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Sovražim in odklanjam vaše praznike,
nočem vonja vaših slovesnosti.
Čeprav mi prinašate žgalne in jedilne daritve,
jih nočem
in na mirovne daritve vaših pitancev
se ne ozrem.
Spravite izpred mene hrumenje svojih pesmi,
igranja vaših harf ne bom poslušal.
Pravica naj teče kakor voda
in pravičnost kakor vedno tekoč potok.
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Letošnji plenum Karitas v celjski škofiji obhajamo v letu, ko se hvaležno
spominjamo 5. obletnice ustanovitve naše Škofijske Karitas in hvalimo
Gospoda za prehojeno pot in še posebej za milost novega začetka
karitativnega delovanja v naši krajevni Cerkvi. Res je, da 5. obletnica v
primerjavi z drugimi cerkvenimi ustanovami, ki obhajajo stoletne jubileje, ne
pomeni veliko; je pa dragocena, ker oznanja milostni trenutek začetka
novega delovanja za rast Božjega kraljestva med nami, še prav posebej v
službi bližnjemu, bratom in sestram, ki so potrebni naše bližine in pomoči, še
posebno v današnjem času, ko so posledice ekonomske in socialne krize
mnoge privedle na prag revščine in obupa. Tu je še posebej potrebna naša
bližina in pomoč, da kot kristjani resnično hodimo po stopinjah našega
Gospoda Jezusa Kristusa, Dobrega pastirja in Usmiljenega Samarijana, ki je
hodil okrog in dobrote delil in ni prišel, da bi se mu streglo, ampak da bi on
stregel in dal življenje za mnoge (prim. Mt 20,28).
Zato se zahvaljujem vsem vernikom in vsem ljudem dobre volje za pomoč in
sodelovanje v karitativnem poslanstvu naše škofije.
Osrednja misel papeževe poslanice za letošnji postni čas je vabilo k telesnim
in duhovnim delom usmiljenja. »Glejmo drug na drugega, da se bomo
spodbujali k ljubezni in dobrim delom« (Hebr 10,24), je rečeno v pismu
Hebrejcem. S to mislijo papež vabi vse kristjane k resnični dobrodelnosti, ki
se ne ustavi le pri materialni pomoči, ampak zna poskrbeti tudi za resnično
človeško in duhovno bližino in pomoč. Krščanstvo že od nekdaj pozna
telesna in duhovna dela usmiljenja, ki jih Katekizem katoliške Cerkve zelo
priporoča (prim. KKC 2447). Ko v letošnjem postnem pastirskem pismu
spoznavamo krščanski socialni nauk, so telesna in duhovna dela usmiljenja
praktična uresničitev le-tega. Papež v letošnji postni poslanici še posebej
svari pred naraščajočo brezdušnostjo in brezbrižnostjo ob naraščajočem
številu pomoči potrebnih in preizkušanih bratov in sester. To je ena izmed
zelo grozečih oblik sebičnosti, zaprtosti in neodgovornosti, ki se nas vseh po
malem loteva.
Zato se še posebej zahvaljujem sodelavkam in sodelavcem Škofijske in
župnijskih Karitas, ki imate čuteče srce in s svojo prijazno pomočjo
uresničujete ne le telesna, ampak tudi duhovna dela usmiljenja. V postnem
času smo vsi poklicani k prenovi. Tisti, ki menijo, da so dobri, naj postanejo
boljši; tisti, ki so se od vere oddaljili, naj se približajo. Župnijske Karitas naj
preverijo in poživijo svoje poslanstvo in župnije, ki Karitas še nimajo, naj v
letošnjem postnem času to uresničijo, da bo naša vera živa, dejavna,
privlačna in zveličavna (prim. Jak 2,14-17).
Drage sodelavke in sodelavci Karitas, 1. maja lani nam je vsem zasvetila
nova luč: blaženi papež Janez Pavel II. Na tem mestu ne moremo naštevati
njegovih zaslug za Cerkev, za svet in človeštvo na prehodu iz drugega v tretje
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tisočletje. Le eno, temeljno razsežnost njegovega življenja, njegovega
duhovništva in njegove papeške službe želimo naglasiti: to je njegovo
življenjsko vodilo: Ves tvoj, o Mati. Če ves Marijin, tudi ves Jezusov, če ves
Jezusov, tudi ves za sočloveka, za brate in sestre, za Cerkev, za svet, za vse
ljudi, posebej za male, trpeče, oddaljene, zgubljene, ...
Dragi sodelavec v karitativnem poslanstvu, kako moreš reči, da ti je vsega
dovolj, da vsega preveč, da si pregorel ... Vprašaj, priporoči se bl. Janezu
Pavlu II. Pojdi v šolo k blaženemu Janezu Pavlu II. in poskusi z njim reči: Ves
tvoj, o Mati ...
Naj nas na poti dobrodelnosti spremljajo obilen Božji blagoslov, varstvo in
priprošnja Božje Matere Marije ter zgled in priprošnja bl. škofa Slomška, da
bomo spolnili Božjo voljo in iz vsega srca odgovorili Gospodu, ki nas kliče:
»Tukaj sem, Gospod! Hvala ti, da si me poklical.«
+ dr. Stanislav Lipovšek,
celjski škof
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O slast, ko vino v sodih prekipi
in se preliva v tisoče posod,
za svatbo, krst, sedmino in za god,
za srd in smeh, za žalost in skrbi.
O Bog, daj, naj za glad in žejo dúha,
vsaj en požirek bom, vsaj košček kruha.
Če pa po Tvoji volji vse stvari
le žrtve drugim so in vsaka mine,
daj, naj vsaj malo moje bolečine
izpremeni se v Tvojo rešnjo kri.
Alojz Gradnik
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O blagi vonj napolnjenih kleti,
ko po trgatvi vre pri sodu sod
in v med se izpreminja grenki pot
viharne vesne in poletnih dni.
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Pravica naj teče kakor voda in pravičnost kakor vedno tekoč potok.
Amos, preprost pastir in pridelovalec smokev, je eden prvih prerokov, ki je
moral svoja sporočila od Boga za vedno zapisati. Deloval je v zadnjem
obdobju blaginje in moči v Izraelu, v času po delitvi kraljestva na Izrael in
Juda. Bog ga je poslal v kraje razkošja, v versko središče Betel. V tem mestu
je takratni kralj Jeroboam II. dal postavit kip zlatega teleta - malika. V
razkošju trenutnega obdobja je narod gnil. Prerok je bil poslan, da razgali
družbeno in versko pokvarjenost in posvari pred grozečo Božjo sodbo.
Drugi preroki tistega obdobja jasno povejo o grehu Izraela v odpadu od Boga
in čaščenju malikov. Amos pa poudari družbeni in moralni propad, ki ga je to
dejstvo povzročilo. Goljufivi trgovci svojega nepoštenja niso mogli
poravnati samo z daritvami Bogu. Ljudje so postali trdi in neusmiljeni v
svojih odnosih do drugih, mladi in stari so se udeleževali spornih obredov
kanaanskih verstev, t.i. »verske prostitucije«, Božjim poslancem pa so
prepovedali govoriti. Amos je protestiral proti slonokoščenim hišam, ki so jih
gradili petičneži, »velikim hišam« tistih, ki so zatirali reveže.
Bog kliče svoje ljudstvo, naj ga iščejo in si tako rešijo življenje. To iskanje ne
pomeni še številnejših daritev v pokvarjenih svetiščih, ampak prenovljeno
življenje - vrnitev k Božjim načelom pravičnosti in poštenja v javnem in
zasebnem življenju.
Še za časa preroka Amosa nastopi tudi prerok Ozej, ki ga poznamo kot
govornika o Božji ljubezni do nezvestega ljudstva, pa Jona s svojim
poslanstvom oznanila Ninivam.
Bogastvo in udobno življenje (takrat in danes) oddaljita ljudi od res
pomembnih vprašanj in gojita lažno varnost. Samozadostnost in napuh sta
vzrok človekovih padcev, od prvega do zadnjega.
Ni potrebno v davno osmo stoletje pred Kristusom, da bi razumeli prerokove
besede. Morda nas samo preveva spoznanje: nič novega pod soncem! V ta
vzdih vključujem tolike tegobe in nepravilnosti, ki nas pestijo v naši
vsakdanjosti na družbenem, političnem, moralnem in tudi cerkvenem
področju. Z vso težo stisk, ki se z njimi srečujemo na področju dobrodelnosti,
sem želel vsem, ki vam ni vseeno, ko se soočate s stiskami bližnjih, utrditi
vaše upanje. Želim si, da vse, kar slišimo o ljubezni in družbeni pravičnosti,
utrdimo v prerokovi misli: »Pravica naj teče kakor voda in pravičnost
kakor vedno tekoč potok« (Am 5,24). Da bi se to lahko zgodilo, zavedajoč
se, da imamo vse možnosti odžejati se ob tem izviru, še več, se ob njem
nastaniti, nam je Bog poslal na svet Odrešenika Jezusa Kristusa. Iz križa,
zapičenega na Kalvariji, je začel izvirati ta neusahljivi potok, ki želi odžejati
sleherno človeško srce, ne glede na družbeni status, narodno pripadnost,
družinsko življenje in osebno samopodobo. Res potrebujemo nekaj več
zavesti odrešenosti in zdi se mi, da je Gospod v srce slehernega krščenega
položil del narave Kristusa Pelikana, ki umeva in zato dopusti, da odteče
lastna kri, saj s tem oživlja uničeno, izgubljeno in zavrženo.
Naj se za trenutek ustavim še ob besedi pravica in pravičnost, ki jo najdemo
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v Svetem pismu v navezavi na letošnje pastoralno leto družbenega nauka
Cerkve.
Podoba Kristusa Pelikana me najprej vodi k neprecenljivi vrednosti vsakega
človeka. Za človeka se je žrtvoval sam Bog. Človek zato ni zapisan propadu,
ampak seže njegovo življenje v večnost. Zato je človekovo življenje sveto.
Noben položaj v družbi mi ne daje pravice, da bi človeka uporabil kot
sredstvo za izkoriščanje. Nikoli, nihče me ne sme uporabiti, manipulirati z
menoj. Vsak človek si zasluži enako spoštovanje. Kača pa si je vzela pravico
o odločanju življenja in smrti drugih.
»Ni vseeno, kako gledamo na človeka in kako gledamo na Boga. Naš pogled
na človeka, da je ustvarjen po Božji podobi, pomeni, da je Bog, ki je Sveta
Trojica, svet tako ljubil, da je dal življenje za nas. To pa pomeni,da smo
ustvarjeni kot občestvena bitja, da živimo skupaj drug z drugim. Misliti
moramo tudi na druge in nikoli samo nase.« (nadškof Stres v Vrbju)
Načela našega družbenega življenja - kako si organiziramo svoje življenje
med seboj - glede na to, kako gledamo mi ljudje, kristjani, na človeka, na
Božji načrt s človekom, skratka na Boga in na človeka, naj nam daje slutiti
Božje v nas. To je sled krstne milosti, ki se prepleta s sadovi Svetega Duha, ti
pa vemo, da so: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, zvestoba,
dobrotljivost, krotkost, samoobvladanje. Zavedamo se, da je le ljubezen
pravo merilo na poti k pravičnosti.
»Pravičnost brez ljubezni prikliče trdoto. Resnica brez ljubezni prikliče
kritiziranje. Pamet brez ljubezni prikliče prevaro. Prijateljstvo brez ljubezni
prikliče hinavščino. Red brez ljubezni prikliče malenkostnost. Imetje brez
ljubezni povzroči zaverovanost v svoj prav. Moč brez ljubezni povzroči
okrutnost. Čast brez ljubezni povzroči ošabnost. Posedovanje brez ljubezni
povzroči skopost. Vera brez ljubezni povzroči fanatičnost.« (Lao Tze)
Apostol Pavel pa v Korint zapiše: »Ko bi govoril človeške in angelske jezike,
ljubezni pa bi ne imel, sem postal brneč bron ali zveneče cimbale.« (1 Kor
13,1) Če je ljubezen prava, je pravična, ponižna, potrpežljiva, je iskrena,
zvesta in pogumna. Pravičnost naj ostaja struga, skozi katero se zmore
pretakati ljubezen pri vsem našem karitativnem delu.
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Prednostne naloge ŠKC v letu 2012
Škofijska Karitas Celje želi v letu 2012 postajati še bolj prepoznaven in
verodostojen partner drugih vladnih in nevladnih socialnih ter dobrodelnih
organizacij, obenem pa bomo krepili svojo evangeljsko identiteto in
prepoznavnost.
1. Pospeševanje dobrodelnosti in skrb za sodelavce.
• Pomoč pri ustanavljanju novih ŽK in spodbujanje prostovoljstva,
• skrb za celostno in primerno ureditev pravnega statusa ŽK,
• ureditev statusa prostovoljske organizacije in s tem povezanih
standardov,
• spremljanje in podpora dela delujočih ŽK,
• skrb za stalno izobraževanje in duhovno oblikovanje sodelavcev,
• pomoč in podpora ŽK pri vključevanju v lokalno okolje,
• odgovornost za odkrivanje in reševanje nepokritih stisk.
2. Odločitev za trajnostni razvoj in krepitev delovanja.
• Spremljanje in prijava na razpisih na državni in lokalni ravni,
• skrb za uvajanje preglednih in enostavnih elektronskih rešitev,
• zagotavljanje stabilnih in relativno trajnih virov za materialno pomoč,
• nagovarjanje novih skupin darovalcev in razvoj inovativnih
dobrodelnih pristopov,
• ustvarjanje priložnosti za solidarnostizvedba dobrodelnih dogodkov,
• razvijanje novih programov pomoči, glede na nove potrebe,
• uvajanje novih oblik pomoči, katerih temelj sta preventivno in
oznanjevalno delo.
3. Spremljanje šibkih socialnih sredin in hitra pomoč.
• Spremljanje socialnih nihanj in novih oblik razslojevanja družbe,
• sodelovanje z različnimi službami za lajšanje elementarnih stisk,
• zagovorništvo človeka in njegovega dela ter dostojnega preživetja,
• skrb za celostno predstavitev dela in poslanstva v javnosti,
• takojšen odziv v primeru naravnih in drugih nepredvidenih nesreč.
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V letu 2011 je župnijska Karitas delovala v 71-tih župnijah celjske škofije. V
sedmih primerih je za dve župniji ustanovljena ena ŽK, ki deluje v obeh
župnijah. Gre za župnije v soupravi. V celjski škofiji tako redno deluje 64
ŽK; v letu 2011 sta bili na novo ustanovljeni dve. Vseh 64 ŽK je oddalo letno
poročilo o delu v letu 2011.
Mreža Karitas je med župnijami razširjena še nekoliko bolj, saj je pomoč
Karitas v dobršni meri prisotna vsaj v 90-ih župnijah, kar je pet župnij več kot
leta 2010. Še vedno ostaja 10 župnij, ki so v triletni pastoralni načrt za
področje dobrodelnosti uvrstile ustanovitev ŽK do letošnjega leta. Vabimo in
prosimo, naj ostanejo zveste dani besedi in storijo korak k ustanovitvi.
V mreži Karitas Škofije Celje je v letu 2011 delovalo 1.052 sodelavk in
sodelavcev - prostovoljcev. Med njimi 1.041 v okviru ŽK in 11 na Škofijski
Karitas. Redno je sodelovalo 608 sodelavcev, 444 občasno, 102 sta mlajša od
30 let in 121 se jih je pridružilo na novo. Skupaj je bilo opravljenih 60.721 ur
prostovoljnega dela, od tega 39.421 ur namenjenih vsebinskim delom, kar z
drugimi besedami pomeni neposredni pomoči.

Pravica naj teče kakor voda

Življenje in delo župnijskih Karitas v letu 2011

57 ŽK pripravlja redna srečanja sodelavcev, skupno so se srečali 368-krat (za
vsak dan v letu in še malo povrhu). ŽK navajajo, da za pripravo srečanj
največkrat uporabijo Žarek dobrote oz. pripravijo gradivo sami, večkrat
pripravijo srečanje v sodelovanju z domačim župnikom, uporabljajo pa tudi
Priročnik za ŽK ter Priročnik za oblikovanje sodelavcev ŽK.

IZOBRAŽEVANJE IN DUHOVNA OBNOVA
V preteklem letu je 15 ŽK pripravilo izobraževanja v domači župniji. Na 38ih tovrstnih dogodkih se je zvrstilo 314 udeležencev. 257 sodelavcev iz 53-ih
ŽK se je udeležilo izobraževanj, ki jih je pripravila Škofijska Karitas. Ob tem
omenimo, da sta se obe števili povečali v primerjavi z letom 2010. Nekoliko
slabši je bil obisk na seminarju Slovenske Karitas, saj se ga je udeležilo le 34
sodelavcev iz celjske škofije. ŽK so skupaj organizirale 64 različnih romanj,
ki se jih je udeležilo 416 sodelavcev. Dobro obiskana je bila tudi redna
duhovna obnova v Vrbju, ki se je je udeležilo 110 udeležencev, skoraj 3-krat
več kot leta 2010, največ zaslug ima verjetno izbrani gost, nadškof Stres.
9
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29 ŽK ima na voljo lastne prostore za srečevanje in delo (v lasti župnije), 25
ŽK uporablja prostore, ki jih uporabljajo tudi druge skupine, 5 ŽK ima
prostore v brezplačnem najemu. 3 ŽK so lani investirale sredstva v pridobitev
ali ureditev ustreznih prostorov.
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Življenje in delo župnijskih Karitas v letu 2011
SODELOVANJE ŽK Z LOKALNIM OKOLJEM
ŽK se zavedajo pomena sodelovanja in povezovanja v domačem okolju. V
letu 2011 jih je več kot polovica sodelovalo z občinami in bližnjimi domovi
za ostarele, slabi dve tretjini pa z osnovnimi šolami, kar je razveseljiv
podatek. Sledijo sodelovanje z Rdečim križem in lokalnimi Centri za
socialno delo. ŽK se povezujejo tudi s skupinami in občestvi na ravni
župnije; največ s člani ŽPS ter s skavti in z raznimi mladinskimi skupinami.
Točno polovica vseh ŽK navaja tudi povezovanje z drugimi ŽK.
SODELOVANJE Z MEDIJI IN DOBROTNIKI
Po zbranih podatkih se ŽK za obveščanje o svojih dogodkih in dejavnostih
največkrat poslužujejo župnijskih oznanil. 58-krat so o delu ŽK poročali
lokalni časopisi, 22-krat radio in 3-krat televizija. 15 ŽK obvešča o dogodkih
s pomočjo interneta, 42-krat pa so se v letu 2011 ŽK predstavile na raznih
stojnicah.
19 ŽK je v letu 2011 pripravilo 24 dobrodelnih prireditev, ki jih je obiskalo
3.640 obiskovalcev. Ob priložnostnih dobrodelnih akcijah naštejemo jih 90
so ŽK k darovanju pritegnile 1.902 darovalca. Omenimo še 296 dobrih ljudi,
ki ŽK redno darujejo denar oz. material za pomoč in 229 podjetij, ki so v letu
2011 na različne načine podprla delo ŽK.
POMOČ V LETU 2011
Družinam so ŽK najpogosteje nudile pomoč v hrani (59 ŽK je pomagalo
3.290-im družinam) in higienskih potrebščinah. 331-im družinam so v 27-ih
ŽK pomagali s plačilom položnic, ozimnico je prejelo 1.084 družinskih
članov v 16-ih ŽK. 71-im družinam je 14 ŽK pomagalo tudi v večjih stiskah
in nesrečah. ŽK navajajo tudi veliko opravljenih pogovorov, svetovanj in
informiranj.
Podatke težko primerjamo s tistimi iz leta 2010, ker se je vmes spremenila
oblika in vsebina poročanja. Zato nekateri podatki niso več povsem
primerljivi. Vseeno velja izpostaviti nekaj dejstev: povečalo se je število ŽK,
ki redno delujejo, kar je najbolj opazno pri zagotavljanju pomoči v hrani. Žal
nimamo podatka o porastu pomoči v obliki oblačil, a po ustnih pričevanjih in
bežnih pogledih na skladišča oblačil upamo mirno zapisati, da izdamo
bistveno več oblačil kot leta poprej. Veliko o solidarnosti in delu ŽK povedo
količine zbrane ozimnice; v letu 2010 13 ton in lani 25 ton. To je zagotovo
znamenje upanja, da smo pripravljeni drug z drugim deliti in si pomagati.
Razveseljivo je, da se je povečalo število ŽK, ki pomagajo pri plačevanju
položnic, prav tako je tovrstno pomoč prejelo 126 družin več kot leta 2010.
Podatek priča o vedno večji suverenosti in avtonomnosti ŽK, tako na
področju finančne neodvisnosti kot strokovne obravnave prosilcev.
Omenimo še pomoč v večjih stiskah, kjer ŽK večinoma
10

ŽK so v preteklem letu pomagale 4.195-im otrokom, od tega 2.693-im iz
družin, ki jim pomagamo tudi sicer. Najpogosteje ŽK otroke obdarujejo pred
prazniki (21 ŽK je obdarilo 2.460 otrok), delijo šolske potrebščine (44 ŽK je
pomagalo 1.645-im otrokom) in jih vključujejo v delavnice in oratorije (23
ŽK je vključilo 262 otrok). Omenimo še 8 ŽK, ki so pomagale 11-im otrokom
pri plačilu šole v naravi in 6 ŽK, ki so 21-im otrokom prispevale za šolsko
prehrano. 10 ŽK je obiskovalo in obdarilo 68 novorojenčkov, v 2 ŽK je bilo
16 otrok vključenih v redno učno pomoč. Srečanj, namenjenih učni pomoči,
je bilo 31, kar praktično pomeni redna tedenska srečanja.
Tudi pri pomoči otrokom je v letu 2011 opazen trend rahlega upada pomoči,
in sicer predvsem na račun velikih in obsežnih stečajev v letu 2010, ki so
sovpadli ravno z vstopom v šolo in posledično krepko povečali prejemnike
šolskih potrebščin. Na drugi strani je poraslo število otrok, obdarjenih pred
prazniki. Razveseljivo je povečanje učne pomoči: število vključenih otrok je
poraslo več kot dvakrat, žal se je zmanjšalo število ŽK, ki to obliko pomoči
nudijo. Naj mi bo na tem mestu dovoljeno izpostaviti eno ŽK, ki je
organizirala in izpeljala učno pomoč, ki nam je lahko vsem v zgled: redno
tedensko dežurstvo in vnaprej objavljeno, za katere predmete bo pomoč na
voljo. In čeprav gre za majhen kraj, se je pomoč prijela in zaživela. Na tem
mestu je vstopna točka za mnoge nove sodelavke in sodelavce; bodisi mlade,
dijake in študente, bodisi strokovnjake, aktivne in predvsem upokojene
učitelje in profesorje. Vse župnije imajo na voljo učilnico, tablo in kredo.
Odprimo jih še za kaj drugega kot le za verouk; če že iz Cerkve ne moremo
stopiti v šole, pa nam nihče ne more preprečiti, da iz šole povabimo v Cerkev.
Ne pozabimo, da stiske niso samo materialne, zato si med vso goro
materialnih dobrin, za katere je prav in dobro, da jih delimo, vzemimo čas
tudi za Karitas z, z otroki in za vzgojo k solidarnosti.
ŽK so v letu 2010 pomagale 3.174-im starejšim, osamljenim in invalidnim
osebam. Sodelavci ŽK so skupaj opravili 328 obiskov pri 2.625-ih starejših.
21 ŽK je pripravilo družabna srečanja za starejše, ki se jih je udeležilo 1.180
starejših, 549 starejših pa so ŽK popeljale na romanja in izlete.
11
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pomagajo z zbiranjem sredstev v lokalnem okolju. Morda je nekoliko
romantična predstava o dobrih ljudeh, ki trkajo na srca ljudi od vrat do vrat in
prosijo milodar za soseda v stiski, a najbrž se sploh ne zavedamo, kaj takšna
gesta pomeni v času globalne odtujitve, ko je najbolj varno komunicirati iz
naslanjača. Izpostaviti se in od hiše do hiše govoriti o solidarnosti in dobroti,
je danes več kot le zbiranje darov; je oznanilo svetu, da še kako potrebujemo
drug drugega in to v tistem Abrahamovem smislu, ko je Izaku v uri najhujše
preizkušnje neprenehoma zagotavljal: tukaj sem, moj sin, nepreklicno in
zate.

Pravica naj teče kakor voda

Življenje in delo župnijskih Karitas v letu 2011
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Življenje in delo župnijskih Karitas v letu 2011
Močno porasli so prejemniki hrane: 1.194 starejših na 59 ŽK, kar je 684 oseb
več kot leto prej. 16 ŽK je 102-ma starejšima pomagalo pri plačilu položnic.
9 ŽK je 13-im osebam nudilo pomoč pri opravljanju hišnih in drugih opravil.
V letu 2011 se je najbolj očitno povečala pomoč starejšim v obliki hrane in
higienskih potrebščin. Prav tako se je romanj in izletov udeležilo 205
starejših več kot leta 2010. Povečali so se tudi obiski na domu, predvsem je iz
poročil razbrati, da se je marsikje povečala pogostost obiskov. Morda pobuda
o prinašanju sv. obhajila bolnim in starejšim na dom že žanje prve sadove.
Omenimo še srečanja skupin za starejše, ki so v letu 2011 prvič izstopile z
nekim omembe vrednim številom: udeleževala sta se jih 102 starejša.
Občuten porast materialnih oblik pomoči starejšim priča, da je danes v
Sloveniji čedalje teže preživeti s pokojnino, posebej tam, kjer zaradi smrti
ostane nekdo sam, z enim osebnim dohodkom. Med 1.194-imi starejšimi, ki
na ŽK prejemajo hrano iz intervencijskih zalog ES, jih kar 885 živi samih. Iz
povedanega lahko upravičeno zatrdimo, da so starejši socialno čedalje bolj
ranljivi. Poleg materialne stiske, strahu pred prihodnostjo (zapleti okrog
pokojninske reforme in množično vračanje varstvenih dodatkov) in
vsakdanjimi tegobami starosti, jih pesti še velik medgeneracijski razkorak, ki
se najpogosteje odraža v osamljenosti in občutku odvečnosti. Tukaj je
ponovno izziv in priložnost za rast Karitas; ustvarjati prostore in priložnosti
za medsebojno srečevanje in druženje starejših in ne pozabiti, da lahko
izkušnje starosti bogatijo zalet mladosti.
Ob koncu omenimo še pomoč posameznikom, torej osebam, ki živijo same in
niso starejše od 65 let. Po opažanjih se v zadnjem času po pomoč obrača
vedno več prosilcev te kategorije. Tukaj lahko ponovno trdimo, da je v naši
družbi danes en osebni dohodek pogosto premalo za kritje vseh življenjskih
stroškov. ŽK tako poročajo, da so skupaj pomagale 1.098-im posameznikom.
Največkrat so jim nudile hrano in higienske potrebščine (825-krat), 116-krat
so jim pomagale pri plačilu položnic in v skoraj 100-tih primerih z ozimnico.
Med pogostejšimi oblikami pomoči posameznikom ŽK navajajo tudi
splošno informiranje o različnih pravicah in ugodnostih, ki ga je bilo deležno
119 posameznikov.
Z novim vprašalnikom novi križi in težave, novi podatki, osvetljeni nekoliko
drugače in - tako upamo in želimo - čim manj laži, ki se jim reče uradne
statistike. Vsaj nekoliko smo s to novotarijo poskusili zajeti dobre besede, ki
jih sodelavci ŽK namenjajo vsem, ki prihajajo po pomoč. Pri vseh prosilcih
sodelavci ŽK navajajo pogovor, svetovanje in informiranje kot vrsto nudene
pomoči. Pa se za vsemi temi številkami skriva še nekaj pomembnejšega:
dobra beseda, ki nima v socialnem in strokovnem delu nikakršnega pomena,
a je še kako pomembna za ranjeno, poteptano človeško srce: to je beseda
tukaj sem, brezpogojno in zate. To je beseda samega Boga (jaz sem, ki sem),
12

ZBRANA SREDSTVA V LETU 2011
Po zbranih podatkih so v preteklem letu ŽK zbrale 51.925 kg hrane in
higienskih potrebščin, 101.579 kg oblačil, 7.053 kosov igrač in 1.579 kg
šolskih potrebščin. Prvič od leta 2008 se med zbranimi sredstvi ponovno
pojavlja gradbeni material, zbranega je bilo dobrih 500 kg.
SODELOVANJE Z MLADIMI
ŽK si želijo sodelovanja z mladimi, ker se zavedajo, da je tudi zanje Karitas
pot Cerkve in nekajkrat malo potarnajo, da je težko pridobiti mlade. Kljub
temu je razveseljivo, da 30 ŽK navaja sodelovanje mladih pri poslanstvu
Karitas. Mladi največkrat pomagajo pri izvedbi raznih dobrodelnih
prireditev in delavnic, sledijo obiski starejših in priprava kulturnega
programa za srečanja starejših in bolnih. Marsikje mladi pomagajo pri
oblikovanju in razdeljevanju paketov hrane. Na nekaterih ŽK mladi
prevzamejo delo z računalnikom, v letu 2011 pa so v veliki meri poskrbeli
tudi za prodajo izdelkov ŽK na dobrodelnih stojnicah. Ob koncu dodajmo, da
imamo v škofiji še vedno najmlajšo ŽK, pa ne po času ustanovitve, temveč po
starosti sodelavk in sodelavcev.
MNENJA IN PREDLOGI ŽK
ŽK so vesele skupnih izobraževanj in duhovnih obnov, izražajo tudi
hvaležnost in priznanje, ker so pripravljena na kakovostni ravni. Tudi vnaprej
si želijo kakovostnih izobraževanj in srečanj, ki bi predvsem odgovarjale na
potrebe dela v ŽK. Nekaj ŽK izraža željo po uvajanju elektronske
komunikacije in enotni računalniški podpori za vodenje evidenc in obdelavo
podatkov. V negotovosti okrog hrane iz intervencijskih zalog ES ŽK izražajo
tudi željo, da ta vir pomoči ostane še vnaprej. ŽK izražajo željo po novih
sodelavcih in ustanovitvi novih ŽK tam, kjer še ne delujejo. Veseli smo, da
ŽK izpostavljajo dobro sodelovanje s Škofijsko Karitas in drugimi ŽK. Ob
koncu zapišimo še tri predloge, ob katerih se lahko vsi skupaj kislo
nasmehnemo in se globoko zamislimo. Zaradi njihove tehtnosti jih navajamo
v celoti.
»Želimo, da bi župnik sodeloval pri ŽK.« »Želeli bi, da bi bili obrazci
enostavnejši za izpolnjevanje!« »Vedno bolj obsežna poročila in evidence o
delu jemljejo voljo do prostovoljnega dela, ki večinoma pade na peščico
posameznikov.«
Komentar skoraj ni potreben, a dodajmo dva. Vsi obrazci in poročila so
namenjeni sofinancerjem programov. Velika modrost bo, kako ohraniti
13
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hkrati pa je to odrešenjski odgovor na Božje vprašanje Adamu; »Adam, kje
si?« Adam tega odgovora ni bil sposoben, ker ga je krnil strah; Bog povrni,
drage sodelavke in sodelavci Karitas v celjski škofiji, da ga vi zmorete. Pa ne
samo z usti, temveč tudi s srcem in z rokami.

Pravica naj teče kakor voda

Življenje in delo župnijskih Karitas v letu 2011
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Življenje in delo župnijskih Karitas v letu 2011
sofinanciranje, a ne izgubiti lastne identitete, ki je globoko ekleziološka, in
ne ugasiti tlečega stenja veselja do dobrodelnosti. Kot pravi slovenska
modrost: lisica volku je služila, pa je kožuh izgubila. Ob tem rabimo, kot so
zapisali na eni od ŽK: »obilo Božjega blagoslova vsem.«
FINANČNO POROČILO
Po zbranih podatkih je finančno poročilo 63 ŽK sledeče:
%

%
33,11
66,89
10,55
2,22
26,25
18,39
9,48
100

ZAČETNO STANJE 1. 1. 2011
ZBRANA SREDSTVA V LETU 2011
Prispevki lokalnih skupnosti
Prispevki podjetij
Lastna zbrana sredstva
Darovi dobrotnikov
Drugo
RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA V LETU 2011

EUR
89.918
181.636
28.648
6.034
71.281
49.939
25.734
271.554

RAZDELJENA POMOČ V LETU 2011
Pomoč družinam in posameznikom
Pomoč posameznikom
Pomoč starejšim
Pomoč otrokom
Pomoč tujini
Druga pomoč

140.306
65.592
7.120
26.269
13.673
2.772
24.880

88,60
41,42
4,5
16,59
5,04
1,75
9,16

18.050
5.829
3.433
8.788

11,40
3,68
1,26
5,55

6,65
2,15
1,26
3,24

SKUPAJ VSI IZDATKI

158.356

100

58,31

Saldo na dan 31. 12. 2011

113.198

100
15,77
3,32
39,24
27,49
14,17
% izdatkov

% pomoči

100
46,75
5,07
18,72
9,75
1,98
17,73
% sredstev
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STROŠKI DELOVANJA 2011
Stroški poslovanja
Investicije in vzdrževanje
Stroški dobrodelnih akcij in koncertov

41,69

Številke, številke, številke, besede, besede, besede. Ne, ni ponagajal tiskarski
škrat. Marsikaj smo povedali z besedami in zajeli s številčnimi vrednostmi.
Nismo pa zajeli duha Karitas. Duha strtih ljudi v stiski, ki marsikdaj ne vidijo
več naprej, duha premnogih opeharjenih in izigranih, ki jih je sram, da ne
morejo delati in potrebujejo pomoč. Duha mnogih ubogih vdov, ki od tistega
malega, kar imajo, razdajajo za uboge. Ni duha mnogih darovanih ur in
prevoženih kilometrov, ni duha molitve za naše delo in za vse, ki k nam
prihajajo. Ni podarjenega časa, ki je ena večjih dobrin prehitrega sveta in ni
tistega Duha, ki veje, koder hoče. A ravno o tem Duhu in njegovih sadovih
govorijo gornje številke in besede. Ne da se Ga vanje ujeti, in prav je tako, a
pričajo, da ste, drage sodelavke in sodelavci, prežeti s tem Duhom in da v
14

moči krstne milosti in darov Svetega Duha spreminjate obličje Zemlje. Pa
niso to kakšni tektonski premiki in vulkanski izbruhi, ki za sabo pustijo vse
predrugačeno, vse uničeno. To so majhne zaplate zemlje, a na njih zaradi vaše
dobrote zraste 'roža mogota' namesto trnja in osata. Bog povrni za ta dar
služenja in pričevanja.
Za ves osat in trnje, ki smo ga v svoji človeški nemoči in grešnosti komu
posejali, pa prosimo dobrega Boga odpuščanja in opravičenja.

Ni praznik, predragi mi, naše življenje,
življenje naj bode ti delaven dan!
Od zore do mraka rosán in potán
ti lajšaj in slajšaj človeško trpljenje!
Ne plaši se znoja, ne straši se boja,
saj moško dejanje krepčuje moža,
a pôkoj mu zdrave moči pokonča,
dejanje ti ljubi, a boj se pokoja!
Dolžán ni samó, kar veleva mu stan,
kar more, to mož je storiti dolžan!
Na delo tedaj, ker resnobni so dnovi,
a delo in trud ti nebo blagoslovi!

Pravica naj teče kakor voda

Življenje in delo župnijskih Karitas v letu 2011

Ko cilji umikajo se ti v praznino,
ko sebi in drugim obljubil si molk,
ne iščeš nikogar več, da bi ga ljubil,
ko svoje in tuje bridkosti preziraš –
takrat že počasi, počasi umiraš …
Mila Kačič
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Škofijska Karitas Celje v letu 2011
»Spoštovani Vsi skupaj na ŽUPNIŠKEM KARITASU Ne preostane mi drugega, da
se zopet obrnem na Vas za pomoč v stiski. Trudim se iz meseca v mesec, da preživim z
temi 230 evri pa mi NE GRE! Znajdem se kakor pač zmorem že z obiranjem jabolk
sem se preizkusil, nekaj zaslužil, a zopet vse za te položnice. Včasih se sprašujem, da
kar se zahvaljujem bogu, da mi ni DAL DRUŽINE in OTROK, da živim SAM kako bi
bilo šele takrat.
No v glavnem z TO PROŠNJO VAS PROSIM ZA POMOČ, ostala mi je ena
položnica, ki je nisem zmogel plačati, pa Vas prosim če bi se našlo 30 evrov tudi
zame. Pa sem za letošnjo leto na čistem, kako pa bo glede hrane se pa nesprašujem
saj živim iz dneva v dan, včasih pa obiščem kakšen KONTEJNER za trgovinami, ko
odmetavajo hrano (potek roka) pa se kaj najde.«

Zgodba, ki ne potrebuje komentarjev, pojasnil in uvodov. Zgodba, ki kriči. O
krizi, pa ne samo materialni in finančni, ampak najprej o krizi duha in
vrednot. Tistih starih, ki smo jih če povzamemo misel uglednega humanista
uspešno odpravili, novih pa še nismo izumili.
Na Karitas smo kljub temu lani skrbeli za ohranjanje teh staromodnih
vrednot: družina, otroci, skrb za starejše in bolne, družbena pravičnost,
solidarnost, pomoč in poštenje. Skozi prizmo teh vrednot bomo skušali
pogledati delo in poslanstvo Škofijske Karitas Celje v letu 2011.
POMOČ DRUŽINAM
Pomoč družinam je najširši program pomoči v Karitas. Družina je temeljna
skupnost, saj vsi izhajamo iz nje in imamo svoje izkušnje. Družina vpliva na
vsakega člana in tudi vsak član vpliva na vso družino. Če je eden izmed
članov družine v preizkušnjah, težavah, je to preizkušnja za celotno družino.
Družina niso le njeni člani, temveč njeni člani in njihovi medsebojni odnosi.
In vsak izmed članov ima svojo vlogo. Včasih se te vloge nekoliko pomešajo,
zabrišejo se meje, porušijo se odgovornosti in pravice. To potem botruje
mnogim stiskam družin. Sicer smo v preteklem letu opažali, da se družine v
stiski največkrat soočajo z brezposelnostjo, boleznimi in psihičnimi
stiskami. Vsaka družina, vsaka stiska pa ima svojo zgodbo, zato družine
potrebujejo različne vrste pomoči.
S stiskami se na Škofijski Karitas najprej srečamo v sprejemno-informativni
in svetovalni pisarni. Zato na začetek poročila o delu ŠKC postavljamo delo v
tej pisarni.
Sprejemno-informativna in svetovalna pisarna
Na Škofijski Karitas vsako prošnjo za pomoč sprejmemo v sprejemnoinformativni in svetovalni pisarni. Tu človeka sprejmemo, mu nudimo
informacije, poskušamo razbrati kako bi najlaže ublažili njegovo stisko, po
potrebi mu tudi svetujemo. Na osnovi ugotovljenega stanja in v sodelovanju
z župnijskimi Karitas ter drugimi socialnimi službami nato pomagamo
družinam s hrano, oblačili, higienskimi potrebščinami in pri plačilu osnovnih
položnic. V sprejemno-informativno in svetovalno pisarno prihaja vsako leto
16

V veliko veselje nam je sodelovati z našimi župnijskimi Karitas, ki so
pomemben del pri posredovanju pomoči. Pomagajo nam, da pridemo do bolj
realne socialne slike prosilca. Večkrat župnijske Karitas opravijo hišne
obiske, se z družinami pogovorijo in jim svetujejo, kolikor je v njihovi moči.
Po opravljenem obisku nam posredujejo pridobljene informacije. Prav tako
ŽK redno obveščamo o prosilcih, ki pri nas izrazijo željo po prejemanju
pomoči na domači ŽK. Tako skupaj odkrivamo nepokrite stiske, obenem pa
ostajamo zvesti načeloma subsidiarnosti in avtonomnosti ŽK.
Večkrat se sprašujem, če sem dovolj prijazna do ljudi, ki prihajajo v pisarno;
ali sem dovolj odprta za sprejemanje drugačnih; ali dobro spoznam situacijo,
v kateri se nahajajo. Želim si, da bi se ljudje, ki iščejo pomoč, znali razveseliti
prejete pomoči in bi ponovno zagledali možnost izhoda iz stiske,
v kateri so
se znašli.
Nasmeh prinaša srečo v hišo, pozdrav prijatelju … Je počitek utrujenemu,
kažipot zgubljenemu, sončni žarek žalostnemu in najboljše naravno zdravilo
proti jezi. Ni ga moč kupiti, izprositi, izposoditi ali ukrasti, ker ima vrednost
samo, kadar se ga podarja.
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več družin, ki poleg gmotne pomoči potrebujejo tudi pomoč pri
premagovanju čustvenih stisk in težav v medsebojnih odnosih. V naše
prostore prihajajo vsak dan novi ljudje, včasih se zgodi, da pride v istem
dnevu ena oseba celo večkrat.
Najpogosteje se naši prosilci k nam obračajo s prošnjo za pomoč pri plačilu
nujnih življenjskih položnic. V zadnjem letu je bila ta pomoč dobrodošla
mnogim, ki so ostali brez službe ali so hodili v službo, a za svoje delo niso
redno prejemali plače. Tako ostane družina dobesedno čez noč brez
dohodkov, kljub temu, da nekdo v družini hodi v službo. Takšne družine
izredno težko prihajajo na naša vrata in prosijo za pomoč, a - kot pravijo večkrat ne vidijo izhoda iz situacije,
v kateri so se znašli.
Sam obisk pri nas obsega nekaj formalnosti, vendar si želimo vse skozi dajati
občutek, da so ljudje, da so pri nas dobrodošli in da jih poskušamo razumeti.
Kadar družine oz. posamezniki dobijo občutek, da jim prisluhnemo, dobijo
upanje, da bo nekako že šlo. Trudimo se, da ne dobijo občutka, da se nam kam
mudi, da želimo, da čim hitreje odidejo iz pisarne. Potrudimo se, da jim jasno
pokažemo, da imamo čas za njih in da si lahko vzamejo čas, da v miru povedo
svojo zgodbo. Včasih zaradi tega nastane na hodniku gneča, a skoraj ni slišati
pripomb, saj vedo, da za vse velja isto pravilo; ko pridejo na vrsto,
imajo vsi
čas za pogovor. Nekateri se že po pogovoru počutijo boljše, saj so nekaj
malega dali iz sebe in jih je nekdo poslušal. Kljub temu čas teče dalje in po
pogovoru vsak odide v življenje, tja,
kjer se nahaja.

Pravica naj teče kakor voda

Škofijska Karitas Celje v letu 2011
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Škofijska Karitas Celje v letu 2011
Problem postane majhen, če se mu nasmehnemo; postane lahek, če ga
podcenjujemo; postane neznaten, če se zavedno ne zmenimo zanj in izgine, če
se z njim sprijaznimo.
Opravljeno delo lahko v številkah predstavimo takole:
V letu 2011 smo zabeležili 1.043 obiskov, pomoč pri plačilu položnic smo
nudili 1.961-im osebam, skupaj smo obravnavali 1.300 vlog. Slaba četrtina
prosilcev je po pomoč na Karitas prišla prvič. Največji porast smo zabeležili
pri posameznikih, o čemer pričajo tudi številke: med 860-imi neponovljivimi
prosilci je kar 277 posameznikov, kar je skoraj tretjina vseh prosilcev.
Naslovljene prošnje so se največkrat nanašale na pomoč pri plačilu položnic,
sledijo prošnje za prejemanje hrane in oblačil. V 90-ih primerih je bilo
potrebno tudi obsežnejše svetovanje. Večina prosilcev je ob obisku prejela t.i.
prvo pomoč v obliki nekaj najosnovnejših živil. 591 oseb je bilo napotenih na
domačo ŽK, ker so prosili za redno prejemanje hrane oz. drugih oblik
pomoči. Za pomoč pri plačilu položnic za nujne življenjske stroške smo lani
namenili 91.927,05 EUR, ker je slabih 1.000 EUR manj kot leto prej. Podatek
žal ne kaže upada prosilcev, temveč govori o tem, da smo bili zaradi vedno
večjega povpraševanja po tovrstni pomoči na eni in zmanjševanja prilivov na
drugi strani, prisiljeni zmanjšati višine pomoči glede na število družinskih
članov.
Pomoč v hrani
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Zdenka Jelen, Matej Pirnat

V letu 2011 smo skupaj zbrali in razdelili 489 ton hrane (leto prej 485 ton).
Največji delež še vedno predstavlja hrana iz intervencijskih zalog ES. Prejeli
in razdelili smo jo 358 ton, kar je 50 ton več kot leta 2010 (povečanje gre
skoraj izključno na račun riža). Hrano iz intervencijskih zalog ES je v letu
2011 prejemalo 17.300 oseb, oz. 5.911 prejemnikov. Število se je v
primerjavi z letom 2010 zmanjšalo za slabih 5.000 oseb. Razlog je preprost:
prenovljena in jasna metodologija štetja, kjer je vsak prejemnik v celotnem
letu štet le enkrat, tudi če prejme hrano večkrat v celem letu. Gre za
pomemben korak k preglednosti in resnicoljubnosti, kar se tiče podatkov in
evidenc. V manjši meri je lanskemu visokemu številu botroval tudi stečaj
gradbenega velikana in njegovih povezanih družb, kjer je bilo razdeljenih
veliko število paketov t.i. prve pomoči. V letu 2011 je pri razdeljevanju hrane
iz intervencijskih zalog ES sodelovalo 59 ŽK in 556 sodelavcev, kar je skoraj
100 več kot leta 2010. Vso hrano smo sprejeli in razporedili v humanitarnem
skladišču Vrbje. Pri razvozih smo tudi lani odlično sodelovali z g. Petrom
Stropnikom, ki se mu najlepše zahvaljujemo za razumevanje in pomoč.
Tudi lani smo veliko truda in pozornosti posvetili poenotenju in vpeljevanju
elektronskega vodenja evidenc. Kar nekaj ŽK redno uporablja računalniško
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Pred veliko nočjo in božičem smo ponovno pripravili zdaj že tradicionalne
prehranske pakete, ki smo jih skušali sestaviti kot dodatek hrani iz
intervencijskih zalog ES. Potrudili smo se dodati tudi izdelke, ki niso redno
prisotni v naši pomoči, so pa nujen del zdrave prehrane. Ponovno smo pakete
obarvali v skladu s slovenskim prazničnim izročilom; tako je velikonočni
paket vseboval prekajeno meso, božični pa orehovo potico. Paketi so bili zelo
lepo sprejeti in so marsikomu prinesli nekaj domačnosti in prazničnosti v
dneh, ko lahko stiska še bolj pokaže zobe. Pred veliko nočjo je 39 ŽK
razdelilo pakete med 1.672 družin, ob božiču je 32 ŽK razdelilo 1.422
paketov. Skupaj smo z njimi pomagali 9.037-im osebam. Stroške smo
obakrat porazdelili med župnijske in Škofijsko Karitas. Zaradi razmer ob
koncu leta je bil zaprošen delež ŽK nekoliko višji, kar se je odrazilo v manj
naročilih.
Januarja in maja smo ŽK ponudili več vrst osnovnih živil, predvsem olje,
sladkor, preliv za testenine in paradižnikov kečap. Skupna teža omenjenih
artiklov je dosegla okrog 20.000 kg, ŽK pa so jo razdeljevale ob rednih
delitvah pomoči.
Aprila smo se prijavili na javni razpis za izbiro izvajalca za izvajanje projekta
za nudenje materialne pomoči v Mestni občini Celje (MOC) v letu 2011 in
bili na njem tudi izbrani. S tega naslova smo prejeli 20.000 EUR sredstev, ki
smo jih bili dolžni porabiti do konca leta 2011, in sicer strogo namensko,
izključno za materialno pomoč socialno ogroženim občanom MOC. V
dogovoru z vsemi 6-imi ŽK, ki delujejo na ozemlju MOC, smo 40 % sredstev
namenili nakupu živil. Ob prijazni podpori dobaviteljev in nekaterih trgovin
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Plenum ŠKC 2012

vodene skladiščne evidence, iz katerih je možno enostavno natisniti
dobavnice. Dobro sprejete so bile standardizirane dobavnice, ki so olajšale
delo in administracijo pri razdeljevanju hrane iz intervencijskih zalog ES.
Deležni smo bili tudi notranjih in zunanjih kontrol, ki nikjer niso zaznale
večjih nepravilnosti. Kaj za Karitas pomeni hrana iz intervencijskih zalog
ES, smo morda prvič resnično zaznali lani jeseni, ko smo bili soočeni z
dejstvom, da se ukrep leta 2012 ne bo več izvajal v enaki obliki, temveč bomo
lahko razdeljevali zgolj mleko. Trenutno velja, da ukrep ostaja do leta 2013,
vendar z zmanjšanim proračunom. Velik izziv za Karitas bo, kako
nadomestiti izgubo hrane in zagotoviti zadostne količine ustreznih živil, ki
bodo vsaj minimalno zadoščale za pokritje potreb naših prosilcev. Z
gotovostjo lahko trdimo, da smo se ob izvajanju ukrepa delitve hrane iz
intervencijskih zalog ES marsikaj naučili, dvignili standarde ravnanja z živili
in uspeli pomagati več ljudem, kot bi jim lahko zgolj iz lastnih sredstev.
Zagotovo pa moramo vedeti, da identiteta in poslanstvo Karitas ne stoji ali
pade na takšnih ali drugačnih prejetih dobrinah: ljubezen je iznajdljiva in
naša skupna odgovornost bo v prihodnje ubirati nove poti k ljudem v stiski.

Pravica naj teče kakor voda

Škofijska Karitas Celje v letu 2011

Škofijska Karitas Celje v letu 2011
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smo uspeli sestaviti 500 paketov, vanje smo poleg hrane vključili še šampon
in pralni prašek. Preostanek sredstev smo namenili za pomoč pri plačilu
položnic.
V letu 2011 smo nadaljevali z brezplačno delitvijo kruha v mestu Celju. Vsak
petek razdeljujemo kruh prejšnjega dne na treh lokacijah v mestu. V letu
2011 se je število rednih prejemnikov povečalo, največ novih prejemnikov
beležimo v središču mesta. Vsak petek tako razdelimo 260 hlebov oz. štruc
(pribl. 250 kg) kruha. Veseli smo dobrega sodelovanja z znano celjsko
pekarno, ki nam redno zagotavlja kruh; še posebej smo hvaležni, da gre za
zelo raznolike vrste, saj so prejemniki veseli, da imajo celo nekaj izbire in
lahko vsak petek prejmejo drugo vrsto kruha. Ob kruhu občasno delimo še
podarjena živila pred iztekom roka, ozimnico, pa tudi oblačila in igrače. Pred
prazniki (veliki petek in sveti večer) kruhu dodamo še pozornost; lani sta to
bila kava in zaščitno sredstvo za ustnice ter čokoladni napitek. Dodana
vrednost programa, ki smo ga poimenovali Kruh za življenje, je odkrivanje
nepokritih stisk, saj smo pritegnili kar nekaj družin in posameznikov, ki prej
niso bili deležne pomoči. V letošnjem letu bomo skušali program razširiti
vsaj še na Žalec, v mestu Celju pa ga bomo - ko bodo za to izpolnjeni vsi
pogoji, predvsem sredstva za eno dodatno plačo - nadgradili z delitvijo
toplega obroka. Po naših izračunih smo leta 2011 razdelili 13.000 kg kruha.
Jeseni že tradicionalno zbiramo ozimnico. Poleg zagotavljanja zdrave
prehrane za ljudi v stiski je to tudi akcija, ki vabi k solidarnosti in medsebojni
pomoči, ustvarja pa tudi solidarnost med ŽK. Večino zbrane ozimnice
namreč razdelijo tiste ŽK, ki je same ne morejo zbrati, ker nimajo
podeželskega zaledja. Ozimnico smo vključevali tudi v pakete za delavce, ki
so ostali brez plač oz. zaposlitve. V lanskem letu se je našemu vabilu odzvalo
20 ŽK in nekaj posameznikov ter podjetij. Z njihovo pomočjo smo zbrali in
razdelili 25.000 kg hrane (zelje, jabolka, krompir, čebula, česen, korenje,
fižol, svinjska mast, ocvirki) in več kot 400 kozarcev vložene zelenjave in
sadja. Tako velik odziv nas je presenetil, saj smo zbrali 13 ton hrane več kot
leto prej. Hvaležni smo za lep odziv po celotni celjski škofiji. Izpostavimo, da
so se lepo obnesle posebne vreče, ki so jih na nekaterih ŽK delili pred
zahvalno nedeljo in povabili vernike, da jih napolnijo in prinesejo kot svojo
zahvalo za prejete darove minulega leta. Zdaj že skoraj tradicionalno smo
tudi lani v skladišču Vrbje ob pomoči sodelavcev ŽK za kisanje pripravili 500
kg zelja in 50 kg repe ter vložili 90 kozarcev rdeče pese. Tako smo zbranim
pridelkom dodali dodatno vrednost, obenem smo obujali stare šege in
tradicije ter utrjevali vezi med sodelavci.
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V letu 2011 smo še z večjo pozornostjo in skrbjo tkali mrežo darovalcev živil
pred iztekom roka trajanja ali kako drugače neprimernih za prodajo.
Povejmo, da smo na tem področju v prvi polovici leta (objava 'mariborske
zgodbe') čutili največji upad in odmik. Mnogi darovalci, s katerimi smo že
sodelovali v preteklih letih, so enostavno pozabili na nas. Kljub vsemu smo
ohranili razmeroma stalno sodelovanje s kar nekaj podjetji ali trgovskimi
verigami. Na ta način smo zbrali dobrih 14 ton hrane v skupni vrednosti
65.506 EUR (letu 2010 50.000 EUR), večino smo razdelili s pomočjo ŽK,
nekajkrat smo z njimi pomagali raznim socialnim zavodom v mreži Karitas
in v širši okolici. Tovrstne izdelke smo vključevali tudi v pakete programov
Južni otok in Pomagajmo preživeti. To področje ostaja velik izziv za Karitas,
posebej v luči že omenjenega zmanjševanja in postopne ukinitve dobav
hrane iz intervencijskih zalog ES. Potrebno bo odločneje, bolj povezano in
predvsem načrtno nagovarjati trgovske verige in proizvajalce hrane. Žal v
Sloveniji preveč hrane konča na smetiščih; v naši poslovni kulturi pa je
pravično in socialno ter družbeno odgovorno podjetništvo še velikokrat
tujka, ki je mnogi ne razumejo. Hvalevredno je, da se na tem področju
prebuja veliko pobud in idej in da se o teh vprašanjih govori tudi v vrhovih
slovenske politike. Naša skupna odgovornost je, da ne zamudimo tega vlaka.
V tem kontekstu omenimo še dva konvoja pomoči, ki ju je pripravil suvereni
Malteški viteški red v sodelovanju z vojaškim vikariatom pri Slovenski
vojski. Prvi je bil namenjen Kozjanskemu in Obsotelju, drugi pa Beli Krajini,
a je po spletu okoliščin zašel v Vrbje. V obeh pošiljkah je bilo ogromno
artiklov vseh vrst, od vsakdanjih živil, pijač, otroške hrane, vse do šolskih
potrebščin, varčnih sijalk in gospodinjskih pripomočkov. Povejmo, da so to
novi artikli, ki zaradi poškodovane embalaže, opustitve programa ali drugih
razlogov niso več primerni za prodajo. Artikli so bili k nam pripeljani iz
sosednje Italije in vsi, ki smo sprejemali pošiljki, smo samo strmeli. V
sosednji Italiji je poslovna kultura očitno precej bolj razvita.
Ob koncu še beseda zahvale vsem dobrim ljudem, ki so nam v vozičkih
Mercatorjevih trgovin podarili več kot 1.200 kg živil (leto prej 6.000 kg!) in
več kot 500 kosov šolskih potrebščin in zvezkov. Karitas še vedno živi od
uboge vdove in marsikje je od dveh drobnih novčičev ostal samo še eden.
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Ohranili smo tudi poseben program pomoči, ki smo mu nadeli poetično ime
Južni otok. Gre za izredne pakete prehranskih artiklov ter čistil in higienskih
pripomočkov, s katerimi smo pomagali družinam, ki jim iz različnih razlogov
nismo mogli pomagati pri plačilu položnic, so se pa znašle v stiski, in so bile
pripravljene sprejeti pomoč v hrani. Paketi programa Južni otok poleg večjih
količin osnovnih živil zajemajo tudi meso in mesne izdelke, mlečne izdelke,
zelenjavo in izdelke iz žitaric. V letu 2011 je bilo v program Južni otok
vključenih 32 družin, nekatere so pomoč prejele večkrat.

Pravica naj teče kakor voda

Škofijska Karitas Celje v letu 2011

Škofijska Karitas Celje v letu 2011
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Kako svet je vsak dar, ki ga prejmemo, ker je sad tolikih odpovedi. Skrbimo,
drage sodelavke in sodelavci, pa tudi spoštovane prosilke in prosilci, da tak
tudi ostane.
Pomoč v neživilih
Zdenka Jelen

Med neživili smo imeli tudi lani največ opraviti z oblačili in obutvijo.
Sprejemali in delili smo predvsem rabljena in podarjena, pa tudi nekaj novih
oblačil in obutve se je našlo. V letu 2011 je 399 darovalcev v skladišče Vrbje
pripeljalo 23.017 (skoraj 1.000 več kot leta 2010) kosov oblačil in 742 parov
obutve, 455 kosov posteljnine, 4.061 otroških igrač (skoraj 3.000 več kot v
preteklem letu), pa še bi lahko naštevali. Zgovoren je podatek, da je bilo
7.611 kosov oblačil in 130 kosov obutve tako dotrajanih, da niso bili več
primerni za delitev. Večkrat smo prejeli tudi pošiljko novih, neprodanih
oblačil ali obutve iz različnih trgovin. Skupaj smo v letu 2011 razdelili 13.405
kosov oblačil, kar je enako kot leto prej, in 487 parov obutve; večino smo
razdelili v skladišču Vrbje družinam ali posameznikom, del so razdelile tudi
ŽK.
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Pomagali smo tudi s paketi higienskih pripomočkov: razdelili smo jih med 87
družin, 44 brezdomcev in 731 družin v hudi stiski zaradi stečaja ali nerednega
izplačila plač, v mesecu juniju smo ŽK posredovali 2.190 vreč pralnega
praška. Skupaj smo tako razdelili skoraj 20.000 kg higienskih pripomočkov.
Dve leti že sodelujemo z velikim skladiščem tehnike v Novem Celju: v
lanskem letu smo od njih prejeli večjo količino raznovrstnih artiklov, ki
zaradi različnih razlogov niso več primerni za prodajo. Izdelke so ŽK
namenile za razne dobrodelne prireditve in za pomoč prosilcem, nekaj
izdelkov smo namenili za opremo ljudske kuhinje in zavetišča za brezdomne
družine, z njimi smo pred prazniki obdarili družine in otroke.
Posredovali smo tudi med darovalci pohištva in prosilci, ki so ga potrebovali.
Ocenjujemo, da je vsaj 90 % pohištva, ki nam je bilo ponujeno, našlo novega
lastnika s pomočjo našega posredovanja podatkov.
V sodelovanju s Škofijsko Karitas Ljubljana smo v letu 2011 prejeli večjo
donacijo v obliki novih vzmetnic in nadomestnih ležišč. Ob prenovi raznih
hotelov smo prejeli tudi večjo količino odej, medicinskih in ortopedskih
ležišč ter vložkov za negovalne postelje. Omenjeno smo posredovali na
sosednje Škofijske Karitas, pomagali nekaterim socialnim zavodom v mreži
Karitas, vključili v inventar naše izposojevalnice medicinsko-tehničnih
pripomočkov in posredovali na ŽK za razdelitev ljudem v stiski.
Omenimo še donacijo prireditelja koncerta Helene Blagne in Dunajskih
dečkov v Ljubljani: brezplačno nam je podaril karte za ogled koncerta na eni
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Dar sveče in cveta
Vsako leto želimo ob dnevu vseh svetih poudariti, da za spomin na rajne ni
potrebno potratno kupovanje sveč in cvetličnih aranžmajev. Predvsem
župnije in župnijska občestva leto za letom vabimo k akciji Dar sveče in
cveta. Z njo želimo vzpodbuditi darovanje v dober namen, ki naj zamenja
minljive sveče in cvetje. Gre tudi za povsem oznanjevalno razsežnost, saj
kristjani verujemo, da je dober dar lep spomin na naše rajne in pomoč tistim
dušam, ki so naše pomoči še potrebne.
Z akcijo smo zbrali 5.449,24 EUR na Škofijski Karitas in okrog 7.000 EUR z
darovi za nagrobne svečke. Akciji se je namreč pridružilo 34 ŽK; razdelile so
11.000 nagrobnih svečk z znakom Karitas, ki so vabile k solidarnosti in
opominjale, da »le v dobrih delih svojih živeli bomo večno.«
Drugo leto bomo akcijo tesno povezali s kampanjo 'Prižgite letos eno svečo
manj.' Žal je letos naša akcija stekla pred uradno objavo omenjene kampanje,
sicer bi se ji zagotovo pridružili.

Svet ne premore
toliko kamna
da bi vanj vklesal
vse hrepenenje
človeštva
In le dvoje rok imaš
in eno samo srce
Mila Kačič
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V letu 2011 smo nadaljevali s programom NASMEH UPANJU, ki je zelo
lepo zaživel. Program je namenjen družinam z novorojenčkom. V prvem letu
otrokovega življenja tako družina prejme štiri pakete s plenicami, osnovnimi
higienskimi pripomočki, otroško hrano, igračami in oblačili ter obutvijo. V
letu 2011 je bilo v program vključenih 110 družin iz celotne celjske škofije,
kar je 50 družin manj kot leto prej. Morda se tudi tukaj odraža malenkosten
upad števila rojstev, ki ga je kljub pozitivnemu naravnemu prirastu zabeležil
Statistični urad RS.
Program smo ob začetku adventnega časa predstavili širši javnosti z izdajo
priložnostne tiskovine.

Pravica naj teče kakor voda

izmed tribun. Karte smo razdelili med ŽK in po poročanju udeležencev, je
bila 'naša' tribuna polno zasedena. Pobuda je vsekakor vredna posnemanja,
saj ljudje ne živijo samo od kruha (in riža).

Škofijska Karitas Celje v letu 2011
POMOČ OTROKOM

Pravica naj teče kakor voda

Katja Renko

V poletnih mesecih se na nas še posebej pogosto obračajo družine s
šoloobveznimi otroki, ki potrebujejo pomoč pri plačilu delovnih zvezkov in
ostalih stroškov, povezanih z vstopom v šolo. Vedno več otrok nima
izpolnjenih osnovnih pogojev za pridobivanje izobrazbe. Kljub določenim
oblikam državne pomoči mnogi starši še zdaleč ne zmorejo pokriti vseh
stroškov. Še posebej so pred veliko preizkušnjo velike družine, družine z
enim staršem in s starši, ki so postali brezposelni ali so v drugih stiskah.
Zaradi materialnih in drugih težav doma, lahko otroci postajajo vse bolj
zapostavljeni med sovrstniki. Vsi otroci želijo in morajo imeti enake
možnosti, kot jih imajo njihovi sovrstniki. Pridobiti želijo znanje in izkušnje,
ki jim bodo v prihodnosti služile, da bodo lahko dostojno in ustvarjalno
živeli.
Tudi sicer se k nam po pomoč obračajo starši, ki otrokom ne morejo kriti
stroškov vrtca, šolske prehrane, šole v naravi in podobnega. V zadnjem času
smo večkrat prejeli tudi prošnje za pomoč pri plačilu raznih otroških revij,
tečajev inštrumenta ali podobnega. Žal smo zaradi pomanjkanja sredstev - in
povečanega števila prošenj za plačilo energentov oz. najemnine tik pred
izklopom ali deložacijo - v lanskem letu lahko pomagali pri plačilu teh
stroškov le izjemoma.
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Pri otrocih ni majhnih korakov. Vse, kar storijo in naredijo, so velike stvari.
Predvsem srca imajo večja kot odrasli. Vanje spravijo vse, kar vidijo in vse,
česar se zavedajo - tudi majhen kamenček, ki so ga opazili na cesti, listek z
drevesa, poljubček kar-tako, mravljico ali črička, predvsem pa vse ljudi, ki so
okoli njih ...
Otroci nas potrebujejo - razdeljevanje šolskih potrebščin
Tudi lani smo v vseslovenski akciji Otroci nas potrebujejo na različne načine
opozarjali na povečane stiske družin ob vstopu v šolske klopi, zbirali šolske
potrebščine in delili pomoč.
Tradicionalni akciji zbiranja zvezkov se je pridružilo 31 osnovnih šol s
področja naše škofije. Zvezke smo zbirali tudi na posameznih župnijah in v
Mercatorjevih trgovinah. Skupaj smo zbrali 2.711 zvezkov in več kot 200
kosov ostalih šolskih potrebščin.
S pomočjo 40-ih ŽK smo razdelili 1.645 paketov šolskih potrebščin in 236
šolskih torb. Ponovno smo pripravili tipske pakete, prilagojene potrebam
posameznih triad osnovne šole. Zaradi dobrega odziva smo ponovno
pripravili tudi paket za srednješolce, razdelili smo jih 312, kar je skoraj 50
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več kot leto prej. Razdelili smo točno 100 paketov manj kot leta 2010 (ni bilo
velikih jesenskih stečajev), torbe pa je prejelo 87 otrok več kot leta 2010. Ob
koncu velja zahvala vsem, ki so prisluhnili našim prošnjam in na različne
načine pripomogli k oblikovanju res bogatega paketa.
Poleg navedenega smo v okviru akcije pomagali še 127-im otrokom pri
nakupu delovnih zvezkov. Pri delovnih zvezkih smo se tudi lani držali
načela, da lahko enemu otroku namenimo največ 60 EUR pomoči pri nakupu
delovnih zvezkov.
Skupaj smo za pomoč otrokom in njihovim staršem ob pričetku novega
šolskega leta namenili 29.713,20 EUR sredstev in pomagali 2.104-im
otrokom iz celotne celjske škofije, mednje so všteti tudi tisti, ki so na
nekaterih ŽK prejeli šolske potrebščine, podarjene s strani suverenega
Malteškega viteškega reda.
Skozi vse leto smo otrokom pomagali tudi pri plačilu šolske prehrane,
stroških nastanitev in oskrbnine, kot že rečeno v manjši meri. Pomagali smo
48-im otrokom, v skupni vrednosti 1.759,84 EUR.
Dvema otrokoma smo nudili tudi projektno pomoč v obliki redne mesečne
štipendije oz. plačila dela stroškov namestitve v dijaškem domu.

Pravica naj teče kakor voda

Škofijska Karitas Celje v letu 2011

Dobrodelne akcije
Nasmeh upanju
Otroci so najbolj nedolžni in ranljivi prebivalci našega planeta. Njihova
zvedavost, radoživost in iskrenost so upanje za vse nas. Vsi si želimo, da bi
globoko v očeh naših otrok uzrli nasmeh, ki priča, da imajo srečno,
brezskrbno in ljubeče otroštvo. Žal mnogi otroci prezgodaj občutijo tudi
pomanjkanje; tako ljubezni, kot materialnih dobrin.
Veliko družin, predvsem tistih z več otroki, potrebuje našo pomoč in
podporo. Zato na ŠKC vsako leto v adventnem času Prižigamo luč za nove
Nasmehe upanju, tako otrok, kot njihovih staršev.
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Miklavževanje
Sv. Miklavž, ki je s svojo dobroto in nesebičnim razdajanjem zgled vsem
karitativnim delavcem, vsako leto znova obdaruje številne otroke iz socialno
šibkejših družin. Tudi lani so nam in sodelavcem ŽK prijazno stopili naproti
medičar in dve katoliški založbi, ki so nam ponudili svoje izdelke po ugodnih
cenah. Hvaležni smo jim za odprto srce in dobro voljo.
Pri obisku Miklavža smo v letu 2011 ponovno pomagali skupinam Vere in
luči, ki delujejo na ozemlju celjske škofije. Miklavž je tako obdaril 234 lučk,
njihovih staršev in prijateljev.
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Škofijska Karitas Celje v letu 2011
K darovanju za potrebe programa Nasmeh upanju smo lani povabili naše
stalne darovalce, zloženke smo vložili tudi v Večer ter tednika Celjan in
Rogaške novice. Odziv darovalcev je bil zelo lep, saj smo z akcijo samo do
konca leta 2011 zbrali 16.436,45 EUR. V letošnjem letu želimo akcijo
nadgraditi tudi s povabilom k donacijam v materialu.
Ob koncu samo še beseda zahvale vsem, ki so s svojo dobroto marsikateri
družini olajšali sprejem novega družinskega člana. Sodelavci Karitas smo
prepričani, da je to odličen način, kako v današnjih včasih izkazati podporo
družini. Vsi referendumi in vse kampanje namreč nič ne zaležejo, če sami,
predvsem znotraj Cerkve, torej znotraj naših župnijskih občestev in
pastoralnih skupin ter predvsem cerkvenih delovnih okolij, ne bomo
poskrbeli za družini prijazno, naklonjeno in razumevajoče okolje.
Pomoč bolnim in invalidnim otrokom ter mladostnikom
Minulo leto smo se srečali s tremi težkimi zgodbami otrok oz. mladih ljudi, ki
sta jim bolezen in invalidnost spremenila življenje. Vsi trije so za bolj
kakovostno življenje potrebovali znatna finančna sredstva in vsi so bili
pripravljeni mnogo storiti, da bi potrebna sredstva zbrali. Tako smo mlademu
invalidu pomagali zbirati sredstva za prilagojen avto, družini s hudo bolnim
otrokom smo pomagali pri plačevanju nujnih položnic in položnic,
povezanih s sinovo oskrbo, mlajši invalidki žrtvi brezobzirnega voznika
smo pomagali pri ureditvi dvigala in prilagojene stanovanjske enote.
V vseh treh primerih smo na ŠKC predvsem ponudili možnost odprtja
računa, kamor so se stekala sredstva. V prvih dveh primerih sta večino dela z
zbiranjem opravila dečkova mama in invalid sam. Oba sta si pomagala z
zbiranjem plastičnih zamaškov in pošiljanjem prošenj ter položnic na
različne naslove. Do konca leta smo za prilagojen avto zbrali 13.862,99
EUR, za pomoč družini pa 3.875 EUR.
Za nakup dvigala smo namenili 4.500 EUR, ki so jih na pobudo Gimnazije
Celje - Center in celjskega Interact kluba zbrali dijaki celjskih srednjih šol na
dobrodelnem koncertu, ki tradicionalno poteka v organizaciji dijaške
skupnosti Gimnazije Celje - Center. Nedvomno znamenje upanja, da
solidarnost živi in najde mesto tudi med mladimi.
Glede na izjemno dobre izkušnje z zbiranjem plastičnih zamaškov, bo
poseben izziv za Karitas v celjski škofiji vzpostaviti mrežo zbiranja le-teh,
saj lahko to postane trajen in stabilen vir sredstev za pomoč otrokom in
mladostnikom v težjih življenjskih preizkušnjah.
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Zbiranje igrač, oblačil in šolskih potrebščin
V preteklem letu se je kar nekaj vrtcev, osnovnih šol, oratorijev in veroučnih
skupin odločilo za zbiranje igrač in otroških oblačil, ki so jih nato namenili
naši Škofijski Karitas. V času Miklavževih obdarovanj smo župnike
ponovno povabili, da otroke vzpodbudijo k solidarnosti; za otroke v stiski
lahko darujejo kakšno izmed podarjenih Miklavževih dobrot. Nekaj župnij
se je odzvalo; zbrane dobrote smo vključili v pakete programa Nasmeh
upanju.
Ob koncu ponovimo misel, ki smo jo zapisali na položnice za podporo
programa Nasmeh upanju: »Za našo prihodnost gre. Našo skrb in ljubezen
nam bodo (otroci) jutri poplačali s širokim NASMEHOM UPANJU.
Celovita in celostna pomoč otrokom bo morala postati vedno bolj pomembna
in dragocena za vse sodelavce Karitas. Kajti stiske otrok rastejo in samo
srečni ter ljubljeni otroci bodo lahko jutri in pojutrišnjem smelo zastavili in v
polnosti živeli svoje življenje. Mar ni Jezus prinesel ravno polnosti življenja
na ta svet (prim. Jn 10,10)?

Da si lahko brezskrben otrok,
moraš imeti skrbno mamo in ata.
Da si lahko vesel otrok,
moraš imeti še sestro in brata.
Dobro je še, če imaš
mačko, psa, drevo in reko.
Ni pa tako pomembno, da imaš
računalnik, motor in moderno obleko.
Neža Maurer
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Božični DDV
V predprazničnem času, ki je tudi čas obdarovanj in dobrih misli, smo
podjetja in podjetnike ponovno povabili k sodelovanju v akciji BOŽIČNO
DARILO Z DODANO VREDNOSTJO. Podjetja in podjetnike smo vabili,
da bi del sredstev za poslovna in promocijska darila ob božiču in novem letu
namenili za pomoč ljudem v stiski. Zbrana sredstva smo lani namenili za
pomoč bolnim otorkom in otrokom z različnimi oblikami prizadetosti. Akciji
se je odzvalo kar nekaj podjetij in samostojnih podjetnikov, večinoma so za
pomoč namenili svoje izdelke ali storitve, v nekaj primerih so darovali v
obliki živil in higienskih pripomočkov, zbrali pa smo tudi 3.765 EUR.

Pravica naj teče kakor voda

Škofijska Karitas Celje v letu 2011

Škofijska Karitas Celje v letu 2011
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POMOČ STAREJŠIM
Starejšim, bolnim in invalidom v največji meri pomagajo sodelavke in
sodelavci ŽK. Na Škofijski Karitas lahko starejšim pomagamo predvsem pri
plačilu položnic in razvijamo programe, ki podpirajo in bogatijo
prizadevanja ŽK.
Izredni delivci sv. obhajila bolnim in ostarelim na dom
Leto 2011 je bilo posvečeno krščanski dobrodelnosti in solidarnosti, župnije
celjske škofije pa so v svojih triletnih pastoralnih načrtih na področju
dobrodelnosti najpogosteje izpostavile delo s starejšimi. Na podlagi tega smo
želeli pripraviti konkretno dobrodelno pobudo, ki bi bila v prvi vrsti
namenjena starejšim, obenem pa bi z njo po župnijskih občestvih naše škofije
pridobili usposobljene in predane pastoralne sodelavce, ki bi odgovorno
sodelovali pri karitativnem poslanstvu Cerkve.
Tako smo v navezavi na minulo evharistično leto in v sodelovanju s celjsko
škofijo razvili zamisel o usposabljanju izrednih delivcev za prinašanje sv.
obhajila starejšim, bolnim in trpečim na dom.
Vemo, da je starejšim in bolnim duhovnikov obisk ob prvih petkih posebna
tolažba in veselje, nedvomno jim uteho in pogum daje tudi prejem sv.
obhajila. Mnogi od njih so radi prihajali ob nedeljah, nekateri pa kar vsak dan
k sveti maši. Ker ni mogoče pričakovati, da bodo duhovniki obiskovali
bolnike ob nedeljah ali še pogosteje, bi to lahko storili primerno usposobljeni
in od škofa potrjeni izredni delivci obhajila. Za starejše in bolne bi bila to
vsekakor duhovna obogatitev njihovega življenja. Na drugi strani bi to
krepilo naša krščanska občestva, saj bi bili žive priče medsebojne
solidarnosti, razdajanja in medgeneracijskega sožitja.
Kot smo zapisali na vabilo, sodelavci Škofijske Karitas menimo, da je
prinašanje Kristusa pod podobo kruha vsem bolnim in trpečim, ki tega žele,
častitljiva in zelo potrebna oblika pomoči ubogim.
K sodelovanju smo konec leta 2010 povabili vse župnije in ŽK, obenem pa
pripravili tečaj za osebno pripravljenost in liturgično pravilnost prinašanja
sv. obhajila bolnim na dom. Tečaj je obsegal 5 dvournih srečanj, na njem pa
so kot predavatelji sodelovali trije duhovniki, višja medicinska sestra,
klinični psiholog in narodni voditelj pastorale bolnikov. Odziv je presegel
vsa pričakovanja, saj se je na tečaj prijavilo in ga redno obiskovalo 57
udeležencev iz 20-ih župnij. Posebej veseli smo bili, da je bilo med njimi kar
precej novih obrazov. Ob koncu tečaja smo pripravili še smernice za
prinašanje sv. obhajila bolnim na dom in priredili mali obrednik za potrebe
izrednih delivcev sv. obhajila. V nekaj župnijah je pobuda lepo zaživela in je
postalo pogosto prinašanje sv. obhajila bolnim in ostarelim na dom utečena
navada.
28

Škofijska Karitas Celje v letu 2011

Program OPORA
Brezplačna izposojevalnica medicinsko-tehničnih pripomočkov (MTP) je
tudi v letu 2011 živela in bila lepo sprejeta ter dobro obiskana. V začetku leta
smo iz Avstrije ob sodelovanju Karitas graške škofije prejeli novo pošiljko
MTP, predvsem električnih bolniških postelj, triciklov in gosenic za
invalidske vozičke. Trudimo se, da nudimo zelo široko paleto MTP: od
električnih in navadnih bolniških postelj, kopalniških dvigal, sobnih
trapezov in stranišč, do vozičkov, hojic, rolatorjev različnih tipov, blazin
proti preležaninam. MTP so brezplačno namenjeni vsem, ki jih potrebujejo
za nego ali lajšanje starosti, pa do njih niso upravičeni iz naslova
zdravstvenih zavarovanj. V posredovanje pri izposoji so se vse leto
vključevale ŽK, pri obveščanju pa smo sodelovali tudi z dvema družinskima
zdravnikoma in nekaj patronažnimi službami. Omenimo še veliko
hvaležnost ljudi, ki ob koncu uporabe vračajo MTP; izrazom hvaležnosti se
pogosto pridružijo tudi darovi za Karitas.
Zlati dobrotnik
Tudi lani smo v Škofijski Karitas izvajali program projektnega dobrotništva
»Zlati dobrotnik«.
V letu 2011 smo imeli devet rednih mesečnih dobrotnikov, ki so darovali za
pomoč starejšim. Prepričani smo, da na tem področju ostaja še mnogo
odprtih možnosti, zato želimo programu Zlati dobrotnik v prihodnosti
posvetiti posebno pozornost.
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Materialna pomoč
V letu 2011 se je s prošnjo za pomoč pri plačilu položnic ali pri nabavi
kurjave na nas obrnilo 274 starejših, skupaj 383 oseb. Vse leto smo opažali,
da se starejši vedno pogosteje znajdejo v stiski, da pokojnina marsikdaj ne
zadošča za kritje vseh stroškov. Najpogosteje smo starejšim pomagali pri
plačilu najemnine, nakupu kurjave, doplačilu očal ter pri plačilu
zdravstvenih storitev in oskrbnin. Skozi vse leto smo pomagali tudi
nekaterim starejšim pri zagotavljanju dnevnih ali nočnih plenic, saj jih bodisi
ne morejo dobiti iz naslova zdravstvenega zavarovanja bodisi jim dodeljene
količine ne zadoščajo.
Dobro smo sodelovali tudi z Zavodom sv. Rafaela na Vranskem in Domom
Nine Pokorn v Grmovju. Za lepo sodelovanje se vsem ustanovam
zahvaljujemo in si želimo sodelovanja tudi v prihodnje.

Pravica naj teče kakor voda

Konec lanskega leta smo ponovno pripravili omenjeni tečaj, ki se ga je
udeleževalo 10 udeležencev.

Škofijska Karitas Celje v letu 2011
LETOVANJE DRUŽIN, OTROK IN STAREJŠIH

Pravica naj teče kakor voda

Letovanje družin
Barbara Godler

Že peto letovanje družin iz celjske škofije v Sončni hiši v Portorožu je bilo
lani izvedeno avgusta. Vodenje in odgovornost za dogajanje je prevzela ga.
Mojca Hrastnik ob pomoči animatorjev in tehnične ekipe. Družine, ki so
letovale z nami, so se prijavile preko ŽK in se prej še niso udeležile letovanj,
med njimi je bila tudi takšna, ki še nikoli ni bila skupaj na morju. Večina otrok
je bilo osnovnošolcev, zato so se morali naši animatorji zelo pripraviti na
delavnice, v katerih so se skupaj zabavali in ustvarjali. Sodeč po odzivih in
doživetjih, so bili otroci in starši najbolj navdušeni nad delavnico poslikave
majic, ki so jih odnesli domov za spomin. Zaradi lepega vremena smo čas
dodobra izkoristili predvsem za druženje na plaži. Predvsem se nam zdi
pomembno, da pustimo družinam dovolj časa, ki ga lahko posvetijo drug
drugemu in stvarem, ki jih družijo. Družine in otroci si bodo najverjetneje
letovanje najbolj zapomnili po vožnji s posebno ladjo Subaquatic, ki skozi
stekleno dno omogoča ogled zanimivosti povodnega sveta.
Letovanje starejših
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Zdenka Jelen

Hecamo se, da stanujemo v Sončni hiši na Senčni poti. Pa še res je. Pot do tja
je za starejše kar precej naporna, čeprav je kratka. Cesta in pešpot nista
povsod gladka, lahko se kdo spotakne ali se preveč upeha. Na srečo strmina
vsem ne dela preglavic, lahko si med seboj izkazujejo pozornost s tem, da se
primejo pod roko in gredo bolj počasi, tako da se skupina preveč ne razvleče.
Ana in Zdenka sva jih varno vodili do hiše na hribčku, od koder je lep razgled
na Portorož in na prekrasen sončni zahod.
Pot je ob spoznavanju in kramljanju prav hitro minila in že smo prispeli do
hiše. Tam nas je pozdravila kuharica Ana z dobrim kosilom. Kdor je želel, je
še lahko dobil 'repete'.
Prvi večer smo se predstavili, da nas je skupina lahko spoznala in sprejela
medse.
Ves termin je potekal skrbno, tako da nismo izgubili nobene 'stranke'. Kljub
kakšni manjši nevšečnosti in precejšnji vročini smo se dobro razumeli, le
izpolnjevanje urnika se je včasih razpotegnilo na račun kopanja v skoraj
pretoplem septembrskem morju.
En dan v tednu smo si izbrali za obalno vožnjo z ladjico. Družba se je tako
razživela, da se nam je vsem zdelo: prehitro je minilo.
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Ko smo kraj že spoznali in smo se dobro udomačili, smo si privoščili
izletniški ogled Pirana, starodavnega mesteca, ki je zelo pomembno za
našo deželo. Obiskali smo morski akvarij, v katerem dobiš občutek, da si
v morju med raznovrstnimi živopisanimi morskimi bitji: od rib, hobotnic,
sip do polžev in rakov, pa morski pes se ti čudi, kako lahko hodiš po
suhem. Ogledamo si cerkev svetega Jurija na najvišjem delu hriba, okrog
nje pa srečujemo same starejše znamenite stavbe, le tu in tam je kaj
modernejšega, kakšen lokal morda. Ne gre brez slaščičarne z izvrstnim
sladoledom, oja, tu si pa vzamemo čas! Pa obvezen nakup 'solinarske'
čokolade z okusom soli, ki nas opomni, kako je sol dragocen dar narave in
pridnih delavcev, ki v sončni pripeki in v presoljenem zraku pridobivajo za
nas to koristno dobrino.
En dan se peš napotimo malo dlje po predoru, ki je bil zgrajen za potrebe
železniškega prometa, pa je že precej dolgo ukinjen za ta promet. Zdaj je
asfaltna cesta, namenjena predvsem za pešce, ki pod hribom v kratkem času
in v hladu pridejo na drugo stran v Strunjan. Ta tunel je zelo uporaben za
takele sprehode, še posebej v času vročine, dežja ali neurja.

Pravica naj teče kakor voda

Škofijska Karitas Celje v letu 2011

Letovanje otrok
Barbara Godler

Letovanje otrok je v preteklem letu potekalo pod vodstvom sodelavcev
Slovenske Karitas v portoroškem župnišču. Otroci so bili iz različnih delov
škofije, prijavile so jih ŽK. Letovanje smo omogočili štirinajstim otrokom.
Njihov čas so krojili mladi animatorji. Za nekatere otroke je bil to prvi teden v
življenju, ko so šli od doma sami,brez staršev. A so se med svojimi vrstniki
kaj hitro znašli, spoprijateljili in teden je hitro minil. Nekateri bi rekli, še
prehitro.
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Hoteli smo početi tudi kaj koristnega, zato smo se spravili nad orehe in jih trli.
Odlični so bili za rulado, ki jo je kuharica Ana spekla za našo poslastico.
Imeli smo 'kulturni program', prepevali smo narodne pesmi in tudi smeha je
bilo, posebno ko nas je obiskala manekenka Meri iz Milana. Do solz smo se ji
nasmejali, saj je tako neprisiljeno in pristno igrala vloge, ki si jih je izbrala,
kostum pa je mimogrede spremenila v kakšno drugo osebo in tisto igrala
naprej. V takem vzdušju se človek dobro počuti in takrat odvrne od sebe
razmišljanje o težavah in tegobah, ki ga sicer tarejo v vsakdanjem življenju.
Zadnji dan letovanja nas je obiskal naš predsednik, g. Rok Metličar. Vsem
nam je polepšal dan z darovanjem sv. maše in nam s sveto evharistijo prinesel
še več Božjega blagoslova za naše duše.

Škofijska Karitas Celje v letu 2011
Izlet družin na morje

Pravica naj teče kakor voda

Katja Renko

Lansko poletje smo že drugič ponudili možnost enodnevnega izleta na morje
za socialno ogrožene družine, ki drugače ne morejo oditi na počitnice.
Ponovno je bil lep odziv (81 oseb) in tako smo se proti Piranu odpeljali z
dvonadstropnim avtobusom. S pomočjo različnih podjetij smo družinam
pripravili pakete s hrano za ves dan. S sabo smo peljali tudi kosilo. Imeli smo
prosti čas, ki smo si ga lahko razdelili vsak po svoje, na kopanje, sončenje,
prijetno kramljanje v kakšni senci, pohajkovanje … Ob določeni uri smo se
zbrali na Punti, kjer smo imeli kosilo. Za kosilo smo imeli slastne dunajske
zrezke, žemlje in vloženo zelenjavo. Po kosilu smo imeli možnost, da smo
peljali z ladjo Subaquatic in si ogledali čarobni podmorski svet. Po ogledu
smo lahko nadaljevali s kopanjem ali ogledom Pirana. Dan je vse prehitro
minil in odpravili smo se proti avtobusu, ki nas je že čakal, da nas odpelje
proti domu. Tako smo preživeli dan, ki nas je med seboj povezal in navdal s
prijetnimi občutki v srcih. Spomin na preživeti dan pa nas spremlja še danes.
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POMOČ PRIZADETIM V NEURJU
Tudi lani nam vreme ni prizanašalo. 11. julija je Kozjansko, Obsotelje in
Bizeljsko zajelo hudo neurje s točo, ki je mnogim družinam in
posameznikom povzročilo veliko škode. Veter in toča sta poškodovala tudi
precej streh in tako dodatno prizadela mnoge družine.
Na ŠKC smo se že naslednji dan vključili v pomoč vsem, ki jim je neurje
poškodovalo dom in streho nad glavo. Iz sklada Slovenske Karitas za pomoč
ob naravnih nesrečah smo v ta namen prejeli 10.000 EUR za realizacijo prve
pomoči najbolj oškodovanim. Obenem smo takoj pričeli z akcijo zbiranja
sredstev za nadaljnjo pomoč. Po soglasju z odgovornimi na vseh Škofijskih
Karitas smo nagovorili vse slovenske župnije. Obenem smo položnice vložili
tudi v tednik Celjan, obvestilo o akciji pa so objavili mnogi mediji. Odziv je
bil hiter in dober. Skupaj smo tako zbrali 44.870,38 EUR. Naj se ob tej priliki
še enkrat iskreno zahvalimo vsem dobrotnikom: posameznikom, župnijam,
redovnim skupnostim in župnijskim Karitas, ki so bili s svojo solidarnostjo
resnično znamenje upanja mnogim potrtim in prestrašenim.
Ob neurju se je takoj odzval tudi celjski škof, ki je vernikom na prizadetih
območjih izrazil svojo skrb, molitveno podporo in zagotovil pomoč Karitas.
Delitev pomoči oškodovanim je potekala v treh fazah. Prvo pomoč smo po
stari navadi delili takoj in smo jo izplačevali v gotovini, saj smo mnenja, da je
oseben obisk sodelavcev ŽK, ki domov prinesejo denarno pomoč, dodana
vrednost, posebej ko so ljudje prestrašeni, obupani in potrti. Denarna
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sredstva smo namenili samo tistim, ki so imeli škodo na stanovanjskih
objektih; takih družin je bilo 49, pomagali smo jim v skupni vrednosti 24.700
EUR. Dodatnim 60-im družinam smo istočasno pomagali s paketi hrane in
higienskih potrebščin.
Je pa bilo tokratno neurje specifično, saj je v veliki meri opustošilo polja in
vinograde (ravno v času žetve) in tako prizadelo mnoge družine, katerih
temeljni vir preživetja je kmetijstvo oz. vinogradništvo. V veliki stiski so se
znašli tudi rejci živine, ker je neurje uničilo zaloge sena; uničeni pa so bili
tudi travniki in nasadi krmnih rastlin. Zato smo se odločili, da skušamo
pomagati z nakupom krmne koruze za živino. Zaradi letnega časa (avgust) so
bile cene krmnih žit izjemno visoke, kar je predstavljalo dodatno oviro. Zato
smo še toliko bolj hvaležni eni od pomurskih kmetijskih zadrug, ki nam je
prisluhnila in nam ponudila nakup kvalitetne krmne koruze po zelo ugodni
ceni. Jeseni smo omenjenim krajem pomagali še z ozimnico, predvsem s
krompirjem in jabolki.
Tretji del pomoči pa se mi zdi še posebej vredno izpostaviti: na lastno pobudo
so nekatere ŽK izpeljale akcijo zbiranja sadik in sezonskih pridelkov ter
zbrale za manjši kamion obojega. Težko je opisati veselje ljudi, ki so v nekaj
minutah izgubili vse pridelke, ko so prišli na to svojstveno tržnico in si
izbirali sadike in svežo zelenjavo. Upam si zapisati, da marsikomu stročji
fižol ni še nikoli tako teknil kot takrat.
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Škofijska Karitas Celje v letu 2011

Skupno smo za pomoč oškodovanim v neurju namenili 35.222,88 EUR.
Posebna zahvala gre vsem marljivim sodelavcem ŽK, ki so zbirali sadike in
pridelke ter sodelavcem ŽK s prizadetih območij, ki so vso pomoč sprejeli in
razdelili.

»Včeraj smo prejeli vašo pošiljko pomoči, na poslano vlogo. Moram vam
priznati, bila sem kar presenečena, da ste se v tako hitrem času odzvali in
nam priskočili na pomoč. Sadike smo že posadili, kumarice se bodo danes
vložile ... Živila so tako raznolika od moke, olja, viki kreme, kosmičev,
konzerv ... skratka nismo pričakovali kaj takega. Super ste!!!
Hvala vam za izkazano razumevanje in za vse dobrote, katere ste nam
poslali.«
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Namesto zaključka: zahvala družine, ki je prejela pomoč.

Škofijska Karitas Celje v letu 2011
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POMAGAJMO PREŽIVETI
Leta 2009 so se pričela kazati prva znamenja gospodarske, finančne in
vrednostne krize. Na Škofijski Karitas Celje smo se takoj zavezali k
spremljanju kriznih razmer in nudenju takojšnih odgovorov nanje. Žal se v
letu 2011 razmere niso kaj dosti izboljšale; še vedno je prihajalo do stečajev,
delavci pa tudi po več mesecev niso prejeli plač. Po svojih najboljših močeh
smo se trudili ostati zvesti tej zavezi. Poleg nudenja prve pomoči in iskanja
načinov blažitve stiske, smo ob različnih priložnosti izpostavljali pravico
slehernega človeka do poštenega plačila za opravljeno delo ter opozarjali na
nujnost etičnega in moralnega delovanja gospodarskih sistemov.
V največji meri smo se lani soočali s stečaji podjetij in ljudmi, ki dlje časa
niso prejeli plače. V dobrih dveh letih delovanja na tem področju, so se v letu
2011 iz marsikaterega podjetja sami obrnili s prošnjo za pomoč na ŠKC.
Dobro smo sodelovali tudi z nekaterimi CSD in sindikalisti. Delavcem v
stiski smo želeli vsaj nekoliko ublažiti izgubo službe ali izpad dohodka s
paketi prve pomoči v prehrambenih in higienskih artiklih. Obenem jim je s
posebnim pismom svojo podporo in molitveno povezanost zagotovil tudi
škof Lipovšek, obvestili pa smo jih tudi o naslovu in možnostih pomoči na
domači ŽK. Obenem smo ŽK opozarjali na primere in jih povabili k
nadaljnjemu spremljanju in pomoči.
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V letu 2011 smo tako pomagali zaposlenim v 7-ih podjetjih. Skupno smo
razdelili 731 paketov pomoči med 1.286 prejemnikov.
Nadaljnjo pomoč je nato v okviru razdeljevanja hrane iz intervencijskih
zalog ES tudi v mreži ŽK prejela še 901 družina, skupaj 2.362 oseb, ki jih je
prizadela gospodarska kriza.
Druge oblike pomoči
Oktobra je MDDSZ Republike Slovenije obema največjima humanitarnima
organizacija namenilo sredstva za pomoč tujim delavcem, ki zaradi statusa
tujca ali preteka dovoljenja za bivanje niso mogli prejeti denarnega
nadomestila. Na območju Škofijske Karitas Celje je bilo dogovorjeno, da
bodo vloge za dodelitev te pomoči zbirali CSD Velenje, Trbovlje in Celje. Na
vseh treh lokacijah je bila nato ustanovljena mešana komisija za obravnavo
prošenj. Odobrena sredstva so bila nato izplačana v gotovini, in sicer v višini
230 EUR. Skupno smo na območju celjske škofije razdelili 28.290 EUR, kar
pomeni, da je pomoč prejelo 123 delavcev. Če se nekoliko pošalimo, smo bili
pri delitvi zelo pridni, saj smo poleg Ljubljane (SCT) največ denarja razdelili
ravno v Celju, Velenju in Trbovljah. Omenimo še, da sta bili v Velenju in
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POMOČ BREZDOMCEM
V letu 2011 smo nekajkrat ponudili pomoč tudi brezdomcem oz. so se ti v
večjem številu obračali na nas. V posameznih primerih smo posameznikom,
ki so zaradi neporavnanih obveznosti izgubili stanovanje, priskrbeli
prenočitev in se vključili v iskanje nadomestnega bivališča. Največ
brezdomcem smo pomagali v okviru razdeljevanja kruha in z delitvijo
oblačil, nekajkrat smo jim razdelili tudi podarjena živila pred iztekom roka
uporabnosti. Nekaj brezdomcev je redno prihajalo v humanitarno skladišče
Vrbje po hrano.
Na božič smo ponovno pripravili srečanje brezdomcev s škofom dr. Stankom
Lipovškom. Prisrčnega vzdušja, iskrenega veselja in ginjenosti, ki so v tistih
trenutkih napolnili zavetišče v Celju, se ne da zajeti z besedami. Gospod škof
je z brezdomci večerjal, z njimi poklepetal in zapel, ob koncu pa jim je izročil
priložnostna darila in dve podobici: eno nabožno in drugo, hm, nekoliko bolj
posvetne (denarne) narave. Srečanje smo sklenili z obiskom obolelih
brezdomcev, ki se niso mogli pridružiti skupnemu srečanju. Iskrena hvala g.
škofu za pripravljenost in iskreno veselje ob obisku. Veseli smo, da smo vse
leto zgledno sodelovali z Zavetiščem za brezdomce Celje. V večini primerov
smo jim pomagali s podarjenimi živili, kruhom, ozimnico, oskrbeli smo jih s
sladkorjem in krompirjem. Veseli smo, da so pripravljeni sprejeti tudi sveže
tople obroke, ki občasno ostanejo nedotaknjeni ob različnih programih v
Škofijskem domu Vrbje.

LJUDJE, PRIŽGIMO LUČ! Po celem svetu hkrati!
Naj sveti kdove kam.
Saj kdaj že plamen sveče
pokaže pot do sreče,
človeku, ki je sam.
PRIŽGIMO LUČ, LJUDJE! Po celem svetu hkrati!
Frane Milčinski - Ježek
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Trbovljah članici oz. predsednici komisije na CSD sodelavki ŽK, na kar smo
ponosni, saj dokazujemo, da so naši sodelavci - prostovoljci vredni zaupanja
in kos tudi zahtevnim opravilom.
Skozi vse leto smo družinam delavcev v stečaju pomagali s plačilom nujnih
položnic, urejanju opravičila plačila RTV prispevka in z oblačili. Skupaj smo
temu programu namenili 37.775,34 EUR, s prištetimi sredstvi MDDSZ pa
66.065,34 EUR.
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POMOČ TUJCEM IN TUJINI

Tudi v letu 2011 smo sodelovali z nastanitvenim centrom Celje, kjer
prebivajo državljani Bosne in Hercegovine z začasnim bivališčem v
Republiki Sloveniji. Večkrat smo jih obiskali in jim poskušali olajšati težke
življenjske razmere s prehrambenimi in higienskimi paketi, večkrat pa tudi s
kruhom, sadjem in podarjenimi mlečnimi ali drugimi izdelki in z oblačili.
Nekaj družinam smo pomagali tudi s pohištvom in belo tehniko.
Na naša vrata je potrkalo tudi nekaj drugih tujih državljanov, ki so večinoma
potrebovali hrano, oblačila in pomoč pri plačilu potovanja v domovino. Prav
tako so na več ŽK in v humanitarno skladišče Vrbje prihajali tuji sezonski
delavci (predvsem državljani Romunije), ki so potrebovali oblačila in
obutev. V tem oziru smo v letu 2011 nudili pomoč 117 tujcem oz. migrantom.
Poleg tega smo nudili tudi pomoč tujim delavcem, ki so izgubili zaposlitev.
Njih zaradi poenostavljanja štejemo v program Pomagajmo preživeti.
Ne pozabimo

Ne pozabimo je vseslovenska postna akcija, ki nas vabi k solidarnosti do stisk
v državah jugovzhodne Evrope. S pomočjo našega deleža sredstev zbranih v
akciji Ne pozabimo smo na Škofijski Karitas Celje pripravili pakete oblačil,
šolskih potrebščin, igrač in tehničnega blaga, namenjene Humanitarni
organizaciji Makedonske pravoslavne Cerkve Milosrdžie. V letu 2011 smo v
skladišče omenjene HO odposlali 3 konvoje humanitarne pomoči, skupaj
9.190 kg oblačil, otroških igrač, šolskih potrebščin, otroške hrane, zdravil in
moke. V en konvoj smo poleg tega vključili tudi vzmetnice ter opremo za
novorojenčke.
Za omenjene dejavnosti smo porabili vsa v akciji zbrana sredstva, skupaj pa
smo programu namenili 11.299 EUR.

»Pelikani bomo, z raztrganimi prsmi, v hrano neizmernim,
in sončne mostove bomo preložili čez lajajoče prepade,
mi bratje,
mi znanci Luči,
mi trobente na kerubovih ustnih,
mi kragulji Duha, z mehko perotjo in ostrimi čuti,
mi plamteče bakle, nagnjene v Dan …«
Edvard Kocbek
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Zaposlitve na ŠKC v letu 2011
V letu 2011 so bile na Škofijski Karitas zaposlene štiri (4) osebe. Tri
zaposlitve so bile redne, ena oseba pa je bila vključena v programe Aktivne
politike zaposlovanja (APZ), in sicer v program dolgotrajne brezposelnosti,
ki se je iztekel sredi septembra preteklega leta.
Število zaposlenih je tako na začetku leta padlo za polovico, konec leta pa se
je zmanjšalo na tri zaposlene, kar je bil hud kadrovski šok, saj se delo ni
zmanjšalo, temveč kvečjemu povečalo. Ob začetku leta, ko je vse izgledalo
zelo črno, je prvi žarek posvetil z odločitvijo Luke Vižina, da bo še naprej
hodil k nam v službo, tokrat kot prostovoljec. Takoj smo pričeli tudi s
povečanim vključevanjem oseb, ki jim sodišče kot ukrep nadomestne kazni
naloži opravljanje dela v splošno korist. V humanitarnem skladišču Vrbje je
tako delo v splošno korist opravilo 11 od napotenih 13-ih oseb, skupaj so
opravili 1.423 ur dela, kar je samo 665 ur manj, kot jih je v letu 2011 v
povprečju opravil en zaposlen.
Prav tako smo v začetku leta pričeli sodelovati z Zavodom za svetovanje,
usposabljanje in rehabilitacijo Šentprima. V sodelovanju z njimi smo na
delovnem mestu usposabljali dve osebi s statusom invalida, natančneje s
težavami v duševnem zdravju. Oba rehabilitanta sta v letu 2011 opravila 519
ur dela. Dodatnih 308 ur je opravil en udeleženec usposabljanja na delovnem
mestu, ki sta ga financirala ZRSZZ in ESS. Skupaj se je torej v letu 2011 v
humanitarnem skladišču Vrbje zvrstilo 14 različnih oseb, ki so prihajale na
delo. Kaj to pomeni za mentorja in odgovornega za delo v skladišču, si je
najbrž lahko predstavljati. Z vidika koordinacije dela je največ napora terjalo
opravljanje dela v splošno korist, saj se vključene osebe med seboj
razlikujejo in marsikdaj pride do vključitve oseb, ki imajo različne težave,
bodisi zdravstvene, bodisi z zasvojenostjo in nasiljem.
Na tem mestu je pomembno izpostaviti, da k tem oblikam sodelovanja in
vključevanja nismo prvenstveno pristopili zaradi zapolnjevanja potrebe po
delavcih. Gre pravzaprav za program pomoči, ki v polni meri uresničuje
poslanstvo Karitas kot 'Karitas z.' Vsaka tovrstna vključitev v delo je obenem
tudi integracija v družbo in svojevrstno opolnomočenje posameznika,
predvsem pri osebah s težavami v duševnem zdravju. Veseli nas, da smo bili s
strani zunanjih institucij ocenjeni kot dober in spoštljiv delodajalec, s
katerim imajo zaposleni in organizacije večinoma pozitivne izkušnje. S temi
vključitvami smo se obenem mrežno povezovali in krepili prepoznavnost
Karitas v očeh drugih sorodnih ustanov in širše skupnosti. Pod črto še
povejmo, da je vsaka preizkušnja tudi izziv za rast in napredovanje, zato so
tovrstne izkušnje pripomogle tudi k rasti in zorenju zaposlenih, kako se
soočati z vodenjem ljudi in koordiniranjem del.
Ob koncu leta 2011 smo se uspešno prijavili na javno povabilo za izvajanje
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programov javnih del v letu 2012 in pridobili tri (3) nove sodelavce. Vse tri
vključitve bodo 100 % krite s strani ZRSZZ, ESS in MO Celje ter Občine
Žalec.
Pri delu so skozi vse leto pomagali prostovoljci, pet pri delu v skladišču, še
posebej pri manipulaciji s hrano iz intervencijskih zalog ES, ena gospa je
prevzela del skrbi za sprejemanje in skladiščenje ter izdajo oblačil v
Humanitarnem skladišču Vrbje.
V drugi polovici leta je delo v sprejemno-informacijski in svetovalni pisarni
prevzela prostovoljka, ki je tako nadomeščala bolniško in porodniško.
Prav tako je prostovoljno delo gospe, ki vodi in ureja knjigovodske posle.
Svoje delo je v celoti prostovoljno opravljal predsednik ŠKC. Skupaj z
nadurami zaposlenih (te so neplačane in na nek način prostovoljno delo) smo
na ŠKC opravili 3.776 ur prostovoljnega dela.
Zaposleni smo se poleg rednega dela trudili tudi za osebnostno in duhovno
rast. Tako smo se mesečno srečevali pri sv. maši v škofijski kapeli, ponavadi z
g. škofom. Imeli smo nekaj mesečnih srečanj, udeležili smo se srečanja
zaposlenih v Karitas v Stični, meseca junija pa smo se odpravili na potep po
Kozjanskem in ga zaključili s piknikom v Pečicah.
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Skozi vse leto smo se trudili za dobro medsebojno komunikacijo, strpno
poslušanje in razumevanje potreb in želja drug drugega. Učili smo se tudi
potrpežljivosti in se brusili, včasih bolj, včasih manj boleče. Upam si trditi, da
smo leto končali v medsebojnem zaupanju in spoštovanju, kot uigrana ekipa,
ki večino časa teče v isto smer, vsake toliko časa pa zna sesti tudi na klop in
poenotiti strategijo.
Dnevi odprtih vrat v humanitarnem skladišču Vrbje
V letu 2011 smo na pomoč v humanitarno skladišče Vrbje večkrat povabili
sodelavke in sodelavce ŽK. Veseli nas, da je bil odziv vedno hiter in dober.
Skozi vse leto smo tako z njihovo pomočjo urejali in pospravljali skladišča,
pripravili več ton humanitarne pomoči za Makedonijo, vlagali ozimnico in
ribali ter kisali zelje. Sodelavci ŽK so pomagali tudi pri zbiranju in pripravi
paketov šolskih potrebščin, urejanju inventarja v brezplačni izposojevalnici
medicinsko-tehničnih pripomočkov in sprejemanju novih podarjenih
oblačil. Pomagali so tudi pri urejanju okolice Škofijskega doma Vrbje in
začetni ureditvi Doma ob pričetku izvajanja programov. Skupaj smo izvedli
11 delovnih akcij, ki se jih je udeležilo več kot 130 sodelavk in sodelavcev.
Posebej smo veseli, da se nam je pri delu pridružilo tudi nekaj prejemnikov
pomoči oz. prosilcev.
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V zelo velikem številu so se sodelavci ŽK udeležili tradicionalnega srečanja
prostovoljcev Karitas na Ponikvi. Ob pomoči mnogih pridnih rok smo
ponovno izpeljali, v sodelovanju z ostalimi Škofijskimi in Slovensko
Karitas, pogostitev vseh romarjev. Po sklepu romanja na Ponikvi smo v
dvorani celjskega sejma razdelili 1.900 porcij golaža. Kosilo so tudi letos
delili predsedniki in generalni tajniki ob pomoči nekaj duhovnikov. Hvala
vsem, ki ste pri tem lepem srečanju na kakršenkoli način pomagali. Posebej
hvala prostovoljcem, ki so v dveh vojaških kuhinjah pripravili golaž,
gasilskim društvom za posojene klopi, ZŠAM Celje za redarsko službo in
vojašnici Celje za izposojo kuhinj. Hvala polnilnici Rogaški vrelci za
izposojo steklenic in skavtom stega Celje 2 ter odraslim skavtom iz
šentjurske bratovščine za pripravo dvorane in strežbo. Hvala vsem
prostovoljcem za razpostavljanje klopi in pospravljanje dvorane ter
pomivanje posode. Iskrena hvala tudi župniku ter sodelavcem ŽK in župnije
Ponikva za pripravo pogostitve in topel sprejem v rojstni župniji bl. Slomška.
Naj nam bo prijetno in dobro izpeljano drugo srečanje spodbuda, da s še
večjim veseljem in vnemo gostimo 3. tradicionalno kosilo v letu 2012.
Za sodelavke in sodelavce ŽK smo ponovno pripravili popoldansko romanje.
Tako smo se v petek, 10. 6., s štirimi avtobusi odpeljali na skupno kosilo pod
župnijskim kozolcem v Preboldu. Pot smo nato nadaljevali proti Trbovljam.
Na vrhu Mrzlice smo se z molitvijo spomnili vseh žrtev vojnega in povojnega
nasilja in njihovih krvnikov, nato pa smo si ogledali župnijsko cerkev Marije
- Matere Cerkve v Trbovljah in zapeli litanije Matere Božje. Romanje smo
zaključili z druženjem pri cerkvici sv. Katarine na Čečah. Letos smo imeli
harmonikarja kar s seboj, tako da smo se veliko smejali, peli in celo zaplesali.
Iskrena hvala vsem, ki ste pomagali pri pripravi romanja, posebej
sodelavcem ŽK Sv. Pavel v Preboldu, Trbovlje, sv. Marija in Trbovlje, sv.
Martin. Romanje nas je ponovno povezalo med seboj in utrdilo vezi med
nami, saj smo konec koncev vsi člani ene družine Karitas.
Ob koncu leta 2011 smo za sodelavke in sodelavce ŽK ter sodelavce ŠK
ponovno pripravili predbožično srečanje. S predstavo 'Janez brez glave' ga je
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Zelo lepo je bila sprejeta pobuda o pohodu na sedmera triglavska jezera, ki ga
je pripravil in izpeljal dolgoletno sodelavec Karitas g. Ludvik Stopar. Med
pohodniki iz vse Slovenije so bili tudi sodelavci Karitas v celjski škofiji in
sodeč po odzivih udeležencev je bil pohod lepo doživetje za telo in duha.
Upajmo, da postane tradicionalen.
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Romanja in predbožično srečanje
Na pot srečanja z Bogom, s seboj in bližnjim smo bili sodelavci Karitas
celjske škofije lani povabljeni trikrat.
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Škofijska Karitas Celje v letu 2011
obogatil dramski igralec Gregor Čušin. V svojem gledališkem delu je
osmislil nekatere osnovne pojme, ki jih čas v katerem živimo, skuša
predrugačiti. Gregor Čušin je tukaj neizprosen, Svetopisemski, krščanski,
zagovornik tradicije, kar je danes neverjetna redkost in zaradi tega deluje
poučno sveže in »normalno,« zato je podnaslov »Povratek k normalnosti!«,
še kako na mestu. Sodelavce smo obdarili s kruhom in lesenimi deskami,
večer pa zaključili z večerjo po domače. Še posebej veseli smo bili, da se je
srečanja prvič udeležil tudi g. škof, ki se je vsem zahvalil za plemenito delo.
IZOBRAŽEVANJA IN DUHOVNE SPODBUDE
Na pomladanskem izobraževanju za voditelje in tajnike ŽK v Vrbju se
nam je februarja pridružila dr. Metka Klevišar, soustvarjalka pri postavljanju
poslanstva in mreže Karitas na Slovenskem, zdravnica, ustanoviteljica
društva Hospic, avtorica mnogih knjig in prispevkov v časopisih, predvsem
pa ženska, ki je in še odkrito spregovori o človeku, ljudeh v njihovih težkih
trenutkih. Pa tudi ženska, ki je sama preizkušena in zato govori prepričljivo in
verodostojno. Spregovorila je o snovanjih in začetkih delovanja Karitas v
Sloveniji v letu 1990 ter o predhodnem delovanjem skupine za diakonijo,
kolikor je pač dopuščal politični sistem. Spomini so poromali k poplavam in
beguncem z ugotovitvijo, da je bilo poskrbeti, da so bila sredstva potem pravično
razdeljena, težje, kot zbrati denar.
Obiskovalci srečanja smo z njeno prisotnostjo odkrivali vizijo, temeljno
usmeritev Karitas: Kdo smo? Kaj hočemo? Na čem gradimo? To naj bi bila
nekakšna ustava našega dela, ki bi jo moral vsak, ki kakorkoli dela pri Karitas,
kot zaposlen ali kot prostovoljec, v vsakem trenutku obvladati.
Skupaj s predavateljico smo se zavedli, da moramo slediti Cerkvi z njeno
temeljno razporeditvijo po župnijah. V župniji se ljudje najbolj poznajo in si
lahko najbolj pomagajo. Zato se najbolj pomembno karitativno delo odvija po
župnijah. Opravljate ga prostovoljci. Še ena misel bo dolgo odzvanjala: če je kdo
prostovoljec zato, da potem jadikuje in stoka, koliko dela in truda mora v to
vložiti, naj čim prej neha.
Delavnico o izvajanju ukrepa delitve hrane iz intervencijskih zalog ES
smo pripravili in izvedli konec februarja. Ponovno smo se posvetili
poenotenju evidenc, pregledali in komentirali računalniško podporo za
vodenje ter spregovorili o tipskih, prednatisnjenih dobavnicah. Obenem smo
odgovorne osebe seznanili z roki dobav, opozorili na pomembne vidike
izvajanja ukrepa in odgovorili na odprta vprašanja.
Jesensko izobraževanju za voditelje in tajnike ŽK je bilo septembra v
Vrbju. Spregovorili smo o družbenih izzivih za Karitas in predlagali nekaj
ukrepov, kako se prilagoditi oz. pripraviti na novosti, ki jih prinašajo nove
zakonske rešitve. Predstavili smo tudi prenovljen in poenoten vprašalnik, na
koncu pa voditelje ŽK seznanili z ukinjanjem ukrepa delitve hrane iz
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intervencijskih zalog ES. Ob koncu smo sklenili, da bomo vsako leto
obnavljali evidence prostovoljcev in skupaj skrbeli, da ne izgubimo
identitete Karitas, ki je del poslanstva Cerkve in ne neka družbena
dobrodelna skupina. Da vse skupaj ne bi bilo preveč črkarsko in duhamorno,
smo večer začinili s klenimi ljudskimi modrostmi. Bog daj, da bi se nas kaka
prijela, recimo tista o lisici, ki je kožuh zgubila, ko je volku služila.
Duhovna obnova v novembru, udeležilo se jo je 112 sodelavk in
sodelavcev, nam je skušala utrditi pomen družbenega nauka Cerkve s kleno
besedo ljubljanskega nadškofa in metropolita Stresa.
Predstavljen nam je bil razvoj družbenega nauka Cerkve, vse od papeža
Leona XIII., z okrožnico Rerum novarom, in bogastvo ostalih okrožnic in
drugih nagovorov. Vse zapisano v dokumentih je bilo aktualno predstavljeno
za današnji čas. Načelo pravičnosti iz ljubezni nas vodi k odnosu do človeka,
človekovega dostojanstva, ki izvira iz pogleda na človeka, kot nas učita
Sveto pismo in nauk Cerkve. Ob zanimivi predstavitvi vsebine s pomočjo
diaprojekcije nam je bila predstavljena naloga in odgovornost državljanov in
družbe.
Po tem posredovanju vsebin smo globlje odkrili in doumeli, kako pomembno
je, da po letu krščanske dobrodelnosti nadaljujemo s poudarkom na
družbenem nauku Cerkve in to ravno pod naslovom Ljubezen v pravičnosti.
V drugem delu smo se pripravili na obhajanje daritve svete maše, pri kateri se
nam je pridružil tudi škof ordinarij Stanislav Lipovšek.
Molitvena naveza Mladike na trti vztraja in se počasi širi med prostovoljci
na področju naše škofije, pa tudi onkraj meja. V postnem času 2011 nas je k
pripravi nagovarjala molitvena kocka s šestimi prizori upodobitve velikega
četrtka in petka z mozaikov p. Marka Ivana Rupnika. Knjižica Z Jezusom na
poti ljubezni je v postnem času pri vsakodnevnem metanju kocke
nagovarjala k razmišljanju ob šestih pasijonskih prizorih: Jezus učencem
umije noge, Veronika obriše Jezusov prepoteni obraz, Simon iz Cirene je
prisiljen pomagati nositi Jezusov križ, Jezusova tolažba Jeruzalemskih žena,
Jezus pribit na križu trpi za nas in prizor, ko Jezusa pod križem spremljata
mama Marija in učenec Janez.
Poleg svetopisemskih misli, ki so se nanašale na prizore, nam je knjižica
misel usmerjala k pomoči potrebnim in utrjevanju naše dobre volje v
vsakodnevnem drugačnem molitvenem namenu, nato k povabilu, ki smo ga
poimenovali »Z Jezusom na poti ljubezni« in še poudarek k posebnemu
trenutku pozornosti ob molitvi. Vsakodnevno jemanje molitvene kocke v
roke smo zaključili, kakor to delamo skozi vse leto, z molitvijo Očenaša za
vse, ki delate v prostovoljstvu in za blagoslov tistih, ki se k nam zatekajo po
pomoč.
Glede na število razdeljenih izvodov kock lahko zapišem, da je postni čas po
tem načinu spremljalo okrog 2.500 vernikov.
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SODELOVANJE Z MEDIJI
Osveščanje ljudi, spodbujanje prostovoljstva in solidarnosti ter
zagovorništvo neodtujljive pravice vsakega človeka do dostojanstva so
gotovo naloge Škofijske Karitas. Kot cerkvena ustanova smo dolžni tudi
oznanjevati: pričevati o dobroti, dobrodelnosti in skrbi za uboge, v katerih
pravzaprav odseva ljudomilost našega Boga.
Tudi v preteklem letu smo se trudili sodelovati z mediji, ki so neke vrste okno
v javnost, predvsem v tiste sfere, ki jih sami ne dosežemo. Je pa delo z mediji
v minulem letu eno tistih področij delovanja ŠKC, kjer je bilo bistveno manj
aktivnosti kot minula leta, predvsem zaradi izgube najmanj treh dodatnih
zaposlenih.
V mesecu marcu so lokalni mediji poročali o Plenumu Škofijske Karitas
Celje. Večinoma so povzemali izjavi za javnost, ki smo ju ob Plenumu
pripravili in tako poročali o načrtih za leto 2011 in delitvi pomoči v letu 2010.
Od vseslovenskih medijev je o Plenumu poročal Tednik Družina,
presenetljivo pa o njem niso poročali na Radiu Ognjišče.
Največje medijske pozornosti v minulem letu smo bili deležni julija in
avgusta ob neurju na Kozjanskem in v Obsotelju. O takojšnji prvi pomoči in
pričetku zbiranja pomoči so poročali lokalni in vseslovenski mediji. V tem
času smo zabeležili 34 objav v različnih tiskanih in spletnih medijih. V večini
primerov so povzeli obe izjavi za javnost, ki smo ju ob neurju pripravili,
največji del prostora pa so mediji namenili objavi računa za zbiranje sredstev.
Obsežnejši prispevek o dodeljeni pomoči je objavil Dnevnik, bilo pa je tudi
nekaj pogovorov za različne radie.
Nekaj objav smo zabeležili tudi v tednu Karitas, predvsem v povezavi z
romanjem na Ponikvo, ob tej priliki sta v Večeru in Dnevniku izšla tudi
intervjuja z generalnim tajnikom, v katerih je bilo predstavljeno delo ŠKC. V
Žarku dobrote je bil v tem času predstavljen Luka Vižin, in sicer kot človek z
velikim srcem.
Predsednik ŠKC Rok Metličar je bil dvakrat gost na radiu Ognjišče; prvič je
predstavil postno akcijo in molitveno kocko, drugič je v redni oddaji Karitas
spregovoril o boju proti revščini in še posebej izpostavil 'armado'
prostovoljcev, ki so temelj Karitas.
Konec leta je bil generalni tajnik ŠKC med finalisti akcije Naj Celjan leta
2011, kar je ponovno prineslo nekaj objav o našem delu v lokalnih medijih.
Ob koncu leta je bila medijske pozornosti deležna izjava za javnost, s katero
smo vsem dobrotnikom in uporabnikom storitev zaželeli blagoslovljene
praznike, obenem pa spodbujali k dobrodelnosti, namesto k dragim voščilom
in poslovnim darilom. Izjavo so povzeli nekateri lokalni mediji, največ
zanimanja zanjo pa so pokazali katoliški mediji, med njimi tudi Radio
Vatikan.
Ob koncu leta smo v lokalnih medijih zasledili nekaj poročil o srečanju
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Zahvaljujemo se vsem tiskanim in elektronskim medijem, ki so v minulem
letu predstavljali naše delo in poslanstvo. Želimo si zglednega sodelovanja
tudi v bodoče.
Ob koncu zapišimo komentar, ki smo ga ob neurjih zasledili na enem od
medijskih portalov. Pa naj nam ne bo v napuh, marveč v opomin, da ostanemo
na pravi poti.
»Vedno znova in znova občudujem te požrtvovalne, pridne čebele iz celjskega
Karitasa! Karitas je tisti, ki je takoj na kraju dogodkov, dočim so drugi
humanitarci velikokrat z dolgimi procedurami, predno se kje pojavijo!«

Govorila sem:
Vseeno mi je,
kje živim in kako.
Vseeno mi je,
kaj počnem in kako.
Vseeno mi je,
koga ljubim in kako.
Moj otrok je prijel svinčnik
z drobno roko
in odločno prečrtal
besedo »vseeno«.
Neža Maurer
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S pomočjo tiskanih medijev smo vse leto spodbujali k dobrodelnosti, posebej
omenimo vložene položnice za pomoč ob neurju v tednik Celjan, zgibanke
Otroci nas potrebujejo v Večer in decembra položnice za Nasmeh upanju v
Večer in tednika Celjan ter Rogaške novice.
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celjskega škofa dr. Stanka Lipovška z brezdomci v zavetišču Celje.

Škofijska Karitas Celje v letu 2011
FINANČNO POROČILO O DELU KARITAS V CELJSKI ŠKOFIJI
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Helena Golob, Matej Pirnat
PRIHODKI ZA REALIZACIJO ODHODKOV
Lastna zbrana sredstva
Sredstva iz skupnih akcij Slovenske Karitas

Župnijske

Skupaj

160.496,69

129.707,00

290.203,69

109.526,00

0,00

109.526,00

FIHO
Ministrstva, Zavodi, Urad za verske skupnosti …

100.238,58

0,00

100.238,58

56.967,68

370,00

57.337,68

Intervencijske zaloge EU
Občine
Razne donacije v materialu

134.906,13

0,00

134.906,13

20.000,00

28.278,00

48.278,00

110.977,92

9.248,36

120.226,28

SKUPAJ PRIHODKI

693.113,00

ODHODKI
I. SPLOŠNI DOBRODELNI PROGRAMI
Pomoč družinam in posameznikom

Škofijska

167.603,36
167.603,36
Župnijske

860,716,36
860.716,36
Skupaj

387.549,99

77.336,18

464.886,17

Pomoč otrokom
Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim...

82.092,30

15.214,40

97.306,70

90.515,27

28.351,78

118.867,05

Pomoč migrantom
Manjši programi
Pomoč tujini

49.930,58

0,00

49.930,58

18.092,19

25.879,00

43.971,19

11.299,14

2.772,00

14.071,14

SKUPAJ DOBRODELNI PROGRAMI

639.479,47
639.479,47

149.553,36
149.553,36

789.032,83
789.032,83

II. IZOBRAŽEVANJE, OSVEŠČANJE
III. DELOVANJE
IV. STROŠKI AKCIJ

9.792,80

0,00

9.792,80

43.840,73

9.262,00

53.102,73

0,00

8.788,00

8.788,00

43.840,73
53.633,53

18.050,00
18.050,00

71.683,53
61.890,73

693.113,00
693.113,00

167.603,36
167.603,36

860.716,36
860.716,36

SKUPAJ DELOVANJE
SKUPAJ ODHODKI
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Sredstva za izvajanje humanitarne dejavnosti smo v letu 2011 zbrali v
vseslovenskih in lastnih dobrodelnih akcijah. Večkrat smo se obrnili s prošnjo
na župnije, negovali smo tudi mrežo stalnih darovalcev Škofijske Karitas
Celje. Del sredstev smo pridobili preko raznih javnih razpisov, predvsem velja
tukaj omeniti občine, saj smo župnijske in Škofijska Karitas lani iz občinskih
razpisov načrpale skoraj 50.000 EUR, vseeno pa je pri ŽK opaziti zmanjšanje
tovrstnih sredstev za skoraj 3.000 EUR. Verjetno se v določenih razpisih že
poznajo posledice zakonodaje, ki verskim skupnostim ni najbolj naklonjena.
Zelo obetavna in razveseljujoča številka je slabih 130.000 EUR lastnih zbranih
sredstev iz različnih akcij in prireditev ŽK. Indeks rasti na tem področju znaša
1,44, kar je zagotovo zelo lep podatek. Negativne indekse na strani prihodkov
beležimo pri vseh prihodkih iz javnih sredstev, kar gre na račun izgube javnih
del, zmanjšanih sredstev FIHO (manjša realizacija od načrtovane zaradi
zmanjšanih prilivov) in obračuna hrane iz intervencijskih zalog ES po
pogodbeni vrednosti, namesto po maloprodajni, kar je bila dosedanja
(neustrezna) praksa.
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Glavna dejavnost Karitas je pomoč ljudem v stiski, zato so odhodki za
izvajanje dejavnosti sredstva, ki so bila v letu 2011 razdeljena kot pomoč za
različne namene, ki so razvidni iz preglednice. Zajete številke prikazujejo
pomoč pri plačilu položnic, pomoč v hrani, šolskih potrebščinah in
higienskih paketih, pa tudi pomoč v večjih stiskah (neurja, pomoč invalidnim
osebam, nakazila tujim delavcem). Vsi programi imajo indeks večji od ena,
nekoliko so se zmanjšala le sredstva na programu pomoč družinam,
predvsem je bilo manj sredstev namenjenih na strani ŽK. Resnici na ljubo
povejmo, da smo letos na ravni ŽK (gre za enoten dogovor v Sloveniji) zbran
material vrednotili precej niže kot lani, ker zanj nimamo ustreznih dokazil in
listin, ki bi upravičevale tako visoke vrednosti. Padec te vrednosti nato zniža
odhodke ŽK za pomoč družinam, saj je podarjen material v največji meri
namenjen ravno družinam.
Stroški delovanja, izobraževanja in dobrodelnih akcij ostajajo tudi v letu
2011 obvladljivi in v primernih mejah. V primerjavi s celoto znašajo skupni
stroški delovanja Karitas v celjski škofiji 7,19 %, od tega 6,32 % delovanje
ŠKC in 5,52 % delovanje ŽK. Vrednost donacij je ostala skoraj na isti ravni
kot leto prej. Naj ob koncu omenimo še nekaj, kar iz gornje tabele ni
razvidno: ŠKC je leto 2011 prvič zaključila s presežkom odhodkov nad
prihodki. Razliko smo sicer uspeli pokriti s prihranjenimi sredstvi prejšnjih
let, zagotovo pa to ni najboljša popotnica za naprej. Želimo si, da bo v tem
pogledu leto 2012 nekoliko lažje, predvsem na račun ukrepov aktivne
politike zaposlovanja, ki so za nas izredno dragoceni in pomembni.
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Škofijska Karitas Celje v letu 2011

Oddahnimo si malo od vseh številk in indeksov. Kajti številke nič ne vedo o
dobroti in ljubezni. Še manj o stiskah. Sicer jih znajo opisati, predstaviti, z
njihovo pomočjo jih lahko celo izrišemo v obliki vseh mogočih grafov, črt in
diagramov. A Karitas, ob vsem trudu za pošteno in pregledno delovanje, niso
in ne smejo krojiti številke. Karitas sva midva, jaz in ti, draga sestra, dragi
brat. In sicer midva za druge, za sestro in brata v stiski. Gnana pa od Drugega,
ki naju sicer v vsem presega, obenem pa najini srci hrepenita po Njegovi
polnosti. V tem hrepenenju pa mora biti nujno prostor za uboge, če ne je to
hrepenenje najinega srca laž ali malikovanje, kar je pravzaprav eno in isto. In
če v najinem srcu ni Ljubezni, potem nama tudi vsa dobra dela, vsa
pravičnost in vsa odrekanja nič ne koristijo. Kajti človek brez ljubezni, srce
brez ljubezni je kamen, ki sicer pozida hišo, a ne more pričarati topline
občestva.
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Ker smo jeseni pridobili status humanitarne organizacije s področja
socialnega varstva smo za leto 2011 oddali celotno poslovno poročilo s
pripadajočima bilanco in izkazom poslovnega izida na AJPES. Kot vsako
leto je poslovanje pregledal tudi Svet ŠKC, ki je poslovanje minulega leta
potrdil in izrekel pohvalo za dobro opravljeno delo.

Pravica naj teče kakor voda

Škofijska Karitas Celje v letu 2011
Bog povrni vsem, ki ste v minulem letu delali za rast Karitas v celjski
škofiji, da ste se trudili biti ljudje, ki so drugim v oporo in ne kamni, ki težijo
k tlom.
Ker pa smo samo ljudje in včasih ne znamo biti drugega kot kamni naj bo
naša skupna želja, da bi bili vsaj kamni v strugi Božje pravičnosti, da nas bo
gladila in brusila voda Božjega usmiljenja in ljubezni.
Le tako smemo upati, da bo Karitas v naši škofiji še naprej ostajala čist in
neusmrajen tolmun, iz katerega bodo lahko mnogi zajemali upanje in
tolažbo. Predvsem pa ne pozabimo, kar nam je ob sklepu svetega leta 2000
na srce položil bl. Janez Pavel II.: »Kristjani ne smejo zanemarjati nalog
svojega zemeljskega državljanstva. Njihova naloga je, da z lučjo evangelija
prispevajo svoj delež pri graditvi sveta po meri človeka in v popolnem
soglasju z Božjim načrtom.« Naj teče naša pravica kakor voda in naša
pravičnost kakor vedno tekoč potok, kajti po tem bodo vsi spoznali, da smo
srečali Kristusa in da nas je to srečanje spremenilo. Pa ne v napuhu, marveč
v ponižnem služenju bratom in sestram.
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O Bog , ko padem, naj odpadem zrel,
naj me tvoj dih pred žetvijo ne sname,
naj ne bom gnil in trpek in ko slame
in listja osušenega pepel.
Če pojde mimo gladen siromak,
naj le njegove poželjive dlani
po meni sežejo in naj me rani
in naj mu bom ves sočen in sladak.
O, saj le kdor je lačen in ubog,
tvojih vrtóv medene plode ceni
in samo on v posvečeni jeseni
s teboj in z nami nov zaključi krog.
Alojz Gradnik
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Zahvala

Nekje sem prebral, da cilj in namen Karitas ne more biti v tem, da bi
človeštvu odvzeli stisko in pomanjkanje in ga osvobodili njegovih
problemov. Pri Karitas si prizadevamo, da bi v čim večji meri zaživela
vrednota karitas (= ljubezen do bližnjega). Končni cilj ni v tem, da bo v
svetu manj stiske, manj pomanjkanja, manj trpljenja ali problemov - tudi
to! - ampak več karitas (= ljubezni). Če bi bilo bistvo Karitas samo v tem, da
odpravljamo stiske in trpljenje, bi lahko obupali, ker lahko naredimo tako
malo. In če bi že kdo to lahko naredil, bi Jezus lahko naredil veliko več kot
mi. Pa je tudi on rekel: »Uboge boste vedno imeli med seboj.« Toda ubogi
naj bi bili naši učitelji, imeli naj bi mesto v naši družbi, v naši Cerkvi in
imeli naj bi možnost, da spregovorijo in da jih slišimo. V današnjem času je
veliko različnih oblik uboštva. Karitas pomeni vrniti ubogim njihovo
človeško dostojanstvo.
Naj beseda HVALA na tem mestu pomeni tudi hvaležnost, da smo v
minulem letu drug z drugim srkali dolge požirke poživljajoče vode iz
potoka ljubezni, izvirajočega iz prebodene Kristusove strani.
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Izposodil sem si besede modreca, ki nam govori v Sirahovi knjigi, da bi
izrazil to, kar čutim v srcu ob pogledu na opravljeno karitativno delo v letu
2011.
Rad bi teh nekaj misli ZAHVALE položil v vaše srce iz prerokovih ust. Če
nas letos nagovarja šumenje potoka, v katerem se umijemo in odžejamo v
pravičnosti, kot je to veleval Amos, pa nam Sirah pokaže miloščino kot
vodo, ki daje moč, da po padcih ponovno dvignemo utrujena, klecava
kolena in se postavimo na noge, za nov korak.
Ne želim se zahvaliti le zato, ker delate dobro, ker ste prostovoljci ter lajšate
stisko in po svojih močeh blažite ugašajoče upanje v človeških očeh. Moja
zahvala naj sega tudi na področje molitvenega življenja, ko v vsakem
Očenašu, ki ga izročite Gospodu z besedami: » … odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, … « pred Gospoda prinašate
ranjena srca, zavedajoč se, da jih je v revščino pahnil greh kogarkoli, mi pa
na ta greh prinašamo Kristusovo odrešitev s križa, ki je sporočilo ljubezni.

Pravica naj teče kakor voda

Plameneč ogenj pogasi voda, miloščina pa bo izbrisala grehe. Kdor
vrača dobrote, misli na prihodnost, v času padca bo našel oporo.
(Sir 3,30-31)
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Hvala vsem, ki darujejo s srcem
in prepričljivo solidarnostjo do ljudi v stiski.

znani in neznani dobrotniki – ljudje dobrega srca

Škofija Celje

Caritas Diözese
Graz – Seckau

Stolna župnija Celje,
sv. Danijel

Dom sv. Jožef –
Celje

Župnija Celje, Sv.
Duh

Zavod sv. Rafaela
Vransko

Fundacija FIHO

Zavod RS za
zaposlovanje

Evropski socialni
sklad

CSD Celje

CSD Šentjur

CSD Žalec

MDDSZ

ARSKTRP

Mestna občina Celje

Mestna občina
Velenje

Občina Braslovče

Občina Brežice

Občina Dobje

Občina Dobrna

Občina Krško

Občina Luče

Občina Mozirje

Občina Podčetrtek

Občina Polzela

Občina Prebold

Občina Rogaška
Slatina

Občina Sevnica

Občina Šmarje
pri Jelšah

Občina Trbovlje

Občina Vojnik

Občina Vransko

Občina Žalec

AB Aktiva d.o.o.

AERO d.d.

Alpina

Bartolj Marta s.p.

Beno Kolarič s.p

Biosi

Celjska Mohorjeva
družba d.o.o.

C&A Leskovec pri
Krškem

Celjski sejem

Danijelov Levček

Danica Aužner,
stomatolog

DAR TRADE d.o.o

Dejan Gorjak s.p.

Denel d.o.o.

Dobravec Lado s.p.

Dom Nine Pokorn

Dukat d.o.o.

Egger

Elektroinženiring
Lilija d.o.o.

Eurospin

EVOJ Celje

Energetika Celje
d.o.o
FS Viba film
Ljubljana

Gimnazija Celje –
Center

Golplast d.o.o.

Gorenje gostinstvo

Gržina Stanislav s.p.

Hmezad trgovina
Žalec d.o.o.

Intereuropa

Karol Štuklek s,p,

KD Krško

Kemoplast d.o.o.

Keramika Bojnec

Kmetija Bajht

Kmetija Bračun.

Knavs storitve

Kolesarski klub
Rogla

Krka d.d.

Lekarna Brežice

LIDL d.o.o.

Lions klub Ljubljana

Lions klub Novo
Mesto

Markelj CO d.o.o

MC Velenje

Meja Šenjur

Metro d.d.

Mika dom d.o.o.
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Alojz Lokovšek s.p.
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Mlekarna Celeia
d.o.o

MPI reciklaža d.o.o.

Nepremičnine Celje OO sindikata pilotov
d.o.o.
Brnik
Obdelava kovin
OPS Posavje
Petelinc
I. OŠ Rogaška
II. OŠ Rogaška
Slatina
Slatina
OŠ Artiče

OŠ Dramlje

OŠ Globoko

OŠ Gomilsko

Neocont,
Igor Dolžan s.p.
O1S d.o.o.
Optika Smole
III. OŠ Rogaška
Slatina
OŠ Franja Malgaja
Šentjur
OŠ Kozje

OŠ Maksa
OŠ Mihe Pintarja
Pleteršnika Pišece
Toleda
OŠ Narodnega heroja
OŠ Mozirje
OŠ Sava Kladnika
Rajka
OŠ Šempeter v
OŠ Slivnica pri Celju
OŠ Šmarje pri Jelšah
Savinjski dolini

Plenum ŠKC 2012

OŠ Lava

OŠ Štore

OŠ Vitanje

OŠ Vransko

PC Intes – Žito d.d.

Pekarna Geršak –
Rafael Brance s.p.

PGD Kaplja vas

PGD Lokrovec –
Dobrova

PGD Matke

PGD Ostrožno

PGD Ponikva

PGD Prebold

PGD Sv. Lovrenc

PGD Trnovlje

Poslovni sistem
Mercator d.d.

POŠ Bratov Letonja

POŠ Gotovlje

POŠ Kostrivnica

POŠ Lepa Njiva

POŠ Rečica

POŠ Šentilj

POŠ Tabor

Pristovšek &
Pristovšek, TIS d.n.o

Rogaški vrelci

Rudis d.d.

Sapphir d.o.o.

Servis Alba,

Simbio d.o.o.

Alojz Kračun s.p.

Simon Strojanšek s.p. Slomškova založba

Slorest Celje

Spekter d.o.o.

Studio moderna

Telekom Slovenije

Terme Čatež d.d.

Thermana Laško

Tiskarna Koštomaj

TKI Hrastnik

Trenkwalder d.o.o

Veterinarski center
Kropec d.o.o..

Vigrad d.o.o.

Vital Mestinje

Vodoterm d.o.o

Vodovod –
kanalizacija d.o.o.

Vrtnarstvo Rojnik

Zagoričnik Bojan s.p

Zavod sv. Rafaela

ZŠAM Celje

Zvonar Danilo s.p.

Zvone Štorman s.p.

Za vse je svet dovolj bogàt,
in srečni vsi bi bili,
ko kruh delil bi z bratom brat
s prav srčnimi čutili!
Simon Gregorčič
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POŠ Ponikva pri
Žalcu
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Medijski pokrovitelji

Celjan

Celje.info

Časnik

Delo

Demokracija

Dnevnik

Dolenjski list

Družina

Kozjansko.info

Moj radio

Naš čas

NT&RC

OK TV Brežice

POP TV

Radio 1

Radio Center

Radio Fantasy

Radio Ognjišče

Radio Rogla

Rogaške Novice

RTV Slovenija

STA

Štajerski val

TU SŠK

UTRIP

Večer

VTV

Ko sem vse razdala,
sem odšla proti domu:
bolj utrujena kot žalostna,
bolj umirjena kot nesrečna.
Sedla sem na klop in videla:
dom je poln smeha, cvetja in knjig.
Ali nisem vsega tega razdala?
Neža Maurer

