitev strehe. V času po našem
odhodu so tako hišo lahko pripravilo do vseljivosti.
Manjši del skupine je pomagal Marti Prpić in Banja Luke; invalidki s paralizirano polovico
telesa; ki se je morala odseliti od nasilnega moža alkoholika. V hiši (bolj baraki) smo
popolnoma uničen pod nadomestili z novim betonskim, ter stanovanje prebelili.
V Presnačah pri Banja Luki pa smo pomagali Mari Petrušić, vdovi, ki so ji v vojni 1995 leta
ubili moža in je doslej živela na Hrvaškem, saj je njeno hišo do pred kratkim zasedala srbska
družina. Hišo je je po dolgotrajnih sodnih procesih končno uspela dobiti nazaj. Vrnjena hiša je
bila popolnoma izropana in v zelo slabem stanju. Škofijska karitas Banja Luka ji je darovala
strešnike, saj je bila tudi streha dotrajana in skupaj z mojstri Banjaluške karitas smo ponovno
prekrili streho.

Škofijska karitas Banja luka je leta 2011 obhajala 25 letnico svojega obstoja. Ob tej
priložnosti so pripravili svečano akademijo, na kateri so se s plaketo zahvalili Škofijski karitas
Koper in Škofijski gimnaziji Vipava za dolgoletno pomoč.
Za pomoč otrokom v stiski, pod naslovom »Plamen upanja« smo iskali posvojitelje na
razdaljo predvsem med veroučenci in jih tako navajali na solidarnost do sovrstnikov, ki so
zaradi vojne manj srečni od njih. Tako 76 otrokom iz ŠK Banja Luka pomagajo veroučenci,
posamezniki ali družine s 25 EUR mesečno, kar je lani pomenilo 22.096 EUR.

Otroci v Afriki
Na ravni Slovenske karitas teče akcija Za srce Afrike, kamor se vključujejo darovalci tudi iz
naše škofije. So pa še vedno posamezniki, ki želijo darovati prav za misijon, kjer deluje
gospod Lisjak. Pri Škofijski karitas Koper se v namenski sklad Otroci v Afriki zbira denar za
pomoč misijonu kjer deluje primorski misijonar Danilo Lisjak. Najprej je bila ta pomoč
namenjena njegovemu misijonu v Kongu, nato v Burundiju, sedaj v Ugando.
Danilo Lisjak je v stalnem kontaktu z dobrotniki in pomočniki. V oktobru in novembru je bil
v Sloveniji in na številnih šolah in župnijah predstavil delovanje na misijonski postaji v
Atedah ob Nilu v Ugandi. Tam gradijo šolo in dijaški dom za dekleta. Še posebej je stekla
akcija v domači župniji gospoda Lisjaka v Dornberku. Vključila so se razna društva, župnija
in Osnovna šola. Zbrali so 5.413 EUR. Pomoč bo realizirana v letu 2012, ko bodo nekateri
mojstri, kot prostovoljci, šli v Ugando pomagat pri gradnji.

g. Umetniki za karitas
Od 15. do 19. avgusta je na Sinjem vrhu nad Ajdovščino potekala 17. mednarodna likovna
kolonija Umetniki za karitas z geslom »Pravičnost v ljubezni« in delovnim naslovom: »Odpri
srce, odpri roke, otiraj bratove solze« (S. Gregorčič). Izkupiček prodanih del je namenjen
ljudem v stiski. Kolonije so se udeležili: Arkan Al Nawas, Brane Jazbar, Zvonimir Kamenar, ,
Konrad Krajnc, Jana Peršolja, Hrvoje Marko Peruzovič, Dušan Sterle, Ubald Trnkoczy,
Klavdij Tutta, Joanna Zajac Slapničar. V času kolonije so bili prisotni tudi strokovni
sodelavci: Lucijan Bratuš, Silva in Azad Karim, Mira Ličen Krmpotič, Tone Seifert in likovna
kritičarka Anamarija Stibilj Šajn.

Ob dnevu odprtih vrat se je udeležencem za en dan pridružilo še 76 slikarjev. Skupaj je tako
nastalo 138 slik, kipov in fotografij od 93 različnih avtorjev. Ocenjena vrednost vseh del je
preko 30.000 EUR.
Likovna kolonija Umetniki za karitas je že od svojega nastanka, leta 1995, živa priča
sodobnih likovnih umetnikov, ki darujejo za ljudi v stiski svoj talent in svoj čas. Tako je bilo
do sedaj v vseh katalogih Umetniki za karitas zapisanih 1.112 imen avtorjev, ki so na samem
druženju ustvarili ali kasneje darovali 1680 likovnih del. Preko 1100 del je že bilo prodanih
na 170 prodajnih razstavah po Sloveniji in tujini, druga dela so postavljena na stalnih
razstavah oz. plemenitijo prostore, za katere so bila namenjena.
V prvi polovici leta se prepletajo potovanja prodajnih razstav in priprava naslednje kolonije.
Tako so bile v začetku leta prodajne razstave: Galerija Družina v Ljubljani, Galerija Ars sacra
v Mariboru, Peterlinova dvorana v Trstu, Kosovelov dom v Sežani, Grand hotel v Portorožu,
Ministrstvo za obrambo v Ljubljani, , Galerija Mozirje, Hotel Kanin v Bovcu in Galerija
Mežnarija v Mengšu. Stalne prodajne razstave so postavljene v Galeriji Družine v Ljubljani,
Domu Sv. Jožefa v Celju, v prostorih Nove KBM v Ajdovščini, v Kapucinskem samostanu in
Župnijskem domu v Vipavskem Križu, upravni stavbi Občine v Ajdovščini ter prostorih
Karitas vipavske dekanije v Ajdovščini. Prodajna razstava likovnih del, ki so nastala v letu
2011 pa je bila poleg Sinjega vrha in Dvorca Zemono pri Vipavi, v decembru še v Galeriji
Ars v Gorici.

h. Namenska pomoč
V akcijo so vključeni ljudje, ki mesečno darujejo vsaj 3 EUR za določeno stisko, ki jih najbolj
nagovarja. Darovalci se lahko vključijo neposredno na Karitas, s prijavo na zgibanki ali preko
spletne strani: http://karitas-kp.rkc.si//

31.12.2011 je bilo vključenih 578 darovalcev (leto

prej 573). Nekateri darovalci so umrli, drugi so prenehali tudi zaradi slabšega materialnega
stanja v družini. Razveseljivo je dejstvo, da se novi darovalci odločijo za višji prispevek. 283
darovalcev je napisalo, da namen lahko določimo sami. To govori, da nam zaupajo in so
prepričani, da bomo njihov dar preudarno uporabili. Znesek 3 EUR mesečno je za
posameznika le simboličen dar, toda v letu 2011 je bilo na ta način zbranih 19.376,72 EUR in
uporabljenih po namenu. Ob novoletni zahvali in kratkem sporočilu o programih pomoči
Karitas pošljemo položnice: 65 jih plačuje mesečno, 132 štirikrat letno, 140 dvakrat letno, 156
enkrat letno, za trajnik pri banki se je odločilo 85 darovalcev; 28 jih plačuje več kot 36 EUR
letno.

Pregled darovalcev po OK, DK
OK – DK

Število darovalcev

Goriška

125

Idrija – Cerkno
Ilirska Bistrica
Istrska

52
42
85

Kraška

45

Postojnska
Tolminska
Vipavska

57
54
118

Skupaj

578

Pregled namenov pomoči
Namen
Socialno ogrožene družine in posamezniki

Število darovalcev
65

Starejši, bolni in drugače prizadeti
Otroci in šolarji
Matere in otroci v stiski
Beguncem in tujcem
Pomoč potrebnim v tujini
Drugo

48
57
117
1
5
2

Odločite sami

283

V letu 2011 smo v okviru namenske pomoči izdali zgibanko Pomagam pomagati in z njo
nagovorili 98.484 primorskih gospodinjstev. Sporočilo zgibanke je bilo predvsem osveščanje
ljudi za solidarnost in povabilo, da se odločijo za enkratno pomoč lokalni DK oz. OK ali pa se

preko ŠK vključijo v trajnejšo obliko pomoči preko Namenske pomoči ali Posvojitve na
razdaljo.
OK, DK
Goriška
Idrija Cerkno
Ilirska Bistrica
Istrska
Kraška
Postojnska
Tolminska
Vipavska
SKUPAJ

Število gospodinjstev Število darovalcev Zbrani znesek
21.158
138
4.079,85
6.164
68
1.110,00
5.308
71
1.381,00
34.146
223
4.287,00
9.178
64
1.284,00
7.862
81
1.333,50
6.987
116
2.378,50
7.881
98
1.921,00
98.684
859
17.774,85

i. Dar za stisko
Omogoča ljudem, da na različnih krajih oddajo svoj dar ali izpraznijo drobiž iz denarnice.
Njen namen ni v prvi vrsti finančni, ampak s prisotnostjo posod z nalepko Karitas opozarjati
na potrebe ljudi v stiski. Podatka o številu posod po celotni škofiji ni, njihovo število pa je
odvisno od iznajdljivosti in marljivosti sodelavcev in so namenjena predvsem pomoči ljudem
na nivoju ŽK, DK, OK ali izboljšanju pogojev dela v Centrih karitas. Glede na nastalo
situacijo, ko je vedno več ljudi potrebnih pomoči, po drugi strani pa je stalnih virov
financiranja vedno manj, bo moral tak način zbiranja sredstev postati stalnica v naših ŽK, DK,
OK.
Košare, predvsem v Mercator centrih, so bile prisotne skozi vse leto in ugotavljamo, da se je
hkrati z gospodarsko krizo, povečala tudi solidarnost. Nekatere ŽK so tudi v župniji zbirale
hrano in kmečke pridelke ter tako dopolnile skladišča Karitas, predvsem pa omogočile, da so
obogatili pakete prejemnikov pomoči. Na ta način je bilo po podatkih iz ŽK, DK, OK v letu
2011 zbranih 53.657 kg hrane in higienskega materiala in preko 3000 zvezkov ter drugih
šolskih potrebščin. Tudi tak način zbiranja bo moral postati stalnica.

j. Dobrodelne akcije, prireditve, redni darovalci DK-OK in ŽK-ŽK
Posamezne DK-OK in ŽK-MŽK so sredstva za svoje delovanje pridobivala tudi s pomočjo
različnih prireditev (koncertov, ipd.), ki jih je bilo v ŠK lani 34, dobrodelnih akcij 49. Med
redne darovalce prištevajo 1.867 družin ali posameznikov, ki posamezni DK-OK in ŽK-MŽK
za delovanje ali programe redno darujejo denar ali materialna sredstva, med rednimi darovalci
pa je zapisanih tudi 32 (občine, podjetja,…).

Podatki
Dobrodelne prireditve
Število udeležencev
Dobrodelne akcije
Redni darovalci
Donatorji

OK- DK
12
250
3
510
6

MŽK- ŽK
22
1.370
46
1.357
26

Skupaj
34
1.620
49
1.867
32

Pomen dobrodelnih akcij in prireditev je v zadnjem času še toliko bolj pomemben, ker je tudi
to način, da družbo in posameznike opozorimo na sodobne stiske, s katerimi se pri svojem
delu srečujemo. Glede na to, da je letošnje pastoralno leto posvečeno Pravičnosti v ljubezni,
ni namen dobrodelnih akcij le zbiranje sredstev, temveč tudi promocija solidarnosti in kulture
darovanja ter opozarjanje na različne stiske ljudi.

k. Pridobivanje sredstev za delovanje
FINANČNI VIRI
V letu 2011 smo zbrali skupaj 477.099,14 € (leto prej 544.495,75€), ki smo jih prejeli iz
različnih virov, navedenih v finančnem poročilu.

HRANA IZ UKREPA O DOBAVI HRANE IZ INTERVENCIJSKIH ZALOG
OGROŽENIM OSEBAM V EU
V letu 2011 smo prejeli 261.180 kg hrane in 120.240 l mleka. Vrednost celotnega Ukrepa
hrane znaša 144.542 EUR. Preračunano na povprečne maloprodajne cene navedenih artiklov
pa je bila vrednost pomoči v hrani EU 457.704,00€. Če to vsoto dodamo prej omenjenim
finančnim virom v višini 477.495,75€ pridemo do skupne številke 934.483,14, ki smo jih
uporabili v dobro potrebnih pomoči.

PROSTOVOLJNO DELO
Če pa bi zgoraj naštetim finančnim sredstvom prišteli še vrednost prostovoljnega dela, ki je
vsaj delno prikazano v tem poročilu, bi bila slika bistveno drugačna. To poročilo beleži
119.939 (leto prej 113.133) ur prostovoljnega dela (seveda tiste skrite, neregistrirane, tudi tu
niso zajete). Če bi jih ovrednotili po orientacijski vrednostih, ki jih določa Pravilnik o
področjih prostovoljskega dela in vpisniku (13 EUR organizacijsko, 10 EUR vsebinsko in 6
EUR drugo delo), bi to prineslo 1.145.998,00 EUR »dodane vrednosti« teži narejenega. To bi
pomenilo, da naše lanskoletno delo, zajeto v tem poročilo lahko ovrednotimo z
2.080.801,10€ v dobro ljudem v stiski. In to je tista prava KARITAS. Hvala vsem, ki ste
KARITAS v naši škofiji. To pa je tudi vzrok za iskreno zahvalo za vaše delo in vaš trud.

Matej Kobal
ravnatelj Škofijske karitas

FINANČNO POROČILO ŠK ZA LETO 2011
PROMET PO SKLADIH ŠK V LETU 2011
ŠK - Promet v letu 2010
KARITAS
POSVOJITEV
BREZDOMCI
ZAGOV. OSV. JAVN. USP. SODELAV.
MATERINSKI DOM
SOČA
ZA UPANJE
OTROCI V AFRIKI
POMOČ OTROKOM
POPOLDAN NA CEST; V PIVKO
NAMENSKA POMOČ
DRUŽINE V STISKI
STARI, BOLN. INV.
ODVISNIKI
STREHA nad GLAVO
NARAV. NESREČE
UMET za KARITAS
SKUPAJ

Prihodki
62.550,93 €
71.758,90 €
37.470,58 €
4.666,55 €
6.713,17 €
3.166,00 €
10.874,17 €
530,00 €
44.019,68 €
29.997,07 €
19.273,80 €
150.188,98 €
20.276,53 €
6.542,00 €
11.792,81 €
2.630,77 €
13.921,00 €
477.099,14 €

Odhodki
61.295,55 €
70.645,30 €
38.470,82 €
4.666,55 €
6.001,49 €
3.358,75 €
12.306,07 €
0,00 €
44.511,77 €
29.997,07 €
19.376,72 €
146.116,86€
20.306,99 €
6.542,00 €
13.596,23 €
5.542,03 €
13.886,88 €
477.244,3 €

Pri skladu namenske pomoči je v tabeli prikazan celoten promet, ki pa ga nismo upoštevali pri
seštevku prometa, saj je ta sklad na koncu leta že razdeljen v skladu z nameni darovalcev.
V letu 2011 smo zbrali skupaj 477.099,14 €, ki smo jih prejeli iz različnih virov in sicer:

1. FIHO – Fundacija humanitarnih in invalidskih organizacij - dodeljena sredstva v letu
2011 za programe in delovanje v višini 113.660,64 €.
POMOČ DRUŽINAM
POMOČ STAREJŠIM, BOLNIM
INVALIDNIM
POMOČ OTROKOM
POMOČ ODVISNIKOM
POMOČ BREZDOMCEM
ZAGOVORNIŠTVO,
OSVEŠČANJE JAVNOSTI
USPOSABLJANJE SODELAVCEV
DELOVANJE KARITAS
SKUPAJ

50.150,59 €
9.745,46 €
16.313,49 €
6.542,00 €
4.196,84€
4.116,55 €
22.595,71 €
113.660,64 €

2. MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je sofinanciralo naslednje
programe v skupni vrednosti 32.661,66 €.

POPOLDNE NA CESTI; V PIVKO
POMOČ BREZDOMCEM
SKUPAJ

12.736,80 €
19.924,86 €
32.661,66 €

3. LOKALNE SKUPNOSTI – Mestna občina Koper in Nova Gorica ter občine: Kanal ob
Soči, Piran, Izola, Pivka, Postojna, Brda in Šempeter Vrtojba so za programe in za
usposabljanje sodelavcev Karitas odobrili in nakazali sredstva v višini 12.640,00 €.
POMOČ DRUŽINAM
ZAGOVOR.,OSVEŠČ.JAVNOSTI
POMOČ BREZDOMCEM
POMOČ STARIM, BOLNIM
UMETNIKI ZA KARITAS
SKUPAJ

2.200,00 €
550,00 €
7.100,00 €
1.540,00 €
1.250,00 €
12.640,00 €

4. SLOVENSKA KARITAS je na račun ŠK Koper nakazala skupaj 118.300,00 € in sicer :

KLIC DOBROTE
OTROCI NAS POTREBUJEJO
ZA UPANJE
NE POZABIMO
POMAGAJMO PREŽIVETI
DONACIJE IZ DOHODNINE
SKUPAJ

47.700,00 €
22.200,00 €
2.900,00 €
5.000,00 €
22.500,00 €
18.000,00 €
118.300,00 €

5. ŠK KOPER - Vsa ostala sredstva – 199.836,84 €- je ŠKOFIJSKA KARITAS KOPER
zbrala v akcijah (Posvojitev na razdaljo, Namenska pomoč, Streha nad glavo, Korak v šolo,
prodaja slik likovne kolonije Umetniki za Karitas, otroci v Afriki), z nabirkami župnij, z
darovi dobrotnikov, darovi donatorjev, donacij iz dohodnine, prispevki uporabnic
Materinskega doma in prispevki za nočitve v Soči.
Vsa denarna sredstva so bila porabljena namensko, glede na prijavljene programe na javnih
razpisih pri FIHO, MDDSZ IN LOKALNIH SKUPNOSTI, glede na namen zbiranja
posameznih akcij ter glede na namen darovalcev.
Iz prihodkov namenjenih delovanju Škofijske karitas (FIHO, sredstva donatorjev, obresti,…)
se pokrivajo tudi stroški delovanja Škofijske karitas. V letu 2011 so ti stroški znašali
61.969,81 €.

Stroški delovanja Karitas 2011
Elektr. Energija
Str.pisar.mat. in str. Literature
Drobni inventar
Str.stor. pri oprav. dejav.
Str.stor. pri vzdržev.
Povr.str. zaposlencem
Plač.promet ter zav.premije
Str. Reklame in reprezentance
Stroški drugih storitev
Str.int. in oseb.storitev
Amortizacija OS
OD zap. z dajatvam
Str.stor.fizičnih oseb
SKUPAJ

Poročilo pripravila: Ljudmila Č. Boltar

727,77
7.426,71
695,15
13.143,98
536,18
4.153,43
2.340,98
1.240,71
80,00
6.513,02
485,13
20.913,09
3.743,66
61.969,81

MREŽA KARITAS
POROČILO O DELOVANJU
ŽUPNIJSKIH, DEKANIJSKIH IN OBMOČNIH KARITAS
V LETU 2011

GORIŠKA OBMOČNA KARITAS (dekaniji Nova Gorica in Šempeter)
PRIHODKI

Skupaj PRIHODKI
IZDATKI
DELOVANJE

Skupaj
DELOVANJE
PROGRAMI

Skupaj PROGRAMI
Skupaj IZDATKI
Saldo 31.12.2011

vrsta pomoči
prenos iz preteklega leta
prispevki lokalnih skupnosti
prispevki ministrstev, zavodov
prispevki podjetij
zbrana sredstva - prireditve
nabirka-nedelja Karitas
darovi dobrotnikov
sredstva DK,ŠK drugih Karitas
drugo

DK
3.794,82
8.356,76

ŽK
27.256,74
18.743,66

Skupaj
31.051,56
27.100,42

1.000,00
600,00

125,00
5.583,32
9.070,73
11.643,04
1.483,70
1.759,20
75.665,39

1.125,00
6.183,32
9.070,73
16.984,89
5.046,32
1.759,20
98.321,44

1.811,82
829,24
530,81

1.508,54
309,35

3.320,36
829,24
840,16

3.171,87
3.095,65
2.632,92
1.472,71

1.817,89
9.409,59
4.476,91
5.713,79
6.264,14
8.559,98
1.100,00
6.062,81
41.587,22
43.405,11
32.260,28

4.989,76
12.505,24
7.109,83
7.186,50
6.264,14
8.559,98
1.100,00
9.579,36
52.305,05
57.294,81
41.026,63

5.341,85
3.562,62
22.656,05

stroški poslovanja
investicije in vzdrževanje
stroški dobrodelnih akcij, koncertov

pomoč družinam
pomoč posameznikom
pomoč otrokom (obdarovanja)
pomoč starejšim(voščilnice, srečanja)
pomoč drugim Karitas
pomoč tujini
drugo

3.516,55
10.717,83
13.889,70
8.766,35

Goriška OK deluje na področju celotnega Goriškega pastoralnega območje, ŽK oz.
MŽK je ustanovljena v 38 župnijah. OK povezuje 284 stalnih in 824 občasnih
prostovoljcev, ki so v letu 2011 opravili 19.133 ur prostovoljnega dela. Na podlagi
Zakona o prostovoljstvu je vrednost opravljenega prostovoljnega dela 186.148 EUR.
Srečanj OK je bilo 9, ŽK oz. MŽK pa 178. Organizirano z objavljenimi uradnimi urami imajo
tri Centre karitas oz. razdelilna mesta: Nova Gorica, Grgar in Solkan.
Pomoč ljudem v različnih stiskah je tekla preko ŽK, MŽK in GOK. Po poročilih ŽK, MŽK
in OK je bilo ob nudenju različnih oblik pomoči opravljenih 12.581 pogovorov in obravnav.
Pomoč družinam in posameznikom: pomoč v hrani je prejemalo 462 družin ali
posameznikov. V Centru karitas v Novi Gorici in Grgarju je bilo pripravljenih 2.346 paketov
za 3.434 oseb. V Centru karitas v Solkanu je oblačila, obutev in drugo prejelo 350 ljudi.
Za redno izvajanje materialne pomoči je ŠK nabavila 6.422 kg hrane, na podlagi Ukrepa
pomoči ogroženim osebam v EU je GOK v treh dobavah prejela 65.140 kg/l hrane, iz lastnih

sredstev so kupili 3.109 kg, darovane in zbrane hrane v košaricah po trgovinah in župnijah je
bilo 3.053 kg . Skupna teža razdeljene hrane in higienskih potrebščin je bila 77.724 kg/l,
maloprodajna oz. ocenjena vrednost je 99.000 EUR.
Finančno pomoč pri plačilu položnic je iz skladov ŠK prejelo 57 družin in posameznikov v
skupnem znesku 12.912 EUR, iz sredstev GOK in ŽK so namenili še dodatnih 19.614 EUR.
Skupna finančna pomoč družinam in posameznikom tako znaša 32.526 EUR.
Pomoč otrokom: v Posvojitev na razdaljo je vključenih 28 otrok. 125 družin je za 610 otrok
prejelo šolske potrebščine in za 3.750 EUR bonov, poleg tega so OK in ŽK namenile za
pomoč otrokom še dodatnih 7.186 EUR. Skupna finančna pomoč otrokom znaša 19.336 EUR.
Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se vidi iz vseh ŽK: pred prazniki so opravili 2.218
obiskov po domovih in v domovih za ostarele. Srečanj po župnijah se je udeležilo 1.269,
romanj pa 127 starejših.

Sodelavke ŽK Šempeter

v Šempetrski bolnišnici tedensko

obiskujejo bolnike in pomagajo pri pripravi bolnikov na sv. mašo. Za izpeljavo vseh
programov so porabili 6.264 EUR.
Ostali programi Karitas na Goriškem: Materinski dom Solkan, Varna hiša in
Medgeneracijska skupina v Solkanu, Skupnost Srečanje na Kostanjevici, Križev pot na Sveto
goro ob akciji 40 dni brez alkohola, Srečanje z Goriško Karitas na Mirenskem gradu.
Dejavnosti: redno spremljanje in ozaveščanje o novih oblikah stisk po župnijah in v družbi
ter sodelovanje z vladnimi in nevladnimi institucijami pri pomoči.
V Namensko pomoč je na Goriškem vključenih 125 darovalcev, v akciji Pomagam
pomagati pa se je sodelovalo 138 darovalcev.

DEKANIJSKA KARITAS IDRIJA – CERKNO
PRIHODKI

Skupaj PRIHODKI
IZDATKI
DELOVANJE

Skupaj
DELOVANJE
PROGRAMI

vrsta pomoči
prenos iz preteklega leta
prispevki lokalnih skupnosti
prispevki ministrstev, zavodov
prispevki podjetij
zbrana sredstva - prireditve
nabirka-nedelja Karitas
darovi dobrotnikov
sredstva DK,ŠK drugih Karitas
drugo

stroški poslovanja
investicije in vzdrževanje
stroški dobrodelnih akcij, koncertov

pomoč družinam
pomoč posameznikom
pomoč otrokom (obdarovanja)
pomoč starejšim(voščilnice, srečanja)
pomoč drugim Karitas
pomoč tujini
drugo

Skupaj PROGRAMI
Skupaj IZDATKI
Saldo 31.12.2011

DK
668,00
3.900,00

ŽK
5.494,11
1.400,00

Skupaj
6.162,11
5.300,00

2.587,73
2.180,50
1.639,00
150,70
11.125,93

500,00
954,69
2.910,22
8.264,36
217,33
275,00
20.015,71

500,00
954,69
5.497,95
10.444,86
1.856,33
425,70
31.141,64

2.918,85

173,00

3.091,85

393,60

393,60

1.531,89

566,60
8.440,77
207,52
2.545,55
2.071,41
65,00

3.485,45
9.510,38
1.865,61
2.615,55
2.071,41
1.596,89

4.329,59
7.248,44
3.877,49

13.330,25
13.896,85
6.118,86

17.659,84
21.145,29
9.996,35

2.918,85
1.069,61
1.658,09
70,00

DK Idrija - Cerkno deluje na področju celotne dekanije, ŽK oz. MŽK je ustanovljena v
12 župnijah dekanije Idrija Cerkno. DK povezuje 114 stalnih in 101 občasnih
prostovoljcev, ki so v letu 2011 opravili 4.387 ur prostovoljnega dela. Na podlagi
Zakona o prostovoljstvu je vrednost opravljenega prostovoljnega dela 45.963 EUR.
Srečanj DK je bilo 10, ŽK oz. MŽK pa 50. Organizirano z objavljenimi uradnimi urami imajo
Center karitas oz. razdelilno mesto v Idriji.
Pomoč ljudem v različnih stiskah je tekla preko ŽK, MŽK in DK. Po poročilih ŽK, MŽK
in DK je bilo ob nudenju različnih oblik pomoči opravljenih 4.823 pogovorov in obravnav.
Pomoč družinam in posameznikom: pomoč v hrani je prejemalo 470 družin in
posameznikov. V Centru karitas v Idriji je bilo pripravljenih 1.065 paketov za 1.782 oseb.
Oblačila, obutev in drugo je prejelo 35 ljudi.
Za redno izvajanje materialne pomoči je ŠK nabavila 2.850 kg hrane, na podlagi Ukrepa
pomoči ogroženim osebam v EU je DK v treh dobavah prejela 24.540 kg/l hrane, iz lastnih
sredstev so kupili 3.070 kg, darovane in zbrane hrane v košaricah po trgovinah in župnijah je

bilo 400 kg . Skupna teža razdeljene hrane in higienskih potrebščin je bila 30.860 kg/l,
maloprodajna oz. ocenjena vrednost je 39.500 EUR.
Finančno pomoč pri plačilu položnic sta iz sklada ŠK prejeli dve družini, ena je prejela
pomoč iz sklada Zaupanje v skupnem znesku 2.233 EUR, iz sredstev DK in ŽK so namenili
še dodatnih 9.510 EUR. Skupna finančna pomoč družinam in posameznikom tako znaša
11.743 EUR.
Pomoč otrokom: v Posvojitev na razdaljo je vključenih 16 otrok. 200 družin je za 284 otrok
prejelo šolske potrebščine in za 2.580 EUR bonov, poleg tega so DK in ŽK namenile za
pomoč otrokom še dodatnih 2.615 EUR. Skupna finančna pomoč otrokom znaša 9.995 EUR.
Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se vidi iz vseh ŽK: pred prazniki so opravili 512
obiskov po domovih. Srečanj po župnijah se je udeležilo 182 starejših. Za izpeljavo vseh
programov so porabili 2.071 EUR.
Ostali programi Karitas: Izpeljali so romarski dan sodelavcev Škofijske karitas Koper v
Črnem vrhu.
Dejavnosti: redno spremljanje in ozaveščanje o novih oblikah stisk po župnijah in v družbi
ter sodelovanje z vladnimi in nevladnimi institucijami pri pomoči.
V Namensko pomoč je na področju dekanije vključenih 52 darovalcev, v akciji
Pomagam pomagati pa se je sodelovalo 68 darovalcev.

DEKANIJSKA KARITAS ILIRSKA BISTRICA

PRIHODKI

Skupaj PRIHODKI
IZDATKI
DELOVANJE

Skupaj
DELOVANJE
PROGRAMI

vrsta pomoči
prenos iz preteklega leta
prispevki lokalnih skupnosti
prispevki ministrstev, zavodov
prispevki podjetij
zbrana sredstva - prireditve
nabirka-nedelja Karitas
darovi dobrotnikov
sredstva DK,ŠK drugih Karitas
drugo

stroški poslovanja
investicije in vzdrževanje
stroški dobrodelnih akcij, koncertov

pomoč družinam
pomoč posameznikom
pomoč otrokom (obdarovanja)
pomoč starejšim(voščilnice,
srečanja)
pomoč drugim Karitas
pomoč tujini
drugo

Skupaj
PROGRAMI
Skupaj IZDATKI
Saldo 31.12.2011

DK
5.806,03
1.857,00

235,87
2.521,99

ŽK
593,20
194,70

Skupaj
6.399,23
2.051,70

65,14
10.486,03

1.518,60

235,87
2.730,85
521,84
65,14
12.004,63

215,18

31,34

246,52

105,71

105,71

215,18
1.785,23
218,03
1.470,00

137,05
404,28
619,00

352,23
2.189,51
218,03
2.089,00

926,97

220,00

1.146,97

4.400,23
4.615,41
5.870,62

1.243,28
1.380,33
138,27

5.643,51
5.995,74
6.008,89

208,86
521,84

DK Ilirska Bistrica deluje na področju celotne dekanije, ŽK oz. MŽK je ustanovljena v
6 župnijah. DK povezuje 92 stalnih in 101 občasnih prostovoljcev, ki so v letu 2011
opravili 5.158 ur prostovoljnega dela. Na podlagi Zakona o prostovoljstvu je vrednost
opravljenega prostovoljnega dela 51.750 EUR.
Srečanj DK je bilo 8, ŽK, MŽK pa 14. Organizirano, z objavljenimi uradnimi urami, imajo
Center karitas oz. razdelilno mesto v Ilirski Bistrici..
Pomoč ljudem v različnih stiskah je tekla preko ŽK, MŽK in DK. Po poročilih ŽK, MŽK
in DK je bilo ob nudenju različnih oblik pomoči opravljenih 5.245 pogovorov in obravnav.
Pomoč družinam in posameznikom: pomoč v hrani je prejemalo 296 družin ali
posameznikov. V Centru karitas v Ilirski Bistrici je bilo pripravljenih 853 paketov za 1.061

oseb. Oblačil zaradi neprimernih prostorov ne zbirajo, kljub temu so z oblačili oskrbeli 5
družin..
Za redno izvajanje materialne pomoči je ŠK nabavila 2.621 kg hrane, na podlagi Ukrepa
pomoči ogroženim osebam v EU je DK v treh dobavah prejela 25.620 kg/l hrane, darovane in
zbrane hrane v košaricah po trgovinah in župnijah je bilo 350 kg . Skupna teža razdeljene
hrane in higienskih potrebščin je bila 28.591 kg/l, maloprodajna oz. ocenjena vrednost je
36.596 EUR.
Finančne pomoči pri plačilu položnic je iz skladov ŠK niso predlagali, so pa iz lastnih
sredstev pomagali 17 družinam in posameznikom v znesku 2.407 EUR.
Pomoč otrokom: v Posvojitev na razdaljo je vključenih 7 otrok. 80 družin je za 177 otrok
prejelo šolske potrebščine in za 2.600 EUR bonov, poleg tega so DK in ŽK namenile za
pomoč otrokom še dodatnih 2.089 EUR. Skupna finančna pomoč otrokom znaša 6.789 EUR.
Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se vidi iz vseh ŽK: pred prazniki so opravili 1080
obiskov po domovih in v domovih za ostarele. Srečanj po župnijah se je udeležilo 314 oseb,
pomoč v gospodinjstvu so nudili 4 starejšim. Za izpeljavo vseh programov so porabili 934
EUR.
Ostali programi Karitas na področju DK: Popoldne v Trnovem, Medgeneracijski center
v Ilirski Bistrici
Dejavnosti: redno spremljanje in ozaveščanje o novih oblikah stisk po župnijah in v družbi
ter sodelovanje z vladnimi in nevladnimi institucijami pri pomoči.
V Namensko pomoč je na Ilirskobistriškem vključenih 42 darovalcev, v akciji Pomagam
pomagati pa se je sodelovalo 71 darovalcev.

ISTRSKA OBMOČNA KARITAS (dekanija Dekani in Koper)
PRIHODKI

Skupaj PRIHODKI
IZDATKI
DELOVANJE

Skupaj
DELOVANJE
PROGRAMI

Skupaj PROGRAMI
Skupaj IZDATKI
Saldo 31.12.2011

vrsta pomoči
prenos iz preteklega leta
prispevki lokalnih skupnosti
prispevki ministrstev, zavodov
prispevki podjetij
zbrana sredstva - prireditve
nabirka-nedelja Karitas
darovi dobrotnikov
sredstva DK,ŠK drugih Karitas
drugo

stroški poslovanja
investicije in vzdrževanje
stroški dobrodelnih akcij, koncertov

pomoč družinam
pomoč posameznikom
pomoč otrokom (obdarovanja)
pomoč starejšim(voščilnice,
srečanja)
pomoč drugim Karitas
pomoč tujini
drugo

ŽK
9.908,60

Skupaj
11.193,36

201,82
3.947,36
1.928,75 5.038,48
6.241,10 11.116,65
5.245,65 2.944,16
3,38
15.579,64 33.157,07

1.077,82
3.947,36
6.967,23
17.357,75
8.189,81
3,38
48.736,71

DK
1.284,76

876,00

3.405,94
24,77

203,75
334,77

3.609,69
359,54

3.430,71
1.679,28
3.680,00
130,00

538,52
7.214,34
1.529,04
3.878,29

3.969,23
8.893,62
5.209,04
4.008,29

933,92
4.180,00

933,92
4.180,00

4.100,92 1.020,00
9.590,20 18.755,59
13.020,91 19.294,11
2.558,73 13.862,96

5.120,92
28.345,79
32.315,02
16.421,69

Istrska območna Karitas deluje na področju celotnega Istrskega pastoralnega območje,
ŽK oz. MŽK je ustanovljena v 25 župnijah. OK povezuje 139 stalnih in 112 občasnih
prostovoljcev, ki so v letu 2011 opravili 12.376 ur prostovoljnega dela. Na podlagi
Zakona o prostovoljstvu je vrednost opravljenega prostovoljnega dela 123.082 EUR.
Srečanj OK je bilo 4, ŽK oz. MŽK pa 122. Organizirano, z objavljenimi uradnimi urami
imajo tri Centre karitas oz. razdelilna mesta: Koper, Portorož in Izola.
Pomoč ljudem v različnih stiskah je tekla preko ŽK, MŽK in IOK. Po poročilih ŽK, MŽK
in OK je bilo ob nudenju različnih oblik pomoči opravljenih 15.855 pogovorov in obravnav.
Pomoč družinam in posameznikom: pomoč v hrani je prejemalo 716 družin ali
posameznikov. V Centrih karitas v Kopru, Portorožu in Izoli je bilo pripravljenih 3.441
paketov za 2.483 oseb. Oblačila, obutev in drugo je prejelo 1.290 ljudi.
Za redno izvajanje materialne pomoči je ŠK nabavila 7.189 kg hrane, na podlagi Ukrepa
pomoči ogroženim osebam v EU je IOK v treh dobavah prejela 73.980 kg/l hrane, iz lastnih
sredstev so kupili 1.050 kg, darovane in zbrane hrane v košaricah po trgovinah in župnijah je

bilo 1.100 kg . Skupna teža razdeljene hrane in higienskih potrebščin je bila 83.319 kg/l,
maloprodajna oz. ocenjena vrednost je 106.648 EUR.
Finančno pomoč pri plačilu položnic je iz skladov ŠK prejelo 55 družin in posameznikov v
skupnem znesku 10.898 EUR, iz sredstev IOK in ŽK so namenili še dodatnih 14.097 EUR.
Za 16 tujih gradbenih delavcev, ki so ostali brez dohodka je IOK razdelila 3.680 EUR pomoči
Skupna finančna pomoč družinam in posameznikom tako znaša 28.675 EUR.
Pomoč otrokom: v Posvojitev na razdaljo je vključenih 11 otrok. 186 družin je za 330 otrok
prejelo šolske potrebščine in za 2.720 EUR bonov, poleg tega so OK in ŽK namenile za
pomoč otrokom še dodatnih 4.008 EUR. Skupna finančna pomoč otrokom znaša 10.028 EUR.
Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se vidi iz vseh ŽK: pred prazniki so opravili 2.167
obiskov po domovih in v domovih za ostarele. Srečanj po župnijah se je udeležilo 314, 4
starejšim so nudili pomoč v gospodinjstvu, imajo eno samopomočno skupino s 50 člani. Za
izpeljavo vseh programov so porabili 933 EUR.
Ostali programi Karitas na Istrskem: Dom karitas v Bertokih s programom ŠK za
brezdomce, Zavod Pelikan za zasvojene in Zavod karitas Samarijan s programom Vrtnica, ki
ima še stanovanjsko skupino v Truškah. Veliko truda je bilo vloženega v usposobitev novih
prostorov v Bertokih in v Kopru. Blagoslovitev v Bertokih je bila 8.1., v Kopru pa 22.11.
Dejavnosti: redno spremljanje in ozaveščanje o novih oblikah stisk po župnijah in v družbi
ter sodelovanje z vladnimi in nevladnimi institucijami pri pomoči.
V Namensko pomoč je na Istrskem vključenih 85 darovalcev, v akciji Pomagam
pomagati pa se je sodelovalo 223 darovalcev.

KRAŠKA DEKANIJSKA KARITAS
PRIHODKI

Skupaj PRIHODKI
IZDATKI
DELOVANJE

Skupaj
DELOVANJE
PROGRAMI

vrsta pomoči
prenos iz preteklega leta
prispevki lokalnih skupnosti
prispevki ministrstev, zavodov
prispevki podjetij
zbrana sredstva - prireditve
nabirka-nedelja Karitas
darovi dobrotnikov
sredstva DK,ŠK drugih Karitas
drugo

stroški poslovanja
investicije in vzdrževanje
stroški dobrodelnih akcij, koncertov

pomoč družinam
pomoč posameznikom
pomoč otrokom (obdarovanja)
pomoč starejšim(voščilnice,
srečanja)
pomoč drugim Karitas
pomoč tujini
drugo

Skupaj PROGRAMI
Skupaj IZDATKI
Saldo 31.12.2011

DK
27.990,34
1.909,10

ŽK
3.600,49

1.500,00
1.255,85
1.047,62
7.156,83

939,67
2.192,81
2.497,50
4.600,00
41.629,42 13.060,79
887,16

164,20

673,34

Skupaj
31.590,83
1.909,10
1.500,00
1.255,85
1.987,29
9.349,64
2.497,50
4.600,00
54.690,21
1.051,36
673,34

1.560,50
4.045,05
5.608,19
816,00

164,20
1.977,76
145,00
1.230,99

1.724,70
6.022,81
5.753,19
2.046,99

1.345,05
530,00
544,91

1.149,15
1.521,20

2.494,20
2.051,20
544,91
787,56
19.700,86
21.425,56
33.264,65

12.889,20
14.449,70
27.179,72

787,56
6.811,66
6.975,86
6.084,93

Kraška dekanijska Karitas deluje na področju celotne Kraške dekanije, ŽK oz. MŽK je
ustanovljena v 28 župnijah. DK povezuje 182 stalnih in 80 občasnih prostovoljcev, ki so
v letu 2011 opravili 2.926 ur prostovoljnega dela. Na podlagi Zakona o prostovoljstvu je
vrednost opravljenega prostovoljnega dela 28.927 EUR.
Srečanj DK je bilo 6, ŽK oz. MŽK pa 37. Organizirano, z objavljenimi uradnimi urami, imajo
Center karitas oz. razdelilno mesto v Sežani.
Pomoč ljudem v različnih stiskah je tekla preko ŽK, MŽK in DK. Po poročilih ŽK, MŽK
in DK je bilo ob nudenju različnih oblik pomoči opravljenih 5.054 pogovorov in obravnav.
Pomoč družinam in posameznikom: pomoč v hrani je prejemalo 124 družin ali
posameznikov. V Centru karitas v Sežani je bilo pripravljenih 1.485 paketov za 595 oseb.
Oblačila, obutev in drugo je prejelo 552 ljudi.
Za redno izvajanje materialne pomoči je ŠK nabavila 2.361 kg hrane, na podlagi Ukrepa
pomoči ogroženim osebam v EU je Kraška DK v treh dobavah prejela 23.340 kg/l hrane, iz
lastnih sredstev so kupili 1.120 kg, darovane in zbrane hrane v košaricah po trgovinah in

župnijah je bilo 1.069 kg . Skupna teža razdeljene hrane in higienskih potrebščin je bila
27.890 kg/l, maloprodajna oz. ocenjena vrednost je 36.000 EUR.
Finančno pomoč pri plačilu položnic so iz skladov ŠK prejele 3 družine in posamezniki v
skupnem znesku 732 EUR, iz sredstev DK in ŽK so namenili še dodatnih 6.023 EUR. Poleg
tega je 20 tujih gradbenih delavcev, ki so ostali brez dohodka preko Kraške DK prejelo 4.600
EUR. Skupna finančna pomoč družinam in posameznikom tako znaša 11.355 EUR.
Pomoč otrokom: v Posvojitev na razdaljo je vključenih 9 otrok. 78 družin je za 124 otrok
prejelo šolske potrebščine in za 2.600 EUR bonov, poleg tega so OK in ŽK namenile za
pomoč otrokom še dodatnih 2.047 EUR. Skupna finančna pomoč otrokom znaša 7.347 EUR.
Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se vidi iz vseh ŽK: pred prazniki so opravili 220
obiskov po domovih in v domovih za ostarele. Srečanj po župnijah se je udeležilo 90, romanj
pa 35 starejših. Za izpeljavo vseh programov so porabili 2.494 EUR.
Ostali programi Karitas na Krasu: V letu 2011 je bila odmevna njihova hitra akcija za
pomoč tujim gradbenim delavcem, ki so ostali brez dohodka.
Dejavnosti: redno spremljanje in ozaveščanje o novih oblikah stisk po župnijah in v družbi
ter sodelovanje z vladnimi in nevladnimi institucijami pri pomoči.
V Namensko pomoč je na Krasu vključenih 45 darovalcev, v akciji Pomagam pomagati
pa se je sodelovalo 64 darovalcev.

POSTOJNSKA DEKANIJSKA KARITAS
PRIHODKI

Skupaj PRIHODKI
IZDATKI
DELOVANJE

Skupaj
DELOVANJE
PROGRAMI

vrsta pomoči
prenos iz preteklega leta
prispevki lokalnih skupnosti
prispevki ministrstev, zavodov
prispevki podjetij
zbrana sredstva - prireditve
nabirka-nedelja Karitas
darovi dobrotnikov
sredstva DK,ŠK drugih Karitas
drugo

DK
ŽK
370,65 15.489,52
7.740,00

Skupaj
15.860,17
7.740,00

2.000,00
2.364,46
749,95
947,00
3.757,58
2.204,50
4.851,42
1.120,60 39.354,48

2.000,00
2.364,46
1.696,95
3.757,58
2.204,50
4.851,42
40.475,08

stroški poslovanja
investicije in vzdrževanje
stroški dobrodelnih akcij, koncertov

pomoč družinam
pomoč posameznikom
pomoč otrokom (obdarovanja)
pomoč starejšim(voščilnice,
srečanja)
pomoč drugim Karitas
pomoč tujini
drugo

Skupaj PROGRAMI
Skupaj IZDATKI
Saldo 31.12.2011

95,60

9.093,31
2.764,80

9.188,91
2.764,80

95,60 11.858,11
269,34 1.770,43
1.101,00
350,00 4.649,50

11.953,71
2.039,77
1.101,00
4.999,50

318,50

3.555,86

3.874,36

250,36
233,00
937,84 11.560,15
1.033,44 23.418,26
87,16 15.936,22

250,36
233,00
12.497,99
24.451,70
16.023,38

Postojnska dekanijska Karitas deluje na področju celotne Postojnske dekanije. ŽK oz.
MŽK je ustanovljena v 11 župnijah. DK povezuje 259 stalnih in 112 občasnih
prostovoljcev, ki so v letu 2011 opravili 32.072 ur prostovoljnega dela. Na podlagi
Zakona o prostovoljstvu je vrednost opravljenega prostovoljnega dela 290.338 EUR.
Srečanj DK je bilo 6, ŽK oz. MŽK pa 52. Organizirano, z objavljenimi uradnimi urami imajo
dva Centra karitas oz. razdelilni mesti: Pivka in Postojna.
Pomoč ljudem v različnih stiskah je tekla preko ŽK, MŽK in DK. Po poročilih ŽK, MŽK
in DK je bilo ob nudenju različnih oblik pomoči opravljenih 14.981 pogovorov in obravnav.
Pomoč družinam in posameznikom: pomoč v hrani je prejemalo 392 družin ali
posameznikov. V Centru karitas v Pivki in Postojni je bilo pripravljenih 2.981 paketov za
2.177 oseb. Oblačila, obutev in drugo je prejelo 776 ljudi.
Za redno izvajanje materialne pomoči je ŠK nabavila 4.907 kg hrane, na podlagi Ukrepa
pomoči ogroženim osebam v EU je DK v treh dobavah prejela 53.640 kg/l hrane, iz lastnih
sredstev so kupili 1.039 kg, darovane in zbrane hrane v košaricah po trgovinah in župnijah je

bilo 14.397 kg . Skupna teža razdeljene hrane in higienskih potrebščin je bila 73.983 kg/l,
maloprodajna oz. ocenjena vrednost je 94.698 EUR.
Finančno pomoč pri plačilu položnic je iz skladov ŠK prejelo 24 družin in posameznikov v
skupnem znesku 5.651 EUR, iz sredstev DK in ŽK so namenili še dodatnih 3.141 EUR.
Skupna finančna pomoč družinam in posameznikom tako znaša 8.729 EUR.
Pomoč otrokom: v Posvojitev na razdaljo je vključenih 26 otrok. 208 družin je za 292 otrok
prejelo šolske potrebščine in za 3.270 EUR bonov, poleg tega so OK in ŽK namenile za
pomoč otrokom še dodatnih 4.999 EUR. Skupna finančna pomoč otrokom znaša 16.069 EUR.
Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se vidi iz vseh ŽK: pred prazniki so opravili 1.566
obiskov po domovih in v domovih za ostarele. Srečanj po župnijah se je udeležilo 1.269,
romanj pa 276 starejših, pri gospodinjskih opravilih so pomagali 18 osebam, romanj se je
udeležilo 37 starejših. Za izpeljavo vseh programov so porabili 3.874 EUR.
Ostali programi Karitas na Postojnskem: Vsakoletni seminar SK v Postojni, Popoldne v
Pivki, Medgeneracijska samopomočna skupina v Pivki. Veliko moči je bilo vložene v
reševanje prostorske problematike v Postojni in Pivki. V Pivki so nove prostore
blagoslovili 23.11.
Dejavnosti: redno spremljanje in ozaveščanje o novih oblikah stisk po župnijah in v družbi
ter sodelovanje z vladnimi in nevladnimi institucijami pri pomoči.
V Namensko pomoč je na Postojnskem vključenih 57 darovalcev, v akciji Pomagam
pomagati pa se je sodelovalo 81 darovalcev.

TOLMINSKA OBMOČNA KARITAS (dekaniji Tolmin in Kobarid)

PRIHODKI

Skupaj PRIHODKI
IZDATKI
DELOVANJE

Skupaj
DELOVANJE
PROGRAMI

vrsta pomoči
prenos iz preteklega leta
prispevki lokalnih skupnosti
prispevki ministrstev, zavodov
prispevki podjetij
zbrana sredstva - prireditve
nabirka-nedelja Karitas
darovi dobrotnikov
sredstva DK,ŠK drugih Karitas
drugo

ŽK
6.713,82
3.876,88

Skupaj
20.477,64
15.586,76

5.123,00
50,00
1.539,60 1.539,60
2.341,41 2.091,41
5.490,80 1.560,80
2.656,00
487,00
833,00
800,00
43.457,51 17.119,51

5.173,00
3.079,20
4.432,82
7.051,60
3.143,00
1.633,00
60.577,02

DK
13.763,82
11.709,88

stroški poslovanja
investicije in vzdrževanje
stroški dobrodelnih akcij, koncertov

pomoč družinam
pomoč posameznikom
pomoč otrokom (obdarovanja)
pomoč starejšim(voščilnice,
srečanja)
pomoč drugim Karitas
pomoč tujini
drugo

Skupaj PROGRAMI
Skupaj IZDATKI
Saldo 31.12.2011

1.317,92

684,92

2.002,84

35,56

35,56

71,12

1.353,48
9.267,25
1.819,00
3.433,31

720,48
1.451,25
1.245,00
2.027,31

2.073,96
10.718,50
3.064,00
5.460,62

1.665,54
2.766,30

1.965,54
2.313,85

3.631,08
5.080,15

1.717,61 1.022,06
20.669,01 10.025,01
22.022,49 10.745,49
21.435,02 6.374,02

2.739,67
30.694,02
32.767,98
27.809,04

Tolminska območna Karitas deluje na področju celotnega Tolminskega pastoralnega
območje, ŽK oz. MŽK je ustanovljena v 22 župnijah. OK povezuje 210 stalnih in 185
občasnih prostovoljcev, ki so v letu 2011 opravili 17.071 ur prostovoljnega dela. Na
podlagi Zakona o prostovoljstvu je vrednost opravljenega prostovoljnega dela 165.746
EUR.
Srečanj OK je bilo 9, ŽK oz. MŽK pa 48. Organizirano, z objavljenimi uradnimi urami, imajo
dva Centra karitas oz. razdelilni mesti: Tolmin in Bovec.
Pomoč ljudem v različnih stiskah je tekla preko ŽK, MŽK in GOK. Po poročilih ŽK, MŽK
in OK je bilo ob nudenju različnih oblik pomoči opravljenih 5.154 pogovorov in obravnav.
Pomoč družinam in posameznikom: pomoč v hrani je prejemalo 530 družin ali
posameznikov. V Centru karitas v Tolminu in Bovcu je bilo pripravljenih 1.762 paketov za
2.177 oseb. Oblačila, obutev in drugo prejelo 320 ljudi.

Za redno izvajanje materialne pomoči je ŠK nabavila 5.098 kg hrane, na podlagi Ukrepa
pomoči ogroženim osebam v EU je OK v treh dobavah prejela 43.460 kg/l hrane. Skupna teža
razdeljene hrane in higienskih potrebščin je bila 48.558 kg/l, maloprodajna oz. ocenjena
vrednost je 62.154 EUR.
Finančno pomoč pri plačilu položnic je iz skladov ŠK prejelo 10 družin in posameznikov v
skupnem znesku 2.417 EUR, iz sredstev OK in ŽK so namenili še dodatnih 13.782 EUR.
Skupna finančna pomoč družinam in posameznikom tako znaša 16.199 EUR.
Pomoč otrokom: v Posvojitev na razdaljo je vključenih 37 otrok. 282 družin je za 589 otrok
prejelo šolske potrebščine in za 3.590 EUR bonov, poleg tega so OK in ŽK namenile za
pomoč otrokom še dodatnih 5.460 EUR. Skupna finančna pomoč otrokom znaša 20.150 EUR.
Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se vidi iz vseh ŽK: pred prazniki so opravili 1.806
obiskov po domovih in v domovih za ostarele. Srečanj po župnijah se je udeležilo 721
starejših, romanj pa 42. Za izpeljavo vseh programov so porabili 3.631 EUR.
Ostali programi Karitas na Tolminskem: Dom karitas v Soči, decembra so začeli seminar
za neprofesionalno svetovanje v Kobaridu.
Dejavnosti: redno spremljanje in ozaveščanje o novih oblikah stisk po župnijah in v družbi
ter sodelovanje z vladnimi in nevladnimi institucijami pri pomoči.
V Namensko pomoč je na Tolminskem vključenih 54 darovalcev, v akciji Pomagam
pomagati pa se je sodelovalo 116 darovalcev.

KARITAS VIPAVSKE DEKANIJE
PRIHODKI

Skupaj PRIHODKI
IZDATKI
DELOVANJE

Skupaj
DELOVANJE
PROGRAMI

vrsta pomoči
prenos iz preteklega leta
prispevki lokalnih skupnosti
prispevki ministrstev, zavodov
prispevki podjetij
zbrana sredstva - prireditve
nabirka-nedelja Karitas
darovi dobrotnikov
sredstva DK,ŠK drugih Karitas
drugo

stroški poslovanja
investicije in vzdrževanje
stroški dobrodelnih akcij, koncertov

pomoč družinam
pomoč posameznikom
pomoč otrokom (obdarovanja)
pomoč starejšim(voščilnice,
srečanja)
pomoč drugim Karitas
pomoč tujini
drugo

Skupaj PROGRAMI
Skupaj IZDATKI
Saldo 31.12.2011

ŽK
4.711,21
100,00

Skupaj
9.416,21
8.914,00

1.000,00
1.921,00
196,90
3.004,00 3.629,53
2.659,00 5.280,79
233,00
5.000,00 2.407,74
27.336,00 16.326,17

1.000,00
2.117,90
6.633,53
7.939,79
233,00
7.407,74
43.662,17

DK
4.705,00
8.814,00

6.387,00
2.794,00
2.551,00

161,10

11.732,00
2.563,00
534,00
722,00

218,66
4.326,60

57,56

6.548,10
2.794,00
2.608,56

1.567,90

11.950,66
6.889,60
534,00
2.289,90

1.023,65
4.103,58
350,00
602,12
6.821,00 11.973,85
18.553,00 12.192,51
8.783,00 4.133,66

3.495,65
4.633,58
350,00
602,12
18.794,85
30.745,51
12.916,66

2.472,00
530,00

Karitas vipavske dekanije deluje na področju celotne dekanije, ŽK oz. MŽK je
ustanovljena v vseh 24 župnijah. DK povezuje 270 stalnih in 536 občasnih
prostovoljcev, ki so v letu 2011 opravili 26.816 ur prostovoljnega dela. Na podlagi
Zakona o prostovoljstvu je vrednost opravljenega prostovoljnega dela 256.771 EUR.
Srečanj DK je bilo 10, ŽK oz. MŽK pa 77. Organizirano, z objavljenimi uradnimi urami,
imajo Center karitas oz. razdelilno mesto v Ajdovščini. Poleg tega pa je tu tudi Centralno
skladišče ŠK.
Pomoč ljudem v različnih stiskah je tekla preko ŽK, MŽK in DK. Po poročilih ŽK, MŽK
in DK je bilo ob nudenju različnih oblik pomoči opravljenih 11.425 pogovorov in obravnav.
Pomoč družinam in posameznikom: pomoč v hrani je prejemalo 534 družin ali
posameznikov. V Centru karitas v Ajdovščini je bilo pripravljenih 1.322 paketov za 3.105
oseb, poleg tega je bila pripravljena pomoč v hrani za 1.120 udeležencev taborov. Oblačila,
obutev in drugo prejelo 1.280 ljudi.

Za redno izvajanje materialne pomoči je ŠK nabavila 7.072 kg hrane, na podlagi Ukrepa
pomoči ogroženim osebam v EU je DK v treh dobavah prejela 87.503 kg/l hrane, iz lastnih
sredstev so kupili 1.491 kg, darovane in zbrane hrane v košaricah po trgovinah in župnijah je
bilo 7.240 kg . Skupna teža razdeljene hrane in higienskih potrebščin je bila 87.503 kg/l,
maloprodajna oz. ocenjena vrednost je 112.004 EUR.
Finančno pomoč pri plačilu položnic je iz skladov ŠK prejelo 19 družin in posameznikov v
skupnem znesku 6.495 EUR, iz sredstev DK in ŽK so namenili še dodatnih 7.424 EUR.
Skupna finančna pomoč družinam in posameznikom tako znaša 13.919 EUR.
Pomoč otrokom: v Posvojitev na razdaljo je vključenih 38 otrok. 163 družin je za 349 otrok
prejelo šolske potrebščine in za 2.900 EUR bonov, poleg tega so DK in ŽK namenile za
pomoč otrokom še dodatnih 2.290 EUR. Skupna finančna pomoč otrokom znaša 16.590 EUR.
Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se vidi iz vseh ŽK: pred prazniki so opravili 3.144
obiskov po domovih in v domovih za ostarele. Srečanj po župnijah se je udeležilo 566,
romanja na Brezje pa 242 starejših.

Pomoč pri gospodinjstvu je prejemalo 9 oseb. Za

izpeljavo vseh programov so porabili 3.496 EUR.
Ostali programi Karitas na Vipavskem: Materinski dom Cesta, Popoldan na cesti,
Medgeneracijska središča oz. samopomočne skupine: Cesta, Otlica, Vrhpolje, Slap,
Ajdovščina, Umetniki za karitas, Centralno skladišče in sejna soba ŠK, svetovalnica za
odvisnike Ajdovščina.
Dejavnosti: redno spremljanje in ozaveščanje o novih oblikah stisk po župnijah in v družbi
ter sodelovanje z vladnimi in nevladnimi institucijami pri pomoči.
V Namensko pomoč je na Vipavskem vključenih 118 darovalcev, v akciji Pomagam
pomagati pa se je sodelovalo 98 darovalcev.

FINANČNO POROČILO ŽK, MŽK, DK, OK ZA LETO 2011

PRIHODKI

Skupaj PRIHODKI
IZDATKI
DELOVANJE

Skupaj
DELOVANJE
PROGRAMI

vrsta pomoči
prenos iz preteklega leta
prispevki lokalnih skupnosti
prispevki ministrstev, zavodov
prispevki podjetij
zbrana sredstva - prireditve
nabirka-nedelja Karitas
darovi dobrotnikov
sredstva DK,ŠK drugih Karitas
drugo

stroški poslovanja
investicije in vzdrževanje
stroški dobrodelnih akcij, koncertov

pomoč družinam
pomoč posameznikom
pomoč otrokom (obdarovanja)
pomoč starejšim(voščilnice,
srečanja)
pomoč drugim Karitas
pomoč tujini
drugo

Skupaj PROGRAMI
Skupaj IZDATKI
Saldo 31.12.2011

ŽK
73.767,69
32.055,24

Skupaj
132.151,11
68.601,98

9.499,00
2.876,82
4.060,60 15.842,18
11.787,38 24.734,99
26.628,05 48.988,91
15.833,77
7.858,53
10.652,22 10.093,36
173.391,18 216.217,72

12.375,82
19.902,78
36.522,37
75.616,96
23.692,30
20.745,58
389.608,90

DK
58.383,42
36.546,74

17.039,47
3.648,01
3.790,71

12.020,16
3.099,57
901,78

29.059,63
6.747,58
4.692,49

24.478,19
23.774,41
16.150,23
8.464,02

16.021,51
34.995,02
8.704,47
22.232,33

40.499,70
58.769,43
24.854,70
30.696,35

6.728,06 17.183,67
5.358,19 20.743,61
544,91
1.700,36
9.335,08
9.727,55
70.354,90 115.287,01
94.833,09 131.308,52
78.558,09 84.909,20

23.911,73
26.101,80
2.245,27
19.062,63
185.641,91
226.141,61
163.467,29

Za lansko leto smo podatke zbirali na novih obrazcih, morda se je kje zataknilo, kaj podvojilo
ali kaj izpustilo, vendar številke o številnih ljudeh v stiski vsakemu, še tako površnemu bralcu
povedo, da smo po najboljših močeh skušali realizirati geslo lanskega Tedna karitas: »Srce, ki
vidi« pa ne samo to, sledili smo smernicam pastoralnega leta dobrodelnosti z geslom »Nosite
bremena drug drugemu«, jeseni pa začeli spoznavati družbeni nauk Cerkve pod naslovom
»Pravičnost v ljubezni.«
V poročilu ŠK in podatkih o delu znotraj mreže Karitas je vse podrobno zapisano, zato le
nekaj zgoščenih podatkov, ki so za leto 2011 ogledalo našega dela na terenu, med ljudmi, ki v
nas slutijo podobo Usmiljenega Samarijana:
a) V Koprski škofiji je Karitas organizirana v 166 župnijah, ŽK se združujejo v tri
Območne in pet Dekanijskih karitas. Imamo 13 Centrov karitas, kje sodelavci iz ŽK nudijo
ljudem osnovne informacije in pomoč ter 4 domove, kjer se izvajajo specifični programi.

b) Večina dela sloni na prostovoljcih: 1550 stalnih in 2069 občasnih prostovoljcev je lani
opravilo 119.939 ur prostovoljnega dela. Če bi te ure preračunali po normativih, ki jih določa
Zakon o prostovoljstvu bi dobili znesek 1.145.998 EUR.
c) Materialna pomoč družinam in posameznikom se je izvajala preko ŽK, MŽK, DK, OK,
glavnina pa v Centrih karitas.
- pomoč v hrani je prejemalo 3.524 družin ali posameznikov.
- pripravljenih je bilo 15.255 paketov za 17.358 oseb.
- oblačila, obutev, pohištvo in druge osebne predmete je prejelo 4.608 ljudi.
- skupna teža zbrane in razdeljene hrane znaša 458.428 kg/l, pri tem glavnino predstavlja
hrana iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v EU. Vrednost hrane je
preračunan na povprečne maloprodajne cene v trgovini in znaša 556.610 EUR;
č) Finančna pomoč pri plačilu računov je na vseh nivojih prejelo 809 družin in
posameznikov v skupnem znesku 125.124 EUR,
d) Pomoč otrokom:
- v Posvojitev na razdaljo je vključenih 181 otrok, kar predstavlja skupaj 54.300 EUR letne
pomoči , šolske potrebščine je prejelo 1.322 družin za 2.755 otrok v vrednosti 30.000 EUR
- Skupna finančna pomoč otrokom znaša 105.000 EUR.
e) Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se je v glavnem dogajala na ŽK in je po zbranih
podatkih dosegla 14.000 starejših in bolnih. Novost lanskega v zvezi z delom s starejšimi so
medgeneracijski centri in samopomočne skupine, ki so zaobjele 545 oseb. Za izpeljavo vseh
programov je bilo porabljenih 44.000 EUR.
Še bi lahko pisala o splošnih in specifičnih programih, o materialni in nematerialni pomoči,
zato svetujem, da je ta zbornik nepogrešljivi priročnik sodelavcev Karitas in dokazno gradivo
pri predstavitvi delovanja. Sodelavci še kako vemo, da človek ne živi samo od kruha, zato je
naš čas in dobra beseda marsikdaj več vredna kot materialna pomoč, tudi to, vendar ne samo
to. Pri ogromnih številkah materialne pomoči me včasih postane strah, da nismo dovolj
spoštljivi do darov, ki so nam zaupani, po drugi strani pa me skrbi, da ne bi naši prejemniki
postajali odvisni od naše zastonjskosti.
Vsem hvala lepa za sodelovanje, podporo, razumevanje….tudi naša bremena so včasih težka,
zato bodimo najprej v oporo drug drugemu, potem bomo deležni tudi Njegovega blagoslova
in upravičili zaupanje številnih ljudi, ki dajejo in prosijo.
Jožica Ličen, namestnica ravnatelja in voditeljica odbora za materialno pomoč

POROČILO O DELU ZAVODA KARITAS SAMARIJAN V
LETU 2011
Preteklo leto smo izvajali pet programov:
1. VRTNICA –socialna rehabilitacija oseb s težavami zaradi odvisnosti od alkohola
2. MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE SAMARIJAN
3. CELOVITA POMOČ ODVISNIKOM IN NJIHOVIM SVOJCEM
4. MATERINSKI DOM SOLKAN IN DOM KARITAS NA CESTI
5. VARNA HIŠA KARITAS ZA PRIMORSKO
Kratke predstavitve programov in aktivnosti:

1. PROGRAM VRTNICA
Vsebina in namen: naš program je namenjen socialni rehabilitaciji in urejanju oseb s
težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom; predvsem brezdomcem, ki nimajo doma, imajo
pretrgane odnose z družinskimi člani in so brez socialne mreže in podpore. Tako so osnovni
cilji usmerjeni v zagotavljanje namestitve ter strokovne in laične pomoči pri doseganju
abstinence ter razreševanju kompleksnih psihosocialnih stisk in težav.
Program se izvaja celodnevno, neprekinjeno celo leto. Uporabniki so v stanovanjskih
skupnostih zaposleni z aktivnostmi programa za zagotavljanje individualnih ciljev (urejanje
osebne problematike) tako v obliki strokovnega in laičnega dela zaposlenih, delovne terapije,
delavnic prostovoljcev, vodenjem in skrbi za gospodinjstvo in domače živali.
Kraj izvajanja programa: sedež programa: Bertoki, Markova 38, Koper(svetovalna pisarna,
prostori za timske sestanke, dvorana za skupine),
Stanovanjska skupnost I.faze: truške 5, 6273 Marezige, Stanovanjska skupnost II faze
programa: Bertoki, Markova 38. Stanovanjske skupnosti III. Faze trenutno nimamo, saj so
uporabniki zaključili to fazo in se vključili v fazo reintegracije.

V lanskem letu smo stanovanjsko skupnost I. faze selili v župnišče v Truškah, kjer je bilo
potrebno obnoviti in urediti prostore. Stanovanjska skupnost II. Faze pa se je preselila v nove
prostore v Centru Karitas v Bertokih.
Občasno izvajamo tudi razne oblike preventivnega dela na terenu: okrogle mize, pričevanja
ter promocijo programa.
Izvajalci programa: Davorina Petrinja, vodja programa, Marjan Drčar, laični terapevt,
Tomislav Pevec, laični terapevt.
Uporabniki:V celotnem programu smo imeli 129 uporabnikov: in sicer: 21 nastanjenih, 64
oseb zunanjih in 44 anonimnih, ki so iskali samo informacije. Povprečno je bilo v skupnostih
335 nočitev mesečno, v celem letu torej 4020nočitev. Uporabniki so predvsem moški, stari
od 18 do 56 let, ki imajo težave zaradi zasvojenosti z alkoholom, nekateri uporabniki so
brezdomci, večina ima tudi kompleksne psihosocialne težave in stiske. Uporabniki so tudi
osebe s težavami zaradi

zasvojenosti z alkoholom, ki imajo zagotovljene pogoje za bivanje,

imajo družine, vendar imajo porušene odnose in sami ne zmorejo vzdrževati treznosti, osebe,
ki ne morejo na bolnišnično zdravljenje zaradi neurejenega dodatnega zavarovanja, zdravljeni
alkoholiki, ki so zaključili bolnišnično zdravljenje, vendar potrebujejo podaljšano
rehabilitacijo. Uporabniki so tudi osebe, ki so zaključili bivanje v stanovanjski skupnosti
programa, vendar potrebujejo nadaljnjo podporo programa, uporabniki so tudi svojci
alkoholikov.
Prostovoljci: sodelovalo je 10 prostovoljcev in opravilo 393 ur aktivnega dela v programu.
prihodki

Znesek EUR

odhodki

Znesek EUR

MDDSZ

53.745,26

Stroški dela

62.543,15

FIHO

18.196,16

Materialni stroški

48.855,78

občine

1.850,00

skupaj

112.015,35

uporabniki

21.121,00

ŠK KP

17.102,93

skupaj

112.015,35

2 .MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE SAMARIJAN
Vsebina in namen: Osnovni namen programa je širjenje samopomoči z vključevanjem
vseh

treh

generacij,

spodbujanje

medgeneracijske

solidarnosti

ter

humanizacijo

medgeneracijskih odnosov. Z delovanjem medgeneracijskih skupin za samopomoč želimo
lajšati in zmanjševati stiske in starejšim ter njihovim družinskim članom nuditi čustveno in

duhovno oporo. Večina od njih čuti potrebo po izpovedi težav in izmenjavi izkušenj. Na večih
lokacijah tedensko potekajo samopomočne skupine, kjer si uporabniki med seboj pomagajo,
so si drug drugemu v oporo in si izmenjujejo izkušnje.
S programom sledimo potrebam starostnikov na našem področju, težav s katerimi se
srečujejo družine v stiski. Dejstvo je, da potrebe po medgeneracijskih vsebinah zelo hitro
naraščajo, tako kot št. tretje generacije. Na naš Zavod se obrača zelo veliko ljudi s
povpraševanjem po teh vsebinah, ki še niso pokrite v lokalnem okolju.
Kraj izvajanja programa: trije Medgeneracijski centri: Cesti pri Ajdovščini, na Slapu pri
Vipavi in v Domu Ilirska Bistrica, župnije na območju ŠK KP.
Izvajalci programa: Klementina Bajec, vodja programa, Elizabeta Čehovin prostovoljna
strokovna sodelavka, Jože in Ksenija Ramovš ( Inštitut Antona Trstenjaka), strokovna
sodelavca, 29 prostovoljcev, ki izvajajo vsebine programa.
Uporabniki: Uporabniki so starejši nad 65 let in upokojenci, ki se srečujejo z različnimi
starostniki tegobami, prostovoljci jim nudijo osebno družabništvo, pa tudi njihovi družinski
člani, ki potrebujejo psihosocialno pomoč, informacije, ko se znajdejo v stiskah, ljudje iz
srednje generacije, osnovnošolci, dijaki, študenti, prostovoljci Karitas.
V letu 2011 je bilo v program vključenih 545 uporabnikov.
Aktivnosti programa:
- Samopomočne medgeneracijske skupine (9 skupin): so potekale v Ajdovščini (3 skupine,
55 uporabnikov), v Ilirski Bistrici (1 skupina, 68 uporabnikov,), v Solkanu (1 skupina, 26
uporabnikov,), Slap pri Vipavi (1 skupina, 14 uporabnikov,), Vrhpolje pri Vipavi (1
skupina, 10 uporabnikov,), Otlica (1 skupina, 18 uporabnikov,), Pivka (1 skupina, 8
uporabnikov,).
- Medsosedska pomoč starejšim in osamljenim: na Otlici (23 uporabnikov,), Slap pri
Vipavi (18 uporabnikov,), Sežana (20 uporabnikov,),
- Individualno družabništvo s starejšim človekom: 170 uporabnikov po najmanj 1h na
teden,
- Samarijanov telefon za starejše, ki doživljajo nasilje: 46 uporabnikov, oz. storitev na
mesec, po 4 ure tedensko.
- Izobraževanje prostovoljcev:

 V Ajdovščini smo v septembru 2011 začeli z usposabljanjem prostovoljcev za delo s
starejšimi, ki umirajo, s paliativo, v sodelovanju z Društvom Hospic, Ljubljana.
Poudarek je bil na temah o žalovanju, lastnem odnosu do bolezni in umiranja, o skrbi
za hudo bolnega doma.
 Od februarja do junija 2011 smo izvedli Tečaj preprečevanja padcev v starosti, pod
okriljem Inštituta Antona Trstenjaka, Ljubljana. Izvedli smo 3 skupine, 8 srečanj ; v
Pivki, Vrhpoljah pri Vipavi in Ajdovščini, udeležilo se jih je 24 starostnikov.
 Izobraževanje lokalnih koordinatork za vodenje samopomočnih skupin za stare
in za individualno družabništvo s starejšim človekom v Solkanu: 1 skupina po 26
udeležencev, ki se je sestajala 2 krat mesečno po programu, ki ga izvaja dr. Jože
Ramovš iz Inštituta Antona Trstenjaka.
 Individualno družabništvo s starejšim človekom: 170 uporabnikov po najmanj 1 uro
tedensko. Povečalo se je število starejših, ki si želijo sodelovanja prostovoljcev po
individualnem družabništvu.
 Informiranje in promocija programa in mreže programov Medgeneracijskega
središča Samarijan, 1 skupina po 5 udeležencev. Z namenom vključevanja študentov v
naše medgeneracijske dejavnosti sodelujemo z dr. Nives Ličen, iz Filozofske fakultete,
andragoške smeri.
 Supervizija z Inštitutom Antona Trstenjaka; 1 delovna skupina, po 6 udeležencev, ki
se je sestajala 1 krat na 2 meseca.
 Usposabljanje srednješolcev za prostovoljno delo s starimi, povprečno 1 krat na
mesec, njihovo vključevanje v programe samopomočnih medgeneracijskih skupin in
individualna pomoč starejšim.
 Intervizija med koordinatorji samopomočnih skupin prostovoljci in vodjo programa,
vsakih 14 dni. Kratka evalvacija v skupini uporabnikov, kjer rezultate programa
vrednotimo ob vsakokratnem srečanju skupine. Individualni svetovalni razgovori z
uporabnikom in prostovoljcem. Težave, ki nastopijo skušamo reševati sprotno, po
nasvete in pomoč se obračamo tudi na supervizijskih srečanjih, na katerih dobimo
podporo in potrditev za nadaljnje delo.
Prostovoljci: v programu je sodelovalo 94, ki so opravili 8240 ur prostovoljnega dela in
vključevanja v program.

Sredstva:
prihodki

Znesek EUR

MDDSZ

12.736,80

občine

1.022,58

donacija

1.400,00

ŠK KP

8.000,00

skupaj

23.159,38

odhodki

Znesek EUR

Stroški dela

12.736,80

Materialni stroški

10.422,58

skupaj

23.159,38

3. CELOVITA POMOČ ODVISNIKOM IN NJIHOVIM SVOJCEM
Vsebina in namen: program je namenjen predvsem svojcem odvisnikov od različnih drog ter
njihovim bližnjim. Svetovanje pomaga svojce odvisnih oseb postopno usposobiti za zdrav
odnos z zasvojencem, ki nudi oporo, podporo ter upanje ob sočasnem postavljanju jasnih mej
in pravil. Na svetovanju se udeleženci učijo tudi komunikacijskih veščin v katerem je prostor
za to, da poslušajo drug drugega, se znajo drug drugemu opravičiti, govorijo iskreno o sebi in
svojem doživljanju (namesto o drugemu). Ker je pri svojcih odvisnikov običajno močno
prisotni občutek krivde, medosebni konflikti, čustvena otopelost, neprimerni vzgojni prijemi
jim pomagamo postopno sprejeti lastno odgovornost brez obramb, zmanjšati občutek krivde
ter jih spodbujati in učiti za bolj zdrave vzorce vzpostavljanja in ohranjanja odnosov do samih
sebe in med družinskimi člani. Zdrav odnos med družinskimi člani odvisnika je zelo
pomemben v procesu rehabilitacije zasvojenca.
Kraj izvajanja programa: aktivnosti programa izvajamo največ v prostorih centra Karitas v
Bertokih, v pisarni Materinskega doma v Solkanu, veliko pa je tudi telefonskega svetovanja
ter na terenu.
Izvajaci programa: Silva Črnigoj, strokovna delavka, Elizabeta Čehovin, svetovalka,
AnaMarija Remiaš svetovalka, Milena Brumat, koordinatorka.
Uporabniki: št. v lanskem letu smo vključili v program 31 uporabnikov . Uporabniki
programa so osebe, ki imajo težave z zasvojenostjo od različnih drog (pretežno alkohola), ki
vsaj tri mesece abstinirajo ter njihovi svojci (starši, partnerji, zakonci, otroci, brat, sestra,
prijatelji, znanci). Starost uporabnikov se giblje med 30 do 60 let. Uporabniki -zasvojenci so
večinoma moški, ki so brez zaposlitve in delajo občasna dela, uporabniki -svojci pa so tako
moški kot ženske in so večinoma zaposleni. Izobrazbena struktura je pretežno osnovnošolska.

Prostovoljci: v programu so sodelovali 4 prostovoljci in opravili 127 ur prostovoljnega dela.
Pri delu smo ugotovili, da je potrebno razreševati tudi nekatere probleme v socialnem okolju
uporabnikov in smo pogosteje vključevali prostovoljce, ki opravljajo družabništvo z
zasvojencem v njegovem lastnem socialnem okolju. To so družinski člani začutili kot
veliko pomoč v njihovi nemoči vodenja.
Sredstva:
prihodki

Znesek EUR

odhodki

Znesek EUR

MDDSZ

8.491,20

Stroški dela

8.817,58

ŠK KP

6.542,00

Materialni stroški

6.215,86

skupaj

15.033,20

skupaj

15.033,43

4. MATERINSKI DOM SOLKAN IN DOM KARITAS NA CESTI
Vsebina in namen: v program sprejemamo ženske in matere z otroki, ki so prišle v trenutno življenjsko stisko

zaradi ekonomsko socialna razmer, neurejenih družinskih razmer, so žrtve nasilja, ko ni več
neposredne ogroženosti, nosečnosti oz. rojstva otroka, neurejenih stanovanjskih pogojev,
deložacije. Uporabnice si v programu pridobijo možnost reševanja težke življenjske situacije
s pomočjo individualnega programa, ki ga skupaj z njimi izdelajo strokovne delavke. Z delom
na osebni ravni in nastali situaciji sledijo postavljenim ciljem, ter si tako omogočijo postaviti
nove temelje življenja.
Kraj in čas izvajanja programa: Materinski dom Solkan in Dom Karitas na Cesti, program
poteka neprekinjeno celo leto.
Izvajalci programa: Tanja Žorž, vodja programa, Katarina Deotto,

Maša Ferjančič in

Klementina Bajec strokovne delavke.
Uporabniki: ženske in njihovi otroci v različnih življenjskih stiskah. Št uporabnic v lanskem
letu:28. Veliko je tudi uporabnic, ki ne koristijo namestitev, ampak potrebujejo samo
svetovanje. V obeh domovih smo imeli 4668 nočitev preko leta.
Prostovoljci: v lanskem letu je bilo vključenih 25 prostovoljcev, ki so opravili 1175 ur
aktivnega prostovoljnega dela v programu.
Sredstva:
prihodki

Znesek EUR

odhodki

Znesek EUR

MDDSZ

92.863,67

Stroški dela

85.221,59

občine

9.134,14

Materialni stroški

30.746,38

donacija

1.600,00

FIHO

7.986,57

uporabniki

6.283,80

ŠK KP

6.001,49

skupaj

123.970,67

skupaj

123.970,67

5. VARNA HIŠA KARITAS ZA PRIMORSKO
Vsebina in namen: program varne hiše je namenjen ženskam in njihovim otrokom, ki zaradi različnih oblik

nasilja potrebujejo umik v varen prostor. Program se zaradi zagotavljanja varnosti izvaja na
tajni lokaciji, kar nam uspeva že šesto leto. Uporabnice in njihovi otroci pri nas najdejo
pomoč pri razreševanju kompleksne življenjske situacije povezane z nasiljem. S pomočjo
strokovnega dela gredo preko vseh mučnih sodnih postopkov, osebnih kriz, otrokovih težav
glede nastalih razmer, ter si postopoma utirajo pot v novo življenje.
Kraj izvajanja: program se kot rečeno izvaja na tajni lokaciji, kapacitete so premajhne, saj
imamo samo dve sobi s sedmimi posteljami.
Izvajalci programa: Milena Brumat, vodja programa, Maša Ferjančič, strokovna delavka
Št. uporabnic: v lanskem letu smo nastanili 16 uporabnic z otroki ter tako opravili 2028
nočitev.
Prostovoljci: 7 prostovoljcev je opravilo skupaj 211,75 ur prostovoljnega dela v letu 2011.
Sredstva:
prihodki

Znesek EUR

odhodki

Znesek EUR

MDDSZ

49.558,57

Stroški dela

54.541,13

Materialni stroški

13.151,58

skupaj

67.692,70

občine

7.372,90

FIHO

9.013,23

uporabniki

1.748,00

skupaj

67.692,70

Poročilo pripravila Milena Brumat, Zavod Karitas Samarijan

DRUGE KARITATIVNE SKUPINE
KRŠČANSKO BRATSTVO BOLNIKOV IN INVALIDOV
Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov (KBBI) je gibanje v Cerkvi na Slovenskem.
Delujemo na območju vseh šestih škofij. Gibanje vodimo bolniki sami. Povezujemo bolnike,
invalide, sodelavce in ljudi dobre volje.
Tako kot vsi se tudi mi radi med seboj srečujemo, povezujemo, obiskujemo… Za naše
dejavnosti potrebujemo pomoč dobrih ljudi, ki nam vedno velikodušno ponudijo svojo roko.
V koprski škofiji že vrsto let sodelujemo s Škofijsko karitas Koper in Karitas vipavske
dekanije. Letos pa so našim potrebam po prevozu in postrežbi prisluhnili še v Kraški
dekanijski Karitas.
Vsako leto se člani KBBI srečujemo v Vipavskem Križu. Bratje kapucini nam široko odprejo
vrata svojega domovanja. Novogoriški dekan g. Aleš Rupnik nas zbira okoli Gospodove mize
in daruje sv.mašo. Za prevoz naših članov iz primorske, kosilo in razvedrilo, ki nikoli ne
manjka, pa poskrbi Karitas. Ne smemo pa pozabiti še na mnoge druge odprte roke, ki nam
polepšajo dan.
Enkrat letno imamo celodnevno srečanje na Zaplani nad Vrhniko v Domu KBBI. Tudi tega
dogodka se člani iz Vipavske doline ne bi mogli udeležiti, če nam Karitas ne bi priskočila na
pomoč.
V Domu KBBI je lani gostovala lutkovna skupina Žar iz Ajdovščine. Stroške njihovega
prevoza je krila Karitas.
Iz vsega naštetega vsakdo lahko razbere, da je sodelovanje odlično in nujno potrebno. Tako si
preizkušeni bratje in sestre nabiramo moči za trenutke, ko smo sami in nemočni. S skupnimi
močmi delamo dobro za človeka in Boga.
Hvala za odprte dlani in čuteča srca. Članica KBBI Ljubica Zakovšek.

VERA IN LUČ
V skupinah Vere in luči se srečujemo lučke (osebe z duševno prizadetostjo), njihovi starši in
prijatelji. V letošnjem pastoralnem letu še vedno praznujemo 40. letnico svetovne Vere in luči,
na mesečnih srečanjih pa korenito razmišljamo o Jezusovih blagrih, ki so nam pot v življenje,
pot do tega, da postanemo resnični Glasniki veselja. Pripravljamo se na škofijsko romanje
vseh skupin v Biljano, ki bo v mesecu marcu, v maju pa bomo v namen praznovanja poromali
v Celje na drugo vseslovensko romanje.
Konec oktobra je v Oazi miru potekala vsakoletna Formacija, kjer smo se srečali vsi voditelji
skupin iz Slovenije, pregledali naše delo, se duhovno obogatili ter nabrali moči za naprej.
V decembru smo vsi praznovali prihod svetega Miklavža. Pri organizaciji tega projekta je
skupinam v koprski škofiji finančno pomagala Škofijska Karitas Koper. Hvaležni smo, da
lahko z vašo pomočjo decembrsko srečanje vsako leto pripravimo in je malce drugačno od
običajnih naših srečanj. Bog povrni!
V februarju Cerkljanska skupina pripravlja že tradicionalni dobrodelni koncert, od katerega
sredstva običajno namenijo lučkam, da se lahko udeležijo poletnih letovanj in duhovno
počitniških tednov. Vipavska skupina je v maju praznovala dvajseto obletnico delovanja. Tudi
ostale skupine v škofiji zelo dejavno in živo delujejo, se srečujejo.
V poletju 2011 smo uspeli pripraviti štiri duhovno-počitniške tedne: na Pohorju, v Kančevcih,
Soči in v Portorožu. Koprski Karitas velika hvala za vso izkazano pomoč in gostoljubje tako v
Soči kot v Portorožu.
Vera in luč je velik blagoslov, ki nam je bil dan od Boga prek Jeana Vanierja in Marie-Hélène
Mathieu, ki sta pred 40 leti pogumno povabila osebe z duševno prizadetostjo, njihove starše in
prijatelje na romanje v Lurd. Iz tega romanja je zrastlo gibanje, ki je sedaj prisotno v 81
državah po svetu in šteje 1612 skupin, v naši škofiji je vseh skupin 9. Iskrena hvala vsem, ki
nam pomagate, nas opogumljate in nam stojite ob strani.
ODGOVORA: Urška Čuk

GORIŠKA REGIJA
IME SKUPINE
Goriška skupina
Tolminska skupina

ODGOVORNI

KRAJ IN URA SREČEVANJ

Evgenija Prinčič Koncut
in Ana Živec
Nives Balog in Vera
Lapanja

Šempeter pri Gorici,
3. nedelja v mesecu ob 15.00
Tolmin,
4. nedelja v mesecu ob 14.00
Črni vrh,
2. nedelja v mesecu ob 14.00
Cerkno,
3. sobota v mesecu ob 15.00

Skupina Črni vrh

Ana Kavčič

Cerkno

Štefka Bašelj

ŠTEVILO
LUČK
35
24
16
25

ODGOVORNA: Helena Penko

KOPRSKA REGIJA
IME SKUPINE

ODGOVORNI

KRAJ IN URA SREČEVANJ

Obalna skupina

Kontakt:
Melita Mittendorfer

Pivška skupina

Helena Penko

Kraška skupina

Andreja Righetti

Vipavska skupina

Klara Hlad in
Lucija Gregorc

Skupina
Ilirska Bistrica

Alenka Kastelic

Dekani,
zadnja sobota v mesecu ob 15.00
Postojna,
3. nedelja v mesecu ob 14.00
Dutovlje,
3. nedelja v mesecu ob 14.00
Ajdovščina, VDC,
3. nedelja v meseccu ob 14.00
Ilirska Bistrica,
3. nedelja v mesecu ob 14.00

ŠTEVILO
LUČK

Odgovorni:
GORIŠKO PODROČJE: Urška Čuk, Predgriže 1, 5274 Črni vrh, 031/473-873,
urska.cuk@gmail.com
Goriška skupina: Evgenija Prinčič Koncut in Ana Živec, Snežeče 12, 5212 Dobrovo, 040-285-215
Tolminska skupina: Nives Balog, Idrija pri Bači 13, 5216 Most na Soči, 041-991-805
Skupina Črni vrh: Ana Kavčič, Zadlog 45, 5274 Črni Vrh, 031-224-227
Cerkno: Štefka Bašelj, Sedejev trg 5, 5282 Cerkno, 041-974-464
KOPRSKO PODROČJE: Helena Penko, Kal 48, 6257 Pivka, 051-855-234,
helena.penko@gmail.com
Kraška skupina: Andreja Righetti, Avber 45, 6210 Sežana, 031-341-517
Pivška skupina: Zlatko Ramič, Kolodvorska cesta 3, 6257 Pivka, zlatko100@gmail.com
Vipavska skupina: Klara Hlad, Vrhpolje 106, 5271 Vipava, 031-458-153
in Lucija Gregorc, Vilharjeva 24, 5270 Ajdovščina, 031-245-158
Obalna skupina: Melita Mittendorfer, Dekani 35a, 6271 Dekani, 041-821-724
skupina Ilirska Bistrica: Alenka
Kastelic, Dobropolje 6, 6250 Ilirska Bistrica, 041-293-191

14
19
9
37
20

STATUT ŠKOFIJSKE KARITAS KOPER
I.

TEMELJNE DOLOČBE

1.
Škofijska karitas Koper (v nadaljnjem besedilu ŠK) je cerkvena dobrodelna ustanova
Škofije Koper, ki jo je 6. 9. 1990 ustanovil koprski škof z namenom, da v Škofiji Koper in
navzven organizirano, načrtno in urejeno, udejanja bistveno razsežnost življenja in poslanstva
Cerkve – karitativno in socialno služenje sočloveku.
2.
ŠK je po zakoniku cerkvenega prava javna pravna oseba (kan. 116). ŠK ima status
pravne osebe civilnega oz. zasebnega prava. V skladu z zakonom o humanitarnih
organizacijah (Ur. l. RS 98/2003) se uvršča v register dejavnosti kot humanitarna in
neprofitna organizacija.
3.
ŠK deluje v skladu z veljavno slovensko zakonodajo in Zakonikom cerkvenega prava
ter po načelih evangeljske ljubezni, zajetih v družbeni in socialni nauk Cerkve.
4.
ŠK je na območju Škofije Koper hkrati Škofijska komisija za karitativne dejavnosti.
Kot taka deluje v Škofijskem pastoralnem svetu, ki usklajuje delovanje treh temeljnih
razsežnosti življenja in poslanstva Cerkve. V njem usklajuje pastoralne programe.
5.
ŠK dejavno sodeluje s Slovensko karitas. Prek nje sodeluje tudi z Mednarodno karitas
(Caritas Internationalis) in Evropsko karitas (Caritas Europa). Dejavno sodeluje v Slovenski
komisiji za karitativne dejavnosti. Sodeluje tudi z drugimi slovenskimi in tujimi
humanitarnimi organizacijami.
6.
Simbol ŠK je enakokraki križ, ki ima v vseh praznih poljih po tri stilizirane plamene
in je obenem mednarodni simbol Karitas. Žig ŠK je okrogel s polmerom 3 cm. V sredini je
znak plamenečega križa, ob robu pa v krogu napis Škofijska karitas Koper.
7.
Sedež ŠK je v Solkanu, Skalniška 1.

II.

CILJI IN NALOGE

8.
Cilj Škofijske karitas je uresničevanje vizije karitas – civilizacija ljubezni, to je svet
kjer prevladujejo pravica, mir, resnica in solidarnost; kjer je dostojanstvo človeka, narejenega
po božji podobi na prvem mestu; kjer izginjajo izključevanje, diskriminacija, nasilje,
nestrpnost, in revščina razvrednotenega človeka; kjer se zemeljske dobrine delijo med vse;
kjer je stvarstvo varovano in zaupano v dobro naslednjim rodovom; kjer vsi ljudje, posebno
najbolj revni, potisnjeni na rob in potlačeni najdejo upanje in se napolnijo z močjo za dosego
polnosti njihove človečnosti, kot dela skupnosti.
9.
Cilju se ŠK bliža tako, da uresničuje naslednje naloge:
načrtuje, organizira, preverja, spodbuja in povezuje karitativno delo fizičnih in pravnih
oseb na vseh ravneh Škofije Koper;
Sama in v sodelovanju z drugimi karitativnimi združenji in ustanovami odkriva vzroke
sodobnih stisk in uboštvo ter jih preprečuje;
spodbuja in povezuje karitativno delovanje v dekanijah, župnijah, katoliških gibanjih,
društvih, združenjih in skupinah;

spodbuja čut za služenje;
poglablja, predlaga in preverja teološke, moralne, pastoralne in socialne motive
služenja;
daje prednost tistim, ki so po nauku evangelija ubogi, mali in zapuščeni;
skrbi za osebno in strokovno oblikovanje prostovoljcev in poklicno zaposlenih, ki
delujejo v Karitas;
predlaga, spremlja in preverja socialno zakonodajo;
pomaga pri ustanavljanju manjkajočih socialnih ustanov. Po pravilu z njimi ne
upravlja.
zbira sredstva in materialno pomaga ogroženim posameznikom, družinam in skupinam
doma in v tujini, posebno v primeru naravnih in drugih nesreč.

III.
VODSTVO
10.
ŠK vodijo:
a.
Predsednik ŠK
b.
Občni zbor ŠK
c.
Ravnatelj ŠK
d.
Tajništvo ŠK
e.
Strokovni svet ŠK
f.
Odbori
g.
Nadzorni odbor
11.
Predsednik ŠK je ordinarij Škofije Koper, ki ŠK tudi vodi. Predseduje občnemu zboru
ŠK ali za to imenuje svojega zastopnika. Imenuje ravnatelja ŠK po posvetu s Tajništvom ŠK
in ŠPS, imenuje člane Tajništva ŠK (v nadaljevanju TŠK) ter imenuje nadzorni odbor.
12.
Občni zbor ŠK sestavljajo voditelji ŽK in DK oz. OK ali njihovi namestniki, člani
TŠK in predstavniki ustanov, društev, združenj organizacij in gibanj, ki karitativno delujejo v
krajevni Cerkvi.
Občni zbor skliče enkrat letno ravnatelj. Predseduje mu ordinarij ali njegov zastopnik. Občni
zbor preverja, sprejema in potrjuje: letno poročilo; program dela; proračun in zaključni račun
in poročilo nadzornega odbora.
13.
Ravnatelj ŠK vodi delovanje in tekoče poslovanje ŠK; njegove naloge so:
vodi in usmerja delo pisarne ŠK;
skrbi za pastoralno razsežnost Karitas;
skrbi za izvajanje programa sprejetega na občnem zboru;
sproti in na pregleden način seznanja predsednika ŠK z delovanjem in načrti ŠK;
za občni zbor pripravi poročilo o delu ŠK;
zastopa ŠK v škofijskih in medškofijskih telesih ter v družbi;
vodi TŠK, usklajuje in spodbuja delo odborov;
ob kriznih razmerah doma in v svetu začenja in usklajuje akcije za reševanje teh
kriznih razmer;
skrbi za stike in sodelovanje z državo in njenimi ustanovami, z nevladnimi
organizacijami ter z mediji;
skrbi za pridobivanje sredstev.

Mandat Ravnatelja ŠK traja pet let. Dobi lahko dva mandata zaporedoma.
14.
Tajništvo Škofijske karitas:
usmerja delovanje ŠK v evangeljskem in pastoralnem duhu;
usklajuje in spodbuja delo odborov;
pripravlja program dela ŠK;
odloča o sistemizaciji delovnih mest znotraj ŠK;
načrtuje, spremlja in preverja delovanje ŠK;
skrbi za namensko porabo sredstev;
sprejema pravilnik o ravnanju s finančnimi sredstvi.
TŠK na predlog ravnatelja imenuje ordinarij. Sestavljajo ga ravnatelj, voditelji odborov in
drugi člani. Na prvi seji izberejo namestnika ravnatelja in zapisnikarja. TŠK ima sejo najmanj
štirikrat letno, ravnatelj pa jo mora sklicati tudi na predlog ordinarija ali navadne večine
članov. Mandat članov TŠK traja pet let, dvema tretjinama članov pa se lahko podaljša še za
eno mandatno obdobje. Če nekdo brez razloga trikrat manjka na seji, mu članstvo v TŠK
ugasne. Seje TŠK so sklepčne če se jih udeleži najmanj polovica članov. Sklepi TŠK
postanejo veljavni, ko zanje glasuje navadna večina članov. Za posamezne naloge lahko TŠK
ustanovi posebne delovne skupine. Za to izbere sodelavce tudi izven svojega članstva.
15.
Strokovni svet imenuje ravnatelj ŠK po posvetovanju s TŠK. Je posvetovalno telo
ravnatelja ŠK. Daje mnenje k programom ŠK, jih sprejema in strokovno vodi. Sestavljajo ga
ravnatelj, in strokovnjaki s področja delovanja ŠK (Teologije, socialnega varstva ipd.)
16.
V ŠK delujejo odbori:
za raziskovanje in obveščanje,
za oblikovanje
za spodbujanje prostovoljnosti
za svetovanje,
za deviantnost,
za bolnike, invalide in drugače prizadete,
za materialno pomoč.
TŠK po potrebi ustanovi še druge odbore.
Odbori načrtujejo in po uskladitvi v TŠK izvajajo delo ŠK na posameznih področjih
delovanja. Voditelje odborov na predlog TŠK imenuje ordinarij.
Odbori so sestavljeni tako, da je zagotovljena strokovnost njihovega dela, pokritost področij
dela posameznega odbora, ter pokritost ozemlja škofije. Da bi se zagotovilo sodelovanje vseh
karitativnih subjektov znotraj škofije v odborih, ki pokrivajo dejavnost drugih cerkvenih
karitativnih organizacij, v odborih sodelujejo tudi predstavniki le-teh. Podrobnejši obseg
nalog in delovanja posameznih odborov si ti določijo sami.
17.
Nadzorni odbor imenuje ordinarij. Sestavljajo ga osebe izven ŠK. Najmanj enkrat
letno pregleda pravilnost poslovanja ŠK in o svojih ugotovitvah poroča ordinariju in občnemu
zboru.
IV.

SREDSTVA ZA DELOVANJE

18.

ŠK v okviru svojega poslanstva razpolaga s sredstvi, ki jih prejema:

Od cerkvenih ustanov ter ŽK, DK oz. OK,
od darov posameznikov, skupin, podjetniških družb, fondacij, organizacij, itd., doma
in v tujini,
od rednih in izrednih namenskih nabirk,
iz zapuščin in volil,
s storitvami prostovoljcev,
s subvencijami javnih služb,
s kulturno-dobrodelnimi prireditvami,
z opravljanjem lastne dejavnosti,
s prispevki drugih Karitas, organizacij, društev ter oblastnih in upravnih organov.
z drugih virov
19.
ŠK ima pravico, da sredstva zavrne, če njihov izvor ali namen darovalca ni v skladu z
vrednotami Karitas. ŠK v skladu s cerkvenim in civilnim pravom samostojno razpolaga z
denarjem in nepremičninami. Namenska sredstva posreduje čimprej za namene, za katera so
bila pridobljena. ŠK sproti in na pregleden način seznanja javnost o upravljanju z denarjem in
drugimi sredstvi. V primeru, da ŠK preneha z delovanjem vse njeno premoženje preide v last
Škofije Koper, ki ga porabi v dobrodelne namene.

V.

KONČNA DOLOČBA

20.
Ta statut začne veljati, ko ga z dvotretjinsko večino sprejme TŠK in potrdi ordinarij. Z
dnem potrditve tega statuta preneha veljati stari statut. Enak postopek kot za uveljavitev tega
statuta velja tudi za njegovo spreminjanje in dopolnjevanje.
Ta statut je sprejelo Tajništvo ŠK in ga je potrdil ordinarij dne 4. julija 2005; št. 613/05.

Jožef Koren, kancler
koprski škof

Metod

Pirih,

ETIČNA NAČELA V KARITAS
1. Etičnost - "zrcalo" ravnanja sodelavcev Karitas
Pri služenju posamezniku, družini, skupini, družbi se sodelavci Karitas v duhu evangelija
ravnajo po načelih etičnosti - obče dobrega.
2. Prostovoljnost - posebna kvaliteta in odlika karitativnega dela
Prostovoljno delo je osnovno načelo Karitas. Prostovoljci, honorarni in redno zaposleni
sodelavci, si prvenstveno prizadevajo za pomoč človeku v stiski in ne za finančno, pohvalno
ali statusno nagrado za svoje prizadevanje.
3. Pomoč drugemu v stiski je samopomoč v osebni rasti
Sodelavci Karitas se zavedajo, da karitativno delo ni le nenehno dajanje ljudem v stiski,
ampak obenem tudi učenje po človeški, strokovni, krščanski strani. Služenje bližnjemu je
pogojeno s pozitivnim odnosom do sebe in svojega dela, saj ljubezni do bližnjega ni v
polnosti brez ljubezni do sebe.
4. Dolžnost stalnega izpopolnjevanja
Sodelavci Karitas se zavedajo nujnosti stalnega osebnostnega in strokovnega izobraževanja.
Udeležujejo se usposabljanj, ki jih pripravlja Karitas, Cerkev, družbene in državne institucije.
5. Sodelovanje in medsebojna pomoč sodelavcev Karitas
Sodelavci Karitas kot bratje in sestre v Kristusu gojijo čut in sposobnost sprejemanja različnih
darov in poti služenja, spoštujejo znanje in izkušnje drug drugega, si medsebojno pomagajo in
usklajujejo svoje delo v korist tistih, ki potrebujejo pomoč.
6. Sprejemanje različnosti prosilcev pomoči
Sodelavci Karitas pomagajo posamezniku, družini, skupini ne glede na biološke, osebnostne,
statusne, nacionalne, verske, ideološke in politične razlike. Vse osebe, potrebne materialne,
duhovne ali duševne pomoči, sprejemajo takšne, kot so in se pri delu z njimi opirajo na
pozitivne strani njihovega življenja.
7. Spoštovanje človekove enkratnosti in dostojanstva
Ob nudenju pomoči ljudem v stiski sodelavci Karitas varujejo dostojanstvo, zasebnost, osebno
psihofizično in duhovno integriteto in individualnost posameznika, upoštevajo njegovo
kulturo in vrednote. Varujejo njegove zaupne podatke in spoštljivo govorijo o njem tudi v
njegovi odsotnosti.
8. Pomoč ljudem v stiski je vzgoja za samostojnost in samopomoč
Sodelavci Karitas pomagajo ljudem v stiski k čim večji samostojnosti. Pri tem upoštevajo
njihovo telesno in duševno zdravje. Človeško, strokovno, čustveno vežejo prosilca nase do te
mere, da je to v korist njegove duševne stabilnosti.

9. Prednostna naloga - nepokrite socialne stiske
Sodelavci Karitas odkrivajo na svojem območju nove socialne stiske in javnost, predvsem
državne socialne ustanove nanje opozarjajo ter predlagajo možne rešitve. Po svojih močeh in
sposobnostih pomagajo in sodelujejo v širšem družbenem procesu pomoči.
10. Zaščita šibkih osebnosti v javnosti
Sodelavci Karitas varujejo posameznike, skupine ali družine pred neustreznim
obravnavanjem, razgaljanjem in možnimi zlorabami v medijih in javnosti. Informacije morajo
ščititi zasebnost in koristiti posamezniku, skupini ali družini ter omogočiti nemoten potek
pomoči.
11. Varovanje dobrega imena Karitas
Sodelavci Karitas si prizadevajo za spoštljive in prijazne odnose med seboj, morebitne
nesporazume ali spore urejajo osebno in v duhu evangelija. Obsojajo obrekovanje in
omalovažujoče govorjenje o drugih sodelavcih. Vedno varujejo dobro ime Karitas.

PRAVILNIK O KRITERIJIH ZA MATERIALNO POMOČ
SOCIALNO OGROŽENIM DRUŽINAM IN POSAMEZNIKOM
1.
Družinam in posameznikom, ki bivajo na ozemlju Koprske škofije in iz različnih
vzrokov zaidejo v materialno stisko, Karitas načeloma pomaga s hrano in osebnimi predmeti,
izjemoma tudi denarno (plačilo računov za nujne življenjske stroške, npr. elektrika, voda,
dodatno zdravstveno zavarovanje…).
2.
Pomoč se dodeli na podlagi:
prošnje družine ali posameznika,
predloga župnijske Karitas ali župnije,
predloga državnih institucij (šole, centrov za socialno delo…) in nevladnih
organizacij.
3.
Pomoč Karitas mora biti hitra in učinkovita in mora teči vzporedno z urejanjem drugih
pravic.
4.
Pred dodelitvijo pomoči, je potrebno poiskati vse možne oblike druge pomoči, do
katerih je prosilec upravičen.
Karitas v mreži pomoči sodeluje z drugimi organizacijami in ustanovami (centri za
socialno delo, zavodom za zaposlovanje, zavodom za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje…).
5.
-

Pomoč se dodeli:
enkratno (nesreča ali drugi izredni dogodki),
priložnostno (na začetku šolskega leta, ob nabavi ozimnice, v času zdravljenja..)
za daljše časovno obdobje.

6.
Do enkratne pomoči je upravičen-a družina ali posameznik, ki se ji/mu je zaradi
nesreče ali drugega izrednega dogodka bistveno poslabšal materialni položaj.
Do občasne pomoči je upravičen-a družina ali posameznik, ki sicer ne izpolnjuje pogojev do
prejemanja pomoči za daljše časovno obdobje, vendar se je zaradi izrednih stroškov znašel v
materialni stiski.
Do pomoči za daljše časovno obdobje je upravičen-a družina ali posameznik, če vsi dohodki
in prejemki ne presegajo 150 EUR na družinskega člana in 200 EUR na gospodinjstvo.
Pomoč se lahko dodeli družini in posamezniku tudi v primeru, da presega cenzus iz tretjega
odstavka tega člena, če živi v težkih materialnih in socialnih okoliščinah, na katere sam-a ne
more vplivati in zaradi katerih ima dodatne stroške (bolezen, invalidnost…)

7.
Upravičenost do enkratne pomoči v višini do 20 EUR presoja član odbora za
materialno pomoč, na katerega se prosilec obrne.
Upravičenost do ostale pomoči v višini do 200 EUR presoja tajništvo dekanijskega oz.
območnega odbora za materialno pomoč.
Upravičenost do višine pomoči nad 200 EUR presoja celoten dekanijski oz. območni odbor za
materialno pomoč, pri čemer se je dolžan pri pomoči, ki presega 1.000 EUR posvetovati s
tajništvom škofijskega odbora za materialno pomoč.
Pri pomoči, ki presega zmogljivost dekanijske ali območne Karitas, član dekanijskega oz.
območnega odbora za materialno pomoč vzpodbudi prosilca, da naslovi prošnjo na Škofijsko
karitas. Pisno mnenje o upravičenosti prošnje poda tajništvo dekanijskega oz. območnega
odbora za materialno pomoč in skupaj s kopijo dokumentacije (osebne mape) prosilca pošlje
na Škofijsko karitas.
Pri pomoči, ki presega 2.000 EUR odloča Tajništvo škofijske karitas.
8.
Upravičenost do občasne in pomoči za daljše časovno obdobje vsaj enkrat letno
preveri telo, ki je pomoč odobrilo.
9.
Vse oblike pomoči, ki jo daje Karitas, morajo biti naravnane tako, da prejemnika
vzpodbujajo k dejavnemu soočanju s stanjem, ki ga je privedlo v stisko.
Pomoč Karitas naj bo vedno pomoč za samopomoč.
10.
Ta Pravilnik je bil sprejet na seji Tajništva škofijske karitas Koper dne 18. junija 2003
in na seji Odbora za materialno pomoč dne 20. junija 2003 in stopi v veljavo s 1. julijem
2003; dopolnjen in usklajen s denarno valuto je bil na seji Odbora za materialno pomoč,
9.3.2007 in potrjen na seji TŠK 8.3.2007.
Jožica Ličen, voditeljica Odbora za MP

Matej Kobal, ravnatelj ŠK

Letni program dela ŠK Koper za l. 2012
Program
Delovanje ŠK

Stroški stavb
Osebni dohodki
Drugo delovanje
pisarne in
zaposlenih
Delovanje TŠK

Program
Uresničevanje
strateškega načrta

Uresničevanje
strateškega načrta
2011-16 v skladu s
sprejeto časovnico

Odbor

Program

Za raziskovanje in
obveščanje –
obveščanje

Zapisniki TŠK in
odborov informacije po pošti
in e-pošti
Objave v žarku

Posodabljanje
spletne strani,
obvestila vrnet
Poročilo za občni
zbor ŠK
Poročilo za občni
zbor OK, DK
Zgibanka za postni
čas
Sporočila za medije
in dogovarjanje
Koledarček
dejavnosti
Zgibanka

Pričakovani
rezultati
Poravnani so stroški:

Odgovorni

Roki

Ljudmila Boltar
Ljudmila Boltar
Ljudmila Boltar

sproti
sproti
sproti

Ljudmila Boltar
Matej Kobal

sproti
mesečno

Pričakovani
rezultati
Izboljšanje dela ŠK

Odgovorni

Roki

Matej Kobal
Člani TŠK

V skladu s
časovnico

Pričakovani
rezultati
Večja obveščenost
po terenu

Odgovorni

Roki

Jožica Ličen
Voditelji odborov

mesečno

Info o programih in
dogodkih

Jožica Ličen

Informiranost
javnosti o našem
delu
Informiranost
zainteresiranih o
našem delu

Jožica Ličen

Mesečno
(do 20. za
prih.mesec)
Sproti po dogodkih
Preverba vseh strani

Matej Kobal

Konec februarja

Info o OK, DK
Opozarjanje javnosti
na »dobrodelno«
razsežnost posta, +
zbrana sredstva
Informiranost
javnosti o našem
delu
Obveščenost,
načrtovanje
Promocija v Tednu
Karitas

Jožica Ličen
SK, Jožica Ličen

Konec februarja
Pred postom

Jožica Ličen

Sproti ob dogodkih

Matej Kobal,
Jožica Ličen
Jožica Ličen

XII

10 sej

XI

Odbor

Program

Odbor za
oblikovanje –
redno oblikovanje

Brošura za
oblikovanje
Romarski dan
Postojnska DK
Udeležba na
seminarju SK
Romanje
sodelavcev
Razna predavanja
Duhovne obnove

Odbor

Program

Odbor za
oblikovanje –
Teden karitas

Osrednja prireditev
- Zemono
Romanje na
Ponikvo
Dan odprtih vrat
Nedelja karitas
Dobrodelni koncert
PNC, 10. obletnica
Svetovni dan
prostovoljcev

Odbor za svetovanje Program
Srečanje odbora

Pričakovani
rezultati
Oblikovanje
prostovoljcev

Roki

Voditelj OO

sproti

Večja povezanost
prostovoljcev,…
Usposobljenost
udeležencev za
pripravo na TK
povezanost, molitev

Ljudmila Boltar

X

Jožica Ličen

VIII

(glede na temo)
Duhovna formacija
udeležencev

Voditelji DK
Voditelj OO
Jožica Ličen

sproti
2x

Pričakovani
rezultati
Predstavitev dela in
praznovanje

Odgovorni

Roki

Jožica Ličen

Konec XI

Večja povezanost
sodelavcev
Predstavitev dela DK
Predstavitev dela žup
občestvom
Predstavitev PNC

Voditelji DK

Teden karitas

Voditelji DK
Voditelji DK, ŽK

TK
XII.

Alenka Hvalica,
Tanja Bratina
Matej Kobal

26.11.

Promocija
prostovoljstva

2. VI

Pričakovani rezultati Odgovorni
Začetek sistematičnega Bogdan Žorž
dela na področju
svetovanja

Pomoč za
Usposabljanje
samopomoč,
sodelavcev
120-urni seminar
Srečanje nekdanjih
Boljše delo, večja
udeležencev 120 urnih zadovoljnost
seminarjev

ZAVOD
KARITAS
SAMARIJAN

Odgovorni

Bogdan Žorž

5. XII.

Roki
2. IV. in 1.X.

Začetek v oktobru

Bogdan Žorž
Koordinator srečanja Maj
Jožica Ličen
september

Delo na področju
odvisnosti
Program Pomoč
odvisnikom in
njihovim svojcem:
Individualna
svetovanja: na dveh

Pomoč pri socialni
rehabilitaciji,
reintegraciji,
izboljšanje odnosov
v družini, boljša

Milena Brumat,
Elza Čehovin,
Ana Marija
Remiaš, Silva
črnigoj

Celo leto

lokacijah (Solkan
oz Ajdovščina in
Bertoki),

samopodoba, osebna
rast in razreševanje
osebne problematike

Preventivna
dejavnost:
izobraževanja
prostovoljcev na
temo različnih
odvisnosti,
preprečevanja,
posledic…,

Izobraževanje,
usposabljanje in
animacija
prostovoljcev in
sodelavcev za
preventivno delo na
področju raznih
odvisnosti,
pridobivanje novih
prostovoljcev,
Pomoč staršem pri
kvalitetni vzgoji,
preprečevanju
nastanka odvisnosti,

okrogle mize,
predavanja,

izdaja
informativnega
gradiva

ZAVOD
KARITAS
SAMARIJAN

Odbor za
deviantnost –
pomoč
brezdomcem

Svetovalnica
Priprave za
organiziranje
svetovalnice z
namenom
svetovanja ljudem v
stiski;
Individualna
svetovanja,
internetna
svetovanja

Informiranje javnosti
o problematiki
odvisnosti, večja
osveščenost,
prepoznavnost
Individualna pomoč
ljudem v
najrazličnejših
stiskah; osebni,
družinski, duhovni,
zdravstveni,
ekonomski,
finančni…

Strokovnjakiprostovoljci,
Milena Brumat

Celo leto

Pomoč, svetovanje
prostovoljcem pri
njihovem delu z
uporabniki

Program

Pričakovani
rezultati

Odgovorni

Roki

Koordiniranje,
izvajanje programa
pridobivanje
sredstev,
povezovanje z
drugimi
institucijami in
organizacijami, tudi
znotraj
koordinacijske
skupine

Program je
strokovno
koordiniran,
uporabniki so deležni
strokovne pomoči,
povezani smo v
mrežo organizacij na
nacionalni ravni

Darja Zver
Matej Kobal

Celoletno

Zagotavljanje
možnosti za
higienski sklop,
zagotavljanje
hladnega obroka
hrane, spremljanje
uporabnikov pri
urejanju statusa
Psihosocialna
podpora, krepitev
prostočasnih
dejavnosti
brezdomcecv
Strokovna pomoč
uporabnikom pri
uveljavljanju
socialno varstvenih
pomoči in urejanju
osebnih statusov

Zagotavljanje
materialnih pogojev
za izvajanje
programa (potni
stroški, telefon,
pošta, stroški
povezani z opremo
programa)

Odbor

Program

Odbor za
deviantnost –
Preventivni
programi Soča

Letovanje
sodelavcev
Oddaja prostorov
skupinam s socialno
pastoralno vsebino

Poletni tabor Otrok
iz posvojitve in IOK
Počitnice družin
Popoldne na Cesti

pPivki

Uresničevanje
zastavljenih ciljev
programa
(povečevanje
prehrambene in
higienske
osveščenosti
uporabnikov in
drugih)
Socializacija, učenje
komunikacije in
socialnih veščin,
druženje, koristna
izraba prostega časa,
računalniško
opismenjevanje
Pridobitev finančnih
virov,
uveljavljanjepravic,
ki so pogojene s
stalnim
prebivališčem (os.
dokumenti, den. soc
pomoč, zdr. zav., ...)
Zagotovljen prostor
za izvajanje
programa, drugi
pogoji

Darja Zver
Franc Valentin
prostovoljci

Celoletno

Darja Zver
Franc Valentin
prostovoljci

Celoletno

Darja Zver
Franc Valentin

Celoletno

Darja Zver
Matej Kobal

Celoletno

Pričakovani
rezultati
Večja povezanost
sodelavcev
Podpora skupinam

Odgovorni

Roki

Matej Kobal
Pavla Brec
Matej Kobal

4.7-8.7.

Možnost letovanja,
socializacija otrok
Nadgraditev
programa
Nadgraditev
programa

Tanja Bratina

9.-15.7

Franica Grmek
Alenka Hvalica,
Tanja Bratina

24. -29.VI.

Zagotovljeni so
osnovni pogoji za
izvajanje programa

Sončna pesem, Vera
in Luč, Talita kum,
Skavti,...

Odgovorni

Roki

Delovanje PNC,
PVT, PNS, PVP

Pričakovani
rezultati
Socializacija
udeleženih, učna
pomoč, krepitev
prostovoljne drže pri
mladih

Alenka Hvalica
Bogdan Žorž

Stalno

Širjenje programa

1 nova lokacija

Oktober 2012

Poletni tabor
udeležencev
programa

-»-

Alenka Hvalica,
Bogdan Žorž
Alenka Hvalica,
Tanja Bratina,
Bogdan Žorž

Svetovalnica za
otroke in starše
Šola za starše

Svetovalna pomoč
staršem in otrokom
Pomoč staršem pri
kvalitetni vzgoji

Bogdan Žorž

tedensko

Izobraževanje
animatorjev za šolo
za starše
Priprava priročnika
za animatorje za
šolo za starše

Pomoč staršem pri
kvalitetni vzgoji

-''-

Pomoč animatorjem
pri izvajanju

-''-

Odbor

Program
Počitnice otrok –
Portorož

Odgovorni
llllLičen
Franica Grmek

Roki

Odbor za
deviantnost –
preventivni
programi

Pričakovani
rezultati
-omogočiti 7.dnevne
počitnice otrokom iz
soc. Ogroženih
družin s socialno
preventivno vsebino
omogočiti 7.dnevne
počitnice soc.
Ogroženih družin s
socialno preventivno
vsebino

Franica Grmek

VI

Individualno
družabništvo za
starejše

Obiski starejših ljudi
najmanj enkrat
tedensko

Elza Čehovin,
Klementina Bajec,
usposobljeni
prostovoljci

Preko celega leta

Medsosedska pomoč
Organiziranje mreže
pomoči v sodelovanju
z druž. člani

Nudenje psihosocialne
podpore,
zadovoljevanje potreb
starejših na soc. in
materialnem področju
Voščilnice,
Romanje bolnikov na
Brezje
Zmanjševanje
osamljenosti, obeležje
praznikov,

Prostovoljci Karitas in
sosedje, znanci
prijatelji

Občasno in redno po
potrebi starejših in
bolnih

Jožica Ličen in
Voditelji OK, DK

Dvakrat letno
Junij

Prostovoljci Karitas

Skozi vse leto

Odbor

Program

Odbor za
deviantnost –
Preventivni
program
POPOLDAN NA
CESTI

Počitnice družin
Portorož

Odbor za stare in
bolne

Obiski starejših

N. Ličen, J. Ličen,
A.Hvalica, I.Čermel

VI

Počitnice starih in
bolnih Portorož

ZAVOD
KARITAS
SAMARIJAN
4 medgeneracijski
centri: Ilirska
Bistrica, Slap pri
Vipavi, Cesta pri
Ajdovščini, Nova
Gorica-Solkan

Omogočanje letovanja
starejšim, bolnim ter
starejšim
prostovoljcem Karitas

Usposobljeni
prostovoljci, Ivanka
Fonda, Meta Allegro,
Sonja Širič
Milena Brumat

september

Povezovanje vseh treh
generacij z namenom
kvalitetnega
preživljanja prostega
časa in opolnomočenje
za kakovostno starost,
Rušenje stereotipov
glede domske vzgoje,
Prepoznavanje
bogastva izkušenj tretje
generacije,
Učenje
medgeneracijske
komunikacije in
socialnih veščin.
Usposabljanje
prostovoljcev za
preventivno delovanje
z namenom
zmanjševanja posledic
padcev v starosti
Ozaveščanje teme o
lastnem odnosu do
bolezni in umiranja,
skrb za hudo bolnega
doma, procesi
žalovanja.
Pridobivanje in
usposabljanje
prostovoljcev za
vodenje
medgeneracijskih
skupin in družabništvo
za starejše

Klementina Bajec ,
Elza Čehovinkoordinatorki,
usposobljeni vodje
samopomočnih
skupin
Prostovoljcipredstavniki vseh treh
generacij, gostjestrokovnjaki in
animatorji.

Preko celega leta

Klementina Bajec

Jesen

Učne delavnice
Slovenskega društva
Hospic iz Ljubljane

Jesen

Klementina Bajec v
sodelovanju z
Inštitutom Antona
Trstenjaka, Ljubljana

Večkrat mesečno
preko celega leta v
DK Nova Gorica

Usposabljanje in
animacija mlajših za
delo s starejšimi,
vključevanje starejših v
dejavnosti za otroke,
mladostnike z
namenom prenašanja
izkušenj, običajev,
duhovnih vrednot,
vključevanje v
pastoralo mlajših,
Učenje računalništva in
uporaba interneta
Nudenje psihosocialne
pomoči in potrebnih
informacij, svetovanje

Ljubica Ženko, Urška
Žgur, Meta Žgur,
Ivica Vidmar

Preko celega leta

Elza Čehovin,
Klementina Bajec

Klic na št. 031 666
321 po objavljenem
urniku.

Programi
medgeneracijskega
središča Samarijan
Samopomočne
medgeneracijske
skupine;
Ustvarjalne medg.
delavnice
Izvajanje različnih
oblik družabništva
Predavanja in
delavnice z medg.
temami
Pogovori na temo
pastorale starejših

Preprečevanje
padcev v starosti

Preprečevanje padcev
v starosti, skupine
starejših z 10 srečanji

Žalovanje,
paliativa

Minljivost uči živeti,
5 učnih delavnic

Usposabljanje
prostovoljcev za
individualno
družabništvo in za
voditelje
medgeneracijskih
skupin
Mladi za starejše,
Starejši za mlajše

Usposabljanje 24
prostovoljcev iz
katerega bodo zrasle
12 medgeneracijskih
skupin za samopomoč

Samarijanov
telefon za starejše

Program za
zmanjševanje socialne
izključenosti starejših,

Usposabljanje
srednješolcev in
študentov za
prostovoljno delo s
starejšimi, ustvarjalne
delavnice, obeležja
različnih dogodkov.

Celo leto

Strokovni
seminar:
Medgeneracijskeg
a središča
Samarijan ob
mednarodnem
dnevu
Medgeneracijske
solidarnosti
Intervizijski
skupini za 45
prostovoljcev v
Ajdovščini in
Solkanu
Obeležja
pomembnih
dnevov

Medgeneracijski
tabor Soča

Odbor za
materialno pomoč
– pomoč doma

psihosocialna
podpora, informiranje
o materialnih in
socialnih pravicah
Enodnevni seminar za
širšo strokovno
javnost

po telefonu, starejšim,
ki doživljajo nasilje

Obravnava konkretnih
in aktualnih primerov
prostovoljcev

Spremljanje
prostovoljnega dela s
starejšimi in
razbremenjevanje
prostovoljk

Svetovni dan
osveščanja o nasilju
nad starejšimi,
Izdaja priložnostne
zloženke, sv. maše na
treh krajih: Solkan,
Tolmin, Koper, pred
sv. mašo pogovor in
pričevanja

Ozaveščanje javnosti o
različnih oblikah
nasilja nad starejšimi

Svetovni dan
starejših, promocija
spoštovanja in skrbi
za starejše

Ozaveščanje in
srečanje vseh generacij,
4ih Medgeneracijskih
centrov in
samopomočnih skupin
Učenje
medgeneracijske
komunikacije in
socialnih veščin in
prijetno, doživljajsko
aktivno
medgeneracijsko
druženje.

Aktivno nekajdnevno
medgeneracijsko
druženje v Domu
Karitas Soča

Delavnice na temo
medgeneracijske
solidarnosti, ki jih bodo
vodili zunanji
sodelavci

Jeseni

Elza Čehovin,
Klementina Bajec

Vsak tretji torek preko
celega leta v
Ajdovščini, v Solkanu

Oktober

Klementina Bajec,
usposobljena ekipa
prostovoljcev

Dva termina, junij in
juliju 2012

Sklic odbora,
informiranost

Enotni kriteriji,
Enotno vodenje
evidenc in razprava o
problematiki,
potrdila v zvezi s
hrano EU

Jožica Ličen in
Člani odbora za MP

Marec, junij,
September,
december

Pomoč šolarjem in
otrokom

Nabava zvezkov
Boni
Topli obrok, stroški
v zvezi s šolanjem,
položnice

Jožica Ličen

Junij - september

Franica Grmek
1.9. in sproti

Pomoč družinam

Posvojitev na
razdaljo 300 otrok

Mili Boltar
Jožica Ličen

Nabava HRANE ŠK

Jožica Ličen

Higienski material

sproti

Marec, september,
november

Hrana EU
Tri dobave v CS in
dokumentacija za
prevoz v 13 centrov
Karitas (RM)

april,
junij
september

Notranja kontrola
RM) Vodenje
evidenc in poročanje

Ljuba Soban
Jožica Ličen,

Denarna pomoč
osebam oz.
družinam pri
stroških, ki so nujni

Franica Grmek,
Jožica Ličen

stroški delovanja
odbora, (vrednost
programa – 500.000
EUR brez
prostovoljnega .dela)

Matej Kobal,
Jožica Ličen,
Mili Boltar

sproti

Posočje

Log pod Mangartom

Matej Kobal
Mili Boltar
plačilo anuitet

Mili Boltar

Pomoč skupinam –
Pomoč pri izvedbi
tabori (Karitas- Soča) programa (Hrana,
higienski material,
hrana iz EU)

Jožica Ličen

Pomoč drugim
skupinam (tabori,
vera in luč, skavti..

Pomoč pri izvedbi
programa
Hrana iz EU, hrana
ŠK na podlagi
prošnje

Jožica Ličen

ZAUPANJE

pomoč
posameznikom in
družinam s ciljem
razvojne pomoči

Franica Grmek,
Jožica Ličen

Glede na rešene
prošnje Teh. pisarn
Sproti

Junij - avgust

Junij - avgust

sproti, glede na
predloge ŽK, DK,
OK, OMP in TŠK

Odgovorni

Za srce Afrike,

Pričakovani
rezultati
Pomoč centru , kjer
deluje misijonar
Danilo
Lisjak

BIH – Streha nad
glavo

Zbrana sredstva
Obnovljena hiša

Jožica Ličen
Matej Kobal

Post,
avgust

BIH – posvojitev na
razdaljo

80 otrok
animacija veroučnih
skupin in šol

Jožica Ličen
Matej Kobal
Mili Boltar

Sproti, post

Odbor

Program

Pričakovani
rezultati

Odgovorni

Roki

Odbor za
materialno pomoč
– zbiranje
Akcije:

- Postna akcija

Osveščanje in
zbiranje sredstev

Post
Maj – avgust

- Otroci nas
potrebujejo – Da bo
korak v šolo vesel

Večja povezanost s
SK, šolami,
trgovinami

Jožica Ličen
+
Odbor za
oblikovanje in
odbor za mat.
pomoč

- Namenska pomoč

Zgibanka, spletna
obvestila in
pridobivanje več
darovalcev

Odbor

Program

Odbor za
materialno pomoč
– pomoč tujini

- Pomagam pomagati
- Posvojitev na
razdaljo
- Umetniki za karitas

Kolonija, katalog
in10 prodajnih
razstav

- Dar za stisko in
Banka hrane

Zbiranje denarja,
hrane, higienskih in
šolskih potrebščin po
bankah, poštah in
trgovinah

Roki

Jožica Ličen

Skozi vse leto

SEZNAM ŽUPNIJSKIH, DEKANIJSKIH OZ. OBMOČNIH KARITAS
Razvrščenih po dekanijah v Koprski škofiji ter kontaktne osebe
GORIŠKA OBMOČNA KARITAS
Predsednik: Jože Mikuš, Ročinj 54, 5215 Ročinj, 05 994 24 85, e-pošta: joze.mikus@rkc.si
Voditeljica: Marija Mlinar, Orehovlje 49, 5291 Miren, te1. 305 42 24, gsm. 040 631 763
e-pošta: marija.orehovlje@siol.net
Namestnica: Dragica Kovačič, Gregorčičeva 11, 5294 Dornberk, tel. 301 77 96, gsm 031 704
881
Uradne ure v Centrih karitas:
- Solkan, Skalniška 1, tel. 33 00 235
Ponedeljek in četrtek med 16. in 18. uro
- Nova Gorica, Sedejeva 2:
vsak ponedeljek med 16. in 18. uro
- Grgar 58,po dogovoru

Pogovor z ljudmi v stiski:
- Nada Jan, Miloševa 1, Nova Gorica, gsm 031 638 587
- Jerneja Trošt, B. Hvalič 93, Nova Gorica, gsm 040 848 574
e-pošta: trostnejka@gmail.com
- Ana Vončina, gsm 041 436 362
Odgovorni v skladišču hrane v Novi Gorici:
RENATA VONČINA, Prvačina 150, 5297 Prvačina, gsm 041 655 689, e-pošta:
bogdan.voncina@amis.net

Odgovorna v skladišču hrane v Grgarju:
JULIJANA SPINA, Ravnica 23, 5251 Grgar, gsm 031 790 852, e-pošta: giulispina@volja.net
Informacije za skladišča oblačil v Solkanu: Jerica Drašček, Vojkova 27 a, 5213 Kanal,
gsm. 031 272 409 in Dragica Kovačič, gsm 031 704 881
DEKANIJA NOVA GORICA
1. Briška medžupnijska karitas, Biljana 12, 5212 Dobrovo, tel. 304 50 14
VALTER MARINIČ, Snežeče 4, 5212 Dobrovo, gsm 041 956 593,
2. Župnijska karitas Deskle, Bevkova 15, 5210 Deskle, tel. 395 30 17
MARIJA ŠPACAPAN, Gregorčičeva 15, 5210 Deskle, gsm 040 794 210
3. Župnijska karitas Gorenje Polje, Gorenje Polje 9, 5210 Deskle, tel. 305 21 83
SONJA KRAŠČEK, Ložice 93, 5210 Deskle, tel. 305 24 52, e-pošta:
sonja.krascerk@siol.net

4. Župnijska karitas Kanal, Trg Svobode 4, 5213 Kanal , tel. 05 305 10 74
Magda Vuga, Morsko 18, 5213 Kanal, gsm 041581 381, e-pošta: magdavuga@gmail.com
5. Župnijska karitas Kapela, Škrabčeva 1, 5000 Nova Gorica, tel. 330 77 50
ANA VONČINA, Grčna 36a, 5000 Nova Gorica, gsm 041 436 362, e-posta:
voncina.ana@gmail.com
6. Župnijska karitas Kristusa Odrešenika, Sedejeva 2, 5000 Nova Gorica, tel. 333 30
86
JERNEJA TROŠT, Bratov Hvalič 93, 5000 Nova Gorica, gsm 040 848 574, e-pošta:
trostnejka@gmail.com
7. Župnijska karitas Marijino Celje, Lig 6, 5213 Kanal, tel. 309 30 20
CVETKA MELINK, Čolnica 3 5213 Kanal, gsm 031 720 981, e-pošta:
cvetka.home@gmail.com

8. Medžupnijska gorska karitas; Grgar 58, 5251 Grgar, tel. 307 30 10
MAGDA KOGOJ, Grgar 27, 5251 Grgar, gsm 051 418 289, e-pošta: magda.kogoj@elektroprimorska.si

Materialna pomoč: JULIJANA SPINA, Ravnica 27, 5251 Grgar, gsm 031 790 852
e-pošta: giulispina@volja.net
Ostale kontaktne osebe po posameznih župnijah:
- Elizabeta Winkler, Grgar 42, 5251 Grgar, tel. 307 33 09
- Zdravka Breščak, Banjščice 93, 5251 Grgar, tel. 307 57 08
- Nadja Okroglič, Kal nad Kanalom 89, 5214 Kal nad Kanalom, gsm 041 936 722
- Marija Brezavšček, Lokovec 15, 5253 Čepovan, tel. 307 60 44
- Ida Humar, Bate 14, 5251 Grgar, tel. 307 55 16
- Marija Kolenc, Lokve 53, 5252 Trnovo, tel. 307 40 27
- Vida Winkler, Nemci 1, 5252 Trnovo, tel. 307 10 46
9. Župnijska karitas Kromberk, Ul. Vinka Vodopivca 79, 5000 Nova Gorica, tel. 333
25 35
MIRJAM KOMJANC, Pod Škabrijelom 21, 5000 Nova Gorica, gsm 041 908 401
e-pošta: mirjam.komjanc@gmail.com
10. Župnijska karitas Ročinj, Ročinj 54, 5215 Ročinj, tel. 309 64 07
MAJDA MELINK, Ročinj 42, 5215 Ročinj, tel. 309 65 05
namestnica: ALENKA HVALICA, Ročinj 5/B, 5215 Ročinj, gsm 031 371 632, e-pošta:
alenka.hvalica@gmail.com
11. Župnijska karitas Solkan, Mizarska 18, 5252 Solkan, tel. 300 51 36
Marta Bevčič, M.Klemenčiča 1, 5250 Solkan, gsm 040 618 968, e-pošta:
marta.bevcic@gmail.com
12. Župnijska Karitas Šempas, Šempas 115, 5261 Šempas, tel. 307 88 77
DOLORES DOVŽAK, Šempas 13, 5261 Šempas, gsm 041 222 458, e-pošta:
doloresdovzak@gmail.com

DEKANIJA ŠEMPETER PRI GORICI
13. Župnijska karitas Branik, Branik 63, 5295 Branik, tel. 305 72 28
ANDREJA BAŠA, Branik 49, 5295 Branik, gsm 031 656 612, e-pošta:
andreja.basa@go.kgzs.si

14. MŽK Bukovica – Volčja draga, Bukovica 44a, 5293 Volčja Draga, tel. 301 32 30
IRENA JEJČIČ, Bukovica 67, 5293 Volčja Draga, gsm 031 759 019, e-pošta:
irena.jejcic@gmail.com

15. Župnijska karitas Dornberk, Vodnikova 37, 5294 Dornberk, tel. 301 76 93
DRAGICA KOVAČIČ, Gregorčičeva 11, 5294 Dornberk, gsm 031 704 881
Namestnica: Zdenka Žorž, Tabor 59, 5294 Dornberk, gsm 041 735 180
16. Župnijska karitas Miren, Miren 76, 5291 Miren, tel. 305 40 33
HERMINA MUŽINA, Orehovlje 27 c, 5291 Miren, gsm 031 624 195
17. Župnijska karitas Prvačina, Prvačina 177, 5297 Prvačina, tel. 301 62 32
BOŽA JELERČIČ, Prvačina 34a, 5297 Prvačina, tel 05 301 61 28, e-pošta:
bozenka.jelercic@gmail.com

Namestnica: Renata Vončina, Prvačina 150, 5297 Prvačina, tel. 301 61 32
18. Župnjiska karitas Renče-Gradišče, Renče 59, 5292 Renče, tel. 305 33 19
ZDENKA PISK, Merljaki 33 a, 5292 Renče, gsm 040 325 778, e-pošta:
zdenka.pisk@gmail.com
19. ŽK Šempeter pri Gorici, Prekomorskih brigad 24, 5290 Šempeter tel. 393 63 57
MIRJAM MUŽINA, Na Pristavi 31, 5290 Šempeter pri Gorici, gsm 040 671 774, epošta: kate.muzina@gmail.com
20. Župnijska karitas Vrtojba, Ul. IX.septembra 132, 5290 Šempeter, tel. 393 72 80
ČERNE PAVEL, IX. September 85, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici, gsm 041 795 322,
e-pošta: monika.zavadlav@gmail.com
21. Župnijska karitas Vogrsko, Vogrsko 103, 5293 Volčja Draga, tel. 301 21 34
ANICA PODGORNIK, Vogrsko 114, 5293 Volčja Draga, gsm 041 959 293

DEKANIJSKA KARITAS IDRIJA - CERKNO
Predsednik: Srečko Vončina, Črni vrh 3, 5274 Črni Vrh, tel. 377 70 17
Voditelj: ALOJZ RUPNIK, Črni vrh nad Idrijo 27 a, tel. 377 71 32, e-pošta:
marjetka.rupnik@siol.net

Uradne ure:
Idrija, Prelovčeva 2, tel. 372 02 70/271
- vsako 4. soboto v mesecu med 9. in 12. uro

Odgovorna v Centru karitas v Idriji:
Alenka Pavšič, N. Pirnata 1, 5280 Idrija, gsm 031 866 123
Bruno Rupnik, Ota Župančiča 17, 5280 Idrija, 051 400 492
e-pošta: bruno.rupnik@siol.net
Pogovor z ljudmi v stiski:
Suzana Petrovčič, gsm 051 400 492, Rupnik Bruno,
Ostali sodelavci: Martinka Jež, Kuštrin Miro, Aleš Vižintin, Mažgon Karla, Ogrič
Darja
1. Župnijska karitas Črni Vrh, Črni Vrh 3, 5274 Črni Vrh, tel. 377 87 80
ALOJZ RUPNIK, Črni Vrh nad Idrijo 27a, 5274 Črni Vrh nad Idrijo, tel. 377 71 32
e-pošta: marjetka.rupnik@siol.net
2. Župnijska karitas Godovič, Godovič 2, 5280 Idrija, tel. 374 74 44
IVANA ERJAVEC, Godovič 89, 5280 Godovič, gsm 051 475 696
2. Župnijska karitas Gore, Gore 28, 5280 Idrija, tel. 377 23 62
VERA LESKOVEC, Jelični vrh 13, 5275 Godovič, gsm 041 475 349, e-pošta:
vera.leskovec@gmail.com

4. Župnijska karitas Idrija, Arkova l, 5280 Idrija, 372 00 07
BRUNO RUPNIK, Župančičeva 17, 5280 Idrija, gsm 051 400 492
e-pošta: bruno.rupnik@siol.net
5. Cerkljanska MŽK, Sedejev trg 1, 5282 Cerkno, tel. 372 40 06
- KATARINA FILIPIČ, Plužnje 38, 5282 Cerkno, 05 377 62 75, 031 615 245
e-pošta: katarina.filipic@siol.net
- MIHAELA TUSAR, Ličarjeva 7, 5282 Cerkno, gsm. 031 482 401, e-pošta:
mihaela.tusar@siol.net

- MAVRI ZORKA, Bukovo 57, 5282 Cerkno, tel. 377 97 67, gsm 031 664 805
- IVANKA MAKUC, Šebrelje 55, 5282 Cerkno, tel. 05 374 43 99
- HELENA PURGAR, Dol. Novaki 18, 5282 Cerkno tel. 05 3745326, gsm 041 838045
6. Župnijska karitas Ledine, Ledine 7, 5281 Spodnja Idrija, tel. 377 90 60
STANA KOSMAČ, Gorenji Vrsnik 1 a, 5281 Spodnja Idrija, gsm 040 689 178, e-pošta:
stana.kosmac@gmail.com.
7. Župnijska karitas Spodnja Idrija, Na vasi 20, 5281 Spodnja Idrija, tel. 05 372 10 80
VALERIJA KRIVEC, Pustota 38, 5281 Spodnja Idrija, gsm 041 933 323, e-pošta:
valerija.krivec@gmail.com

8. Župnijska karitas Vojsko, Vojsko 18, 5280 Idrija, tel. 05 374 20 65
ZOFIJA NOVAK, Gorenja Trebuša 89, 5280 Idija, tel. 374 20 13, gsm 031 728 436
9. Župnijska karitas Zavratec, Zavratec 5
IRENA LUKAN, Medvedje brdo 19 a, 1373 Rovte, tel. 01 750 12 64, gsm 041 834 274

DEKANIJSKA KARITAS ILIRSKA BISTRICA
Predsednik: Franc Raspor, Jelšane 55, 6254 Jelšane, tel. 788 50 09
Voditeljica: Božidara Česnik, Gregorčičeva 8 d, 6250 Il. Bistrica, tel. 714 17 25; 031 281 682
e-pošta: bozidara.cesnik@kabelnet.net
Uradne ure v Centru karitas:
Ilirska Bistrica, Jurčičeva 29 a, tel. 714 14 18
Skladišče: Ulica IV. Armije, Ilirska Bistrica
Sreda: pozimi med 16. in 18. uro; poleti med 17. in 19. uro
Odgovorna v skladišču: Božidara Česnik, gsm. 031 281 682
Pogovor z ljudmi v stiski:
Božidara Česnik, Ilirska Bistrica,
Sonja Širič, Račiče 68 a, 6244 Podgrad, gsm 051 302 433, e-pošta: sonjasiric@gmail.com
Ostali sodelavci: Nives Pirih, Tina Tomažič in Marica Udovič
Program Popoldan v Trnovem: vsak torek med 15,30 in 18,30 uro
Odgovorne:
Alenka Hvalica, gsm 041 762 036, e-pošta: alenka.hvalica@gmail.com
Tanja Bratina, gsm 041 762 029, e-pošta: tanja.bratina5@gmail.com

l. Župnijska karitas Ilirska Bistrica, Jurčičeva 29, 6250 Ilirska Bistrica, tel. 05 714 25 20
BOŽIDARA ČESNIK, Gregorčičeva 8 d, 6250 Ilirska Bistrica, tel. 031 281 682
2. Župnijska karitas Knežak, Knežak 151, 6253 Knežak, tel. 05 788 00 07
MAGDALENA TURK, Knežak 132, 6253 Knežak, gsm 031 357 572
3. Medžupnijska karitas Hrušica, Podgrad-Pregarje,
Hrušica 52, 6244 Podgrad, tel. 05 783 54 32
SONJA ŠIRIČ, Račice 68 a, 6244 Podgrad, gsm 051 302 433, e-pošta: sonjasiric@gmail.com
4. Župnijska karitas Jelšane, Jelšane 55, 6254 Jelšane, tel. 788 50 09
MARICA UDOVIČ, Jelšane 29 a, 6254 Jelšane, tel. 788 55 46, e-pošta:
marica.udovic@guest.arnes.si

ISTRSKA OBMOČNA KARITAS
Predsednik: FRANC PRELC, Bertoki, Markova 1 a, 6000 Koper, gsm 041 795 051 e-pošta:
franc.prelc@rkc.si

Voditeljica: PAVLA BREC, Krkavče 29, 6274 Šmarje pri Kopru, tel. 656 70 21, gsm 031
335 969, pavla.brec@gmail.com
Namestnica: ANICA ŽERJAL, Vegova 15, 6000 Koper tel. 627 50 03

Uradne ure v Centrih karitas:
- CENTER KARITAS BERTOKI, Markova 38, Bertoki, 6000 Koper, tel. 05 639 50 38
Istrska območna Karitas: 2. in 4. sreda v mesecu od 15. do 17. ure
Škofijska karitas Koper
- Sprejemališče za brezdomce:
- Ponedeljkih, sreda, petek od 9h do 15h, torkih in četrtek od 13h do 19h
Odgovorna Darja Zver, gsm 051 313 265, e-pošta: darja.zver@gmail.com

Zavod Karitas Samarijan
- Program Vrtnica – zdravljenje odvisnosti od alkohola;
Odgovorna Davorina Petrinja, gsm 051 313 265, e-pošta: vrtnica.karitas@gmail.com
Zavod Pelikan Karitas
Pomoč zasvojenim in njihovim svojcem,
Svetovalno informacijska pisarna za pomoč zasvojenim in njihovim svojcem,
Od ponedeljka do petka od 8h do 19h.
- Center karitas KOPER, Vojkovo nabrežje 4 a
Vsak četrtek od 16h do 18h
Odgovorna v skladišču in pogovor z ljudmi v stiski:
Pavla Brec, gsm 031 335 969
Klavdija Piciga, gsm 041 450 764
Anica Žerjal, gsm 040 850 603
Lucijana Sabadin, gsm 051 224 703
Evidenca hrane EU: Milena Potočnik, gsm 041 342 501
Ostali sodelavci: Mirko Juriševič, Nataša Juriševič, Nada Valjavec, Mila Žužič, Marija
Kocjančič, Alenka Unuk, Silva Špeh, Danica Muženič, Roži Florjančič, Franka Prodan.
- Center karitas PORTOROŽ, Cvetna pot 4:
Vsak drugi četrtek v mesecu od 15. do 17. ure
Odgovorna v skladišču in pogovor z ljudmi v stiski:
Anita Valič, gsm 041 842 162, e-pošta: valic.ana@gmail.com
Ostali sodelavci: Senka Orlič, Jadranka Tomič, Darko Alič (za pohištvo)
-

Center karitas IZOLA, Gregorčičeva 74, 6310 Izola

Vsaka sreda od 9. do 11. ure ter tretja sreda v mesecu od 16. do 18. ure in tretji četrtek v
mesecu od 9. do 12. ure
Odgovorni v skladišču in pogovor z ljudmi v stiski:
Lidija Čop, gsm 040 603 818, e-pošta: lidija.cop@gmail.com
Pavla Lavrenčič, Pod Šaletom 6, 6310 Izola, gsm. 041 950 330.
Ostali sodelavci: Eva Stupar, Bruna Kocjančič, Zora Mulec, Laura Babič

DEKANIJA DEKANI
l. Župnijska karitas Ankaran, Oljčna pot 14, 6280 Ankaran, tel. 05 652 12 12
ALENKA BOGATEC, Hrvatini 157 B, 6280 Ankaran, gsm 040 544 339, e-pošta:
alenka.live@gmail.com

2. Župnijska karitas Dekani, Dekani 207, 6271 Dekani, tel.05 658 21 90
VIDA BRATINA, Dekani 187, 6271 Dekani, gsm 031 439 660
3. Župnijska karitas Korte, Korte 73, 6310 Izola, tel.05 642 02 36
LUČINDA VIDETIČ, Malija 44, 6310 Izola, gsm 031 413 767
4. MŽK Koštabona in Krkavče, Koštabona 11, 6274 Šmarje pri Kopru, tel. 05 696 04 40
PAVLA BREC, Krkavče 29, 6274 Šmarje pri Kopru, tel. 05 656 70 21, gsm 031 335 969,
e-pošta: pavla.brec@gmail.com
5. Župnijska karitas Marezige, Marezige 29, 6273 Marezige, tel. 05 655 04 38
6. Medžupnijska karitas Sočerga - Movraž, Movraž 22, 6272 Gračišče, tel. 05 657 11 61
MARIJA ČERNOŠA, Sočerga, 6272 Gračišče, tel. 05 657 10 31
7. Župnijska karitas Predloka, Predloka 14, 6275 Črni Kal, tel. 05 659 00 50
VLASTA POHLEN, Hrastovlje 19, 6275 Črni Kal, gsm 031 544 577, e-pošta:
vlasta.pohlen@luka-kp.si

8. Župnijska karitas Škofije, Spodnje Škofije 55, 6281 Škofije, tel. 05 654 01 70
MARJETKA ZERBO, Tinjan 21, 6281 Škofije, gsm 031 443 105, e-pošta:
marjetka.zerbo@gmail.som

9. Župnijska karitas Šmarje pri Kopru, Šmarje 70, 6274 Šmarje, tel. 05 656 01 37
LUCIJANA SABADIN, Gažon 11, 6274 Šmarje, tel. 05 656 03 15, gsm 051 224 703, epošta: lusabadin@gmail.com

DEKANIJA KOPER
10. Župnijska karitas Bertoki, Markova l, 6000 Koper, tel. 05 631 46 36
ŠTEFKA JERMAN, Cesta XI. št. 10, Prade, 6000 Koper, gsm 041 429 938
Namestnica: Ivana Mirjanič, Markova 5, Bertoki; 6000 Koper; tel. 05 630 52 80 ali
040 211 951; ivanamirjanic@yahoo.com
11. Župnijska karitas Izola, Trg sv. Mavra 4, 6310 Izola, tel. 05 641 55 45
LIDIJA ČOP, Gortanova 14, 6310 Izola, gsm 040 603 818
e-pošta: lidija.cop@gmail.com
12. Župnijska karitas Koper – Sv. Marko, Kvedrova 17, 6103 Koper, tel. 05 628 41 00
MILENA POTOČNIK, Pahorjeva 16, 6000 Koper, gsm. 041 342 501
e-pošta: milena.potocnik@telemach.net

13. Župnijska karitas Koper - Stolnica, Izolska vrata 24, 6000 Koper, tel. 05 627 31 73
KLAVDIJA PICIGA, Kampel 6, 6000 Koper, tel. št. 05 639 41 28, gsm 041 450 764
14. Župnijska karitas Piran, Ul. IX. Korpusa 25, 6330 Piran, tel. 05 673 34 40
TATJANA LETICA, IX. Korpus 23, 6330 Piran, gsm 031 605 995, e-pošta:
tatjana.letica@gmail.com

15. Medžupnijska karitas Portorož, Cvetna pot 4, 6320 Portorož, tel. 05 674 67 00
ANITA VALIČ, Letoviška 40, 6230 Portorož, tel. 05 674 02 61, 041 842 162; e-pošta:
valic.ana@gmail.com

Kontaktna oseba za Lucijo:
gsm 031 600 787

JANJA VUGRINEC, Ukmarjeva 14, Lucija, 6320 Portorož,

16. Župnijska karitas Sečovlje, Sečovlje 48, 6333 Sečovlje, tel. 05 672 23 23
BRIGITA VODOPIVEC, Sečovlje 41, 6333 Sečovlje, gsm 041 607 592, e-pošta:
brigita.vodopivec@gmail.com

17. Župnijska karitas Strunjan, Strunjan 141, 6323 Strunjan, tel. 05 678 20 05
BRUNA HORVAT, Mladinska 25, 6311 Jagodje, gsm 051 367 568, e-pošta
bruna.horvat@telemach.net

18. Župnijska karitas Sv Anton, Sv. Anton 8, 6276 Pobegi, tel. 05 653 17 34
MILOŠ KLINEC, Kavaliči 34, 6276 Pobegi, gsm 051 236 234
Namestnica:MARIJA CUNJA, Turki 38, Sv Anton, 6276 Pobegi, tel. 05 653 17 76

KRAŠKA DEKANIJSKA KARITAS
Predsednik: TOMAŽ KODRIČ, Lokev 121, 6219 Lokev, tel. 05 767 00 43
e-pošta: tomaz.kodric@rkc.si
Voditelj: JOŽE TERČON, Divči 1 a, 6223 Komen, tel. 766 73 80, gsm 031 726 074,
e-pošta: tercon2@volja.net
Uradne ure v Centru karitas Sežana, Repentaborska 1:
2. in 4. sreda v mesecu od 16. do 18. ure
Odgovorna v skladišču in pogovor z ljudmi v stiski:
IVANKA FONDA, Lokev 193, 6219 Lokev, tel. 767 00 44, gsm 031 641 819, e-pošta:
ivanka.fonda@gmail.com

Anita Ferfila, Senožeče 68, 6224 Senožeče, gsm 041 617 159
Evidenca hrane EU: Sandi Mevlja, gsm 031 318 465, e-pošta sandi@iras.si
Ostali sodelavci: Darjo Fonda, Drago Kocjan
l. Medžupnijska karitas Dutovlje, Dutovlje 2, 6221 Dutovlje; 05 764 00 71
MIRANDA MARJANOVIČ, Tublje pri Komnu 1a, 6221 Dutovlje, 041 843 253,
gradbenistvo.percic@siol.net

Kontaktna oseba za Tomaj: ERMIDA GRGIČ, Tomaj 19, 6221 Dutovlje, 040 439 380,
ermida@volja.net

2. Medžupnijska karitas Hrpelje-Kozina, Slavniška 3, 6240 Kozina
Pred. Iztok Mozetič, tel. 05 650 14 74; e-pošta: zu.rodik@rkc.si
3. Medžupnijska karitas Komen, Komen 25 a, 6223 Komen, 05 766 04 90
BOGDANA FURLAN, Mali dol 15, 6223 Komen , gsm 031 674 226; vito.furlan@siol.net
Kontaktna oseba za Vojščico in Kostanjevico: NIVES URDIH, Kostanjevica 67, 5296
Kostanjevica na Krasu, tel. 05 30 80 708
4. Medžupnijska karitas Lokev, Divača, Vreme, Vatovlje; Lokev 121, 6219 Lokev,
tel. 05 767 00 43
ALOJZ MLJAČ, Kraška cesta 55, 6215 Divača, gsm 041 738 979, e-pošta:
alojz.mljac@amis.net

5. Medžupnijska karitas Senožeče, Senožeče 84, 6224 Senožeče, tel. 05 765 50 61
ANITA FERFILA, Senožeče 68, 6224 Senožeče, tel. 765 52 72; 041 617 159, e-pošta:
anita.ferfila@ujp.gov.si

6. Medžupnijska karitas Sežana, Trg 28.avgusta 4, 6210 Sežana , tel. 05 734 41 77
MARJETKA ALLEGRA, Cesta na Lenivec 14, 6210 Sežana; gsm 031 846 150, e-pošta:
metaallegra@gmail.com

Kontaktna oseba za Povir: VOJISLAVA ŠKRLJ, Povir 51c, 6210 Sežana, tel. 05 734 25 27
7. Medžupnijska karitas Slivje, Brezovica, Slivje 2, 6242 Materija, 05 687 4072
KRISTINA FRANK, Kovčice 19, 6243 Obrov, gsm 040 697 889, e-pošta:
kristina.franka@gmail.com.
8. Medžupnijska karitas Kobjeglava in Štanjel v ustanavljanju: Kobjeglava 59, 6222
Štanjel, 05 769 02 73
IRMA GRMEK, Kobjeglava 36, 6222 Štanjel; tel. 051 215 611
VALTER ŠČUKA, Štanjel 153, 6222 Štanjel, tel. 031 312 755
Za Vrabče in Štjak: Sonja Nardelli, Turšičeva 8, 6210 Sežana, tel. 051 208 863

POSTOJNSKA DEKANIJSKA KARITAS
Predsednik: Marjan Škvarč, Pivka, Pot na Orlek 22, 6257 Pivka, tel. 757 10 72
e-pošta: marjan.skvarc@skavt.net
Voditeljica: Zinka Vadnjal, Parje 25, 6257 Pivka, 757 53 10, gsm 031 610 144, e-pošta:
vadnjal.pivka@siol.net

Namestnica: Julka Dekleva, Pivka, Snežniška 29, gsm 040 378 851, e-pošta:
julka.de@gmail.com

Uradne ure v Centrih karitas:
- POSTOJNA, Tržaška 36; vsak drugi četrtek med 16. in 19. uro
Odgovoren v skladišču in pogovor z ljudmi v stiski:
Marjan Geržina, Postojna, Tomšičeva 22 a, tel. 726 18 82; gsm 031 329 438, e-pošta:
marjan.gerzina@studioproteus.si

Jožica Škrlj 031750 807, e-pošta: jozica.skrlj@gmail.com ,

Ostali sodelavci:Miro Kranjc, Marta Žakelj, Mirka Slavec, Majda Kontelj, Iva Ukmar in
Ivanka Turk
- PIVKA, Kolodvorska 10: vsak četrtek od 14,30 do 17,30 in vsako sredo od 8. do 9. ure
Odgovorna v skladišču in pogovor z ljudmi v stiski:
Julka Dekleva, Pivka, Snežniška 29, gsm 040 378 851, e-naslov: julka.de@gmail.com
Ostali sodelavci: Ludovika Tominc, Mojca Smrdel Orel, Majda Godina, Milka Topič Smrdel
Program Popoldne v Pivko,
Pivka, Kolodvorska 10, vsak ponedeljek od 14,30 in 17,30.
Odgovorni:
Tanja Bratina, gsm 041 762 029, e-pošta: tanja.bratina5@gmail.com
Alenka Hvalica, gsm 041 762 036, e-pošta: alenka.hvalica@gmail.com
1. Župnijska Karitas Hrenovice, Hrenovice 32, 6230 Postojna tel. 05 757 70 32
MARIJA MEJAK, Goriče 21, 6230 Postojna, gsm 031 694 500, e-pošta:
marija.mejak@siol.net

2. Župnijska karitas Košana, Doljna Košana 78, 6256 Košana, tel.05 753 00 16
VOLK MIRKA, Kal 1, 6257 Pivka, te.. 05 757 26 20
3. Župnijska karitas Pivka, Pot na Orlek 22, 6257 Pivka, tel.05 757 10 72
JULKA DEKLEVA, Snežniška 29, 6257 Pivka, tel. 05 757 31 65, gsm 040 378 851, epošta: julka.de@gmail.com
4. Župnijska karitas Postojna, Vilharjeva 2, 6230 Postojna, tel. 05 720 46 40
MARJAN GERŽINA, Tomšičeva 22A, 6230 Postojna, tel. 726 18 82 , gsm 031 329 438 epošta: marjan.gerzina@sudioproteus.si
5. Medžupnijska karitas Slavina, Matenja vas, Orehek, Slavina 53, 6258 Prestranek, tel.
05 754 20 09
FANČI ČUK, Koče 13, Prestranek, tel. 05 754 20 86
6. Župnijska karitas Studeno, Studeno 71, 6230 Postojna, tel. 05 751 60 36
TATJANA SIMČIČ, Studeno 105, 6230 Postojna, gsm 040 715 916, e-pošta:
tatjana.simcic@gmail.com ali Anica.milavec@siol.net
7. Medžupnijska karitas Trnje in Zagorje, Zagorje 113, 6257 Pivka, tel. 05 757 52 54
ZINKA VADNJAL, Parje 25, 6257 Pivka, tel. 757 53 10, gsm 031 610 144, e-pošta:
vadnjal.pivka@siol.net

8. Župnijska karitas Šmihel, Šmihel 34, 6257 Pivka, tel. 05 753 05 67
ŠPROHAR SILVA, Mala pristava 24, 6256 Košana, tel. 05 753 05 78, gsm 041 820 497

TOLMINSKA OBMOČNA KARITAS
Predsednik: Slavko Obed, Most na Soči 14, 5216 Most na Soči, tel. 381 30 12;
e-naslov slavko.obed@rkc.si

Voditeljica: DANA IVANČIČ, Rupa 5, 5230 Bovec, tel. 05 388 62 83, gsm 031 218 931, epošta: info@apartmajager.si
Uradne ure v Centrih karitas:
- TOLMIN, Rutarjeva 18: gsm 041 853 693; četrtek med 16. in 18. uro
Odgovorna v skladišču:
Darinka Pervanje, Pod gradom 3, 5220 Tolmin, tel. 388 18 38, gsm. 031 370 583, e-pošta:
darinka.pervanje@gmail.com

Pogovor z ljudmi v stiski: Darinka Pervanje in Lidija Gabršček, Kobarid, gsm 031 370 583
Ostali sodelavci: Marija Jelinčič, gsm 051 383 356, Irena Klinkon, gsm 051 300 657, Danica
Mežnar tel. 05 382 252
Oblačila: Silva Grosar, Zalog 8, 5220 Tolmin, gsm 031 404 841
- BOVEC, Trg golobarskih žrtev 10 – Ponedeljek med 15. in 15,30 uro
Odgovorni v skladišču:
Bibijana Jankovič, Brdo 62, 5230 Bovec, gsm. 040 647 012, e-pošta: bibjana.jankovic@gmail.com
Hrana EU: Marija Zorč, Brdo 44, 5230 Bovec, gsm. 031 706 111, e-pošta: pszorc@email.si
Pogovor z ljudmi v stiski: Dana Ivančič, Danica Varga, Marica Zorč
Ostali sodelavci: Marija Urbanc, Marija Kravanja, Iva Curk, Zora Bremec, Martina Mrakič,
Erika Kavčič, Magda Kenda.
Dom karitas Soča, Soča 25
Odgovorni: Matej Kobal, gsm 041 655 961
Kontaktna oseba: Dare Kavčič, gsm 031 568 142

DEKANIJA KOBARID
l. Medžupnijska karitas Bovec, Trg golobarskih žrtev 10, 5230 Bovec, 05 388 60 90
DANICA VARGA, Dvor 50, 5230 Bovec, gsm 031 718 333, e-pošta: zorc.bovec@gmail.com
2. Župnijska karitas Drežnica, Drežnica 35, 5222 Kobarid, 05 384 85 08
LIDIJA BERGINC, Drežnica 1, 5222 Kobarid, tel. 05 384 86 07, gsm 041 833 219
3.Medžupnijska karitas Kobarid, Livek, Trg svobode 3, 5222 Kobarid, tel. 05 389 00 63
MILENA SOVDAT, Volaričeva 23, 5222 Kobarid, gsm 040 524 189, e-pošta:
milena.sovdat@siol.net

4. Medžupnijska karitas Breginj, Sedlo, Borjana, Kred; Breginj 144, 5233 Breginj, tel. 05
384 98 18
JOŽICA TERLIKAR, Logje 10, 5223 Breginj, gsm 041 625 809
ANICA GAŠPERUT, Breginj 140, 5233 Breginj, tel. 05 384 98 29

DEKANIJA TOLMIN
5. ŽK Dolenja Trebuša, Dol. Treb. 64, 5283 Slap ob Idrijci, tel. 05 380 57 04
LAURA LIPUŠČEK, Dolenja Trbuša 40, 5283 Slap ob Idijci , gsm 031 670 103 , e-pošta:
lavra.lipuscek@gmail,com

6. Župnijska karitas Grahovo ob Bači, 5242 Grahovo ob Bači 20, 05 380 46 03
ZLATKA ŠORLI, Koritnica 51 a, 5242 Grahovo ob Bači, tel. 05 380 48 06
7. Župnijska karitas Idrija pri Bači, Idrija pri Bači 9, 5216 Most na Soči
ŽBOGAR VALENTINA, Idrija pri Bači 60. 5216 Most na Soči, gsm 031 769 930, e-pošta:
valentina.zbogar@gmail.com

8. Medžupnijska karitas Most na Soči, Most na Soči 14, 5216 Most na Soči, 05 381 30 12
MARIJA ROVŠČEK, Most na Soči 92, 5216 Most na Soči, tel. 05 388 73 04
9. Župnijska karitas Podbrdo, Podbrdo 10, 5243 Podbrdo. Tel. 05 380 85 10
DOROTEJA DAKSKOBLER, Podbrdo 33a, 5243 Podbrdo, gsm 031 242 294, e-pošta:
doricad@gmail.com

10. Župnijska karitas Podmelec, Podmelec 10, 5216 Most na Soči, tel. 05 380 66 50
ANJA BOROVNIČAR, Podmelc2 1, 5216 Most na Soči, gsm 041 325 778, e-pošta:
anja.borovnicar@gmail.com

11. Medžupnijska karitas Šentviška Gora, Šentviška Gora 41,
5283 Slap ob Idrijci, tel. 05 381 50 50
MARIJA LAPANJA, Ponikve 15, 5283 Slap ob Idrijci, gsm 031 780 492
12. Medžupnijska karitas Tolmin, Brunov drevored 9, 5220 Tolmin, tel. 05 381 17 60
MARIJA JELINČIČ, Pregljev trg 9, 5220 Tolmin, gsm 051 383 356, e-pošta:
dama410@gmail.com

DANICA GABRŠČEK, Volče 72, 5220 Tolmin, tel. 05 388 25 82

KARITAS VIPAVSKE DEKANIJE
Predsednik: Jože Ličen, Lokavec 103, 5270 Ajdovščina, tel. št. 05 364 22 13,
e-naslov: joze.licen@siol.net
Voditeljica: Jožica Ličen, Cesta 18, 5270 Ajdovščina, gsm 041 429 713
e-naslov: jozica.licen@rkc.si
Namestnica: Hermina Radinja, Vojkova 8, 5270 Ajdovščina, gsm 041 442 238
e-naslov: hermina.radinja@gmail.com
Uradne ure v Centru karitas:
AJDOVŠČINA, Šturje, Vipavska cesta 11, tel. in fax: 05 366 23 72,
e-pošta: karitas.vip.dek@siol.net
ponedeljek med 9. in 11. uro
torek in četrtek med 16,30 in 18,30 uro

Pogovor z ljudmi v stiski: Jožica Ličen, Hermina Radinja, Ljuba Soban,
Stalni pomočnik v skladišču: br. Gregor, gsm 041 999 270, e-pošta: gregor.rehar@rskc.si
Odgovorne v skladišču hrane:
Ljuba Soban, Lokavec 204 a, 5270 Ajdovščina, gsm. 031 273 000
Meri Terčelj, Grivče 5, 5270 Ajdovščina, tel. 366 30 72,
Ivanka Volk, Vipavski Križ 18, 5270 Ajdovščina, tel. 364 79 71
Magda Bajc, Žapuže 33a, 5270 Ajdovščina, tel. 364 18 09
Slavica Černigoj, Cesta 20, 5270 Ajdovščina, gsm 031 481 676
Odgovorne v skladišču oblačil, pohištva, gospodinjskih aparatov in drugega:
Jožka Kodrič, Vrhpolje 101, 5271 Vipava, gsm 040 575 345
Milojka Štrukelj, Cesta 21, 5270 Ajdovščina, gsm 040 275 674
Marinka Štrancar, Ulica I.Kosovela 23, 5270 Ajdovščina, gsm. 031 472 757
Miranda Furlani, Otlica 81, 5270 Ajdovščina, gsm 031 579 906
Klara Krkoč, Batuje 66, 6262 Črniče, gsm 040 577 242
Namenska pomoč, drobiž za stisko:
Silva Fučka, Cesta 22, 5270 Ajdovščina, gsm 031 281 175
Vodenje evidenc hrane EU za ŠK Kp:
Ljuba Soban, gsm 031 273 000, e-pošta: ljuba.soban@siol.net
Prodajna razstava Umetniki za karitas:
Jožica Ličen, gsm 041 429 713
CENTRALNO SKLADIŠČE ŠK ZA HRANO EU:
Siltoni d.o.o. Ajdovščina, Tovarniška 15, tel. 05 36 58 500.

DOM KARITAS NA CESTI, Materinski dom
Cesta 98, tel. 05 364 79 64, e-pošta: karitas.cesta@siol.net
Program Popoldan na Cesti, Cesta 98 , 5270 Ajdovščina
Sreda in četrtek med 15,30 in 18,30 uro;
Odgovorna: Alenka Hvalica, gsm 041 762 036, e-pošta: alenka.hvalica@gmail.com
Tanja Bratina, gsm 041 762 029, e-pošta: tanja.bratina5@gmail.com
Svetovalnica za otroke, mladostnike in starše: e-naslov: pnc.svetovalnica@gmail.com
AJDOVŠČINA, Goriška 17, Zavod Pelikan Karitas, tel. 05 368 14 00
e-pošta: zavod_pelikan@t-2.net
Pomoč zasvojenim in njihovim svojcem
Torek od 9h do 12h in četrtek od 17h do 21h.
l. Župnijska karitas Ajdovščina, Quiliano 2, 5270 Ajdovščina, tel. 05 368 92 74
BOGOMIRA BISTAN, Tovarniška 3 c, 5270 Ajdovščina, gsm 040 467 460,
e-pošta: mirica.bistan@gmail.com
2. Župnijska karitas Batuje, Batuje 21, 5262 Črniče, tel. 05 366 60 38
ROZI BRATOŽ, Selo 85, 5262 Črniče, tel. 05 366 60 70
3. Župnijska karitas Budanje, Budanje 38, 5271 Vipava, tel. 05 364 50 23
MARIJA KRAŠNA, Budanje 5/e 5271 Vipava, gsm 051 243 021

4. Medžupnijska karitas Col – Podkraj, Col 26, 5273 Col, tel.05 366 86 30
IVANKA BIZJAK, 5273 Col 87/a, tel. 366 87 20, gsm 041 924 680
5. Župnijska karitas Črniče, Črniče 90, 5262 Črniče, tel. 366 60 36
JULIJANA BRIC, Malovše 16, 5262 Črniče, gsm 040 888 420,
e-pošta: julijanabric@gmail.com.
6. Medžupnijska karitas Goče, Gornja Branica,Goče 38, 5271 Vipava, tel. 05 364 55
58
IDA REHAR, Lože 9, 5271 Vipava, tel. 364 57 30, gsm 041 919 710
7. Župnijska karitas Kamnje, Kamnje 52, 5263 Dobravlje, tel. 368 80 20
STANKO ROVTAR, Skrilje 1, 5263 Dobravlje, tel. 364 63 42, gsm 031 249 202,
e-pošta: stanko.rovtar@siol.net
8. Župnijska karitas Lokavec, Lokavec 103, tel. 05 364 22 13
LJUBA SOBAN, Lokavec 204/a, 5270 Ajdovščina, gsm 031 273 000,
e-pošta: ljuba.soban@siol.net
9. Župnijska karitas Otlica,Otlica 42, 5270 Ajdovščina, tel. 05 364 95 46
IVICA VIDMAR, Otlica 87a, 5270 Ajdovščina, tel. 364 96 29, gsm 031 374 368
e-naslov: ivica.vidmar@gmail.com
10. Župnijska karitas Planina, Planina 67, 5270 Ajdovščina, tel. 05 364 25 69
JOŠTA TERBIŽAN, Planina 51 a, 5270 Ajdovščina, tel. 364 25 36, gsm 031 401 679
e-pošta: druzina.terbizan@siol.net
11. Medžupnijska karitas Podnanos - Lozice, 5272 Podnanos 12, tel. 05 366 90 15
BRANKA SUŠA, Orehovica 25, 5272 Podnanos, tel. 05 366 91 03, gsm 031 243 294
e-pošta: branka.susa@gmail.com
12. Župnijska karitas Podraga, Podraga 78, 5272 Podnanos, tel. 366 90 15
JOŽICA BOŽIČ, Podraga 90 c, 5272 Podnanos, gsm 041 202 055, e-pošta:
alenkakoristnik75@gmail.com

13. Župnijska karitas Slap, Slap 53, 5271 Vipava, tel. 05 366 57 56
MAJDA MALIK, Slap 9, 5271 Vipava, gsm 031 603 895, e-pošta: malik.majda2@gmail.com
LJUBICA ŽENKO, Slap 34, 5271 Vipava, gsm 051 825 334
14. Župnijska karitas Stomaž, Stomaž 35, 5263 Dobravlje, tel. 05 364 61 03
MARINKA ŽIGON, Stomaž 74, 5263 Dobravlje, tel. 364 62 59, gsm 031 708 151
15. Župnijska karitas Šmarje, Šmarje 6, 5295 Branik, tel. 05 364 86 77
KLAVDIJA TROBEC, Lisjaki 5, 5295 Branik, gsm 031 595 072, e-pošta:
klavdija.trobec@gmail.com
16. Župnijska karitas Šturje, Levstikova l, 5270 Ajdovščina, tel. 05 368 90 26

MARIJA UKMAR, Bazoviške br. 3, 5270 Ajdovščina, gsm 051 454 708, e-pošta:
marija.ukmar@gmail.com

17. Župnijska karitas Ustje, Ustje 18, 5270 Ajdovščina,
ANA STOPAR. Ustje 16, 5270 Ajdovščina, tel. 05 366 23 58, gsm 041 880 494
18. Župnijska karitas Velike Žablje, Velike Žablje 21, 5263 Dobravlje, tel. 364 65 80
DRAGO TROHA, Velike Žablje 74 c, 5263 Dobravlje, gsm 031 600 780
e-pošta: karlo.troha@gmail.com
19. Župnijska karitas Vipava. Beblerjeva 1. 5271 Vipava, tel. 05 366 50 01
LIDlJA GOLOB, 5271 Vipava. Goriška 6. tel. 05 368 71 60, gsm 031 380 824
e-naslov: lidija.servis@siol.net
20. Župnijska karitas Vipavski Križ, Vip. Križ 30, 5270 Ajdovščina, tel. 05 364 79 25
JOŽICA LIČEN, Cesta 18, 5270 Ajdovščina, gsm 041 429 713; e-pošta: jozica.licen@rkc.si
21. Župnijska karitas Vrhpolje, Vrhpolje 30, 5271 Vipava, tel. 05 066 53 56
JOŽKA KODRIČ, Vrhpolje 101, 5271 Vipava, tel. 05 366 58 33, gsm 040 575 345
e-pošta: jozkakodric@gmail.com

TAJNIŠTVO ŠKOFIJSKE KARITAS KOPER
Spletna stran ŠK: http://karitas-kp.rkc.si//
MATEJ KOBAL, Otlica 42, 5270 Ajdovščina. tel. 05 364 95 46 - 041 655 961
matej.kobal@rkc.si - ravnatelj Škofijske karitas Koper
JOŽICA LIČEN, Cesta 18, 5270 Ajdovščina, gsm 041 429 713
Jozica.licen@rkc.si - namestnica ravnatelja in voditeljica odbora za materialno pomoč
BOGDAN VIDMAR, Podraga 78, 5272 Podnanos, gsm. 051 323165
Bogdan.vidmar8@gmail.com - voditelj odbora za raziskovanje in obveščanje
TANJA TURK, Vilharjeva 25a, 5270 Ajdovščina, gsm 031429 668
Tanja_turk@siol.net - voditeljica odbora za deviantnost
BOGDAN ŽORŽ, Tabor 59, 5294 Dornberk, gsm 041 735 180
Bogdan.zorz@siol.net - voditelj odbora za svetovanje
MIRO MARINIČ, Na vasi 20, 5281 Spodnja Idrija, gsm 031 871 998
Miro.marinic@rkc.si – voditelj odbora za oblikovanje
ELZA ČEHOVIN, Bratov Hvalič 50, 5000 Nova Gorica, gsm 041 793 450
cehovin@yahoo.com - voditeljica odbora za bolne in drugače prizadete
ALENKA HVALICA, Ročinj 5 b, 5215 Ročinj, gsm. 031 371 632
Alenka.hvalica@gmail.com - voditeljica skupine za vzgojo za karitas
IVICA ČERMELJ, Beblerjeva 27, 5271 Vipava, gsm 031 452 217
Ivica.cermelj@gmail.com – voditeljica skupine za prostovoljstvo
MILENA BRUMAT, Skalniška 1, 5250 Solkan, gsm 031 655 961
e-pošta: milena.bavcon.zavod@siol.net
FRANICA GRMEK, Branik 33 r, 5295 Branik, gsm 041 767 763
Franica.grmek@kp.karitas.si , socialna delavka ŠK
DAVORINA PETRINJA, Tublje 26, 5240 Kozina, gsm 040 980 464
Davorina.petrinja@rkc.si , socialna delavka ŠK

PISARNA ŠKOFIJSKE KARITAS KOPER, Solkan, Skalniška 1,
tel/fax 05/33 00 233; gsm 051 636 944, e- pošta: Karitas.koper@rkc.si
Spletna stran ŠK: http://karitas-kp.rkc.si// , TRR: SI56 2450 0900 4155 438.
Uradne ure: ponedeljek – petek od 8. do 15. ure;
LJUDMILA Č. BOLTAR, poslovna tajnica in računovodkinja, gsm. 051 636 944
FRANICA GRMEK, socialna delavka ŠK, gsm 041 767 763,
e-pošta: franica.grmek@kp.karitas.si
CENTER KARITAS BERTOKI, Markova 38, 6000 Koper – 05 639 50 38; e-pošta:
bertoki@kp.karitas.si.
Sprejemališče za brezdomce
odgovorna Darja Zver, gsm 051 313 265, e-pošta: darja.zver@gmail.com
Program Zasvojenost (izvaja Zavod Pelikan Karitas)
pisarna Bertoki, Markova 38, 6000 Koper, tel. 05 639 50 38,
pisarna Ajdovščina, Goriška 17, tel. 05 368 14 00
Franc PRELC, gsm 041 795 051
DOM KARITAS NA CESTI,
Cesta 98, tel. 05 364 79 64, e-pošta: karitas.cesta@siol.net
Program Materinski dom (Zavod karitas Samarijan)
Program Popoldan na Cesti, Cesta 98 , 5270 Ajdovščina
Sreda in četrtek med 15,30 in 18,30 uro;
Odgovorni:
Tanja Bratina, gsm 041 762 029, e-pošta: tanja.bratina5@gmail.com
Alenka Hvalica, gsm 041 762 036, e-pošta: alenka.hvalica@gmail.com
Svetovalnica za otroke, mladostnike in starše: e-naslov: pnc.svetovalnica@gmail.com
DOM KARITAS SOČA, Soča 25
Odgovorni: Matej Kobal, gsm 041 655 961, e-pošta: matej.kobal@rkc.si
Kontaktni osebi: Dare Kavčič, 031 568 142, Erika Kavčič, gsm 041 296 090, e-pošta:
ekav1@siol.net

ZAVOD KARITAS SAMARIJAN, Solkan, Skalniška 1,
tel. 05 33 00 234, e-pošta: karitas.samarijan@siol.net ;
spletna stran: http://www.zavodsamarijan.si/ TRR: 24500-9004236045
Direktorica: Milena BRUMAT, gsm 031 655 961, e-pošta: milena.bavcon.zavod@siol.net
Materinski dom Karitas, 5250 Solkan, Skalniška 1, tel.in fax 05 33 00 234, gsm 041 331
639
Odgovorni: Milena BRUMAT, Tanja Žorž, Maša FERJANČIČ, Silva ČRNIGOJ, Katarina
DEOTTO GOSTIĆ, Klementina BAJEC
Dom Karitas na Cesti, Cesta 98, 5270 Ajdovščina

Materinski dom tel. 05 36 47 964, e-pošta: karitas.cesta@siol.net
Varna hiša Karitas za Primorsko

p.p. 322, 5001 Nova Gorica, gsm 041 332 038
Medgeneracijsko središče Samarijan
Odgovorni: Klamentina BAJEC, gsm 031 778 586, e-pošta: klementina.bajec@gmail.com.
ELZA ČEHOVIN, gsm 041 793 450, e-pošta: cehovin@yahoo.com
BERTOKI, Markova 38, 6000 Koper – 05 639 50 38; e-pošta: bertoki@kp.karitas.si Vrtnica
– zdravljenje odvisnosti od alkohola
Vodja programa: Davorina Petrinja, gsm 040 980 464, e-pošta: vrtnica.karitas@gmail.com

Druga karitativna gibanja in ustanove:
VERA IN LUČ:
Koprska regija: Aleš Kete Duplje 17, 5271 Vipava, 031/757-705, ales.kete@gmail.com
Goriška regija: Urška Čuk, Predgriže 1, Črni vrh, Gsm 031/473-873, urska.cuk@gmail.com

Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov:
KBBI, Ljubljana, Tabor 12
Majda Križaj, Lozice 55, 5272 Podnanos, tel. 366 93 96
Zavod TALITA KUM Postojna, Ljubljanska 28, tel. 05 720 39 84,
e-pošta: talita.kum@studioproteus.si

SLOVENSKA KARITAS, 1000 Ljubljana, Kristanova 1,
tel. 01 30 05 960, e-pošta: info@karitas.si , spletna stran: www.karitas.si
Zavod PELIKAN Karitas, Litijska 24, Ljubljana, tel. 01 548 03 63
pomoč zasvojenim SOS tel. 080 1221, e-pošta: pelikan@karitas.si
Materinski dom Gumnišče in Škofljica, tel. 01 366 77 21
Skupnost Srečanje, tel. 01 300 59 64
ŠKOFIJSKA KARITAS CELJE, 3000 Celje, Muzejski trg 8,
tel. 0590 80 370, e-pošta: info@karitasce.si
ŠKOFIJSKA KARITAS LJUBLJANA, 1000 Ljubljana, Poljanska 2,
tel. 01 43 92 130, e-pošta: karitas@guest.arnes.si
NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR, 2000 Maribor, Strossmayerjeva 15,
tel 0590 80 350, e-pošta: info@karitasmb.si
ŠKOFIJSKA KARITAS MURSKA SOBOTA, Martjanci 71, 9221 Martjanci,
tel. 02 538 11 50, e-pošta: info@ms.karitas.si
ŠKOFIJSKA KARITAS NOVO MESTO, Smrečnikova 60, 8000 Novo Mesto
Tel. 07 384 44 28, e-pošta: info@nm.karitas.si

Kazalo:
Molitev
poročilo o delu Škofijske karitas Koper za leto 2011
Finančno poročilo Škofijske karitas Koper za leto 2011
Poročilo o delovanju ŽK, MŽK, DK, OK v letu 2011
Poročilo o delovanju Zavoda karitas Samarijan za leto 2011
Poročilo o delovanju drugih karitativnih ustanov v letu 2011
Statut Škofijske karitas Koper
Etična načela Karitas
Pravilnik o kriterijih za materialno pomoč
Program dela Škofijske karitas Koper za leto 2012
Seznam ŽK, MŽK, DK, OK in kontaktne osebe
Člani TŠK, Sodelavci Zavoda Karitas Samarijan in druge telefonske številke

Logo ŠK
Skalniška 1, 5250 Solkan
Telefon in fax: 05 33 00 233
e-naslov: karitas.koper@rkc.si
Spletna stran: http://karitas-kp.rkc.si//
Transakcijski račun: SI56 2450 0900 4155 438
Davčna številka: 75623943
Odgovarja: Matej Kobal, ravnatelj ŠK
Postavitev in tisk: Tiskarna Janežič, 2012

