DELO KOPRSKE ŠKOFIJE NA KARITATIVNEM
PODROČJU V LETU 2012
»Škofijska karitas Koper (v nadaljnjem besedilu ŠK) je cerkvena dobrodelna ustanova Škofije
Koper, ki jo je 6. 9. 1990 ustanovil koprski škof z namenom, da v Škofiji Koper in navzven
organizirano, načrtno in urejeno, udejanja bistveno razsežnost življenja in poslanstva Cerkve
– karitativno in socialno služenje sočloveku.« (Statut ŠK Koper čl. 1)
»ŠK je na območju Škofije Koper hkrati Škofijska komisija za karitativne dejavnosti.« (Statut
ŠK Koper čl. 4)

»Cilj Škofijske karitas je uresničevanje vizije karitas – civilizacija ljubezni, to je svet kjer
prevladujejo pravica, mir, resnica in solidarnost; kjer je dostojanstvo človeka, narejenega po
božji podobi na prvem mestu; kjer izginjajo izključevanje, diskriminacija, nasilje, nestrpnost,
in revščina razvrednotenega človeka; kjer se zemeljske dobrine delijo med vse; kjer je
stvarstvo varovano in zaupano v dobro naslednjim rodovom; kjer vsi ljudje, posebno najbolj
revni, potisnjeni na rob in potlačeni najdejo upanje in se napolnijo z močjo za dosego polnosti
njihove človečnosti, kot dela skupnosti.
Cilju se ŠK bliža tako, da uresničuje naslednje naloge:
načrtuje, organizira, preverja, spodbuja in povezuje karitativno delo fizičnih in pravnih
oseb na vseh ravneh Škofije Koper;
Sama in v sodelovanju z drugimi karitativnimi združenji in ustanovami odkriva vzroke
sodobnih stisk in uboštvo ter jih preprečuje;
spodbuja in povezuje karitativno delovanje v dekanijah, župnijah, katoliških gibanjih,
društvih, združenjih in skupinah;
spodbuja čut za služenje;
poglablja, predlaga in preverja teološke, moralne, pastoralne in socialne motive
služenja;
daje prednost tistim, ki so po nauku evangelija ubogi, mali in zapuščeni;
skrbi za osebno in strokovno oblikovanje prostovoljcev in poklicno zaposlenih, ki
delujejo v Karitas;
predlaga, spremlja in preverja socialno zakonodajo;
pomaga pri ustanavljanju manjkajočih socialnih ustanov. Po pravilu z njimi ne
upravlja.
zbira sredstva in materialno pomaga ogroženim posameznikom, družinam in skupinam
doma in v tujini, posebno v primeru naravnih in drugih nesreč.« (Statut ŠK Koper čl. 8 in 9)
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MOLITEV ZA NOVO EVANGELIZACIJO

Hvala ti, dobri Oče, da te poznamo in se lahko zbiramo v Jezusovem imenu. Prosimo te,
poživi nam vero, da bo postala globoko prepričanje in resnična moč, ki izhaja iz osebnega
srečanja z Jezusom Kristusom.
Daj nam, dobri Oče, da bomo živeli v poslušnosti Svetemu Duhu. Naj zvesto hodimo za
Kristusom, navdušeno in vztrajno odgovarjamo na Božjo besedo in hvaležno uživamo kruh
življenja.
Dobri Oče, podpiraj z močjo Duha prizadevanje Cerkve za novo evangelizacijo in nas vodi,
da bomo z besedo in s svojim življenjem našim sodobnikom oznanjali Kristusa.
Jezusovi učenci naj se odlikujemo po ljubezni do ubogih in stiskanih, naj bomo solidarni s
potrebnimi in velikodušni v delih usmiljenja, naj ne molčimo pred zlom in ne podležemo
mikom prevladujoče miselnosti.
Po Marijinem zgledu naj v luči vere odkrivamo čudovita Božja dela; naj bomo pozorni na
znamenja časov in postanemo znamenje prisotnosti Vstalega v svetu, da bomo z novim
navdušenjem služili resnici, pravici in miru.
To prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
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PROGRAMI ŠKOFIJSKE KARITAS KOPER IN POROČILO O
DELU V LETU 2012
Delovanje
SKRB ZA MREŽO KARITAS
Namen
V središču pedagoškega poslanstva karitas, ki je animacija celotnega krščanskega občestva in
vseh ljudi dobre volje, je skrb za mrežo karitas, ki na teritoriju uresničuje svoje poslanstvo.
Mreža karitas je pomembna, ker preko nje dosežemo tiste, ki nas potrebujejo.
Cilj
Zagotavljati pokritost Škofije Koper z organizirano mrežo Župnijskih (Medžupnijskih)
karitas, skrbeti za učinkovito delovanje mreže v duhu poslanstva Karitas.
Komu je program namenjen?
Dekanijskim in Območnim karitas, Župnijskim (medžupnijskim) karitas, župnijam, župnikom
in voditeljem ŽK.
Izvajalec
Škofijska karitas Koper, Dekanijske (Območne) karitas
Vsebina
Delo pisarne Škofijske karitas. Spodbujanje širjenja mreže, vzdrževanje stikov z mrežo,
obveščanje o dogajanju, dajanje informacij, svetovanje pri delu,…
Urnik in kraj izvajanja
Programi se izvajajo čez celo leto na ozemlju Koprske škofije
Kontaktne osebe
Ravnatelj

Matej

Kobal:

matej.kobal@rkc.si,

namestnica

ravnatelja

Jožica

Ličen:

jozica.licen@rkc.si, socialna delavka Franica Grmek: franica.grmek@kp.karitas.si, 05 33 00
233.
Financerji
Lastna sredstva ŠK, FIHO
V letu 2012
Na ozemlju, ki ga pokriva Škofijska karitas Koper, je bilo konec lanskega leta 77 Župnijskih
karitas (v nadaljevanju ŽK) (leto prej 77) in 25 Medžupnijskih karitas (v nadaljevanju MŽK)
(leto prej 25), ki združujejo 89 župnij. Formalno je ustanovljenih 102 ŽK oz. MŽK, ki
pokrivajo 166 od 195 župnij v naši škofiji, kar pomeni, da je Karitas prisotna v 85.1% naših
3

župnij (leto prej isto). V posameznih župnijah, kjer ŽK še ni formalno ustanovljena,
posamezniki v sodelovanju z Dekanijsko karitas (v nadaljevanju DK) ali katero izmed ŽK
odkrivajo stiske v svojem okolju, jih pomagajo odpravljati ali nanje opozarjajo sodelavce
Karitas, kjer ta obstaja. ŽK se združujejo v 3 Območne karitas (v nadaljevanju OK):
Tolminska, Goriška in Istrska, ter 5 DK: Idrija-Cerkno, Ilirska Bistrica, Kraška, Postojna in
Vipavska.
Po dekanijah je naslednje stanje:
Dekani od 20 župnij 7 ŽK in 2 MŽK (8 župnij); Kobarid od 12 župnij 1 ŽK in 3 MŽK (9
župnije); Koper od 10 župnij 8 ŽK in 1MŽK (2 župniji); Kraška od 30 župnij 8 MŽK (28
župnij); Idrija – Cerkno od 15 župnij 8 ŽK in 1 MŽK (4 župnij); Ilirska Bistrica od 9 župnij 3
ŽK in 1 MŽK (3 župnije); Nova Gorica od 33 župnij 10 ŽK in 2 MŽK (19 župnij); Postojna
od 13 župnij 6 ŽK in 2 MŽK (5 župniji); Šempeter od 13 župnij 9 ŽK; Tolmin od 16 župnij 5
ŽK in 3 MŽK (7 župnij); Vipavska od 24 župnij 20 ŽK in 2 MŽK (4 župnije).
V podporo prostovoljcem in za dela, ki jih je nemogoče opravljati s prostovoljnim delom so
bili zaposleni poslovna tajnica ga. Ljudmila Čibej Boltar in univ. dipl. soc. del. Franica
Grmek, na programu dela z brezdomci Darja Zver, diplomirana upravna organizatorka, za
polovični delovni čas Franc Valentin, ter od julija preko javnih del Patricija Starc. Na
programu »Popoldne na Cesti« sta bili do septembra za polovični delovni čas zaposleni
Alenka Hvalica in Tanja Bratina, od septembra naprej pa Tatjana Rupnik za poln delovni čas.
V okviru Zavoda Karitas Samarijan, katerega ustanovitelj je ŠK, je pod vodstvom direktorice
Milene Brumat, zaposlenih 6 strokovnih delavk (Davorina Petrinja, Maša Ferjančič, Katarina
Deotto Gostić, Silva Črnigoj, Tanja Žorž in Klementina Bajec) in dva laična terapevta
(Tomislav Pevec in Marjan Drčar) ter trije javni delavci. Vsi ostali delujemo kot prostovoljci.
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SPODBUJANJE PROSTOVOLJSTVA IN SKRB ZA PROSTOVOLJCE
Namen
Karitas je tretji steber pastoralnega poslanstva Cerkve. Kristjani s karitativnim delovanjem to
poslanstvo uresničujejo tudi z organiziranim delovanjem znotraj Karitas. Ker je Karitas
prostovoljska organizacija, ki deluje z minimalnim številom zaposlenih sodelavcev so
prostovoljni sodelavci »hrbtenica« Karitas.
Cilj
Širiti mrežo prostovoljcev. Pridobivati prostovoljce s »specifičnim« znanjem. Širiti
prostovoljstvo med mladimi. Skrbeti za strokovno in duhovno oblikovanje prostovoljcev.
Komu je program namenjen?
Obstoječi prostovoljni sodelavci karitas, ljudje dobre volje, strokovnjaki s socialnega,
zdravstvenega, pedagoškega,.. področja, mladi.
Izvajalec:
Škofijska karitas Koper, Popoldne na Cesti
Vsebina
Skrb za spodbujanje prostovoljstva, oblikovanje prostovoljcev, predavanja in duhovne vaje za
prostovoljce, dejavnosti za krepitev pripadnosti karitas (druženja, ipd.),…
Urnik in kraj izvajanja
Programi se izvajajo čez celo leto na ozemlju Koprske škofije
Kontaktne osebe
Ravnatelj

Matej

Kobal:

matej.kobal@rkc.si,

socialna

delavka

Tatjana

Rupnik:

tatjana.rupnik79@gmail.com
Financerji
Lastna sredstva ŠK, FIHO

V letu 2012:
Je v ŠK delovalo 1125 prostovoljcev (leto prej 1550). Rednim prostovoljcem se pridružuje
tudi 1160 občasnih prostovoljcev, ki se običajno ne udeležujejo sej ŽK-MŽK z veseljem pa
sodelujejo v posameznih akcijah in projektih.
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Starostna struktura sodelavcev
mlajši od 18let
10% od 18 do 29
6%
nad 60 let
41%
od 30 do 59
43%

.
Redni in občasni prostovoljci člani ŽK-DK so opravili 107.030 ur letno (leto prej 119.939 ur).
Povprečno je prostovoljec opravil 3.90 ur prostovoljnega dela mesečno. Po orientacijskih
vrednostih, ki jih določa Zakon o prostovoljskem delu bi bil čas prostovoljnega dela vreden
1.049.004.00 EUR.
Člani ŽK po DK-OK
OK,DK
stalni prostovoljci občasni prostovoljci ur prost. dela
vrednost prost. dela
Goriška
249
177
16.262
165.092
Idrija – Cerkno
110
90
4.406
45.539
Ilirska Bistrica
80
250
7.750
78.520
Istrska
138
142
11.762
119.247
Kraška
166
60
4.588
44.340
Postojnska
110
44
22.541
199.285
Tolminska
104
72
12.319
124.661
Vipavska
168
325
27.402
272.321
SKUPAJ
1.125
1.160
107.030
1.049.004

7

Vsi sodelavci po DK-OK
Goriška
19%

Vipavska
21%

Idrija-Cerkno
9%

Tolminska
8%

Kraška
10%

Postojna
7%

25

Ilirska Bistrica
14%
Istrska
12%

Prostovoljcev na 1000 prebivalcev

20
15
10
5
0

Poleg vsebin v Tednu karitas (glej posebej) je v letu 2012 v Kobaridu tekel Seminar za
neprofesionalno svetovanje, ki se ga udeležuje 24 oseb.
Posamezne DK oz. ŽK so organizirale predavanja za širšo javnost.
Romarski dan je organizirala Postojnska DK 2. 6. V Slavini. Udeležilo se ga je 350 oseb. P.
Branko Cestnik, nam je predstavil proces načrtovanja v Cerkvi na Slovenskem, ki ga začenja
dokument Pridite in poglejte.
Romanja na Madžarsko med 21. In 24. 8. se je udeležilo 98 sodelavcev naše ŠK.
Postno in adventno duhovno obnovo je pripravil br. Marjan Potočnik. Udeležilo se ju je 135
sodelavcev.
Za svetovni dan prostovoljstva 5. 12. smo pripravili srečanje z sv. mašo v Dijaškem domu
ŠGV v Vipavi. Na srečanju je upokojeni škof msgr. Metod Pirih podelil priznanja nekaterim
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predstavnikom voditeljev Medgeneracijskih skupin ter nekaterim prostovoljcem, ki so dosegli
visok življenjski jubilej.

Gradivo
pripravi župnik
priročnik za oblikovanje sodelavcev
ŽK
glasila škofijskih karitas
Žarek
priročnik ŽK
sv.pismo
gradivo pripravimo sami
Skupna vsota

ŽK
Skupaj
60
66

DK
6
5

31
12
50
22
25
22
222

3
2
4
2
22

36
12
53
24
29
24
244

Število srečanj
DK-OK
Goriška
Idrija-Cerkno
Ilirska
Bistrica
Istrska
Kraška
Postojna
Tolminska
Vipavska
Skupna
vsota

OKDK

OKDK

vseh
vseh
MŽK-ŽK srečanj
srečanj
8,8
194
8,8
5,2
55
5,5

9
8

MŽK-ŽK
185
47

8
4
7
6
9
10

13
115
29
62
46
85

8
4
7
6
9
10

3,3
7,2
5,8
6,9
5,1
5,0

21
119
36
68
55
95

4,2
7,0
6,0
6,8
5,5
5,3

61

582

7,6

6,5

643

6,6

9
8

Izobraževanja
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ŽK
DK
ŠK
SK
cerkv. izob
drugi
vrsta št .izob. udel št .izob. udel št .izob. udel št .izob. udel št .izob.
udel št .izob. udel
DK
9
20
1
1
1
ŽK
185 8,95
22
13
19 27
10 12
Vsota Goriška
185 8,95
9
20
22
14
19 28
10 13
Idrija-Cerkno
DK
8
20
ŽK
47 7,78
12
1
1
Vsota Idrija-Cerkno
47 7,78
8
20
12
1
1
Ilirska Bistrica
DK
1
52
1
ŽK
13 19,00
1
Vsota Ilirska Bistrica
13 19,00
1
52
2
Istrska
DK
4
20
4
ŽK
113 8,21
1
25
1
1
Vsota Istrska
113 8,21
4
20
5
25
1
1
Kraška
DK
7
50
1
1 10
ŽK
31 8,80
4
2
4
3
Vsota Kraška
31 8,80
7
50
5
2
5 13
Postojna
DK
6
20
ŽK
62 9,22
5
28
5
8
Vsota Postojna
62 9,22
6
20
5
28
5
8
Tolminska
DK
9
30
9 22
2
1 15
ŽK
47 9,22
10
2
1 15
Vsota Tolminska
47 9,22
9
30
9 32
4
2 30
Vipavska
DK
10
32
ŽK
85 9,06
11 28
23
8 24
2
5
Vsota Vipavska
85 9,06
10
32
11 28
23
8 24
2
5
Skupna vsota
583 9,13
54 30,5
20 97
110
37 73
16 50
DK-OK
Goriška

Romanja in duhovne vaje
DK-OK
št .romanj
št.udel
Št.duh.vaj
Goriška
2
105
Idrija-Cerkno
9
48
Ilirska
Bistrica
6
32
Istrska
4
144
Kraška
5
69
Postojna
13
93
Tolminska
8
70
Vipavska
3
126
Skupna
vsota
50
687
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št.udel
1

31
2

3
1
2
1
4
3

33
71
15
3
28
46

15

229

Delo Tajništva Škofijske karitas
Tajništvo Škofijske karitas (v nadaljevanju TŠK) je telo, ki v skladu s statutom ŠK, daje
pobude, izpeljuje akcije, povezuje in spodbuja delo odborov, pripravlja gradivo, obvešča,…
Člani tajništva so poleg ravnatelja Mateja Kobala: Jožica Ličen (Odbor za materialno pomoč namestnica ravnatelja in zapisnikarica), Bogdan Vidmar (Odbor za raziskovanje in
obveščanje), Miro Marinič (Odbor za oblikovanje), Bogdan Žorž (Odbor za svetovanje),
Tanja Turk (Odbor za deviantnost), Elza Čehovin (Odbor za bolne, invalide in drugače
prizadete), Ivica Čermelj (Odbor za prostovoljnost) in Alenka Hvalica (voditeljica skupine za
vzgojo za karitas). Po službi so člani TŠK tudi Franica Grmek, Davorina Petrinja in Milena
Brumat.
Tekoče delo TŠK
Člani TŠK smo imeli lani 10 sej, na katerih smo obravnavali tekočo problematiko in
načrtovali delo:
-

Izvrševali Strateški načrt ŠK 2011-2016;

-

Pripravili program dela;

-

Razpravljali o odzivih na recesijo;

-

Pripravljali programe nematerialne pomoči;

-

Usklajevali kriterije za delitev materialne pomoči;

-

Pripravili srečanje za Svetovni dan prostovoljcev;

-

Pripravili smo gradivo za obeležitev 2. 10. – Mednarodnega dne starejših (za Slovenijo in
JV Evropo);

-

Pripravljali evalvacijo programov;

-

Načrtovali celovito pomoč ob stečajih;

-

Načrtovali delo Medgeneracijskega centra;

-

Pripravljali spremembe Posvojitve na razdaljo;

-

Načrtovali investicije;

-

Načrtovali delo z odvisniki brezdomci in Popoldne na Cesti;

-

Pripravljali srečanje s Škofijsko karitas Reka (HR);

-

Iskali načine za pokritje celotne mreže Karitas;

-

Pripravljali dogovore o Prostovoljnem delu;

-

Pripravljali načrt usklajevanja aktov;
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-

Pripravljali uvajanje računalniškega programa za materialno pomoč;

-

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

-

načrtovali izobraževanje in duhovno oblikovanje sodelavcev Karitas;

-

razpravljali o finančnem in materialnem poslovanju;

-

razpravljali o prošnjah za večjo finančno pomoč;

-

razpravljali o kadrovskih zadevah;

-

razpravljali o programih v Soči;

-

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

-

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

-

pripravili koledar dejavnosti ŠK;

-

...

Strateški načrt ŠK 2011-2016
Uresničevanje Strateškega načrta je bilo vključeno v redne dejavnosti TŠK.
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OZAVEŠČANJE
Namen
Poslanstvo Karitas je opozarjanje na stiske in s tem seznzibilizacija vseh ljudi dobre volje, da
se zavedo tako stisk v svoji okolici, kot tistih, oddaljenih (geografsko in miselno) ter nanje
odgovorijo. Tako karitas širi »civilizacijo ljubezni«
Cilj
Biti v Cerkvi in družbi oznanjevalec ljubezni do bližnjega in glas ljudi v stiski. Budno
spremljati pojave, ki povzročajo ali večajo človeško stisko, prepoznati vzroke zanje in iskati
poti k njihovem zmanjšanju ali odpravi. Obenem opozarjati na določeno problematiko ter tako
vplivata na zmanjševanje stisk.
Komu je program namenjen?
Posredno družbeni in cerkveni javnosti, pomoči potrebnim in darovalcem, sodelavcem znotraj
mreže karitas, neposredno pa medijem, da o problematiki poročajo in ozaveščajo javnost.
Izvajalec
Škofijska karitas Koper
Vsebina
Ozaveščanje posameznikov in družbe se izvaja na več načinov:


Tiskanje plakatov, zgibank in brošur, ki strani opozarjajo na stiske in ponujajo pomoč;



priprava sporočil medijem, da se o določeni problematiki poroča in razmišlja;



sodelovanje v informativnih in tematskih oddajah v pisnih in vizualnih javnih medijih;



pisanje v Žarek dobrote, Družino, Ognjišče in druge cerkvene medije, sodelovanje v
oddajah na Radiu Ognjišče, Obzorje duha;



sodelovanje v različnih skupinah in komisijah ter na okroglih mizah in predavanjih;



na župnijskem in dekanijskem nivoju preko spletnih strani in župnijskih oznanil
ozaveščanje o stiskah ljudi in vabilo k pomoči ;

Urnik in kraj izvajanja
Skozi vse leto, še posebej ob posameznih akcijah in dogodkih.
Kontaktne osebe
namestnica ravnatelja Jožica Ličen – jozica.licen@rkc.si, ravnatelj Matej Kobal –
matej.kobal@rkc.si
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Financerji
Lastna sredstva ŠK, FIHO,
Utrinek
Poleti je prišla novinarska ekipa snemat pogovor o pomoči otrokom Začudena sem obstala, ko
mi je ob pozdravu novinarka izročila šolsko torbo, v njen pa barvice, zvezke in igrače z
besedami: »Prvi korak moramo narediti sami«. Povedali smo samo to kar delamo, nekaj dni
zatem pa telefon: »Sodelavke in sodelavci smo nekaj malega zbrali, saj veste za tisto družino,
o kateri ste mi pripovedovali, da imajo dva bolna otroka…«

V letu 2012:
Pripravili smo več koncertov na katerih smo opozarjali na problem materialnih stisk.
S sveto mašo in programom v Solkanu smo obeležili svetovni dan žrtev prometnih nesreč.
Ob stečaju Primorja smo napisali javno pismo delavcem Primorja in opozorili na
problematiko brezposelnosti, dostojanstvo brezposelnih, ter jih skušali opogumiti.
V sodelovanju z računalniškim podjetjem Cloovis iz Idrije smo zagnali akcijo Brki za šolarje,
ki je med internetno pismeno populacijo opozarjala na stiske otrok in na solidarnost z njimi.
Sodelovali smo pri pripravi Pustne iskrice, ki otroke vzgaja za dobrodelnost. Izkupiček je šel
za sobo za umirjanje v Stari Gori.
Na ravni ŠK je bilo posredovanih 10 zapisnikov TŠK, 3 zapisniki Odbora za materialno
pomoč ter gradiva ob akcijah in dogodkih. Vse bolj je prisotno elektronsko obveščanje. V
vseh številkah Žarek dobrote smo redno izrabljali prostor, ki ga imamo na razpolago za
predstavitev naših vsebin, objavili smo 51 člankov in več kot 50 fotografij, mesečno smo
objavili koledar dogodkov. Različna obvestila so bile posredovana tudi preko spletne strani
http://karitas-kp.rkc.si//, RKC obvestil in drugih medijev. Poslanih je bilo 19 obvestil preko
tiskovnega predstavnika škofije in Tiskovnega urada SŠK. Škofijska karitas je bila v različnih
medijih 103 krat. Za javnost smo pripravili izjavo ob Svetovnem dnevu hrane.
Sodelavci ŽK, DK, OK so svoje delo predstavili:

vrsta
lokalni časopis
radio
TV
žup.oznanila
internet
stojnica
Skupna vsota

DK
30
28
16
10
13
4
101

ŽK
Skupaj
65
95
11
39
7
23
313
323
46
59
55
59
497
598
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TEDEN KARITAS
Namen
Predstaviti Karitas širši javnosti s poudarkom na aktualni temi, ki je poudarjena v Cerkveni
in socialni sferi države in EU.
Cilj
Graditi »prepoznavnost Karitas«. Predstaviti poslanstvo in delo Karitas različnim skupinam,
predvsem mladim ter s tem krepiti tretji temelj pastoralnega poslanstva Cerkve. Obenem pa
tudi navdušiti nove prostovoljce in darovalce.
Komu je program namenjen
Sodelavcem Karitas, Cerkvenemu občestvu in celotni javnost
Izvajalec
Škofijska karitas v sodelovanju s SK in sodelavci ŽK, OK, DK
Vsebina
-

priprava na Teden karitas z udeležbo na seminarju Slovenske karitas

-

priprava v skladu z navodili v Žarku dobrote in priročnikom za oblikovanje bogoslužja

-

Osrednja prireditev Škofijske karitas z odprtjem razstave Umetniki za karitas

-

Različni dogodki na lokalnem nivoju, ki imajo sporočilno vsebino o stiskah v okolju in
povabilo k pomoči (okrogla miza, predavanje, tržnica, dobrodelni koncert, srečelov,
zbiranje pomoči…)

-

v programe in dogodke vključevanje ljudi, ki niso neposredno povezani s Karitas, so pa
pripravljeni darovati svoj talent, svoje znanje, svoj čas ali prostore za izvajanje
dejavnosti;

-

organizacija avtobusov po dekanijah in območjih za sodelavce karitas za romanje k skupni
sveti maši na Ponikvo in popoldanskemu Klicu dobrote v Celje.

-

na dan odprtih vrat povabimo ustanove, ki delajo na socialnem področju, lokalne
skupnosti, predvsem pa razne župnijske skupine ter jih seznaniti z delom Karitas.

-

Na Nedeljo karitas sodelovanje pri sveti maši, predstavitev delovanja ŽK v župnijskih
oznanilih in nabirka za ljudi v stiski.

Urnik in kraj izvajanja
-

Seminar za sodelavce karitas v Postojni v oktobru, teden med nedeljo Kristusa Kralja in
prvo adventno nedeljo,

Kontaktne osebe
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Jožica Ličen, namestnica ravnatelja ŠK e-pošta: jozica.licen@rkc.si v sodelovanju z voditelji
OK, DK in organizatorji dogodkov
Financerji
Seminar v Postojni iz sredstev ŠK, organizacija dogodkov se opravi prostovoljno, za
prireditve se išče vire pri lokalni skupnosti oz. prostovoljni prispevki udeležencev.
Utrinek
Seminar, kot priprava na Teden karitas je ena od najpomembnejših dogodkov. Njegova
vsebina in sporočilo se v skupini sodelavcev, ki poslušajo, izmenjajo mnenja in v svojem delu
iščejo potrditev, odraža vedno bolj. Tisti, ki se seminarja udeležijo veliko bolj pogumno
predstavijo naše poslanstvo v krogu sodelavcev, župnije in tudi v medijih. Prav primeri dobre
prakse iz drugih župnij, dekanij so vzpodbudili sodelavce za nove pristope in nove programe
v domači župniji.
V letu 2012
-

Seminar za sodelavce Karitas v Postojni je potekal 19. in 20. oktobra pod naslovom
Veselje v sožitju. Prvi dan je bilo govora o medgeneracijski solidarnosti v lokalnem okolju,
drugi dan pa so predstavili različne vidike te teme: dr. p. Karel Gržan, Marko Čižman in dr.
Janez Vodičar. Udeležilo se ga je 98 sodelavcev Karitas v koprski škofiji.

-

Svečana akademija ŠK je bila 23.11. na Zemonu z odprtjem razstave Umetniki za karitas
in nastopom Slovenskega okteta in Mladih kitaristov iz Podnanosa.

-

Romanja na Ponikvo in popoldanski klic dobrote se je 28.11. udeležilo 550 sodelavcev ŽK
iz ŠK Koper.

-

Dan odprtih vrat je bil 29.11. v vseh OK, DK, kakor tudi v Domu karitas na Cesti, v
Bertokih in Solkanu.
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DOM KARITAS V SOČI
Namen
Dom karitas v Soči nudi bivanje v gorskem okolju skupinam s karitativno – pastoralnim
programom.
Cilj
Omogočiti izvajanje večdnevnih programov s karitativno- pastoralno vsebino. Udeležencem
programov želimo na ta način pomagati pri njihovi osebni rasti, socializaciji, pridobivanju
socialnih veščin,…
Komu je program namenjen?
Izvajalci večdnevnih programov s karitativno-pastoralno vsebino.
Izvajalec
Škofijska karitas Koper
Vsebina
V Domu karitas je 7 sob s skupaj 34 ležišči (1 soba za 1 osebo, 1 soba za 2 osebi, 1 soba za 3
osebe, 1 soba za 4 osebe, 1 soba za 6 oseb, 1 soba za 8 in soba za 10 oseb) ter dodatna ležišča
v zgornji večnamenski dvorani za 10 oseb ali za izvajanje programa, in dva skupna prostora
jedilnica in učilnica. V toplejših mesecih je možno izvajanje programa na pokriti terasi za
domom. Zraven doma je župnijska cerkev. Dom je tudi dobro izhodišče za sprehode in
dejavnosti v naravi (dolina Soče), krajše (Lepena, Krnska jezera,…) in daljše izlete (Vršič,
Svete Višarje,…)
Programi potekajo tedensko (zlasti počitnice) ali ob vikendih. Skupina sama zagotovi
program, poskrbi za pripravo hrane in hišo na koncu očisti. Dolžna se je držati hišnega reda,
ter se spoštljivo obnašati do bližnjega pokopališča (sedanjega in iz 1. svet. vojne). Prednost
imajo skupine in programi ki delujejo v okviru karitas, sicer na se termini polnijo glede na
datum prijav. Večje skupine imajo prednost. Za vzdrževanje hiše izvajalci programov
prispevajo vzdrževalnino (za dan bivanja 5€ na osebo), ki jo nakažejo na TRR Škofijske
karitas odprt pri RKB 24500-9004155438 - namen Soča.
Urnik in kraj izvajanja
Programi se izvajajo čez celo leto. Naslov: Dom karitas Soča, 5232 Soča 25
Kontaktne osebe
Za informacije in rezervacije Matej Kobal: matej.kobal@rkc.si
Za ključ in konkretne dogovore glede prihoda: Darko Kavčič tel 031 568 142.
Za Dom kot prostovoljca skrbita Darko in Erika Kavčič.
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Financerji
Programe financirajo izvajalci sami, vzdrževanje hiše se pokriva iz prispevkov uporabnikov
in iz lastnih sredstev Škofijske karitas Koper.
Utrinek
Mlajši udeleženci tabora pa so povedali: »Zelo je bilo lepo. Pridobil sem »živetje« med
starejšimi. Naučil sem se postaviti kres in šivati sovice iz blaga.«
»Na taboru sem prvič jedel ječmenovo juho. Tabor v Soči mi je bil zelo lep, ker sem spoznal
nove prijatelje in igrice.«
»Izvedela sem, kaj je GENERACIJA.«

V letu 2012
V Domu karitas so gostovali: Skupine za odrasle, Birmanci, Moj korak Tolmin, ŽK Trnje
Pivka, Medgeneracijski tabor, Otroci Istrske OK, Posvojenci na razdaljo, Sodelavci Karitas,
Sončna pesem, Vera in luč, Pevci, ŽK Piran, Skavti,…
Ob zasedenih 55 dneh se je v Domu karitas izmenjalo 190 odraslih s 778 nočitvami in 136
otrok z 486 nočitvami.
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Preventivni programi za otroke
“POPOLDAN NA CESTI“
Namen
Namen programa je izboljšati in oplemenititi kakovost življenja otrok, starih od 6 do 15 let,
jim omogočiti kakovostno preživljanje prostega časa ter nuditi brezplačno učno pomoč. V
program so vključeni tudi prostovoljci, dijaki srednjih šol in vsi ostali, ki čutijo, da bi radi
pomagali. Otrokom nudijo učno pomoč in kakovostno preživljanje prostega časa z
kreativnimi delavnicami.
Cilj
V največji možni meri otrokom zagotoviti možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa,
zapolnjevanje vrzeli v socialnem, emocionalnem in kognitivnem razvoju otroka, obvladovanje
učnih težav s primernimi učnimi tehnikami in didaktičnimi metodami, preventiva na področju
ohranjanja duševnega zdravja otrok, ozaveščenje in širjenje prostovoljstva med mladimi in v
širši javnosti.
Komu je program namenjen?
Otroci stari od 6 do 15 let, ki potrebujejo učno pomoč in ki radi koristno in kreativno preživijo
svoj prosti čas.
Izvajalec
Škofijska karitas Koper
Vsebina
Vsebine programa vključujejo otrokove ter mladostnikove težnje in potrebe po
izobraževalnih, športnih, kulturnih, umetnostnih in prostovoljnih dejavnostih. Otrokom in
mladim iz socialno šibkih družin nudimo pomoč pri učenju, brezplačnih inštrukcijah,
družabnih in športnih dejavnosti, socialnih igrah, kot tudi pri ustvarjalnih in pogovornih
delavnicah, ekskurzijah, letovanju, taboru in izletih. Z dejavnostmi program vzpodbuja
ustvarjalnost in kreativnost otrok in mladih.
Urnik in kraj izvajanja
Preventivni program deluje v dveh statističnih regijah, že na štirih lokacijah od poteka celo
koledarsko leto z izjemo v mesecu avgustu: na Cesti pri Ajdovščini, na Slapu pri Vipavi, v
Pivki ter v Ilirski Bistrici;
POPOLDAN NA CESTI je odprt vsako sredo in četrtek od 16. do 18. ure, v Domu Karitas na
Cesti, Cesta 98, 5270 Ajdovščina
POPOLDNE NA SLAPU vsako soboto od 15h do 17 ure, v prostorih stare šole na Slapu.
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POPOLDNE V PIVKO je odprt vsak ponedeljek od 15h do 17 ure, prostori Karitas v Pivki,
Kolodvorska 4, Pivka
POPOLDNE V TRNOVEM pa vsak torek od 16h do 18 ure, prostori samostana šolskih
sester.
Kontaktne osebe
Za informacije Tatjana Rupnik, 041 762 029, pnc.karitas@gmail.com – Popoldan na Cesti,
Ljubica Ženko, 051 825 334- Popoldne na Slapu, Julka Dekleva, 040 378 851- Popoldne v
Pivko, s.Martina Radež, 031 389 630- Popoldne v Trnovem
Financerji
Programe financira MDDSZ, FIHO, donacije, občine in lastna sredstva Škofijske karitas
Koper.
Utrinek
„S prostovoljnim delom sem se prvič srečala pri programu Popoldan na Slapu, kjer
organiziramo delavnice za otroke in z njimi aktivno preživljamo prosti čas. Kot študentki
razrednega pouka mi je tak način dela dal nove možnosti za uresničevanje svojih idej
povezanih z organiziranjem delavnic in različnih iger. Vsakič pa mi največ pomeni delo z
ljudmi, pristen stik z vsakim od otrok in spoznavanje njihovega sveta.“
„ Prostovoljka sem že tretje leto zapored, saj mi je v veselje svoje znanje deliti z drugimi in
otrokom pokazati da je tudi šola lahko zabavna.“
„Prostovoljka sem zato, ker me to veseli in ker rada delim prosti čas z drugimi. To delo mi
pomeni druženje in zabavo.“
„ Ker rada drugim omogočam, da lažje živijo in ker rada pomagam komurkoli in kadarkoli.“

V letu 2012:
V preventivni program za otroke je bilo v letu 2012 vključenih 111 otrok. Od tega je 34 otrok
program obiskovalo enkrat ali večkrat na teden, 52 otrok je bilo v program vključenih večkrat
na mesec, 20 otrok je bilo v programu nekajkrat na leto in 5 otrok je bilo v program
vključenih enkrat v letu.
V mesecu novembru smo odprli novo lokacijo v Ajdovščini, namesto srede na Cesti, kar se je
izkazalo za dobro.
V program je bilo vključenih 62 prostovoljcev iz različnih statističnih regij in različnih
starosti.
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Odrasli animatorji so v letu 2012 skupno opravili 2310 ur, dijaki srednjih šol in študentje pa
skupno 2413 ur, kar skupaj znese 4723 ur.
Program ne bi mogel potekati brez podpore in sodelovanja z osnovnimi in srednjimi šolami:
OŠ Danila Lokarja iz Ajdovščine, OŠ Dobravlje s podružnicami, OŠ Vipava, OŠ Pivka, obe
osnovni šoli v Ilirski Bistrici; SŠ Veno Pilon iz Ajdovščine, Škofijsko Gimnazijo Vipava,
Šolskim centrom Postojna: Gimnazijo Ilirska Bistrica in Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo
Postojna, iz katerih prihajajo mladi prostovoljci, dijak.
V letu 2012 smo sodelovali s Slovensko filantropijo-združenjem za promocijo prostovoljstva,
z lokalnimi skupnostmi in župnijami ter z Medgeneracijskim centrom Samarijan.
Delovala je tudi Svetovalnica za starše, otroke in mlade, ob sredah med 13:30 in 16:30 na tel.
041 762 029 ali preko elektronskega naslova: pnc.karitas@gmail.com .
V mesecu juliju je v sodelovanju z Otroki Istrske OK in Posvojenci na razdaljo potekal tabor
v Domu Karitas Soča od 9.7.2012 do 14.7.2012. Skupaj se ga je udeležilo 38 otrok, 5
animatork in 3 kuharji.
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POČITNICE OTROK V PORTOROŽU
Namen
Otrokom in mladostnikom iz socialno ranljivih družin omogočiti letovanje na morju.
Cilji
Program prispeva k večji socialni vključenosti in kvaliteti življenja otrok in mladostnikov iz
socialno ranljivejših družin.
Komu je program namenjen?
Program je namenjen otrokom in mladostnikom. To so otroci in mladostniki iz materialno in
socialno ranljivih družin v starosti od sedem do trinajst let in mladostniki s posebnimi
potrebami v starosti od štirinajst do osemnajst let.
Izvajalec
ŠK Koper in Slovenska Karitas
Vsebina
Program obsega osemdnevno bivanje otrok in mladostnikov

skupaj z animatorji -

prostovoljci in strokovnim vodstvom. Večji del programa vključuje počitniške dejavnosti,
kot so: kopanje, izleti z ladjo, petje, ples in druge sproščujoče igre ….
V vsebino umeščamo pomembne vzgojne elemente, kot so pozitivne vrednote, skrb za naravo,
spoznavanje kulturne dediščine, … Vsebine, s katerimi sledimo ciljem, predstavljamo preko
iger, ustvarjalnih delavnic, različnih socialnih delavnic in iger, pogovornih delavnic, gostov,
preko individualnega dela s posamezniki in z aktivnostmi, ki spodbujajo odgovornost.
Zelo pomemben vidik v programu je delo animatorjev – prostovoljcev, ki otrokom in
mladostnikom predstavljajo pozitivni zgled pri oblikovanju pozitivnega pogleda na življenje
in reševanja težav . Animatorji se za delo s otroki in mladostniki usposabljajo med letom.
Poseben termin je namenjen mladostnikom starim od 14. – 17. let, v katerem se želimo
približati njihovim potrebam. Aktivnosti so sicer podobne, vendar so metode dela prilagojene
tej starostni skupini.
Poleg otrok, ki prihajajo k nam zaradi materialne stiske, v podprogram vključujemo tudi
otroke s posebnimi potrebami, ki potrebujejo posebno spremljanje.
Otroke in mladostnike predlagajo Župnijske karitas, glede na razpoložljive kapacitete.
Urnik in kraj izvajanja
julij, avgust-glede na letni razpored, Portorož, Cvetna pot
Kontaktne osebe
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Franica Grmek, koordinatorka programa pri ŠK Koper
Tel. 041 767 763, 05 33 00233
e.mail: franica.grmek@kp.karitas.si
Financerji
sredstva ŠK Koper in Slovenske Karitas, minimalen prispevek družine, sredstva ŽK
Utrinek
»Bilo je nepozabno. Vsi udeleženci so bili super, zelo dobro smo se razumeli in skupine so
bile fantastične. Morje je bilo super, zelo v redu za plavanje. Naj povem,da smo zelo jokali,
ko smo se morali posloviti, ampak upam, da se z vsemi vidimo prihodnje leto.« (Diana)

V letu 2012
V letu 2012 se je iz naše ŠK udeležilo letovanja v Portorožu 24. otrok . Župnijske karitas so
predlagale predvsem otroke iz družin , ki se soočajo s stisko izgube zaposlitve.
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Preventivni programi za družine in posameznike
ŠOLA ZA STARŠE
Namen
Program je namenjen staršem, vzgojiteljem, učiteljem oz. vsem, ki žele pridobiti nova znanja,
praktične informacije ali pa se pri vzgoji srečujete z najrazličnejšimi vprašanji s področja
vzgoje, starševstva in medsebojnih odnosov. Namen programa je pomagati staršem, da bi
otroke globlje začutili ter bolje razumeli njihovo vedenje in doživljanje. Na ta način se poveča
učinkovitost reševanja problemov v družini.
Cilj
Pogovarjati se o vzgoji otrok v sodobnem svetu, spoznavati različne vzgojne prakse,
spoznavati uporabne pristope in nove metode, izmenjevati izkušnje, znanje, informacije,
preverjanje svojih vzgojnih pristopov in razmišljanje o lastnih vzgojnih ravnanjih.
Komu je program namenjen?
Staršem, vzgojiteljem, učiteljem, katehetom.
Izvajalec
Škofijska karitas Koper z zunanjimi prostovoljci – strokovnjaki.
Vsebina
Pogovarjati se o vzgoji otrok v sodobnem svetu, spoznavati različne vzgojne prakse,
spoznavati uporabne pristope in nove metode, izmenjevati izkušnje, znanje, informacije,
preverjanje svojih vzgojnih pristopov in razmišljanje o lastnih vzgojnih ravnanjih.
Urnik in kraj izvajanja
Spomladi in jeseni po ŽK, OK, DK
Kontaktne osebe
Jožica Ličen, namestnica ravnatelja jozica.licen@rkc.si in Ivica Čermelj, članica Tajništva ŠK
ivica.cermelj@gmail.com
Financerji
Lastna sredstva ŠK
V letu 2012
V letu 2012 Šola za starše ni bila organizirana.
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POČITNICE DRUŽIN
Namen:
Družinam, ki se soočajo s socialnimi stiskami in težavami in si letovanja ne zmorejo
privoščiti, omogočiti teden bivanja na morju, v Portorožu.
Cilji:
Preko strokovno vodenega programa zasledujemo cilje iskanja rešitev za omilitev stisk in
kvalitetnejše življenje družine kot celote.
Komu je program namenjen?
Družinam, ki se soočajo z materialnimi in drugimi stiskami in težavami
Izvajalec
ŠK Koper pod okriljem Slovenske Karitas
Vsebina
Družinam nudimo

šestdnevno letovanje

v Sončni hiši v Portorožu. Zagotovljena je

celodnevna oskrba in bivanje z minimalnim kritjem stroškov , strokovni program, nezgodno
zavarovanje za vse udeležence in stalno spremljanje izvajalcev, animatorjev s strani
odgovornega strokovnega delavca. Vsako skupino spremlja voditelj in njegov pomočnik,
animatorji za otroke ter kuharica. Program je strokovno voden in vključuje; psihosocialno
podporo udeležencem, svetovanje in pomoč, duhovno ponudbo, animacijo družin, pogovorne
in ustvarjalne delavnice za otroke in starše….
Voditelji se pri oblikovanju programa za otroke in starše prilagajajo sestavi in dinamiki
skupine, seveda upoštevajoč tudi želje in potrebe udeležencev.
Program temelji na sproščenem in veselem vzdušju , s ciljem, da bi se vsak družinski član
lepo počutil .
Družine predlagajo Župnijske karitas, glede na razpoložljive kapacitete.
Urnik in kraj izvajanja
Program izvajamo dva tedna poleti
Naslov: Sončna hiša Karitas , Senčna pot 36, Portorož
Kontaktne osebe
Franica Grmek, koordinatorka programa pri ŠK Koper
Tel. 041 767 763, 05 33 00 233
e.mail: franica.grmek@kp.karitas.si
Financerji
Sredstva ŠK Koper in Slovenske Karitas, minimalen prispevek družine
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Utrinek
»Družina L. si s petimi otroki težko privošči počitnice. Starša sta mi povedala ,da sta bila na
morju skupaj le kot zaročenca;kot družina pa še nikoli.
Mama je skrbna gospodinja,tata pa dela v gradbenem podjetju. V letošnjih poletnih mesecih
ne bodo imeli dela in temu sledi tudi manjši osebni dohodek… .Zelo se veselijo skupnega
letovanja v Portorožu.«

V letu 2012
V letu 2012 se je počitnic udeležilo 14 družin. Kar v osmih družinah sta oba starša ali vsaj
eden ostala brez zaposlitve v zadnjih dveh letih.
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Preventivni programi za stare
MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE SAMARIJAN
Namen
Program Medgeneracijsko središče Samarijan izvaja mrežo dejavnosti, ki povezujejo otroštvo,
mladostništvo, srednja leta in starost. Zastavljen je celovito, saj aktivnosti povezujejo vse tri
generacije, izboljšuje kakovost vsakdanjega življenja, zajema regijsko pokritost z
vzpostavljanjem socialne mreže starih ljudi v bivalnem okolju, razvija medgeneracijsko
prostovoljstvo, pomembno vlogo pa ima zlasti kot preventiva na področju dela s starimi. Naš
namen je približati in povezati vse tri generacije, osmisliti starost in olajšati težave, povezane
s staranjem.
Uporabnike programov in izvajalce usposabljamo za ustrezno komuniciranje, jim nudimo
strokovne

in

človeške

vsebine

in

informacije,

ki

so

potrebne

za

oblikovanje

medgeneracijskega sožitja.
Cilji
Razvijati in nadgrajevati socialne programe, namenjene medgeneracijskemu sodelovanju
za dvig kvalitete staranja in medgeneracijskega sožitja,
Zagotavljanje enakomernega dostopa do medgeneracijskih programov v lokalnih
skupnostih primorske regije,
Skrb za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev za kakovostno izvajanje
programov,
Povezovanje vseh treh generacij in ustvarjanje novih možnosti za prepoznavanje bogastva
tretje generacije, učenje dobre komunikacije in veščin,
V največji možni meri starejšim zagotoviti možnosti za kvalitetno preživljanje prostega
časa, zapolnjevanje vrzeli v socialnem, emocionalnem in kognitivnem razvoju starejšega,
rušenje stereotipov glede domske oskrbe,
Preventiva na področju ohranjanja duševnega zdravja starejših, z osmišljanjem starosti,
zmanjševanjem osamljenosti, starostnih in zdravstvenih tegob, depresije in družinskih
stisk,
Skrb za učinkovito zaščito starih ljudi pred nasiljem in zlorabami,
Zmanjševanje revščine in socialne izključenosti starejših, s 4 Medgeneracijskimi centri,
družabništvom, podpiranje in opolnomočenje družinskih članov s starejšim,
Nudenje konkretne medsosedske pomoči starejšim in osamljenim.
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Promocija in razvoj medgeneracijskega prostovoljstva za razvijanje medgeneracijskega
sožitja.
Komu je program namenjen
Program je namenjen starejšim nad 65 let in upokojencem, ki se srečujejo z različnimi
starostnimi

tegobami,

njihovim

družinskim

članom,

ljudem

srednje

generacije,

osnovnošolcem, dijakom, študentom, prostovoljcem Karitas.
Izvajalec
Zavod Karitas Samarijan
Vsebina
Medgeneracijsko središče Samarijan izvaja več sklopov vsebin:
-

Mladi za starejše: usposabljanje srednješolcev za prostovoljno delo s starejšimi,
ustvarjalne delavnice, športni, kulturni dogodki.

-

-Medgeneracijski tabori v Soči in Portorožu.

-

Izobraževanje prostovoljcev za individualno družabništvo s starimi in za voditelje
medgeneracijskih skupin v sodelovanju z drugimi inštitucijami.

-

Predavanja in seminarji za prostovoljce Karitas na različnih lokacijah.

-

Starejši za mlajše: starejši organizirajo za otroke različne ustvarjalne delavnice
(zeliščarska, obrtniška), z namenom prenašanja izkušenj, običajev, spodbujajo duhovne,
kulturne, izobraževalne dejavnosti za mlade.

-

Organiziranje medgeneracijskih skupin za samopomoč; kot izziv na potrebe ljudi v
stiskah.

-

Samarijanov telefon za starejše,

z namenom preprečevanja nasilja in osamljenosti.

Seznanitev ljudi s telefonom, ki v naši Škofiji že deluje na številki 031/666 321.
-

Medsosedska pomoč starejšim in osamljenim: organiziranje mreže pomoči v sodelovanju
z družinskimi člani; spremljanje starejših k zdravniku, na občino, prinašanje stvari iz
trgovine, obiski z namenom družabništva, prinašanje knjig, časopisov.

-

Informiranje in promocija programa in mreže programov Medgeneracijskega središča
Samarijan.

Urnik in kraj izvajanja:
1. Medgeneracijski center Cesta, prostori Doma Karitas Cesta, Cesta 98, 5250
Ajdovščina, od ponedeljka do petka od 8.00h-13.00h, petek, 17.30h-20.00h.
2. Medgeneracijski center Ilirska Bistrica, v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica,
Kidričeva 15, 6250 Ilirska Bistrica, torek, 15.30h-18.00h.
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3. Medgeneracijski center Slap, v prostorih stare šole na Slapu pri Vipavi, torek,
19.30h- 21.30h.
4. Medgeneracijski center Solkan, prostori krajevne skupnosti Solkan, enkrat mesečno.
 INFO Center Medgeneracijskega središča Samarijan: Za uporabnike smo osebno
dosegljivi od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 ure v pisarni Zavoda Karitas
Samarijan in preko telefonov: 05/ 33 00 234, 05/ 364 79 64 ter 031 77 85 86.
 Medgeneracijski tabori, v Domu Karitas Soča, Soča 25, 5230 Soča.
 Samarijanov telefon za starejše; oz. (krizni telefon za svetovanje starejšim, ki
doživljajo nasilje): Za uporabnike smo na telefonsko številko: 031/ 666-321, dosegljivi
v torek in sredo od 14:00 do 16:00 ure. Izvajalci pogovorov so prostovoljci, ki so
strokovno usposobljeni in imajo ustrezna znanja za svetovanje po telefonu.
 Samopomočne medgeneracijske skupine, 2 uri tedensko, v Ajdovščini, Otlici,
Planini nad Ajdovščino, Vrhpoljah pri Vipavi, Ilirski Bistrici, Pivki,

Solkanu,

Braniku, Brdo, Kojsko, Miren-Kostanjevica, Vrtojba, Grgar, Prvačina, Ročinj,
Šempas, Ozeljan.
Izvajalci: Klementina Bajec, vodja programa in 93 prostovoljcev.
Kontaktne osebe
Klementina Bajec, 031/77 85 86, klementina.bajec@gmail.com www.zavodsamarijan.si,
blog: http://mgtsoca2012.blogspot.com/
Financerji
Škofijska Karitas Koper, občine.
Utrinek
Uspeli smo organizirati 4 Medgeneracijske centre in mrežo medgeneracijskih skupin za
samopomoč v primorski regiji in v to mrežo povezati veliko število novih prostovoljcev in
prostovoljcev, ki že delujejo pri Škofijski Karitas Koper.
V letu 2012
V letu 2012 se je v program vključilo 553 uporabnikov iz vseh generacij.
FINANCER
ZNESEK % STROŠKI
ZNESEK %
Škofijska Karitas Koper 14.000,00 90,5 Stroški dela
10.569,78 68,3
občine
1.484,41 9,5 Stroški materiala 3.484,59 22,5
Stroški storitev
1.430,04 9,2
skupaj

15.484,41 100

skupaj
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15.484,41 100

POMOČ STARIM, BOLNIM IN INVALIDNIM V DOMAČEM OKOLJU
Namen
Starejšim, bolnim in invalidom tekom leta, še posebej pa ob prazničnih dneh in dogodkih
pomagati pri lajšanju osamljenosti, ter nuditi osnovno »med sosesko« pomoč.
Cilj
Z obiski, druženjem in srečanji lajšati osamljenost. Pomagati pri osnovnih opravilih.
Opolnomočiti svojce in jim nuditi oporo.
Komu je program namenjen
Osebe, ki so zaradi starosti, bolezni, invalidnosti ali drugačne prizadetosti ovirane v
medčloveških stikih in pri osnovnih opravilih, njihovi svojci, ter skupine v katerih se zbirajo
(KBBI, Vera in luč, Slepi in slabovidni,…)
Izvajalec
Škofijska karitas Koper, ŽK, DK, OK.
Vsebina
-

Obiski ostarelih in bolnih pred velikonočnimi in božičnimi prazniki ter ob drugih
priložnostih ter druge oblike izkazovanja pozornosti le tem (pisno voščilo, telefonski
pogovor..)

-

Škofijska karitas pripravi enotne voščilnice, ki jih s svojim sporočilom dopolnijo še ŽK,
DK, OK

-

Organizacija srečanj starejših in bolnih po župnijah

-

Organizacija romanj: Romanje ostarelih, bolnikov in invalidov na Brezje, dekanijska
srečanja in romanja ostarelih, invalidov in bolnih

-

Pomoč pri organizaciji srečanj ali duhovnih obnov za posebne skupine, kot so Krščansko
bratstvo bolnikov in invalidov, Vera in luč, Slepih in slabovidnih, Gluhih in naglušnih…

-

Vključevanje in animiranje mladih in drugih župljanov pri izvedbi dogodkov

Urnik in kraj izvajanja
obiski pred prazniki, ki se pri nekaterih lahko podaljšajo skozi vse leto; srečanja in druženja
skozi vse leto, romanje na Brezje 3. nedeljo v juniju
Kontaktne osebe: Jožica Ličen, namestnica ravnatelja jozica.licen@rkc.si, Marija Puc, odbor
za bolne in ostarele mppucmarija@gmail.com, Medgeneracijsko središče Samarijan
klemantina.bajec@gmail.com , v sodelovanju z voditelji OK, DK, ŽK in voditelji drugih
skupin
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Financerji
Škofijska karitas Koper, FIHO, lastna sredstva na lokalnem nivoju, prostovoljno delo
Utrinek
»Zaradi današnjega srečanja se splača prenašati bolečine in neprespane noči, kajti Gospod
nam bo dal moč, da se že veselimo prihodnjega leta.«

V letu 2012
Podatki ŽK, OK, DK pričajo, da je bilo na tem področju zelo živahno:
Starejši, bolni in invalidi
Število
vrsta pomoči
prejemnikov
hrana, ozimnica in hig.potrebščine
116
plačilo položnic
12
pomoč v večjih nesrečah in stiskah
2
obiski na domu
5.856
obiski v bolnicah domovih za stare,
pos.soc.var.zav
4.593
pomoč v gospodinjstvu in pri
osebni negi
38
izposoja invalidskih ali ortopedskih
pripomočkov
15
romanja in izleti za starejše
580
družabna srečanja starejših
3.145
skupine za starejše
284
laično svetovanje (evidentiran
pogovor)
183
svetovanje z načrtom in sledenjem
drugo
362
Starejši, bolni in invalidi
Skupna vsota
15.186

porabljena
sredstva
572,00
2.729,02
300,00
5.829,90
1.690,43

število
pomoči

neponovljivo
štev.starejših

9.410
5.402
113

4.632,31
4.877,57
137,50

15
390
3.253
679
224

790,83

408

21.559,56

19.894

11.027
11.027

Pred Veliko nočjo in Božičem je ŠK pripravila 12.000 voščilnic, ki so jih prevzeli voditelji
OK, DK in nato razdelili sodelavcem ŽK, dodatne so izdelale še različne mladinske in druge
župnijske skupine.
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SKRB ZA DUHOVNO OSKRBO STARIH IN BOLNIH V INSTITUCIJAH
Namen
Stalno in začasno nastanjenim v institucijah omogočiti duhovno pomoč in podporo.
Cilj
Bolnim, ostarelim, ali drugače oviranim pomagati, da lahko kljub stanju v katerem so, gojijo
duhovno življenje.
Komu je program namenjen?
Oskrbovancem v domovih za starejše, bolnikom v bolnišnicah in zavodih
Izvajalec
Škofijska karitas, ŽK kjer je posamezna ustanova
Vsebina
Skrb poteka na različne načine. Od obiskov nastanjenih v ustanovah, do njihovega
seznanjanja z možnostjo obiska sveta maše ali molitve ter konkretna pomoč pri udeležbi
tistim, ki to želijo. Duhovnika opozoriti na tiste, ki bo želeli njegovega obiska oz obhajanja
zakramentov. Pomagati svojcem pri stikih z krajevnim duhovnikom.
Oskrbovancem, ki želijo le stik z duhovnimi vsebinami pomoč pri prebiranju Svetega pisma
ali verskega tiska. Pav tako spomin in praznovanje cerkvenih praznikov.
Urnik in kraj izvajanja
Skozi vse leto, prilagojeno ustanovi in oskrbovancem
Kontaktne osebe
Odgovorni v ŽK, DK, OK kjer je ustanova v povezavi z Odborom za bolne in stare ŠK.
Namestnica ravnatelja ŠK Jožica ličen, GSM 041 429 713 , jozica.licen@rkc.si
Financerji
OK, DK, ŽK, prostovoljno delo
Utrinek
Sodelavke, ki redno, vsak teden, že več let obiskujejo bolnike v bolnišnici vedo povedati čuda
zgodb in dogodkov. Od tistih, ki se ob stavku »Mi smo od Karitas in smo vas prišli povabit k
sveti maši v bolnišnično kapelo« zdrznejo in ne vedo kaj bi odgovorili, do tistih, ki ponudbo
z žarečimi očmi sprejmejo. Dogodilo se je, da hudo bolna žena ni hotela niti slišati za spoved,
obhajilo ali celo bolniško maziljenje. Njena hčerka je sodelavko prosila naj na lep način
poizkuša pristopit k bolni materi. Nobena beseda ni zalegla, jokanje, vpitje in celo
preklinjanje zaradi hudih bolečin se je nadaljevalo. Sodelavka Karitas se je brez besed usedla
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k postelji in molila. Ko je že mislila, da je gospa niti ne vidi jo je ta pograbila za roko in
rekla,« no pa mi pripeljite tistega vašega gospoda«. … ko je po dolgi spovedi in obhajilu
duhovnik podelil še sveto maziljenje, je gospa postala mirna in vdana v Božjo voljo. Vsi, ki
smo poslušali smo v en glas vprašali 'a je gospa še isti dan umrla'. Sodelavka pa je le
nasmehnila in rekla: »Ne ni umrla, temveč je z mirom sprejemala zdravljenje in obiske…še
danes je živa, pa celo k maši pride«.

V letu 2012
V letu 2012 sta bila po poročilih opravljena 5.402 obiska v bolnišnicah, domovih za starejše
in v drugih ustanovah.
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POČITNICE STARIH
Namen:
Program ponuja starim aktivno preživljanje prostega časa ob morju.
Cilji:
Prispevati k preprečevanju socialne izključenosti in osamljenosti ter kvalitetnejšem življenju
starih.
Komu je program namenjen?
Starim, bolnim in osamljenim
Izvajalec:
ŠK Koper pod okriljem Slovenske Karitas

Vsebina
Program- terapevtski teden za starejše in za osebe s posebnimi potrebami traja šest dni in
poteka v Portorožu, v Sončni hiši Karitas .
Program ponuja: nočitev s celovito oskrbo, psihosocialno pomoč, svetovanje, družabni
program, sprostitveni program z izleti in kopanjem v bazenu, duhovno ponudbo, ustvarjalne
in pogovorne delavnice…. .
Za vodenje tedna skrbita voditelj in sovoditelj, kuharica ter animatorji, občasno sodeluje
duhovnik in drugi povabljeni gostje.
Program oblikujemo glede na individualne potrebe in želje udeležencev.
Udeležence predlagajo Župnijske karitas.
Urnik in kraj izvajanja
Program izvajamo teden dni: spomladi ali jeseni.
Naslov: Sončna hiša Karitas , Senčna pot 36, Portorož
Kontaktne osebe
Franica Grmek, koordinatorka programa pri ŠK Koper Tel. 041 767 763, 05 33 00233
e.mail: franica.grmek@kp.karitas.si
Financerji
Sredstva ŠK Koper in Slovenske Karitas, prispevek udeležencev
Utrinek
Prostovoljec Primož je zapisal : »… Mislim, da sem vsem,ki še niso bili na takem taboru,
poslal jasno sporočilo z zgornjimi vrsticami;starejši niso brezvezni bavbavi, ampak z zlatom
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oblikovana skrinja, polna modrih nasvetov in spominov na čase,ko so bili ljudje še bolj
medgeneracijsko povezani,kot smo mladi in starejši danes,«

V letu 2012
V letu 2012 se je udeležilo letovanja osemnajst starih ter pet spremljevalcev mlajše
generacije, ki so pletli skupne vezi prijateljstva v medgeneracijskem povezovanju.
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Programi za »ranljive skupine«
VRTNICA – SOCIALNA REHABILITACIJA OSEB S TEŽAVAMI
ZARADI ZASVOJENOSTI Z ALKOHOLOM
Namen
Splošni namen programa je socialna rehabilitacija in urejanje oseb s težavami zaradi
zasvojenosti z alkoholom; predvsem brezdomcev, ki nimajo doma, imajo pretrgane odnose
z družinskimi člani in so brez socialne mreže in podpore, kakor tudi osebam, ki imajo dom
vendar nimajo zadostne moči in podpore za vztrajanje v treznem življenju.
Program nudi možnost abstinentom in zasvojenim, ki bi želeli spremeniti svoje življenje, da
na strokoven in voden način poiščejo svojo novo pot v življenje brez alkohola.
Cilji
-

Vzpostavitev popolne abstinence z nudenjem različnih oblik pomoči in doživljenjska
alkoholna vzdržnost,

-

Opolnomočenje uporabnikov z nudenjem osebne, psihološke in socialne podpore,

-

Izgradnja pozitivne samopodobe,

-

Skupinsko urejanje lastnega življenja ob vzgledu, izkušnjah in pomoči tistih, ki abstinirajo
že dalj časa,

-

Osmislitev življenja, pridobivanje socialnih veščin in delovnih sposobnosti in navad,

-

Pomoč pri urejanju odnosov z matično družino, otroki,

-

Informiranje javnosti o problematiki alkoholizma in posledicah, ki jih le ta pusti na
zdravju posameznika, njegovih družinskih odnosih in socialni mreži,

-

Pri nudenju pomoči uporabnikom povezovanje laične terapije in socialnodelavskega
pristopa,

-

Sodelovanje v mreži z javnimi in nevladnimi organizacijami, ki uporabnikom nudijo
storitve in pomoč.

Komu je program namenjen?
Program je namenjen vsem, ki imajo težave zaradi zasvojenosti z alkoholom, že zdravljenim
alkoholikom, ki ne uspejo vzdrževati treznosti in ki želijo s pomočjo programa vzpostaviti
trezno življenje.
Prednostna skupina so brezdomci in osebe brez urejenega socialnega statusa, ki nimajo
socialne mreže in imajo težave z zasvojenostjo.
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Program je namenjen tudi svojcem zasvojenih in zunanjim uporabnikom (po končanem
programu).
Izvajalec
Zavod Karitas Samarijan
Vsebina
-

Delo s posameznikom:

-

zagotavljanje nastanitev;

-

osebna pomoč - svetovanje, urejanje in vodenje, dogovori o individualnem načrtu –
preverjanje dogovorjenega, usmerjanje in suport za doseganje ciljev,

-

ocenjevanje življenjskih situacij, funkcionalnih sposobnosti, potreb, moči, resursov;

-

razgovori po načelih 12 korakov z laičnim terapevtom,

-

opolnomočenje, pomoč pri pridobivanju pozitivne samopodobe,

-

motiviranje za pridobivanje delovnih sposobnosti – delo z laičnim terapevtom,

-

spremljanja in zagovorništvo v posameznih primerih,

-

informiranje in pridobivanje informacij (npr. o pravicah in možnostih uporabnika),

-

pomoč pri organiziranju družbeno koristnega dela.

-

delo s skupino:

-

srečevanje skupine 2x tedensko – vodenje, koordinacija;

-

skrb in organizacija možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa.

-

delo s stanovanjsko skupnostjo:

-

vsakodnevna srečanja stanovalcev v stanovanjski skupini,

-

delovna okupacija uporabnikov,

-

načrtovanje in vrednotenje poteka dela in življenja v skupnosti,

-

vodenje dnevnika skupnosti,

-

motiviranje, da uporabniki sledijo zastavljenim ciljem,

-

tedenski sestanki tima z uporabniki v stanovanjski skupnosti.

-

timsko delo:

-

načrtovanje in preverjanje vsebine programa,

-

načrtovanje in obravnava posameznih zadev v zvezi z uporabniki.

-

Vsebine, ki dopolnjuje in v nekaterih ozirih omogočajo izvajanje zgoraj navedenih
aktivnosti

-

dokumentiranje (pisanje zaznamkov, poročil, mnenj, priporočil; vodenje osebnih map
uporabnikov; zapisniki sestankov; dokumentiranje delovnih projektov;
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-

stalna evalvacija (sprotna – posameznih dejavnosti, izpolnjevanje vprašalnikov …);

-

vodenje (programa, tima);

-

pridobivanje sredstev (prijave na razpise, prošnje za donatorstva);

-

načrtovanje izvajanja;

-

usposabljanje (izvajalcev in tudi drugih zainteresiranih oseb);

-

povezovanje z drugimi institucijami (timsko delo, predstavitve programa, skupni
razgovori s potencialnimi uporabniki);

-

publiciranje (prispevki za strokovne revije, poljudni članki, poročila o dejavnosti

Urnik in kraj izvajanja
Program deluje celo leto.
Sedež programa.: BERTOKI, MARKOVA 38, 6000 KOPER (svetovalno informativna
pisarna, prostori za timske sestanke, dvorana za srečanja skupine…).
Stanovanjska skupnost I. faze programa: Truške 5, 6273 Marezige.
Stanovanjska skupnost II. faze programa: Bertoki, Markova 38, Koper.
Kontaktna oseba
Davorina

Petrinja,

strokovna

vodja

programa,

tel.

040

980

464,

e-mail:

vrtnica.karitas@gmail.com, internetna stran: www.zavodsamarijan.si, facebook: Vrtnica
Zavod Karitas Samarijan
Financerji
MDDSZ, FIHO, Škofijska Karitas Koper, občine, Zavod za zaposlovanje
Utrinek
Za Vrtnico sem prvič slišal na zdravljenju v Begunjah. Vendar pa mi je kar neko ušla iz glave,
vse dokler nisem padel povsem na dno. Po neštetih klicih in preživeti zimi na -13,pa sem
končno dobil odrešilni klic. Sprejet sem bil v program 28. 4. 2010. Prvih par mesecev se
spominjam bolj megleno. Nekako po treh mesecih sem lahko začel šele normalno
funkcionirat. Začel sem delati,kolikor dopušča program in delati na sebi. Od začetka mi ni
uspevalo najbolje. Vendar z mojo trmo se je to popravljalo iz meseca v mesec. Danes lahko
rečem,hvala programu da obstaja. Meni ,ki sem želel priti iz dna,je uspelo. V lanskem letu
sem naredil več,kakor prej v 15-ih.

V letu 2012:
Vključili smo 62 uporabnikov v vseh treh fazah, povprečno je bilo na mesec 265, letno 3.180
nočitev v programu.
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FINANCER
MDDSZ
Občine

ZNESEK
50.251,82
1.608,36

Občine za javno 5.842,78
delo
Zavod
za 16.613,56
zaposlovanje
FIHO
24.492,22
uporabniki
17.619,22
ŠK KP
3.581,75
donacije
810,02
SKUPAJ
120.709,71

%
STROŠKI
ZNESEK
41,63 Stroški dela
87.956,52
1,33 Posredni stroški
32.753,19
( stroški
materiala in
storitev)
4,5

%
72,9
27,1

13,76
20,29
14,6
2,96
0,6
100
SKUPAJ
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120.709,71 100

POMOČ BREZDOMCEM
Namen
Program »Pomoč brezdomcem« je nizkopražni program, ki je primarno namenjen
brezdomcem, sekundarno osebam, ki nimajo urejenega bivališča oz. prebivališča ter terciarno
vsem, ki so v materialni, psihosocialni in duhovni stiski ter potrebujejo in sprejemajo našo
pomoč.
Situacije, kot so: izguba zaposlitve, izguba finančnih sredstev, razpad družine, pešanje
fizičnega in duševnega zdravja, različne odvisnosti, izguba stanovanja, so med seboj
prepleteni dejavniki, ki vodijo v brezdomstvo. Človek se znajde v zaprtem krogu, ko se bori
za golo preživetje.
V programu želimo zajeti vse osebe, ki so v stiski in potrebujejo našo pomoč. Prizadevamo si,
da bi z našim delom odgovarjali na dejanske potrebe ljudi v stiski, ohranjali njihovo
dostojanstvo, z vsakovrstno pomočjo in njihovim sodelovanjem pa jim omogočili , da se
osamosvojijo in poskušajo sami prevzeti odgovornost za svoje življenje.
Cilj:
-

Nuditi brezdomcem osnovne pogoje za življenje in preživetje.

-

Nuditi uporabnikom osnovno psihosocialno podporo.

-

Zagotoviti možnosti za smiselno preživljanje prostega časa.

-

Strokovna pomoč uporabnikom pri uveljavljanju socialno varstvenih pomoči.

-

Nuditi duhovno oskrbo uporabnikom.

-

Sodelovanje prostovoljcev za celovitejše izvajanje programa.

-

Povezovanje z lokalno skupnostjo in drugimi organizacijami (vladnimi in nevladnimi).

-

Omogočanje zagovorništva.

-

Osveščanje javnosti o problematiki brezdomstva in potrebah brezdomcev.

Komu je program namenjen?
Vsem osebam, ki so v stiski in potrebujejo ter sprejemajo našo pomoč.
Izvajalec
Škofijska karitas Koper
Vsebina
Našo dejavnost lahko razdelimo na tri sklope:
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Dnevni sklop
-

V dnevnem centru imajo uporabniki na voljo dnevni prostor za druženje in koristno izrabo
prostega časa (TV, radio, računalnik, časopisi, revije, družabne igre) , dobijo lahko hladen
obrok in brezalkoholne napitke (kavo, čaj, sok).

-

1x tedensko manjši paket prehrane za seboj (paket zadostuje za en obrok dnevno –
enolončnica v konzervi, paštete, ribe, sok…).

Higienski sklop
-

opravijo lahko osnovne higienske potrebe – tuširanje, umivanje las, britje;

-

dobijo čisto spodnje perilo, čista oblačila, obutev;

-

pranje oblačil, ki jih uporabniki hranijo v dnevnem centru.

Informativno, svetovalni sklop
-

osnovno psihosocialno podporo, strokovno pomoč, informacije – splošne, pravne

-

urejanje osebnih dokumentov, statusne dokumentacije (Zavod za zaposlovanje, medicina
dela) in ostalih podobnih zadev

-

prijava prebivališča na naslovu Centra Karitas Bertoki (v skladu z 8. členom Zakona o
prijavi prebivališča)

-

pomoč pri urejanju dokumentacije za denarno socialno pomoč, izredno denarno pomoč, za
zdravstveno zavarovanje, v sodelovanju z matičnim CSD posameznega uporabnika

-

pomoč pri reševanju prenočevanja in nastanitve ter plačilu

-

motiviranje in podporo uporabnikom, ki se odločajo za spremembo načina življenja in
spremljanje ob pripravah na vključevanje v programe rehabilitacije, nastanitvi

-

pomoč pri urejanju različnih dolgov, globe, nadomeščanja plačil z družbeni koristnim
delom

S tem, ko osebe sprejemamo take kot so ter spodbujamo njihove pozitivne strani, jim nudimo
oporo in omogočimo varno okolje, ki jim nadomešča družino. Z njimi delamo več nivojsko,
saj ko zberejo dovolj moči in izrazijo potrebo po spremembi načina življenja (vključitvi v
višje pražne programe), jih pri tem podpiramo in pomagamo. Pomagamo jim tudi pri
reševanju stanovanjskega vprašanja, saj je to pomemben faktor pri socialnem vključevanju.
Po zaključku višje pražnega programa in začasni nastanitvi spremljamo njihovo socializacijo
in nudimo podporo.
Urnik in kraj izvajanja
Ponedeljek, sreda in petek od 8h do 14h;

Torek in četrtek od 12h do 18h

Naslov: Center karitas Bertoki, Markova 38, Bertoki, 6000 Koper
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Kontaktna oseba
Darja Zver 051 313 265 ali darja.zver@gmail.com
Financerji
Program sofinancirajo MDDSZ, FIHO, lokalne skupnosti, donatorji ter Škofijska karitas iz
lastnih sredstev.

V letu 2012
V letu 2012 smo zabeležili 85 različnih oseb, ki so prišle po pomoč v dnevni center v
Bertokih, od tega je več ali manj redno prihajalo k nam 39 oseb mesečno. V primerjavi z
letom 2011 se je povprečje mesečnih uporabnikov (33 različnih oseb v letu 2011) povečalo za
16%, kar pomeni tudi višje materialne stroške programa.

januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december

SKUPAJ

povp. št./mes.
2011 2012
29
35
31
35
32
36
30
37
30
41
30
43
30
43
33
41
33
40
35
43
41
39
39
39

33

39

obisk/teren
2011
2012
86
158
98
147
130
182
95
181
97
184
110
186
95
165
119
164
129
169
143
190
165
158
165
147

higienski sklop
2011
2012
20
72
32
65
41
91
27
92
29
102
27
87
53
88
50
73
37
69
58
77
68
57
71
52

paket
2011
2012
69
83
90
83
110
86
96
102
107
100
91
95
125
93
99
109
115
107
117
106
96
111
80
95

1432

513

1195

2031

925

1170

razgovor/gsm
2011
2012
24
53
19
34
42
32
12
36
35
59
24
61
10
24
5
38
24
42
33
63
62
39
27
37

317

518

Obisk se je povečal za 29%, higienski sklop za 45%, koriščenje svetovalno informativnega
sklopa za 38%. Pri povpraševanju po tedenskih paketih s prehrano skoraj ni sprememb, kar
kaže na to, da uporabniki poleg hrane potrebujejo tudi varno okolje in socialne stike, da lažje
rešujejo življenjska vprašanja.
V letu 2012 se je 5 uporabnikov odločilo spremeniti svoje življenje – vključili so se v
višjepražne programe (zdravljenje odvisnosti – Vrtnica, Pelikan, Psihiatrična bolnica Idrija);
1-nemu smo pomagali pri ureditvi zakonskega stalnega prebivališča; 10 jih je imelo začasno
zaposlitev; 7 uporabnikov se je odločilo plačevati najem sobe (čeprav je denarno socialna
pomoč edini finančni vir preživetja); 13-im pa je uspelo zadržati nastanitev.
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Program pomoči in celodnevnega bivanja za zasvojene – »Pelikan«
Sprejemni center Bertoki
Namen
Program je namenjen zasvojenim, ki so se znašli v stiski povezani z uživanjem prepovedanih
drog, alkohola ali drugih substanc, da s pomočjo zaposlenih in prostovoljcev sprejmejo
odločitev za življenje brez droge. Uporabniki se nato glede na individualni načrt vključijo v
nadaljevalni program v okviru zavoda Pelikan ali v drug program.
V programu so ključni informativni, usmerjevalni in svetovalni pogovori ter motivacija za
abstinenco in spremembo načina življenja. V program se uporabniki lahko vključijo dnevno,
pri tem spoznavajo pravila terapevtske skupnosti, utrjujejo odločitev za vzpostavitev
abstinence in se tako pripravijo na nadaljevanje urejanja zasvojenosti.
V program so vključeni tudi uporabniki, ki so zaključili ali predčasno končali urejanje
zasvojenosti v katerikoli terapevtski skupnosti in sami vzdržujejo abstinenco ter potrebujejo
podporo v svojem okolju.
S programom se želimo tudi vključiti v prizadevanja za zmanjševanje ravni zlorabe droge
med mladimi. Občasno sodelujemo z različnimi skupinami na Primorskem.
V program vključujemo tudi ključne bližnje osebe (starše, brate, sestre, partner, otroci).
Program se izvaja vsak delovni dan . Po potrebi, s pomočjo prostovoljcev, poteka spremljanje
in druženje z uporabniki tudi v času vikenda ali praznikov, izjemoma pa je možna tudi kratka
interventna nastanitev za brezdomne uporabnike, ki sklenejo terapevtski dogovor o vključitvi
v nadaljevanje urejanja odvisnosti.
Cilji
-

Vzpostavitev prvega stika z uporabniki, nudenje informacij.

-

Vzpostavitev začetne abstinence.

-

Vključitev v programe v okviru Zavoda Pelikan ali druge visokopražne programe.

-

Vzpostavitev trajnega življenja brez droge v vsakdanjem življenjskem okolju, po urejanju
zasvojenosti v visokopražnem programu.

-

Podpora svojcem.

-

Preventivna dejavnost.

Komu je program namenjen
Posameznikom, ki so se zaradi uživanja drog, alkohola, rabe ali zlorabe drugih kemičnih
substanc znašli v stiski. Svojcem in bližnjim osebam uživalcev drog. Posameznikom, ki so
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bili vključeni ali so zaključili urejanje odvisnosti ter potrebujejo podporo. Skupinam, ki jim je
nudena preventivna dejavnost.
Izvajalec
Zavod Pelikan – Karitas
Vsebina
Program nudi pomoč posamezniku in njegovim bližnjim, ki zaradi zasvojenosti ne zmore sam
kvalitetno skrbeti za svojo osnovno eksistenco in razvoj ter si želi spremeniti dosedanji način
življenja.
V sprejemnem centru Bertoki se lahko uporabniki vključijo v različne dejavnosti.
Uporabnikom nudimo informacije o možnostih urejanja zasvojenosti, svetovanje za rešitev
stiske, motiviranje za vzpostavitev abstinence, pripravo na zdrav način življenja in pogovore s
prostovoljci, ki so imeli sami izkušnjo zasvojenosti. Uporabniki se glede na svoje želje in
potrebe lahko vključijo v program dnevno, s tem začnejo spreminjati svoje navade in lažje
sprejmejo odločitev za spremembo življenja. Uporabniki, ki so bili v visokopražnem
programu in vzdržujejo abstinenco se v program vključijo, če potrebujejo podporo pri
ponovni vključitvi v skupnost. S svetovalnimi razgovori, druženjem, pomočjo pri iskanju
zaposlitve in nastanitve ter zagovorništvom krepimo uporabnikovo moč, potrebo uporabnika
po izboljšanju kvalitete življenja ter zmanjšanju socialne izključenosti.
Sodelujemo tudi na predstavitvah in pričevanjih na območju Primorske. V zaporih Koper
izvajamo tudi individualne svetovalne razgovore.
Urnik in kraj izvajanja
Center Karitas Bertoki, Markova cesta 38, Koper, v manjši samostojni hiši dve sobi, dve
kopalnici s sanitarijami, dnevni prostor s kuhinjo; pisarno s prostorom za razgovore, večjo
dvorano in dvoje sanitarij. Uporabnikom je na voljo tudi atrij in manjši vrt.
Urnik: ponedeljek: 8.00 - 21.00, torek do petek: 8.00 – 15.00. Po dogovoru je urnik lahko
daljši.
Kontaktna oseba
Barbara Žgajnar Tel in fax: 05/ 639 50 38; Mobi: 041 760 067 E mail:
bertoki@pelikan.karitas.si; Franc Prelc: 041 795 051
Financerji
Program sofinancirajo Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, Občina Piran, Mestna
občina Koper, Zavod RS za zaposlovanje, prispevki uporabnikov, Slovenska Karitas kot
ustanovitelj in donatorji.
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Utrinek
Utrinek je prepisan iz dnevnika 3.12.2012
»Vau! Moj prvi dan! Brez bilo kakšnih pričakovanj med prihajanjem sem, z res malo strahu
sem prišel v Bertoke. Med spoznavanjem ljudi sem spoznal, da so tu res ljudje, ki nam hočejo
pomagat, ko že vsi obupajo! Ta dan si bom zapomnil kot zelo poučen in kot en prvi korak za
nov začetek. Saj že na sestanku sem se zamislil, da res škodujem ljudem okoli sebe in ne
samo sebi !! IMEJ SE RAD!«
Še pesmica enega dekleta:
»Glavo pokonci
in urno naprej,
ne bomo več đanki,
Se veselmo, yuheeeii!
»
.
V letu 2012
Tabela1: Število uporabnikov po mesecih v letu 2012
Podprogram
Mesec
Število uporabnikov Podprogram
INFO in
PODPORA
skupaj:
PRIPRAVA
(reintegracija)
Januar
29
11
6
Februar
32
14
7
Marec
30
13
6
April
33
15
8
Maj
32
11
9
Junij
42
18
8
Julij
28
12
4
Avgust
23
7
5
September 27
7
6
Oktober 36
15
5
November 31
11
5
December 21
4
4

45

Podprogram
SKUPINA za
svojce
10
10
9
9
8
10
8
8
8
8
9
9

Ključne bližnje
osebe
upoštevano 1:2
2
1
2
1
4
6
4
3
6
8
6
4

Program pomoči in celodnevnega bivanja za zasvojene – »Pelikan«
Celodnevni pripravljalni terapevtski center
Namen
Program je namenjen celoviti psihosocialni obravnavi posameznikov in skupin, ki so se znašli
v stiski, povezani z uživanjem prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih substanc, lahko tudi
v različnih kombinacijah. Preko različnih vrst spremljanja, vodenja, strokovnih delavnic in
terapevtskega dela lahko posamezniki sprejmejo odločitev za življenje brez droge, alkohola
ali drugih škodljivih substanc in se vključijo v celodnevno večmesečno obravnavo.
Urnik in kraj izvajanja
Litijska cesta 24, 1000 Ljubljana, vse dni v tednu, 24 ur dnevno, tel: 01/548 0363, 051 339
725. Poleg tega sta v Bertokih in Ajdovščini dislocirani enoti.
Namen
Informativni razgovori, svetovanja, motiviranje in spodbujanje uporabnikov za abstinenco in
spremembo načina življenja. Skupina za starše.
Komu je program namenjen
Osebam, ki so v stiski zaradi uživanja drog ter njihovim svojcem.
Urnik in kraj izvajanja
Bertoki, Center karitas, Ajdovščina - Rizzatovai vila Torek: 9.00 – 15.00, četrtek: 15.0021.00
Kontaktne osebe
Domen Rožac, 030 646 945
Financerji
Občina Ajdovščina, MDDSZ, ostale lokalne skupnosti, Slovenska Karitas, donatorji,
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TERAPEVTSKA SKUPOST SREČANJE
Namen
Skupnost Srečanje je organizirana v obliki manjših terapevtskih skupnosti, ki štejejo v
povprečju 4-8 članov. Člani živijo ves čas v skupnosti, ločeni po spolu, izhodov nimajo,
obiski so omejeni. Vsaka skupnosti je organizirana kot skupina za samopomoč, istočasno pa
se elementi samoorganizacije tesno prepletajo s podporo strokovnih delavcev. Skupnost
pomaga odkriti posamezniku samega sebe, nove navade in nove vrednote.
Cilji
-

Spoznavanje samega sebe, skupnosti in samega programa

-

Uporabnik sprejme odločitev za svoje življenje in poskuša motivirano sodelovati v
programu,

-

utrjuje svojo odločitev s tem, ko uspešno dosega vsakodnevno zastavljene cilje; tako na
področju medsebojnih odnosov, vsakdanji obveznosti kot tudi vzpostavitev novih odnosov
s svojimi domačimi.

-

Vzpostavljanje uravnoteženega življenja:

vsak uporabnik

aktivno sodeluje pri

uresničevanju dnevnega reda, vsebuje 8 ur dela, 8 ur terapevtskih aktivnosti, 8 ur počitka
Komu je program namenjen?
Skupnost Srečanje je namenjena odvisnikom (moškim in ženskam), ki želijo prekiniti z
uporabo vseh drog (tako legalne kot ilegalne), z zlorabo zdravil (psihoaktivnih),
posameznikom, ki so po ukrepu sodišča obvezno v našem programu, ter mladim in
prostovoljcem: vsem, ki so pripravljeni živeti izkušnjo srečanja.
Izvajalec
Zavod Pelikan –Karitas
Vsebina
V Sloveniji deluje v okviru Zavoda Pelikan - Karitas šest komun. Prvi center Skupnost
Srečanje v Sloveniji se je odprl leta 1996 v Kostanjevici pri Novi Gorici. Skupnost navadno
šteje 4 do 8 članov, lahko pa so tudi večje. Program traja 30 do 35 mesecev. Program poteka
tako, da preko dela, medsebojnih odnosov, odgovornosti, člani skupnosti pridobijo delovne
navade, krepijo zdrav odnos do življenja, kvalitetne medsebojne odnose. Zavod Pelikan Karitas skrbi za koordinacijo dela v teh centrih, spremlja razvoj kandidatov in se vključuje v
reševanje problemov, ki se pojavljajo v skupnosti. Skupnost Srečanje je "šola življenja", ki
posamezniku vrača osebnostno ravnotežje, novo upanje in moč za polnopravno in odgovorno
življenje, da se po zaključenem triletnem urejanju vrnejo v svoje okolje. Po končanem
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programu Skupnosti Srečanje imajo uporabniki tudi možnost dodatnega programa
reintegaracije.
Poleg uživalcev drog se v program vključujejo tudi njihovi starši in svojci. Njim je namenjena
posebna terapevtska skupina z delom v skupini, izvajajo se pa tudi individualna srečanja in
pogovori.
Urnik in kraj izvajanja
Ker gre za bivalno skupnost, so bili vključeni vsi uporabniki preko celega leta, vse dni v tednu
in preko celega dneva. Program se je izvajal na šestih lokacijah. Pet skupnosti je namenjenih
za fante, ena (Razbor) pa za dekleta.
1. KOSTANJEVICA PRI NOVI GORICI
Brat sonce in sestra luna
Škrabčeva 1
5000 NOVA GORICA
2. ČADRG
Tabor
Čadrg 6
5220 TOLMIN
3. VREMSKI BRITOF
DOLINA UPANJA
Vremski Britof 26
6217 VREMSKI BRITOF
4. RAZBOR POD LISCO
Razbor 11
1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
5. SVETA TROJICA
Meznaričeva 8
2235 SV. TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH
6. KOBILJE
Karavla
9227 KOBILJE
Kontaktne osebe:
Zvone Horvat Žnidaršič 031 60 60 66; Brane Miličevič 041 788 149
Financerji:
MDDSZ, lokalne skupnosti, prispevki uporabnikov, donatorji
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POMOČ BREZPOSELNIM
Namen
Celostno pomagati osebam, ki so ostali brez zaposlitve.
Cilj:
Brezposelnim in njihovim družinam pomagati, da ne izgubijo upanja in kljub izgubi dela
ohranijo svoje dostojanstvo. Ob tem pa po svoji moči nuditi materialno pomoč in animirati
razumevanje in solidarnost v družbi.
Komu je program namenjen?
brezposelnim, njihovim družinam, delavcem iz tujine, ki so ostali brez zaposlitve in dohodkov
Izvajalec
Škofijska karitas Koper
Vsebina
V sodelovanju z vsemi vpletenimi: delavci, kadrovsko službo v podjetjih, sindikati, drugimi
humanitarnimi organizacijami, Zavodom za zaposlovanje, Centrom za socialno delo
brezposelnim ponuditi pomoč karitas ter izraziti razumevanje njihovega položaja.
Brezposelnim prisluhniti, jim omogočiti, da so slišani. V nekaterih primerih jim omogočiti
srečevanje v skupini za samopomoč. Brezposelne spremljati. V kolikor za to ni bilo
poskrbljeno pomagati, da uveljavijo pravice, ki jih imajo. Materialna pomoč poteka po
pravilniku o materialni pomoči.
Urnik in kraj izvajanja
Centri karitas v OK, DK po ustaljenem urniku
Kontaktna oseba
Namestnica ravnatelja ŠK Jožica Ličen, GSM 041 429 713, jozica.licen@rkc.si v sodelovanju
s člani odbora za svetovanje in odbora za materialno pomoč
Financerji
ŠK, OK, DK, ŽK, FIHO, lokalna skupnosti
Utrinek
Ob stečaju Primorja smo pripravili Javno pismo, ki je pomenilo nekaj novega, drugačnega. Na
zgibanko, ki so jo prejeli odpuščeni delavci sem na hitro 'prilepila' sliko, ko nam je Primorje
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pomagalo pri nakladanju pomoči v Afriko. Nekaj dni za tem je prišel po pomoč človek, ki je
takrat delal in se prepoznal na taistem stroju in rekel: »Rad sem pomagal, vendar niti v sanjah
si nisem mislil, da bom sam potreboval pomoč.« Še bolj pa so me zadele besede ostarelega
možakarja iz Bosne, ki je na delavnici za samopomoč izjavil: »30 let sem pošteno delal v
Sloveniji, z zaslužkom sem hranil družino in doštudiral otroke. Ne vem kaj bo, niti me ne
skrbi, bo že kako, noč in dan pa mi razbija v glavi 'zakaj' in tega me je strah.«

V letu 2012
V letu 20012 so v glavnem padla gradbena podjetja in posledično njihovi kooperanti in
samostojni podjetniki. Ob propadu Primorja, ki je z 797 zaposlenimi prizadel Vipavsko,
Goriško, Postojnsko; na krasu je bil to Kraški zidar, v Pivki Javor. V ta namen so bili v juliju
in avgustu številni pogovori in akcije s strani ŠK: koordinacija CSD, sindikati, zavod za
zaposlovanje, RKS; pogovor pri predsedniku države, sestanek neprofesionalnih svetovalcev z
ravnateljem Matejem Kobalom in psihologom Bogdanom Žoržem na temo pristop do
brezposelnih. Uvedena so bila izredna dežurstva za materialno pomoč, poleg redne ekipe so
sodelovali še udeleženci seminarjev za laično svetovanje in izpeljali smo dve delavnica z
delavci iz samskega doma ter jim zagotovili dnevni topli obrok v menzi.
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MATERINSKI DOM SOLKAN IN DOM KARITAS NA CESTI
Namen
Namen programa je preprečevanje in reševanje socialnih stisk žensk in njihovih otrok,
omogočanje in povečevanje socialne vključenosti, krepitev moči uporabnic in razvijanje
sposobnosti za vsakdanje samostojno življenje, zagotavljanje temeljne socialne varnosti v
kriznih obdobjih zaradi izpada drugih virov za življenje ter preprečevanje revščine med
ranljivimi skupinami prebivalstva, v našem primeru žensk in otrok.
Cilji:
-

prispevati k večji socialni vključenosti uporabnic in njihovih otrok.

-

zagotoviti strokovno pomoč in nujne materialne vire za dostojno življenje in (ohranitev)
omogočanje ohranitve človeškega dostojanstva;

-

razvijati storitve v skladu s potrebami uporabnic, krepiti moč uporabnic, razvijati
sposobnosti za samostojno življenje;

-

izvajati individualni (načrta uporabnice)programa in storitev ter usklajevanje s potrebami
uporabnice v procesu svetovanja in organiziranja pomoči;

-

krepiti vključevanje uporabnic v aktivno reševanje lastnih stisk in težav ter sooblikovanje
strategij za izboljšanje življenjskih možnosti;

-

sodelovati z drugimi organizacijami (vladnimi in nevladnimi) pri uresničevanju
individualnega programa/načrta;

-

uvajati inovativne pristope pri delu z uporabnicami;

-

promocija in razvoj prostovoljstva.

Komu je program namenjen?
-

Polnoletnim materam in njihovim otrokom, ki so se zaradi različnih okoliščin znašle v
socialno ekonomski, materialni ali stanovanjski stiski; matere z otroki, ki se morajo zaradi
različnih vzrokov umakniti iz matične družine ali izgubijo stanovanje

-

ženskam, ki imajo težave v matični družini ali težave v partnerskem odnosu in potrebuje
nastanitev v materinskem domu,

-

ženskam in otrokom, žrtvam različnih oblik nasilja, ko ni več neposredne fizične
ogroženosti. Predvsem so to ženske z večjim tveganjem za nastanek revščine in spadajo
med ranljive skupine prebivalstva.

-

Vključujemo tudi brezdomke, porodnice, nosečnice,
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-

samskim ženskam, ki so zaradi socialnih in materialnih razmer ogrožene.

Izvajalec
Zavod Karitas Samarijan
Vsebina
Delo z uporabnico:
-

psihosocialna podpora, svetovalni in razbremenilni razgovori

-

vzpostavljanje stika in razvijanje delovnega odnosa ter pomoč pri orientaciji v novem
okolju,

-

urejanje materialne pomoči,

-

izdelava individualnega načrta, svetovalni razgovori,

-

opolnomočenje za dvig njene samozavesti, samozaupanje in iskanje optimalnih rešitev,

-

svetovanje pri vzgoji otrok
o zagovorništva, spremstvo, delovna in preokupacijska terapija,

-

sodelovanje z javnimi službami in nevladnimi organizacijami

Skupinsko delo:
-

Skupina za samopomoč

-

Socialne in ustvarjalne delavnice za pridobivanje raznih spretnosti in znanj

Delo z otroki:
-

izvajanje učne pomoči,

-

izvajanje ustvarjalnih delavnic, varstvo po dogovoru,

-

nudenje psihosocialne pomoči otrokom

Pri izvajanju aktivnosti programa sodelujejo prostovoljci in prostovoljke.
Urnik in kraj izvajanja:
Program se izvaja na dveh lokacijah oz. v dveh domovih: Materinski dom Solkan v Solkanu,
Skalniška cesta 1 in Dom Karitas na Cesti, Cesta 98 pri Ajdovščini
Kontaktne osebe:
Milena Brumat : 031655961,05 3300234, karitas.samarijan@siol.net www.zavodsamarijan.si,
Financerji:
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, FIHO, občine, Škofijska Karitas Koper,
uporabnice, donatorji
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Utrinek:
»V Materinskem domu smo tri mesece. Imamo se lepo, otroci so se umirili in počutimo se
varno. Zopet smo začutili toplino doma in družine. Tu si nabiramo moč za nadaljnje življenje in
pridobili smo si zopet upanje v življenje, da nismo sami…«Marija, stanovalka Materinskega
doma

V letu 2012:
V letu 2012 je bilo vključenih 24 žensk in 18 otrok, povprečno 590 nočitev mesečno, 7.080
letno.
Financerji:
% STROŠKI
74,6 STROŠKI DELA
8
POSREDNI STROŠKI
(stroški materiala in storitev
OBČINE
8.657,38
7,2
DONATORJI
1.000,00
0,8
UPORABNICE 4.846,22
4
ŠKKP
6.003,67
5
SKUPAJ
119.046,12 100 Skupaj
FINANCER
MDDSZ
FIHO

ZNESEK
88.901,46
9.637,39
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ZNESEK
83.472,87
35.573,25

%
70,1
29,9

119.046,12 100

VARNA HIŠA KARITAS ZA PRIMORSKO
Namen
Program »Varna hiša Karitas za Primorsko« je socialno varstveni program, ki je prvenstveno
namenjen namestitvi žensk in njihovih otrok, ki doživljajo različne oblike nasilja, v varen
prostor. S tem omogočimo žrtvi, da prekine ponavljajoče se nasilje in z našo človeško in
strokovno pomočjo najde novo pot, brez nasilja. Program izvajamo na tajni lokaciji o kateri
širša javnost ni seznanjena.
Cilji
-

namestitev žensk in njihovih otrok, ki doživljajo nasilje, v varen prostor

-

zagotoviti strokovno in človeško pomoč ter nujne materialne vire za dostojno življenje in
s tem ohranitev človeškega dostojanstva

-

izvajanje individualnega programa in storitev

-

krepitev vključevanja uporabnic v aktivno reševanje lastnih stisk in težav ter
sooblikovanje strategij za izboljšanje življenjskih možnosti

-

razviti sposobnosti za samostojno življenje

-

sodelovanje in povezovanje s preostalimi institucijami, ki delujejo na področju socialnega
varstva

-

informiranje in osveščanje javnosti o problematiki nasilja

Komu je program namenjen?
Program je namenjen

ženskam in njihovi otrokom (fantje do dopolnjenega 18. Leta

starosti), ki doživljajo različne oblike nasilja in se počutijo ogrožene ter potrebujejo
namestitev v varen prostor.
Izvajalec
Zavod Karitas Samarijan
Vsebina
Individualno delo:
-

Individualni razgovori z uporabnicami v katerih skupaj z uporabnicami oblikujemo
individualni življenjski načrt,

-

Osebna pomoč: učenje osnovnih gospodinjskih, kuharskih veščin, skrb za osebno higieno,
za nego in vzgojo otroka
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Zagovorništvo, katerega namen je, da poveča občutek moči uporabnika, da pridobi večje

-

samozaupanje in samospoštovanje, izboljša kvaliteto življenja
Pomoč pri urejanju zadev z zunanjimi institucijami ter nudenje spremstva

-

Skupinsko delo:
-

Delovna terapija: delavnice kuhanja, urejanje stanovanja, čiščenja

-

Ustvarjalne delavnice, preokupacijske delavnice

-

Skupina za samopomoč, kjer gre za predelovanje izkušnje z nasiljem, uporabnice se
spodbujajo in aktivno vključujejo v reševanje lastnih stisk

Delo z otroki:
-

Individualni razgovori

-

Socialne igre, ustvarjalne delavnice

-

Družabništvo s prostovoljkami

Urnik in kraj izvajanja
Program se izvaja 24 ur dnevno, vse dni v letu, zaradi varnosti se izvaja na skrivni lokaciji.
Kontaktne osebe
Maša

Ferjančič,

tel.

041332

038,

05

3300234,

karitas.samarijan@siol.net

www.zavodsamarijan.si,
Utrinek
Mama mi je stalno pravila, naj potrpim. In sem trpela, molčala in delala misleč, da tako moa
biti. Spominjam se, kako sem vsa pretepena hodila na delo. Že zdavnaj bi morala narediti
korak iz tega pekla, se ločiti in oditi, a nisem zmogla. Vedela sem, da bi me iskal. On ni tak,
kot drugi moški, ki se ločijo. Poiskal bi me, mi grozil, nikjer ne bi imela miru pred njim.
Preden sem odšla, mi je sin rekel, naj se odločim tako, kot bo zame najbolje. Z njegovo
podporo je bilo lažje oditi.
V letu 2012
V program je bilo vključenih 8 žensk in 7 otrok, povprečno je bilo 165 nočitev mesečno,
1.980 letno.

Financerji : za leto 2012
FINANCER
MDDSZ
FIHO

ZNESEK % STROŠKI
46.337,26 70,1 STROŠKI DELA
8.945,98 13,7 POSREDNI STROŠKI
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ZNESEK %
55.511,49 85
9.778,11 15

(stroški materiala in storitev)
OBČINE
7.188,64
DONATORJI
2.170,00
UPORABNICE
647,72
ŠKKP
SKUPAJ
65.289,60

11
3,3
1
100

SKUPAJ
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65.289,60 100

VERA IN LUČ
Namen
Priprava mesečnih srečanj, romanj, duhovnih vaj, pomoč pri prejemanju zakramentov … za
osebe z motnjo v duševnem razvoju, njihovih staršev in prijateljev.
Cilj
 Da bi osebam z motnjo v duševnem razvoju in njihovim družinam pomagali najti njihovo
mesto v Cerkvi in družbi.
 Omogočiti, da lučke prepoznajo in uporabljajo svoje darove ter odkrivajo radost
prijateljstva.
 Starše podpirati v njihovih preizkušnjah in jim pomagati globlje spoštovati notranjo lepoto
njihovih otrok.
 Prijateljem, mladim, pokazati, da obstaja še drug svet, drugačen od sveta tekmovalnosti,
denarja in materialnih užitkov.
Komu je program namenjen?
Osebam z motnjo v duševnem razvoju (ki jih mi imenujemo lučke), njihovim staršem in
prijateljem, predvsem mladim.
Izvajalec
Vera in luč – več skupin po koprski škofiji
Vsebina:
Najpogostejša so mesečna srečanja, ki so navadno na nedeljo in trajajo 4-5 ur.
Prvi del je sestavljen in besede meseca oz. kratke kateheze, na podlagi katere imamo potem
pogovor v manjših skupinah in/ali izdelujemo predmete iz različnih materialov. V drugem
delu imamo sveto mašo, pri kateri nismo le občestvo, ki je v klopeh in odgovarja na
duhovnikove besede, ampak aktivni verniki. Vsak lahko prispeva k oblikovanju bogoslužja
(petje, oživljanje evangelija, različni uvodi, prošnje …). Tretji del srečanja pa se še
poveselimo ob dobrotah, ki jih pripravijo starši, se spomnimo na rojstne dneve, igramo
različne igre.
Srečanja oblikujemo na podlagi programskega zvezka (tema tega šol. leta je “Poklicani, da
obrodimo sad”. Izkušamo sadove velikonočne izkušnje s pričami, ki jih srečamo v
Apostolskih delih) ter čas litrugičnega leta.
Poleg tega organiziramo tudi romanja; marca 2012 v Biljano, maja 2012 v Celje k Sv. Duhu.
Posamezne skupine so priredile posebna praznovanja ob okroglih obletnicah; pivška skupina
20. let, obalna 25. let, goriška 25. let.
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Urnik in kraj izvajanja:
GORIŠKA REGIJA
IME SKUPINE
ODGOVORNI
Evgenija Prinčič Koncut
Goriška skupina
in Ana Živec
Nives Balog in Vera
Tolminska skupina
Lapanja

ODGOVORNA: Urška Čuk
KRAJ IN URA SREČEVANJ
Šempeter
pri
Gorici,
župnišče
3. nedelja v mesecu ob 15.00
Tolmin,
župnišče
4. nedelja v mesecu ob 14.00
Črni
vrh,
župnišče
Skupina Črni vrh
Ana Kavčič
2. nedelja v mesecu ob 14.00
Cerkno,
župnišče
Cerkno
Štefka Bašelj
3. sobota v mesecu ob 15.00
KOPRSKA REGIJA
ODGOVORNA: Helena Penko
IME SKUPINE
ODGOVORNI
KRAJ IN URA SREČEVANJ
Dekani,
župnišče
Obalna skupina
Matevž Marš
zadnja sobota v mesecu ob 15.00
Dolnja
Košana,
župnišče
Pivška skupina
Zlatko Ramič
3. nedelja v mesecu ob 14.00
Dutovlje,
župnišče
Kraška skupina
Andreja Righetti
3. nedelja v mesecu ob 14.00
Ajdovščina v VDC ali Škofijski gimnaziji
Klara
Hlad
in
Vipavska skupina
Vipava
Tadej Lozar
3. nedelja v mesecu ob 14.00
Skupina
Ilirska
Bistrica,
samostan
sND
Alenka Kastelic Novak
Ilirska Bistrica
3. nedelja v mesecu ob 14.00
Kontaktne osebe:
GORIŠKO PODROČJE: Urška Čuk, Predgriže 1, 5274 Črni vrh, 031-473-873,
urska.cuk@gmail.com
Goriška skupina: Evgenija Prinčič Koncut in Ana Živec, Snežeče 12, 5212 Dobrovo, 040285-215
Tolminska skupina: Nives Balog, Idrija pri Bači 13, 5216 Most na Soči, 041-991-805
Skupina Črni vrh: Ana Kavčič, Zadlog 45, 5274 Črni Vrh, 031-224-227
Cerkno: Štefka Bašelj, Sedejev trg 5, 5282 Cerkno, 041-974-464
KOPRSKO

PODROČJE:

Helena

Penko,

Kal

48,

6257

Pivka,

051-855-234,

helena.penko@gmail.com
Kraška skupina: Andreja Righetti, Avber 45, 6210 Sežana, 031-341-517
Pivška skupina: Zlatko Ramič, Kolodvorska cesta 3, 6257 Pivka, 070-876-225
Vipavska skupina: Klara Hlad in Tadej Lozar, Vrhpolje 106, 5271 Vipava, 031-458-153
Obalna skupina: Matevž Marš, Dekani 222, 6271 Dekani, 041-210-714
skupina Ilirska Bistrica: Alenka Kastelic Novak, Dobropolje 6, 6250 Ilirska Bistrica, 041-293191
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Financerji:
Za financiranje dejavnosti, pripomočkov, materialov … poskrbijo skupine same s pomočjo
prostovoljnih prispevkov. V mesecu decembru, ko ob miklavževanju pripravimo drobne
pozornosti za naše člane, nam pri financiranju pomaga tudi škofijska karitas Koper.
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Svetovanje
SVETOVANJE V MATERIALNIH IN DRUGIH STISKAH
Namen
Namen programa je nuditi svetovalno pomoč in podporo družinam in posameznikom, ki se
soočajo s socialnimi ter drugimi stiskami in težavami
Cilji
Pomoč posameznikom in družinam, ki doživljajo stisko, pri prepoznavanju in iskanju rešitev
iz te stiske.
Izvajalec
odgovorni za pogovore z ljudmi v Centrih karitas ŠK Koper, socialna delavka ŠK
Vsebina
Neprofesionalno svetovanje nudimo sodelavci v enajstih centrih Karitas po celotni škofiji.
Pomoč vključuje

osebno voden pogovor v enem ali v več med seboj povezanih delih.

Ljudem nudimo: pomoč pri prepoznavanju socialne stiske ali težave, pomoč pri oceni možne
rešitve, prosilce seznanimo z možnostmi uveljavljanja socialno varstvenih storitev in dajatev
ter informacijo, kam se lahko obrnejo k drugim izvajalcem, glede na vrsto težave. Nudimo
jim zagovorništvo ob mrežnem sodelovanju z drugimi institucijami. Preko svetovanja in
strokovnega spremljanja želimo ljudi opolnomočiti ; da bi zmogli uporabiti svoje vire moči
in tako sami največ prispevati k reševanju svoje trenutne stiske. Pomoč nudimo ljudem, ki to
želijo oz. se za to sami odločijo prostovoljno. Strokovna delavka Škofijske karitas spremlja
delo prostovoljcev v župnijskih Karitas in jim pomaga

s svetovanjem in reševanjem

konkretnih problemov pri delu z l j u d m i ter pri mrežnem reševanju konkretnih stisk.
Kontaktne osebe
prostovoljci odgovorni za pogovore z ljudmi v Centrih karitas , Franica Grmek soc.delavka
ŠK Tel. 041 767 763, 05 33 00233 e.mail: franica.grmek@kp.karitas.si
Financerji
sredstva ŠK Koper in Slovenske Karitas,
Utrinek:
“Stiske s katerimi se soočajo ljudje, ki prihajajo k nam po pomoč v Center karitas so vedno
bolj kompleksne. Kot odgovorna za pogovore z ljudmi se velikokrat počutim nemočna,
nekompetentna in tudi sama bi potrebovala pomoč; razbremenitev v obliki pogovora, vodenja
in usmerjanja.”
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V letu 2012
Po podatkih,ki so jih posredovale Župnijske karitas ter odgovorni za pogovore z ljudmi v
Centrih karitas, je pomoč v obliki neprofesionalnega svetovanja prejelo 2957 ljudi in
opravljenih je bilo 6874 pogovorov.
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Materialna pomoč
MATERIALNA POMOČ
Namen
Pomagati družinam in posameznikom, ki so se znašle v materialni stiski s hrano, higienskimi
pripomočki obleko in drugim.
Cilj
Pomagati družinam in posameznikom, ki živijo na pragu revščine.
Komu je program namenjen
-

osebe z zelo nizkimi dohodki, pri katerih je običajno prisotna visoka stopnja tveganja
revščine in katerih preživetje je običajno odvisno od socialnih transferjev (dolgotrajno
brezposelni, mladi brezposelni do 24 let, enostarševske družine, starejše samske osebe),

-

»revni zaposleni«: osebe, ki sicer delajo, vendar zaradi nizkih in/ali neizplačanih
dohodkov posledično živijo pod pragom tveganja revščine, delavci migranti in njihovi
družinski člani;

-

otroci (pri katerih je zaradi revščine ali socialne izključenosti ogrožen njihov telesni,
duševni/čustveni in socialni razvoj),

-

starejše osebe (ki so zaradi revščine, zdravstvenih ali drugih razlogov odvisne od pomoči
drugih), invalidi ter osebe s težavami v duševnem zdravju; brezdomci, osebe s težavami
zaradi odvisnosti in idr.

Izvajalec
Škofijska karitas Koper v mreži z odgovornimi v Centrih karitas in sodelavci ŽK, OK, DK
Vsebina
Družino ali posameznika napoti na Karitas Center za socialno delo ali župnijska karitas. S
prejemnikom pomoči odgovorna v Centru karitas opravi pogovor, preveri materialno stanje
družine in skupaj pripravita načrt pomoči. Skupaj z materialno pomočjo teče tudi spremljanje
in enostavno svetovanje družini ali posamezniku., kar je zabeleženo v osebni mapi
prejemnika. Glede na socialno stanje in dohodke družine so prejemniki pomoči naročeni v
razdobju enega do dveh mesecev. Pomoč družini ali posamezniku – paket vsebuje
prehrambene artikle, ki so v skladišču iz različnih virov: hrana EU, hrana nabavljena iz
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sredstev ŠK oz OK. DK ali zbrana po župnijah, v trgovinah, v določenih okoljih tudi
ozimnica.
Sodelavci se trudijo za diskreten odnos do prosilcev pomoči v skladu z etičnimi načeli, za
tajnost podatkov, kakor tudi za spoštljiv odnos do hrane in darovalcev.
Kraj izvajanja, odgovorni in urnik
Skozi vse leto po dogovorjenem urniku. Centralno skladišče ŠK in Centri karitas : Nova
Gorica, Grgar, Idrija, Ilirska Bistrica. Koper, Portorož, Izola, Sežana, Postojna, Pivka,
Tolmin, Bovec, Ajdovščina.
Kontaktne osebe
Jožica Ličen, voditeljica odbora za materialno pomoč ŠK, e-pošta: jozica.licen@rkc.si in
odgovorni v Centrih karitas v povezavi z voditelji OK, DK , ŽK
Financerji
EU preko ARSKTRP, FIHO, Slovenske karitas, Škofijska karitas, lokalne skupnosti in
posamezni donatorji.
Utrinek
Oče in mama sta bila zaposlena v istem podjetju, s skromnimi dohodki in kreditom sta si za
silo popravila hiško, imata dva majhna otroka. In ko je šlo podjetje v stečaj sta ostala brez
vsega. Prvič sta prišla po pomoč skupaj, sram ju je bilo. Kmalu sta priznala, da s hrano že gre,
saj pomagata okoliškim kmetom in ti jim plačajo s krompirjem in drugimi pridelki, nimata pa
denarja za položnice. Ker sta bila pripravljena javno spregovoriti o svoji stiski, se je dobil
dobrotnik, ki jima je za nekaj mesecev poravnal položnice. Potem sta uredila nadomestilo na
Zavodu, ki pa se je prehitro izteklo, službe ni bilo in spet so ostale neporavnane položnice za
elektriko, vodo, kredit, zavarovanje. Gospa je sama priznala, da se veseli dneva, ko je
naročena na Karitas po hrano, ker le tako izjoče svojo skrb in stisko. Okrog Božiča se je spet
dobil dober človek, ki je želel družini z majhnimi otroki poravnati položnice. Staknili smo
glave in izbrali to družino. Takoj, ko je sodelavka poklicala gospo je prišla. Žalostna in
zaskrbljena je povedala »Noseča sem, danes me je mož spremil k zdravniku, da sem se lažje
odločila, da bova tega otroka obdržala, pa naj se zgodi kar hoče. In glejte, že danes vidim, da
sva se prav odločila, kajti kjer Bog ustvari usta, poskrbi tudi za žlico.«
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V letu 2012
Poleg kupljene hrane in hrane EU smo po župnijah in v košaricah zbrali 31 ton hrane.
Nekaj so direktno razdelili sodelavci ŽK v župniji, ostalo pa so peljali v centre Karitas,
kjer so skupni podatki naslednji: Prejeta hrana in higienski material v Centrih karitas:

Goriška
Idrija Cerkno
Ilirska Bistrica
Istrska
Kraška
Postojnska

Hrana
ŠK
6.911
2.113
4.020
12.380
3.878
7.343

Hrana
DK
4.740
3.200

Tolminska

7.530

DK,OK

Vipavska, tabori ŠK 10.041
SKUPAJ
54.216

Košarice

900
1.130
1.220

Hrana
EU
49.050
18.510
22.260
69.420
19.950
47.760

3.085
300
375
1.800
870
10.519

Skupaj
kg/l
63.786
24.123
26.655
84.500
25.828
66.842

1.711

43.430

210

52.881

4.402
17.303

60-151
330531

9.086
26.245

83.680
428.295

Prejemniki hrane in higienskega materiala v centrih karitas:
OK, DK
Goriška
Idrija Cerkno
Ilirska Bistrica
Istrska

Center karitas
Nova Gorica
Idrija
I.Bistrica
Izola
Koper
Portorož
Skupaj IOK
Kraška
Sežana
Postojnska
Pivka
Postojna
Skupaj PDK
Tolminska
Bovec
Tolmin
Skupaj TOK
Vipavska + tabori ŠK Ajdovščina
SKUPAJ
vrsta pomoči
hrana in higienski
material
šolske potrebščine
oblačila,obutev

em
kg
kos
kg

Družine
Posamezniki
431
202
298
69
348
106
145
44
403
425
209
43
757
512
240
126
99
45
457
109
556
154
157
82
371
116
528
198
422
89
3.580
1.456

Vsota
31.658
4.943
22.990
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Skupaj
oseb
Paketov
2.085
3.843
1.044
1.038
1.256
964
479
1.107
510
2.096
3.874
513
1.010
390
739
1.129
4.301
653
1.502
2.155
1.648
1.642
2.003
11.920
18.681

gosp. aparati
gradbeni material
igrače
oblačila
obutev
otroška oprema
otroška oprema-vozički
drva
ostalo
drugo

kos
kg
kos
kg
par
kos
kos
m3
kos
kos

DRUŽINE
vrsta pomoči
hrana in hig.potrebščine, ozimnica
plačilo položnic
pomoč v večjih nesrečah in stiskah
druga materialna pomoč
laično svetovanje (evidentiran
pogovor)
materialna in nematerialna pomoč
svetovanje(z načrtom in sledenjem)
druga pomoč
Družine
Skupna vsota

6
200
1.035
1.100
200
729
8
3
3
457

Število
porabljena
prejemnikov
sredstva
10.634
22.845,11
949
39.492,95
140
6.255,60
883
2.748,86

število
pomoči

11
35

2.472

6.293

14
191

449,00

23
146

15.283

71.791,52

6.508

POSAMEZNIKI
vrsta pomoči
hrana, ozimnica in hig.potrebščine
plačilo položnic
pomoč v večjih nesrečah in stiskah, inv.
pripomočki
laično svetovanje (evidentiran pogovor)
svetovanje ( z načrtom in sledenjem)
obrok hrane ali higienske storitve (brezdomci)
drugo
Skupaj posamezniki
Skupna vsota

Število
porabljena
prejemnikov sredstva
1.170
1.282,97
134
9.784,80
3
286
10
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neponovljivo družinski
število družin
člani

3.449
3.450

število
pomoči

11.439
11.439

neponovljivo
štev.
posameznikov

1.520,00
340
17

6

100,00
150,00

37

1.609

12.837,77

394

1.227
1.229

Razdeljeni paketi
Vipavska
11%
Tolminska
9%

Goriška
21%
Idrija-Cerkno
6%

Postojna
23%
Istrska
21%

Ilirska Bistrica
5%

Kraška
5%

120

Prejemniki MP na 1000 prebivalcev

100
80
60
40
20
0
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Ob materialni pomoči je bilo z družinami in posamezniki opravljenih 18.681 pogovorov.
Poleg hrane je v Centrih karitas prejemalo oblačila, obutev in druge osebne predmete 4.121
družin in posameznikov, pohištvo in gospodinjske aparate je prejelo 264 prosilcev.
S hrano je karitas podprla tudi 31 različnih taborov, katerih se je udeležilo 2.475 otrok, mladih
in odraslih.
V letu 2012 so bile v Centrih karitas opravljene notranje kontrole, na nekaterih mestih tudi
kontrola s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Glede vodenja evidenc in
kontrole zalog ni bilo odstopanj, je pa v večini zapisnikov pripomba na premajhne oz.
neprimerne prostore.
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FINANČNA POMOČ
Namen
Družinam in posameznikom, ki se soočajo z materialno stisko nudimo pomoč pri plačilu
najnujnejših življenjskih stroškov.
Cilji
Pomoč prispeva k omilitvi materialne težave in osebne stiske posameznika ali družine.
Izvajalec
ŽK, DK,OK , ŠK
Vsebina
Družinam in posameznikom, ki bivajo na ozemlju Koprske škofije in iz različnih vzrokov
zaidejo v materialno stisko, Karitas načeloma pomaga s hrano, izjemoma tudi denarno s
plačilom računov za nujne življenjske stroške; npr. elektrika, voda, dodatno zdravstveno
zavarovanje, prehrana v šoli…).
Pomoč lahko uveljavlja družina ali posameznik v župnijski Karitas ali v Centru karitas, na
osnovi prošnje, predloga župnijske Karitas ali župnije, predloga državnih institucij (šole,
centrov za socialno delo…) in drugih nevladnih organizacij.
Upravičenost do pomoči

presojamo na podlagi pravil in cenzusov, ki so opredeljeni v

Pravilniku o kriterijih za materialno pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom.
Praviloma mora prosilec pred dodelitvijo pomoči Karitas poiskati vse druge možne oblike
pomoči pri državnih institucijah, do katerih je upravičen.
Prizadevamo si, da je pomoč hitra in učinkovita ; da prejemnika vzpodbujajo k dejavnemu
soočanju s stanjem, ki ga je privedlo v stisko ter aktivno reševanje le-te .
Strokovna delavka Škofijske karitas spremlja delo prostovoljcev v župnijskih Karitas in jim
pomaga s svetovanjem ob reševanju konkretnih problemov pri delu z ljudmi ter pri mrežnem
reševanju konkretnih stisk.
Kontaktne osebe
Voditelji župnijskih karitas, odgovorni za pogovore z ljudmi v centrih Karitas, Jožica Ličen,
Franica Grmek-socialna delavka ŠK Tel. 041 767 763, 05 33 00233 e.mail:
franica.grmek@kp.karitas.si
Financerji
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sredstva ŠK Koper in Slovenske Karitas, FIHO
V letu 2012
Na ŠK je prispelo 207 prošenj in predlogov za finančno pomoč. Pozitivno je bilo rešenih 137
prošenj v skupnem znesku 27.232 eur. ŽK,OK in DK so za tovrstno pomoč namenile 57.758
eur.
Ob reševanju prošnje za plačilo položnic je bilo s strani sodelavcev ŽK,OK,DK ter socialne
delavke ŠK, opravljenega veliko svetovalnega dela ter koordinacije z drugimi vladnimi in
(zlasti s Centri za socialno delo) in nevladnimi ustanovami.
Rešene prošnje za finančno pomoč:
OK, DK
Goriška
Idrija Cerkno
Ilirska Bistrica
Istra
Kraška
Postojnska
Tolminska
Vipavska
SKUPAJ

Število
Odobreni
Odobreni
odobrenih znesek ŠK
znesek
prošenj ŠK
ŽK,OK,DK
71
13177
19032
3
855
7634
1383
50
10274
7734
2
600
3197
4
812
3721
5
1202
1617
2
312
13440
137
27.232
57.758
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ZA-UPANJE
Namen
razvojna pomoč družinam in posameznikom pri razreševanju večjih stisk
Cilj
večja neodvisnost družine, oziroma posameznika od rednih pomoči Karitas in drugih
institucij.
Komu je program namenjen
družine in posamezniki
Prednost imajo družine z šoloobveznimi otroki in z družinskimi člani, ki so bolni ali invalidni.
Enako velja tudi za posameznike
Izvajalec
ŠK Koper v sodelovanju s Slovensko karitas in z Župnijskimi karitas
Vsebina
Na ravni Slovenske karitas poteka enoten projekt pomoči posameznikom in družinam
ZAUPANJE, ki je razvojno naravnana. Gre za pomoč, katera naj bi bistveno vplivala na
reševanje različnih stisk in v prihodnosti pomeni večjo osamosvojitev in bistveno manjšo
neodvisnost posameznika ali družine od rednih pomoči.
Pri pomoči se upoštevajo kriteriji Škofijske karitas za pomoč ljudem v stiski. Prednost pri
dodelitvi pomoči imajo družine s šoloobveznimi otroki in družinskimi člani, ki so bolni ali
invalidi. Enako velja tudi za posameznike.
Pomoč ne rešuje zadolženosti. Izjema so primeri dolgov, ki so nastali zaradi odpravljanja
posledic naravnih in drugih nesreč in so bili nujni zaradi takojšnje zagotovitve osnovnih
bivalnih pogojev. Pomoč ni nikoli dodeljena v obliki neposrednega nakazila sredstev, ampak
vedno v obliki plačila računa za vsebino pomoči ali neposredno v materialu. Posamezna
družina ali posameznik lahko prejme pomoč praviloma le enkrat
Zasebnost prosilcev ki so vključeni v program je zaščitena. Stiske prosilcev so v objavi
(tedniku Družina….) opisane anonimno.. V primeru, da je pomoč večja, mora pri reševanju
sodelovati še druge vladne in nevladne organizacije, ki naj bi praviloma prispevale 25%
pomoči.
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Kontaktne osebe
Franica Grmek,koordinatorka programa pri ŠK Koper, Tel. 041 767 763, 05 33 00233 e.mail:
franica.grmek@kp.karitas.si
Financerji:
posamezni darovalci, Sredstva za program Zaupanje se zbirajo na računu Slovenske karitas,
Kristanova 1, 1000 Ljubljana. TRR:02140-0015556761, Sklic: 00 500904, Namen: Zaupanje
Darovalci sredstva praviloma posredujejo Slovenski karitas. Izjemoma lahko nakažejo
sredstva tudi neposredno, vendar le v obliki plačila predračuna, ki ga priskrbi Slovenska
karitas. Slovenska karitas ščiti anonimnost prejemnika. Lahko posreduje ime, vendar le ob
pisnem dovoljenju prejemnika.
Darovalec in prejemnik pomoči se lahko osebno srečata, vendar le v primeru, če prejemnik to
pisno dovoli. Srečanje je možno le na sedežu Škofijskih karitas. V primeru, da srečanje želi
donator-podjetje, pa se je ob dovoljenju prejemnika in spremstvu Karitas možno srečati tudi
na naslovu prejemnika. Srečanja organizirajo koordinatorji Škofijskih karitas.
Utrinek
Družina s petimi nepreskrbljenimi otroci potrebuje pomoč. Oče je pred časom izgubil
zaposlitev in se samozaposlil kot samostojni podjetnik. Kljub trdemu delu, mu dejavnost
zagotavlja le minimalni dohodek. Družina mora tudi odplačevati večji

kredit. Živijo v

podnajemniškem stanovanju-hiši za katerega morajo plačevati višjo najemnino.
Z dohodki, ki jih imajo ne zmorejo poravnavati najnujnejših stroškov. Prosijo za pomoč.
V družini živi mati s tremi mladoletnimi otroki. Oče je tragično umrl pred letom dni.
Mati je zaposlena za polovičen delovni čas in prejema nizek dohodek. Preživljajo se s
materino plačo in socialnimi pomočmi. Soočajo se z hujšimi kompleksnimi težavami. Mati se
trudi jih reševati; tudi s tem, da so si uredili skromno stanovanje. Zmanjkala so jim sredstva
za dokončno ureditev centralnega ogrevanja… .

Družina s petimi otroki prosi za pomoč pri poravnavi dolga za obnovo zelo dotrajane
kopalnice iz katere je začela puščati voda v spodnje stanovanje. Starša sta zaposlena,
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prejemata nizke dohodke. Obnova kopalnice predstavlja družini dodaten izredni strošek ,ki ga
sami ne zmorejo poplačati… .

V letu 2012
Na pobudo posameznih Župnijskih karitas smo v letu 2012 preko sklada Zaupanje pomagali
trem družinam v skupni višini 6.908,80 eur. Pomoč so prejele družine in posamezniki iz
Vipavske DK, Istrske OK in Tolminske OK.
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POSVOJITEV NA RAZDALJO
Namen
Namen programa je pomoč otrokom iz socialno šibkih družin v finančni oz. funkcionalni
obliki. Pomoč je namenjena osnovnim potrebam otroka kakor tudi dejavnostim v prostem
času, izjemoma pa za plačilo stroškov družine. Program je namenjen tudi za pomoč otrokom
ob izrednih, obremenjujočih dogodkih v družini. S pomočjo donatorja- posvojitelja naj tako
otrok pridobi dodatne možnosti za njegov zdrav celostni razvoj.
Cilji
-

preprečevanje revščine in socialne izključenosti

-

družini v finančnih težavah pomagati pri oskrbi otrok

-

finančna pomoč družini v stiski ob raznih težkih življenjskih dogodkih

-

omogočanje otrokom obiskovanje izvenšolskih dejavnosti

-

spremljanje družin v stiski, prostovoljec na terenu – kontaktna oseba družine tudi za
druge oblike pomoči

-

pomoč družini pri zagotavljanju pogojev za zdrav otrokov razvoj

-

širiti možnosti doniranja na mikroravni

-

omogočiti donatorjem direktno finančno pomoč: donator donira konkretno za otroka

Komu je program namenjen?
Program je namenjen tistim otrokom iz socialno šibkih družin, ki jim starši ne zmorejo nuditi
osnovnih življenjskih dobrin in šolanja ter možnosti

aktivnega vključevanja v razne

dejavnosti. To so tudi otroci iz enostarševskih družin, iz številnih družin, otroci brez staršev,
otroci s posebnimi motnjami..
Program vključuje otroke iz Slovenije, kot tudi iz tujine- Bosne in Hercegovine.
Izvajalec
Škofijska Karitas Koper
Vsebina
Posvojitelji- donator se obvežejo, da bodo najmanj eno leto prispevali za enega otroka
300EUR letno oz. 25 EUR mesečno. Potrebe oz. predloge za upravičene otroke za vključitev
v program pripravijo na DK –OK, kjer se preko leta spremlja otroka oz. družino in pripravijo
načrt pomoči. Socialna delavka pregleda dokumentacijo o

potrebah in upravičenosti

predlaganega otroka ter pripravi prioritetni seznam pomoči potrebnih otrok. Za posvojitelja
pripravi osnovne informacije otroka . V pisarni ŠK KP poslovna tajnica skrbi za računovodski
73

potek posvojitve ter stik s posvojiteljem. Stiki med posvojenci in posvojitelji so odvisni od
želje obeh, največkrat so to praznična voščila, ki se posredujejo preko pisarne.
Urnik in kraj izvajanja
Program poteka celo leto, izvaja se preko pisarne Škofijske Karitas v Solkanu, Skalniška 1,
5250 Solkan.
Kontaktna oseba
Mili Boltar, Skalniška 1, 5250 Solkan,tel. 05 33000233, e mail: karitas.koper@rkc.si,
Financerji
Donatorji-posvojitelji.
V letu 2012
Značilen je rahel upad števila posvojiteljev, posledično je bilo zbranih tudi nekaj manj
sredstev glede na leto 2011.
V letu 2012 je bilo v program Posvojitve na razdaljo vključenih 143 otrok iz Slovenije ter73
otrok iz Bosne in Hercegovine. Zbranih in izplačanih je bilo 43.978,80 EUR za slovenske
otroke, za otroke v Banjaluški škofiji pa 21.905,76 EUR.
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POMOČ ŠOLARJEM – DA BO KORAK V ŠOLO VESEL
Namen
Pomoč šolarjem iz socialno šibkih družin.
Cilj
Preprečevanje socialne izključenosti otrok, pri katerih je zaradi revščine ogrožen njihov
telesni socialni in čustveni razvoj.
Komu je program namenjen?
-

Šolarjem iz družin, ki pri karitas že prejemajo pomoč v hrani

-

Šolarjem iz družin, ki prejemajo DSP

-

Šolarjem iz družin kjer se starši soočajo z brezposelnostjo ter nizkimi ali neizplačanimi
plačami

-

Šolarjem iz enostarševskih družin ali družin z večjim številom otrok

-

Šolarjem, pri katerih šolska svetovalna služba ugotavlja, da njihovi učenci potrebujejo
pomoč

Izvajalec
Škofijska karitas Koper, ŽK, OK, DK
Vsebina
Akcija zbiranja zvezkov po šolah, ki se skupaj s kupljenimi zvezki in boni, s katerimi starši
kupijo potrebščine v knjigarnah ali plačajo potrebščine v šoli, v centrih karitas razdelijo
družinam otrok. Za otroke, kjer so ugotovljene večje potrebe se išče druge oblike pomoči
znotraj karitas (Posvojitev na razdaljo, učna pomoč in počitniški tabori. Ter posredna pomoč –
pomoč celotni družini s hrano, higienskimi potrebščinami, oblačili, obutvijo in drugimi
osebnimi predmeti).
Kraj izvajanja, odgovorni in urnik
Centri karitas Nova Gorica, Idrija, Ilirska Bistrica, Koper, Portorož, Izola, Sežana, Postojna,
Pivka, Tolmin, Bovec, Ajdovščina z dogovorjenim urnikom.
Kontaktne osebe
Jožica Ličen, voditeljica odbora za materialno pomoč ŠK, jozica.licen@rkc.si , odgovorni v
Centrih karitas, voditelji OK, DK , ŽK
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Financerji
FIHO, Akcije Karitas (Otroci nas potrebujejo, Pokloni zvezek) in razni darovalci
Utrinek
Ob nabavi zvezkov se z dobaviteljico vedno dogovorimo, da so njihove platnice čim bolj
različne, da se ne bi že v šoli videlo kdo od otrok je dobil zvezek na karitas. Naša sodelavka,
ki ji je pomoč otrokom še v posebno veselje, vedno pripravi dva kupa: enega za fante,
drugega za deklice. Morda se to zdi komu tratenje časa, toda otrokom, ki pridejo s starši to
veliko pomeni.
Tako je prišla tudi 8-letna Martina, ki živi na vasi, v napol dograjeni stanovanjski hiši z
mamo, očetom ter štirimi brati in dvema sestrama. Družina je velika, mama ne hodi v službo,
obdeluje vrt in njivo ter skrbi za družino, oče pa je zaposlen v gradbeništvu, kjer so dohodki
nizki, če sploh so. Živijo skromno, pred kratkim smo jim na Karitas poleg hrane in obleke
ponudili tudi rabljen računalnik. To je bil za sedem otrok velik praznik. Mamo in očeta je
skrbelo, ali bodo zmogli nakupiti vse šolske potrebščine, pa novo torbo, copate, in vse ostalo
kar vsak otrok potrebuje. Za tako veliko družino je to že prava naložba. Kakšen užitek je bilo
gledati Martino, ki je kar švigala med kupi zvezkov in si na glas govorila: »Ta bo za Tineta, ta
za Moniko, oh tega bo vesel Jure…« V enem zvezku je ostalo sporočilo 'neznanega prijatelja',
ki je sodeloval v akciji Pokloni zvezek na katerem je pisalo: »Ni pomemben zvezek,
pomembna sva ti in jaz in znanje, ki ga bova pridobila v šoli. Lepo te pozdravljam«.
V letu 2012
Porast števila brezposelnih je imelo za posledico vse večje povpraševanje po šolskih
potrebščinah za otroke iz socialno šibkih družin. Sodelavci po ŽK, DK, OK, predvsem pa v
Centrih karitas poznajo družine že iz naslova

pomoči v hrani, tako, da so bili na to

pripravljeni. Sodelavci ŽK pa so povabili še dodatne družine, pri katerih so zaznali stisko.
Štev.šolarjev

vsi
DK-OK

šolarji

družine

BONI

Znesek

Goriška

345

106

71

2.130

Idrija-Cerkno

100

80

88

2.640

Ilirska Bistrica

149

84

57

1.700

Istrska

397

237

85

2.540

Kraška

203

80

66

2.640

Postojna

231

126

128

2.650

Tolminska

415

220

161

3.000

Vipavska

372

255

215

5.220

2.212

1.188

871

22.520

Skupaj
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V akciji Pokloni zvezek so šole, ki so sodelovale v akciji, v naši škofiji zbrale 4.114 zvezkov
in drugih potrebščin.

Otroci in mladostniki
vrsta pomoči
šolske potrebščine
kosila, malice, obšol.dejav., prevozi
obdarovanja, druženja (Miklavž,
Božič)
obiski na domu ali v bolnici
letovanja in tabori
centri za mlade
učna pomoč soc. ogroženim
delavnice in podpora oratorijem
drugo
Otroci in mladostniki
Skupna vsota

Število
porabljena
prejemnikov
sredstva
2.113
5.490,98
202
5.017,85
2.440
111
141
87
13
183
52
5.342
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6.300,50
540,00
3.675,00
450,00
90,76
4.960,08
26.525,17

število
pomoči

otroci iz
neponovljivo
družin
štev. otrok
prej.pomoči

6
1.274
55
53
600
152
72
40
2.252

8

30

4.394
4.432

973
973

POMOČ OB NARAVNIH NESREČAH
Namen
Pomoč družinam in posameznikom ob naravnih nesrečah.
Cilj
Ljudem, ki jih prizadenejo naravne ali druge nesreče (neurje, potres, plaz, …) hočemo
pomagati, da si čim prej uredijo normalno življenje.
Komu je program namenjen
Prizadeti v naravnih nesrečah
Izvajalec
Škofijska karitas Koper, Dekanijske (Območne) karitas, Župnijske karitas
Vsebina
Pomoč ob naravnih nesrečah zagotavljamo s pomočjo pri reševanju stvari iz poškodovanih
objektov, pomočjo pri nastanitvi, psihosocialno pomočjo prizadetim (z delavnicami,…),
zagotovitvijo nujnih stvari za preživetje (obleka, hrana,…) ter pozneje s pomočjo pri obnovi s
sofinanciranjem obnove domov, pomočjo v materialu, ter vključitvijo v druge programe
pomoči Karitas.
V primeru večjih nesreč ŠK koordinira drugo pomoč (s strani SK, države, tujine ipd).
Poznejše faze pomoči izvaja ŠK, v prvem trenutku pa se angažirajo ŽK, ter DK, ki jih
koordinira ŠK.
Urnik in kraj izvajanja
Programi se izvajajo čez celo leto na ozemlju Koprske škofije
Kontaktne osebe
Ravnatelj Matej Kobal: matej.kobal@rkc.si, voditelji DK, ŽK na kraju, kjer se je nesreča
zgodila.
Financerji
Lastna sredstva ŠK – sklad za naravne nesreče, namensko zbrana sredstva, sredstva
pridobljena s strani drugih donatorjev (SK, vlada, tuje karitas, podjetja,…)
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Utrinek

V letu 2012
V letu 2012 so nas ponovno doletele poplave. Za odpravo posledic smo iz državnih sredstev
prejeli 37.800 EUR, ki smo ji razdelili med 28 prosilcev, odvisno od višine prijavljene škode
od 500 do 2.000 EUR. Naknadno smo iz akcije Stopimo skupaj prejeli še 10.000 EUR, ki so
bili razdeljeni med 6 družin. Vsa sredstva so se delila strogo namensko – v obliki naročilnic
za material potreben za obnovo oz. osnovne potrebe. Tudi zato vsa sredstva še niso bila
izkoriščena s strani oškodovancev v letu 2012.
V letu 2012 smo tudi nadaljevali s plačilom anuitet prizadetim v plazu v Logu pod
Mangartom.
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Pomoč tujini
POMOČ TUJINI
Namen
Razvojna in humanitarna pomoč manj razvitim deželam, državam, ki jih je prizadela vojna,
naravne nesreče ipd.
Cilj
Okrepiti partnerske Škofijske karitas in mrežo slovenskih (primorskih) misijonarjev pri
njihovem uresničevanju karitativnega poslanstva Cerkve.
Komu je program namenjen
Partnerske Škofijske karitas oz. slovenski misijonarji – kot nosilci pomoči ljudem v stiski v
njihovem okolju.
Izvajalec
Škofijska karitas Koper
Vsebina
Zbiranje in posredovanje materialnih sredstev in denarja partnerskih karitas in misijonarjem,
za uresničevanje njihovih karitativnih projektov. Preko partnerske mreže pomoč najbolj
potrebnim z enkratnimi pošiljkami pomoči ali s stalno pomočjo (posvojitev na razdaljo).
Pomoč

z

delovnimi

akcijami

v

tujini. Pomoč

pri

krepitvi

partnerskih

karitas

(usposabljanje,…)
Urnik in kraj izvajanja
Programi se izvajajo čez celo leto. Usmerjeni so predvsem na Škofijsko karitas Banja Luka
(BIH), ter slovenske misijonarje v Albaniji in Centralni Afriki.
Kontaktne osebe
Ravnatelj Matej Kobal: matej.kobal@rkc.si, namestnica ravnatelja Jožica Ličen:
jozica.licen@rkc.si,
Financerji
Lastna sredstva ŠK, namensko zbrana sredstva v posameznih akcijah
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Utrinek
»Dan smo preživeli v zidanju, prenašanju zidakov in malte – običajno delo na delovnem
taboru. Naša dva mojstra nista le zidala, temveč sta tudi spodbujala in svetovala dijakom, da
so tudi sami poprijeli za zidarsko žlico in spoznali nove veščine … Pri prekrivanju strehe
Josipu v vasi Šumari so strešniki potovali izpred hiše prek mnogih rok, vse do vrha strehe.
Gospodar, ki je prekril že mnogo streh, ni mogel zadrževati solz. Sledila je prava pojedina s
harmoniko. Poslušali in peli smo njihove in naše pesmi, tudi glasba lahko gradi mostove med
ljudmi. Vsak dan smo imeli sveto mašo, eno celo v župnijski cerkvi v Presnačah, ki stoji na
mestu med vojno porušene. Je pa tudi kraj mučeništva župnika in sestre redovnice, ki so ju v
župnišču takrat brutalno pretepli in zažgali. Še se bomo vračali med te preizkušene brate in
sestre, saj v delovnem taboru vedno več dobimo kot damo.«
V letu 2012
V februarju je bila realizirana pomoč 5.200 EUR, ki so jih v Dornberku zbrali za misijonarja
Danila Lisjaka, z nakupom gradbenega materiala in pomočjo treh prostovoljcev v Ugando.
V juliju je ŠK pomagala pri organizaciji prevoza kontejnerja Caritas Burundi. Material za
bolnišnico in otroke je bil namenjen misijonu, kjer deluje s. Vesna Hiti.
V postni akciji so se zbirala sredstva za Streho nad glavo. Zbrali smo 13.376,09 EUR. Na
delovnem taboru smo jih porabili 13.072,46. V juliju je 12 prostovoljcev, večinoma dijakov
(9) Škofijske gimnazije iz Vipave, ki so šli na delovni tabor na področje Banjaluške ŠK v 12.
delovnem taboru so do strehe nad glavo pomagali šestčlanski družini Josipa in Milanke
Bjelkanović iz Ivanjske, zaselka Šumari, pozidali nadstropje družini iz Presnač in prebelili
stanovanje starejši gospe iz Banja Luke.
V »Plamenu upanja« so v okviru Posvojitve na razdaljo 76 otrokom iz ŠK Banja Luka
veroučenci, družine ali posamezniki pomagali s 25 EUR mesečno. Lani je ta pomoč znašala
22.096 EUR.
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Programi pridobivanja sredstev
NAMENSKA POMOČ
Namen
Zbrati sredstva za izvajanje različnih programov Škofijske karitas. Darovalcem omogočiti, da
s simboličnim darom podprejo konkretne programe pomoči. Širiti krog darovalcev in s tem
senzibilirirati ljudi za različne stiske.
Cilj
Vključiti hočemo čim več darovalcev, da se zavežejo za stalno podporo konkretnemu
programu. Ob tem želimo zbrati sredstva za nemoteno delovanje naših programov.
Komu je program namenjen
Posamezniki in družine na ozemlju naše škofije.
Izvajalec
Škofijska karitas Koper
Vsebina
Posameznike ali družine vabimo, da se odločijo za mesečni dar najmanj 3 EUR za reševanje
točno določene stiske:: za pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom; starejšim,
bolnim in drugače prizadetim; otrokom in šolarjem; materam in otrokom v stiski;
brezdomcem, beguncem in tujcem ali pomoči v tujini.

Dar lahko darovalec nakazuje

mesečno, na tri mesece, dvakrat ali enkrat letno. Položnice se darovalcem pošlje enkrat letno,
navadno zraven še kratek pregled uporabe zbranih sredstev in zahvalo. Z dovoljenjem
darovalca uredimo nakazovanje preko trajnika.
Urnik in kraj izvajanja
Skozi vse leto na področju koprske škofije
Kontaktne osebe
Voditeljica odbora za materialno pomoč Jožica Ličen, GSM 041 429 713, jozica.licen@rkc.si
in Silva Fučka, GSM 031 281 175.
Financerji
Donacije posameznikov
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Utrinek
Ob koncu leta se vsem darovalcem zahvalimo, voščimo in prosimo, da ostanejo še v
naslednjem letu zvesti svojemu namenu pomoči. Zavedamo se, da je med darovalci tudi kdo,
ki ga je prizadela gospodarska kriza in bo morda poklical in rekel, da ne zmore več. Pridejo pa
tudi nazaj pisma, kjer piše, da se je naslovnik odselil ali umrl. Po praznikih je poklical gospod
in povedal, da je prišlo pismo za namensko pomoč, ki jo je plačevala njegova pokojna mama.
Sam tega programa ni poznal, zato je hotel vedeti nekaj več. Ko mu je sodelavka razložila za
kaj se gre je odločno rekel: »Če je moja mama plačevala po 3 EUR na mesec, bom v spomin
nanjo nadaljeval s plačevanjem tudi jaz, zato pošljite položnice na moje ime in po 10 EUR
mesečno.«…
V letu 2012
31.12.2012 je bilo vključenih 569 darovalcev (leto prej 578). Nekateri darovalci so umrli,
drugi so prenehali tudi zaradi slabšega materialnega stanja v družini. Razveseljivo je dejstvo,
da se novi darovalci odločijo za višji prispevek. 280 darovalcev je napisalo, da namen lahko
določimo sami. To govori, da nam zaupajo in so prepričani, da bomo njihov dar preudarno
uporabili. Znesek 3 EUR mesečno je za posameznika le simboličen dar, toda v letu 2012 je
bilo na ta način zbranih 17.334,74 EUR in uporabljenih po namenu. Ob novoletni zahvali in
kratkem sporočilu o programih pomoči Karitas smo poslali položnice: 65 jih plačuje mesečno,
131 štirikrat letno, 138 dvakrat letno, 150 enkrat letno, za trajnik pri banki se je odločilo 85
darovalcev; 27 jih plačuje več kot 36 EUR letno.

OK DK
Goriška
Idrija Cerkno
Ilirska Bistrica
Istrska
Kraška
Postojnska
Tolminska
Vipavska
Skupaj

darovalcev
125
51
42
83
42
56
53
118
569

Namen
Socialno ogrožene družine
in posamezniki
Starejši, bolni in drugače prizadeti
Otroci in šolarji
Matere in otroci v stiski
Begunci in tujci
Drugo
Odločite sami
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darovalcev
64
46
56
113
1
2
280

DAR ZA STISKO
Namen
Širiti kulturo darovanja in stalno opozarjati, da so med nami ljudje, ki pomoč potrebujejo in
dati možnost, da vsak daruje kolikor se je v srcu odločil.
Cilj
Biti znamenje in glas tistih, ki pomoč rabijo in zbrati hrano, higienske in šolske potrebščine
ali dar v denarju za socialno ogrožene družine in posameznike v lokalnem okolju.
Komu je program namenjen?
Vsem ljudem dobre volje
Izvajalec:
Sodelavci karitas na področju koprske škofije
Vsebina
Na javnih mestih, kot so banke in pošte so postavljene posode z napisom Dar za stisko in
znakom Karitas. Enak napis je na košaricah v trgovinah, kjer se skozi vse leto zbira hrana in
higienski material, pred začetkom šolskega leta pa tudi šolske potrebščine.
Za praznjenje košaric za hrano ali posod za denarne darove skrbijo sodelavci ŽK, DK, OK, ki
skrbijo za sodelovanje z zaposlenimi v poslovni enoti in prevoz v lokalni Center karitas oz. za
nakazilo zbranih sredstev na banko.
V nekaterih župnijah je že več let navada zbiranja hrane in kmečkih pridelkov, v zadnjem
času pa je to že ustaljena praksa, ki se začne z oznanilom, zbiranjem in dostavo v Centre
karitas, kjer se ob ostali hrani deli pomoči potrebnim.
Urnik in kraj izvajanja
Skozi vse leto na bankah, poštah, trgovinah in drugih krajih, kjer sprejemajo to pobudo, kakor
tudi po župnijah.
Kontaktne osebe
Voditelji OK, DK, ŽK v sodelovanju s ŠK, odbor za materialno pomoč jozica.licen@rkc.si ,
GSM 041 429 713.

84

Financerji
Donacije posameznikov
Utrinek
Košarice v trgovinah, predvsem Mercatorjevih, so bile pred leti redkost, v zadnjem času pa so
del poslovne politike trgovine. Zgodi se, da nas trgovka vpraša kaj najbolj potrebujemo, ker
jo ljudje to sprašujejo. Večja kot je gospodarska kriza, bolj polne so košarice. Nekateri starši
to izkoristijo tudi za vzgojo svojih otrok. Poznamo starše, ki svojim otrokom kupijo dve
čokoladi in jih vzpodbudijo, da v košarico dajo eno za 'uboge otroke' , še več je bilo takih
primerov pred začetkom šolskega leta. So pa tudi primeri ob katerih se človek nasmeje, saj
nekateri ljudje, kar sami zase presodijo, da potrebujejo pomoč; tako je neki fant trgovko
vprašal, če lahko iz košarice Karitas vzame zobno pasto, ker nima denarja za nakup….
V letu 2012
Podatki o zbranih sredstvih, so navedeni v poročilih OK, DK, ŽK v skupni številki zbranih
sredstev. Samo zbrane hrane v trgovinah v košaricah in po župnijah je bilo za 31 ton.
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UMETNIKI ZA KARITAS
Namen
S pomočjo umetnikov in vseh, ki pri tem sodelujejo, opozarjati na aktualne stiske, s katerimi
se pri Karitas v določenem letu srečujemo, obenem pa sporočati, da lahko prav vsak
prostovoljno daruje svoj talen, svoj čas in svoje zanje za ljudi v stiski.
Cilj
Organizacija kolonije in potovanje prodajnih razstav po Sloveniji in zamejstvu. Tako širšemu
občestvu približati umetnost, ki človeka plemeniti in dobrodelnost, ki ga bogati.
Komu je program namenjen
Slikarji in kiparji, galeristi, ljubitelji umetnosti, kupci
Vsebina
Na kolonija tretji teden v avgustu zberemo domače in tuje umetnike. Na 'dan odprtih vrat' se
udeležencem pridružijo tudi strokovni sodelavci in drugi darovalci, ki želijo svoj likovni zapis
darovati za ljudi v stiski. Sledijo prodajne razstave. Prva otvoritev je pred Tednom karitas na
dvorcu Zemono pri Vipavi, kjer se likovnim ustvarjalcem pridružijo še glasbeni umetniki.
Sledijo razstav v različnih galerijah doma in v tujini. Na njih poleg predstavitve del
predstavimo poslanstvo Karitas ter opozarjamo na stisko, ki je namen vsakokratne kolonije.
Neprodana dela so na stalnih razstavah ali plemenitijo prostore za katere so bila namenjena.
Sredstva zbrana s prodajo del se namenijo za namen, ki je bil napovedan ob razpisu kolonije.
Urnik in kraj izvajanja
Kolonija potek avgusta na Sinjem vrhu, potovanje razstav skozi vse leto.
Kontaktne osebe
Jožica Ličen, voditeljica projekta Umetniki za karitas , GSM 041 429 713, jozic.licen@rkc.si
Financerji
Škofijska karitas, občina Ajdovščina in drugi podporniki kolonije in razstav.
Utrinek
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Vsak umetniki ima svojo zgodbo, vsako likovno delo svoje sporočilo, vsak kupec svoj
namen. Največ zgodb slišimo v času kolonije, ko z Radiem Ognjišče snemamo oddajo
Pogovor o umetnosti in dobrodelnosti. Vedno slišimo, kako so umetniki senzibilni in čutijo z
ljudmi v stiski, slišimo pa tudi, da je marsikomu med njimi težko do vsakdanjega kruha. Kako
umetnost in dobrodelnost ne pozna meja je v enem od takih pogovorov povedal znan hrvaški
slikar. Na vprašanje kako vidi umetnost v domovini in pri nas je odgovoril: »Umetnost je
narejena za človeka, zato ne pozna meja!« Sama sem na številnih razstavah dodala:
»Dobrodelnost je tudi narejena za človeka, zato tudi ona ne pozna meja.«

V letu 2012
18. mednarodna likovna kolonija Umetniki za karitas je potekala na Sinjem vrhu nad
Ajdovščino od 13. do 17.8. pod geslom »Lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste
mi dali piti, nag sem bil in ste me oblekli…« V koloniji je sodelovala 12 slikarjev, pridružilo
se jim je 7 strokovnih sodelavcev, dva častna gosta in 60 darovalcev ob dnevu odprtih vrat.
Nastalo je 120 likovnih del z ocenjeno vrednostjo 30.000 EUR. Izkupiček prodanih del je
namenjen otrokom v stiski.
Prodajne razstave v letu 2012: Galerija Družina Ljubljana, Galerija Ars sacra Maribor,
Ankaran,

Peterlinova dvorana Trst, Mestna galerija Nazarje, Grand hotel Portorož,

Razstavišče Goriška Brda, Hotel Kanin Bovec, Župnijski dom Mengeš, Mestna knjižnica
Idrija, Mestna galerija Šoštanj, Dvorec Zemono pri Vipavi, Galerija Ars Gorica.
Stalne prodajne razstave: Kapucinski samostan Vipavski Križ, Občina Ajdovščina, Nova
KBM Ajdovščina, Galerija Družina Ljubljana, Karitas vipavske dekanije.
V letu 2012 je bilo prodanih 18 del iz leta 2011 in 34 del iz leta 2012.
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FINANČNO POROČILO ŠK ZA LETO 2012
STANJE NA SKLADIH NA DAN 31.12.2012
PRIHODKI
KARITAS
POSVOJITEV
BREZDOMCI
ZAGOV. OSV. JAVN. USPOS. SODELAV.
MATERINSKI DOM
SOČA
ZA UPANJE
OTROCI V AFRIKI
POMOČ OTROKOM
POPOLDAN NA CEST; V PIVKO
NAMENSKA POMOČ
DRUŽINE V STISKI
STARI, BOLN. INV.
ODVISNIKI
STREHA nad GLAVO
NARAV. NESREČE
UMET za KARITAS
PUST. ISKRICA 2012
BRKI ZA ŠOLARJE
SKUPAJ

160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

ODHODKI

41.164,56 11.065,68
65.602,95 65.876,56
58.477,95 61.163,76
5.353,82
5.353,82
16.899,42
6.003,67
4.850,00
4.210,68
6.200,00
2.695,10
5.853,08
5.261,16
44.801,86 43.657,10
29.162,37 29.162,37
17.334,74 17.334,74
191.493,37 142.029,52
21.045,67 21.865,95
7.475,77
7.475,77
13.842,31 13.310,07
55.545,11 15.265,10
12.081,00 17.536,34
68.866,00 13.736,08
501
486,08
649.216,24 466.154,81

Odhodki skladov 2012

Pri skladu Namenske pomoči je v tabeli prikazan celoten promet, ki pa ga nismo upoštevali
pri seštevku prometa, saj je ta sklad na koncu leta že razdeljen v skladu z nameni darovalcev.
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V letu 2012 smo zbrali skupaj 649.216,24 €, ki smo jih prejeli iz različnih virov in sicer:
1. FIHO – Fundacija humanitarnih in invalidskih organizacij - dodeljena sredstva v letu
2011 za programe in delovanje v višini 139.090,81 €.
POMOČ DRUŽINAM
POMOČ STAREJŠIM, BOLNIM INVALIDNIM
POMOČ OTROKOM
POMOČ ODVISNIKOM
POMOČ BREZDOMCEM
ZAGOVORNIŠTVO, OSVEŠČANJE JAVNOSTI USPOSABLJANJE SODELAVCEV
DELOVANJE KARITAS
SKUPAJ

64.756,37 €
10.988,37 €
18.143,31 €
7.275,77 €
4.667,59 €
5.253,82 €
28.005,58 €
139.090,81 €

2. MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je sofinanciralo naslednje
programe v skupni vrednosti 59.058,72 €.
POPOLDNE NA CESTI; V PIVKO
POMOČ BREZDOMCEM
SKUPAJ

16.460,68 €
42.598,04 €
59.058,72 €

3. LOKALNE SKUPNOSTI – Mestna občina Koper in Nova Gorica ter občine: Kanal ob
Soči, , Izola, Piran, Pivka, Miren-Kostanjevica, Bovec in Šempeter Vrtojba so za programe in
za usposabljanje sodelavcev Karitas odobrili in nakazali sredstva v višini 11.150,00 €.
POMOČ DRUŽINAM
ZAGOVOR.,OSVEŠČ. JAVNOSTI
POMOČ BREZDOMCEM
POMOČ STARIM, BOLNIM
UMETNIKI ZA KARITAS
SKUPAJ

2.450,00 €
100,00 €
6.450,00 €
1.000,00 €
1.150,00 €
11.150,00 €

4. SLOVENSKA KARITAS je na račun ŠK Koper nakazala skupaj 188.950,00 € in sicer :
KLIC DOBROTE
OTROCI NAS POTREBUJEJO
ZA UPANJE
NE POZABIMO
POMAGAJMO PREŽIVETI
DONACIJE IZ DOHODNINE
POPLAVE R SLOVENIJA
POPLAVE 2012

50.400,00 €
19.800,00 €
6.200,00 €
11.000,00 €
26.250,00 €
22.500,00 €
37.800,00 €
5.000,00 €
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STOPIMO SKUPAJ
SKUPAJ

10.000,00 €
188.950,00 €

5. ŠKOFIJSKA KARITAS KOPER je vsa ostala sredstva – 232.858,12 €- je ŠKOFIJSKA
KARITAS KOPER zbrala v akcijah (Posvojitev na razdaljo, Namenska pomoč, Streha nad
glavo, Korak v šolo, prodaja slik likovne kolonije Umetniki za Karitas, otroci v Afriki,
Sobotna pustna iskrica 2012), z nabirkami župnij, z darovi dobrotnikov, darovi donatorjev,
donacij iz dohodnine, prispevki uporabnic Materinskega doma in prispevki za nočitve v Soči.
V letu 2012 se je torej na vseh skladih Škofijske karitas zbralo za 649.216,24 € sredstev. Iz
leta 2011 se je preneslo ostanek sredstev na dan 31.12. v višini 448.046,22 €; odhodkov je
bilo za 466.154,81 € in stanje vseh denarnih sredstev na dan 31.12.2011 je 631.107,65 €.
Vsa denarna sredstva so bila porabljena namensko, glede na prijavljene programe na javnih
razpisih pri FIHO, MDDSZ IN LOKALNIH SKUPNOSTI, glede na namen zbiranja
posameznih akcij ter glede na namen darovalcev.
Iz prihodkov namenjenih delovanju Škofijske karitas (FIHO, sredstva donatorjev, obresti,…)
se pokrivajo tudi stroški delovanja Škofijske karitas. V letu 2012 so ti stroški
61.689,24 €.
Stroški delovanja Karitas 2012
Elektr. Energija

643,83

Str.pisar.mat. in str. Literature

3.560,42

Drobni inventar

251,95

Str.stor. pri oprav. dejav.

6.503,04

Str.stor. pri vzdržev.

9.876,19

Povr.str. zaposlencem

5.520,22

Plač.promet ter zav.premije

2.957,45

Str. Reklame in reprezentance

1.230,63

Stroški drugih storitev

168,87

Str.int. in oseb.storitev

3.849,60

Amortizacija OS

511,27

OD zap. z dajatvam

24.216,51

Str.stor.fizičnih oseb

2.082,74

SKUPAJ

61.689,24

Poročilo pripravila Ljudmila Č. Boltar
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znašali

Finančni viri za delovanje ŠK 2012
FIHO
22%

ŠK Koper
38%

MDDSZ
9%
SK
29%

Lokalne s
2%

Viri za delovanje ŠK s hrano EU
MDDSZ
5%
Lokalne s
1%
SK
16%

FIHO
11%
EU hrana
46%

ŠK Koper
21%
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Vrednost prostovoljskega dela

FIHO
6%
MDDSZ Lokalne s
3%
SK 1%
8%
ŠK Koper
11%

Prostovoljno
delo
47%
EU hrana
24%
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POROČILO O DELOVANJU
ŽUPNIJSKIH, DEKANIJSKIH IN OBMOČNIH KARITAS
V LETU 2012
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GORIŠKA OBMOČNA KARITAS (dekaniji Nova Gorica in Šempeter)
GORIŠKA OK
PRIHODKI

Skupaj PRIHODKI
IZDATKI
DELOVANJE

Skupaj DELOVANJE
PROGRAMI

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

DK
8.766,35
1.852,70

1.975,00
1.300,00
576,35
5.846,99
20.317,39

stroški poslovanja
investicije in vzdrževanje
stroški dobro. akcij, koncertov

2.281,21
1.285,33
3.566,54
8.093,81

pomoč družinam
pomoč starejšim
pomoč posameznikom
pomoč otrokom
pomoč drugim Karitas
pomoč tujini
drugo

1.043,98
952,42
500,00
1.500,00
12.090,21
15.656,75
4.660,64

Skupaj PROGRAMI
Skupaj IZDATKI
Saldo 31.12.2012

ŽK
32.713,55
15.870,33

Skupaj
41.479,90
17.723,03

500,00
6.683,72
7.223,36
15.702,66
1.810,42
80.504,04

500,00
8.658,72
8.523,36
16.279,01
5.846,99
1.810,42
100.821,43

990,98
345,00
110,45
1.446,43
13.181,62
5.787,39
3.888,09
6.164,99
13.202,64
750,00
2.797,38
45.772,11
47.218,54
33.285,50

3.272,19
1.630,33
110,45
5.012,97
21.275,43
5.787,39
4.932,07
7.117,41
13.702,64
750,00
4.297,38
57.862,32
62.875,29
37.946,14

Goriška OK deluje na področju celotnega Goriškega pastoralnega območje, ŽK oz.
MŽK je ustanovljena v 38 župnijah. OK povezuje 249 stalnih in 177 občasnih
prostovoljcev, ki so v letu 2012 opravili 16.262 ur prostovoljnega dela. Na podlagi
Zakona o prostovoljstvu je vrednost opravljenega prostovoljnega dela 165.092 EUR.
Srečanj OK je bilo 9, ŽK oz. MŽK pa 185. Organizirano z objavljenimi uradnimi urami imajo
tri Centre karitas oz. razdelilna mesta: Nova Gorica, Grgar (začasno v popravilu) in Solkan.
Pomoč ljudem v različnih stiskah je tekla preko ŽK, MŽK in GOK. Poleg razgovorov ob
konkretni pomoči je bilo opravljenih še 293 laičnih svetovanj.
Pomoč družinam in posameznikom: pomoč v hrani je prejemalo 431 družin in 202
posameznika. V Centru karitas v Novi Gorici je bilo pripravljenih 2.346 paketov za 3.843
oseb. V Centru karitas v Solkanu je 340 družin in posameznikov prejemalo oblačila in
obutev, pohištvo je prejelo15 družin.
Za redno izvajanje materialne pomoči je ŠK nabavila 6.911 kg hrane, hrane EU je bilo v
treh dobavah 49.050 kg/l, iz lastnih sredstev so kupili 4.740 kg, darovane in zbrane hrane v
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košaricah po trgovinah in župnijah je bilo 3.085 kg . Skupna teža razdeljene hrane in
higienskih potrebščin je bila 63.786 kg/l, maloprodajna oz. ocenjena vrednost je 81.646 EUR.
Finančno pomoč pri plačilu položnic je iz sklada ŠK prejelo 71 družin in posameznikov v
znesku 13.177 EUR, iz sredstev DK in ŽK so namenili še dodatnih 19.032 EUR.
Pomoč otrokom: v Posvojitev na razdaljo je vključenih 21 otrok. 345 šolarjev je prejelo
šolske potrebščine in za 2.130 EUR bonov, poleg tega so DK in ŽK namenile za pomoč
otrokom še dodatnih 7.117 EUR. V različne programe pomoči je bilo na Goriškem vključenih
1.130 otrok.
Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se vidi iz vseh ŽK: pred prazniki so opravili 1.714
obiskov po domovih in 1.057 obiskov v bolnišnici in domovih za ostarele. Srečanj po
župnijah se je udeležilo 1.014 starejših, romanj pa 117. Za izpeljavo vseh programov so
porabili 5.787 EUR.
Ostale dejavnosti: redno spremljanje in ozaveščanje o novih oblikah stisk po župnijah in v
družbi ter sodelovanje z vladnimi in nevladnimi institucijami pri pomoči, kar se je še posebej
odrazilo ob poplavah.

Utrinek iz pisma voditeljice: Spodnjo vipavsko dolino so po dveh letih ponovno prizadele
močne poplave, ki so prizadele večinoma iste družine. Najhujše je bilo ob spodnjem toku
Vipave in njenih pritokih v Renčah, Bukovici, Biljah in Mirnu, prizaneslo pa ni niti Šempetru,
Vrtojbi in Vogrskemu in seveda krajem ob Soči, v Kanalu in Desklah.
Sodelavci ŽK so obiskali prizadete takoj, ko so razmere dopuščale, nato pa smo GOK s
svojim članom v komisijah po občinah, skupaj z RK, pregledali prijave in razdelili 37.800
EUR denarne pomoči 28 prosilcem. Naknadno smo prejeli še 10.000 EUR, kar bomo razdelili
med prosilce, ki niso prijavili škode v prvem roku.
Prejemniki so bili za pomoč zelo hvaležni in kar se mi zdi posebej potrebno zapisati je, da
smo od marsikoga slišali stavek: » Saj pri nas ni tako hudo, dajte raje na Štajersko, tam je
hujše in bolj potrebujejo«.
Ko to slišiš v prostorih, kjer voda segala več kot meter visoko, kjer predmeti plavajo v blatu,
ki s seboj nosi marsikaj in vidiš razdejanje naravne sile, ki ji ne človek, ne sodobna tehnika
nista kos, se ti milo stori in obenem z vero v dobro, ki premaga zlo, zreš v prihodnost.
Marija Mlinar, voditeljica GOK
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DEKANIJSKA KARITAS IDRIJA – CERKNO
DK IDRIJA CERKNO
PRIHODKI

Skupaj PRIHODKI
IZDATKI
DELOVANJE

Skupaj DELOVANJE
PROGRAMI

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

DK
3.877,49
3.900,00

415,40
0,52
8.193,41

stroški poslovanja
investicije in vzdrževanje
stroški dobro. akcij, koncertov
pomoč družinam
pomoč starejšim
pomoč posameznikom
pomoč otrokom
pomoč drugim Karitas
pomoč tujini
drugo

ŽK
7.003,65
945,00

Skupaj
10.881,14
4.845,00

1.993,64
1.728,65
3.744,87
334,20
15.750,01

1.993,64
1.728,65
3.744,87
415,40
334,72
23.943,42

1.434,55

183,39

1.617,94

1.434,55
3.457,70
470,00
235,00

183,39
2.777,69
1.528,91
1.164,29
2.655,69

1.617,94
6.235,39
1.998,91
1.399,29
2.655,69
2.217,61

309,14
8.435,72
8.619,11
7.130,90

309,14
14.816,03
16.433,97
7.509,45

2.217,61

Skupaj PROGRAMI
Skupaj IZDATKI
Saldo 31.12.2012

6.380,31
7.814,86
378,55

DK Idrija - Cerkno deluje na področju celotne dekanije, ŽK oz. MŽK je ustanovljena v
12 župnijah dekanije Idrija Cerkno. DK povezuje 110 stalnih in 90 občasnih
prostovoljcev, ki so v letu 2012 opravili 4.406 ur prostovoljnega dela. Na podlagi
Zakona o prostovoljstvu je vrednost opravljenega prostovoljnega dela 45.539 EUR.
Srečanj DK je bilo 8, ŽK oz. MŽK pa 47. Organizirano z objavljenimi uradnimi urami imajo
Center karitas oz. razdelilno mesto v Idriji.
Pomoč ljudem v različnih stiskah je tekla preko ŽK, MŽK in DK.
Pomoč družinam in posameznikom: pomoč v hrani je prejemalo 298 družin in 69
posameznikov. V Centru karitas v Idriji je bilo pripravljenih 1.038 paketov za 1.044 oseb; 18
družin je prejemalo oblačila in obutev; 5 pa pohištvo.
Za redno izvajanje materialne pomoči je ŠK nabavila 2.113 kg hrane, hrane EU je bilo v
treh dobavah 18.510 kg/l, iz lastnih sredstev so kupili 3.200 kg, darovane in zbrane hrane v
košaricah po trgovinah in župnijah je bilo 300 kg . Skupna teža razdeljene hrane in higienskih
potrebščin je bila 24.123 kg/l, maloprodajna oz. ocenjena vrednost je 30.877 EUR.
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Finančno pomoč pri plačilu položnic iz sklada ŠK so prejele 3 družine v znesku 855 EUR,
iz sredstev DK in ŽK so namenili še dodatnih 7.634 EUR.
Pomoč otrokom: v Posvojitev na razdaljo je vključenih 7 otrok. 115 šolarjev je prejelo
šolske potrebščine in za 2.640 EUR bonov, poleg tega so DK in ŽK namenile za pomoč
otrokom še dodatnih 2.655 EUR.
Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se vidi iz vseh ŽK: pred prazniki so opravili 302
obiska po domovih in 434 obiskov v bolnišnici in domovih za ostarele. Srečanj po župnijah
se je udeležilo 191 starejših. Za izpeljavo vseh programov so porabili 1.998 EUR.
Ostale dejavnosti: redno spremljanje in ozaveščanje o novih oblikah stisk po župnijah in v
družbi ter sodelovanje z vladnimi in nevladnimi institucijami pri pomoči.
Utrinek iz pisma voditelja: V dekaniji Idrija-Cerkno v letu 2012 ni bilo posebnih dogodkov, ki bi
vplivali na stiske in potrebe po pomoči. Opaža pa se vpliv odpuščanja delavcev, ki so bili zaposleni v
Občini Logatec, posebno župniji Zavratec in Godovič. Še vedno pa vidimo, da se pojavljajo največje
stiske v neurejenih družinah (ločitve, ločena življenja).Vedno bolj se pojavljajo potrebe po plačilu
položnic. Za hrano še nekako zmorejo, položnice pa se kopičijo.
Za leto 2013 upamo, da se stanje ne bo bistveno poslabšalo, posebno če bodo vodilne firme ostajale
tako uspešne kot so sedaj, razen v ETI Cerkno pa se stanje slabša, tu so zaposleni večinoma iz Občine
Cerkno in lahko pričakujemo večje stiske. Z lepimi pozdravi!
Alojz Rupnik, voditelj Dekanijske Karitas
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DEKANIJSKA KARITAS ILIRSKA BISTRICA
DK ILIRSKA BISTRICA
PRIHODKI

Skupaj PRIHODKI
IZDATKI
DELOVANJE

Skupaj DELOVANJE
PROGRAMI

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

DK
5.870,76
1.963,00

ŽK
138,27
202,93

Skupaj
6.009,03
2.165,93

381,08
2.073,00

112,00
175,13
362,82

112,00
556,21
2.435,82

66,47
10.354,31

87,60
1.078,75

154,07
11.433,06

stroški poslovanja
investicije in vzdrževanje
stroški dobro. akcij, koncertov

155,30
18,89

28,62
30,00
50,00
108,62
190,00
260,00
317,14
72,00

183,92
48,89
50,00
282,81
1.274,44
1.089,55
109,34
1.097,14
72,00

839,14
947,76
130,99

3.642,47
3.925,28
7.507,78

174,19
1.084,44
829,55
109,34
780,00

pomoč družinam
pomoč starejšim
pomoč posameznikom
pomoč otrokom
pomoč drugim Karitas
pomoč tujini
drugo

Skupaj PROGRAMI
Skupaj IZDATKI
Saldo 31.12.2012

2.803,33
2.977,52
7.376,79

DK Ilirska Bistrica deluje na področju celotne dekanije, ŽK oz. MŽK je ustanovljena v
6 župnijah. DK povezuje 80 stalnih in 250 občasnih prostovoljcev, ki so v letu 2012
opravili 7.750 ur prostovoljnega dela. Na podlagi Zakona o prostovoljstvu je vrednost
opravljenega prostovoljnega dela 78.520 EUR.
Srečanj DK je bilo 8, ŽK, MŽK pa 13. Organizirano, z objavljenimi uradnimi urami, imajo
Center karitas oz. razdelilno mesto v Ilirski Bistrici..
Pomoč ljudem v različnih stiskah je tekla preko ŽK, MŽK in DK. Poleg razgovorov ob
konkretni pomoči je bilo opravljenih še 368 laičnih svetovanj.
Pomoč družinam in posameznikom: pomoč v hrani je prejemalo 348 družin in 106
posameznikov. V Centru karitas v Ilirski Bistrici je bilo pripravljenih 964 paketov za 1.044
oseb; 5 družin je prejelo pohištvo.
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Za redno izvajanje materialne pomoči je ŠK nabavila 4.020 kg hrane, hrane EU je bilo v
treh dobavah 22.260 kg/l, darovane in zbrane hrane v košaricah po trgovinah in župnijah je
bilo 375 kg. Skupna teža razdeljene hrane in higienskih potrebščin je bila 26.655 kg/l,
maloprodajna oz. ocenjena vrednost je 34.118 EUR.
Finančne pomoči pri plačilu položnic je iz skladov ŠK niso predlagali, so pa iz lastnih dali
pomoč v znesku 1.383 EUR.
Pomoč otrokom: v Posvojitev na razdaljo je vključenih 6 otrok. 149 šolarjev je prejelo
šolske potrebščine in za 1.700 EUR bonov, poleg tega so DK in ŽK namenile za pomoč
otrokom še dodatnih 1.097 EUR. V različne programe pomoči je bilo vključenih 228 otrok.
Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se vidi iz vseh ŽK: pred prazniki so opravili 872
obiskov po domovih in 496 obiskov v domovih za ostarele. Srečanj po župnijah se je
udeležilo 259 starejših. Za izpeljavo vseh programov so porabili 1.089 EUR.
Ostale dejavnosti: redno spremljanje in ozaveščanje o novih oblikah stisk po župnijah in v
družbi ter sodelovanje z vladnimi in nevladnimi institucijami. Redno se dogaja Popoldne v
Trnovem in Medgeneracijski center v Ilirski Bistrici
Utrinek iz pisma voditeljice: Delovanje naše Karitas postaja enolično. Hvala Bogu nimamo
večjih nesreč, tudi odpuščanja so se nas izognila oziroma smo jih doživljali že pred leti.
Sodelavci smo vedno isti, vsi že poznamo in izvajamo utečene dejavnosti. Vsem se nam malo
že poznajo leta, tista naša in leta dela v Karitas. Manjka nam novih idej za delo v Karitas.
Pomladijo in poživijo nas mesečna medgeneracijska druženja v našem domu. Zadovoljstvo in
hvaležnost starejših nam daje novih moči in vzpodbude za nadaljevanje karitativnega dela.
Božidara Česnik, voditeljica DK Ilirska Bistrica
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ISTRSKA OBMOČNA KARITAS (dekanija Dekani in Koper)
ISTRSKA OK
PRIHODKI

Skupaj PRIHODKI
IZDATKI
DELOVANJE

Skupaj DELOVANJE
PROGRAMI

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

DK
2.558,73

stroški poslovanja
investicije in vzdrževanje
stroški dobro. akcij, koncertov
pomoč družinam
pomoč starejšim
pomoč posameznikom
pomoč otrokom
pomoč drugim Karitas
pomoč tujini
drugo

Skupaj PROGRAMI
Skupaj IZDATKI
Saldo 31.12.2012

ŽK
13.871,84

Skupaj
16.430,57

4.052,51
15.150,75

5.323,76
6.437,34
12.106,92
260,00
632,48
38.632,34

1.550,00
5.323,76
8.883,33
16.650,44
260,00
4.684,99
53.783,09

2.926,91

56,39

2.983,30

2.926,91
702,54
500,01
1.220,00
140,00
3.022,27

36,05
92,44
5.458,83
1.768,49
614,33
5.341,23
8.279,13

36,05
3.019,35
6.161,37
2.268,50
1.834,33
5.481,23
11.301,40

4.635,00
10.219,82
13.146,73
2.004,02

352,00
21.814,01
21.906,45
16.725,89

4.987,00
32.033,83
35.053,18
18.729,91

1.550,00
2.445,99
4.543,52

Istrska območna Karitas deluje na področju celotnega Istrskega pastoralnega območje,
ŽK oz. MŽK je ustanovljena v 25 župnijah. OK povezuje 138 stalnih in 142 občasnih
prostovoljcev, ki so v letu 2012 opravili 11.762 ur prostovoljnega dela. Na podlagi
Zakona o prostovoljstvu je vrednost opravljenega prostovoljnega dela 119.247 EUR.
Srečanj OK je bilo 4, ŽK oz. MŽK pa 115. Organizirano, z objavljenimi uradnimi urami
imajo tri Centre karitas oz. razdelilna mesta: Koper, Portorož in Izola.
Pomoč ljudem v različnih stiskah je tekla preko ŽK, MŽK in IOK. Poleg razgovorov ob
konkretni pomoči je bilo opravljenih še 49 laičnih svetovanj.
Pomoč družinam in posameznikom: pomoč v hrani je prejemalo 757 družin in 512
posameznikov. V Centrih karitas v Kopru, Portorožu in Izoli je bilo pripravljenih 3.874
paketov za 2.096 oseb. Oblačila in obutev je prejemalo 1.150 družin; 127 pa pohištvo.
Za redno izvajanje materialne pomoči je ŠK nabavila 12.380 kg hrane, hrane EU je bilo v
treh dobavah 69.420 kg/l, iz lastnih sredstev so kupili 900 kg, darovane in zbrane hrane v
košaricah po trgovinah in župnijah je bilo 1.800 kg . Skupna teža razdeljene hrane in
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higienskih potrebščin je bila 84.500 kg/l, maloprodajna oz. ocenjena vrednost je 108.160
EUR.
Finančno pomoč pri plačilu položnic je iz sklada ŠK prejelo 50 družin oz. posameznikov v
znesku 10.274 EUR, iz sredstev DK in ŽK so namenili še dodatnih 7.734 EUR.
Pomoč otrokom: v Posvojitev na razdaljo je vključenih 12 otrok. 397 šolarjev je prejelo
šolske potrebščine in za 2.540 EUR bonov, poleg tega so DK in ŽK namenile za pomoč
otrokom še dodatnih 5.481 EUR. V različne programe pomoči je bilo v Istri vključenih 1.029
otrok.
Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se vidi iz vseh ŽK: pred prazniki so opravili 603
obiske po domovih in 1.327 obiskov v bolnišnici in domovih za ostarele. Srečanj po
župnijah se je udeležilo 382 starejših, romanj pa 56. Za izpeljavo vseh programov so porabili
2.267 EUR.
Ostale dejavnosti: redno spremljanje in ozaveščanje o novih oblikah stisk po župnijah in v
družbi ter sodelovanje z vladnimi in nevladnimi institucijami pri pomoči, kakor tudi pri
programih Karitas v Bertokih. .

Utrinek iz pisma voditeljice: naša Območna karitas je bila v letu 2012 zaznamovana z
žalostno izkušnjo izgube dveh dolgoletnih, prizadevnih prostovoljk Karitas. Pogrešamo jih.
Prizadevali si bomo pridobiti nove sodelavce, saj je dela vedno več. Prihajajo novi prosilci,
ki nam povedo žalostne zgodbe: odpuščanje z delovnih mest, izostajajo izplačila
zasluženega. Upamo, da se bodo v 2013 razmere vsaj nekoliko izboljšale in bodo naši
prosilci lahko dostojno preživljali svoje družine.
Pavla Brec, voditeljica IOK
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KRAŠKA DEKANIJSKA KARITAS
KRAŠKA DK
PRIHODKI

Skupaj PRIHODKI
IZDATKI
DELOVANJE

Skupaj DELOVANJE
PROGRAMI

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

stroški poslovanja
investicije in vzdrževanje
stroški dobro. akcij, koncertov
pomoč družinam
pomoč starejšim
pomoč posameznikom
pomoč otrokom
pomoč drugim Karitas
pomoč tujini
drugo

Skupaj PROGRAMI
Skupaj IZDATKI
Saldo 31.12.2012

DK
27.179,72
2.028,67

ŽK
5.863,83
229,30

Skupaj
33.043,55
2.257,97

2.100,00
1.371,50
1.075,04
1.617,42

2.326,61
841,16
4.917,23

2.100,00
3.698,11
1.916,20
6.534,65

35.372,35

14.178,13

49.550,48

100,00
2.886,33
8,00
2.994,33
4.797,11
479,22
580,94
1.286,33
420,00

12,00
49,40
61,40
1.851,96
454,83
21,30
1.142,16
1.743,09

112,00
2.886,33
57,40
3.055,73
6.649,07
934,05
602,24
2.428,49
2.163,09

954,51
6.167,85
6.229,25
7.948,88

954,51
13.731,45
16.787,18
32.763,30

7.563,60
10.557,93
24.814,42

Kraška dekanijska Karitas deluje na področju celotne Kraške dekanije, ŽK oz. MŽK je
ustanovljena v 28 župnijah. DK povezuje 166 stalnih in 60 občasnih prostovoljcev, ki so
v letu 2012 opravili 4.588 ur prostovoljnega dela. Na podlagi Zakona o prostovoljstvu je
vrednost opravljenega prostovoljnega dela 44.340 EUR.
Srečanj DK je bilo 7, ŽK oz. MŽK pa 29. Organizirano, z objavljenimi uradnimi urami, imajo
Center karitas oz. razdelilno mesto v Sežani.
Pomoč ljudem v različnih stiskah je tekla preko ŽK, MŽK in DK. Poleg razgovorov ob
konkretni pomoči je bilo opravljenih še 87 laičnih svetovanj.
Pomoč družinam in posameznikom: pomoč v hrani je prejemalo 240 družin in 126
posameznikov. V Centru karitas v Sežani je bilo pripravljenih 1.010 paketov za 513 oseb.;
480 družin je prejemalo oblačila in obutev; 28 pa pohištvo.
Za redno izvajanje materialne pomoči je ŠK nabavila 3.878 kg hrane, hrane EU je bilo v
treh dobavah 19.950 kg/l, iz lastnih sredstev so kupili 1.130 kg, darovane in zbrane hrane v
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košaricah po trgovinah in župnijah je bilo 870 kg . Skupna teža razdeljene hrane in higienskih
potrebščin je bila 25.828 kg/l, maloprodajna oz. ocenjena vrednost je 33.060 EUR.
Finančno pomoč pri plačilu položnic sta iz sklada ŠK prejele 2 družini v znesku 600 EUR,
iz sredstev DK in ŽK so namenili še dodatnih 3.197 EUR.
Pomoč otrokom: v Posvojitev na razdaljo je vključenih 5 otrok. 203 šolarji so prejeli šolske
potrebščine in za 2.640 EUR bonov, poleg tega so ŽK in DK namenile za pomoč otrokom še
dodatnih 2.428 EUR. V različne programe pomoči je bilo na Krasu vključenih 365 otrok.
Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se vidi iz vseh ŽK: pred prazniki so opravili 50
obiskov po domovih in 617 obiskov v bolnišnici in domovih za ostarele. Srečanj po župnijah
se je udeležilo 98 starejših, romanj pa 139. Za izpeljavo vseh programov so porabili 934 EUR.
Ostale dejavnosti: redno spremljanje in ozaveščanje o novih oblikah stisk po župnijah in v
družbi ter sodelovanje z vladnimi in nevladnimi institucijami pri pomoči, kar se je še posebej
ob stečaju podjetij.

Utrinek iz pisma voditelja: KDK deluje na področju Krasa in Brkinov, od Vojščice do Slivja.
V letu 2012 nas je zaznamovala poglabljajoča kriza v gospodarstvu in s tem stečaj Kraškega zidarja
nadaljevanje agonije delavcev Gratima. Za delavce Kraškega zidarja smo dobro poskrbeli in sedaj se
zadeve že umirjajo, opažamo povečano povpraševanje za plačilo položnic , kar tudi naredimo, če je
upravičeno. Zaradi novega načina vodenja in obdelave podatkov je sedaj veliko lažje identificirati
tiste ki so pri nas iz nuje in tiste ki so želeli pomoč "na besedo" brez potrebnih dokazil. Sedaj se slednji
praktično več ne pojavljajo kot prosilci pomoči. Hrane EU je bilo v letu 2012 zadosti, zaradi strukture
naših prejemnikov nam ostajajo testenine in riž ker nekateri tega enostavno ne želijo vzeti. Lep
pozdrav v upanju da bo burja razgnala te težke oblake.
Leo Ban, voditelj Kraške DK
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POSTOJNSKA DEKANIJSKA KARITAS

POSTOJNSKA DK
PRIHODKI

Skupaj PRIHODKI
IZDATKI
DELOVANJE

Skupaj DELOVANJE
PROGRAMI

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

DK
87,16

732,29

819,45
stroški poslovanja
investicije in vzdrževanje
stroški dobro. akcij, koncertov
pomoč družinam
pomoč starejšim
pomoč posameznikom
pomoč otrokom
pomoč drugim Karitas
pomoč tujini
drugo

Skupaj PROGRAMI
Skupaj IZDATKI
Saldo 31.12.2012

110,00
250,00
100,00

460,00
460,00
359,45

ŽK
12.124,59
15.626,85

Skupaj
12.211,75
15.626,85

1.653,70
3.304,00
3.331,81
2.085,00
7,00
38.132,95

1.653,70
4.036,29
3.331,81
2.085,00
7,00
38.952,40

6.467,02
1.519,00
32,06
8.018,08
4.952,92
3.244,33
2.494,00
2.906,83
737,78
111,07
1.089,38
15.536,31
23.554,39
14.578,56

6.467,02
1.519,00
32,06
8.018,08
5.062,92
3.494,33
2.494,00
3.006,83
737,78
111,07
1.089,38
15.996,31
24.014,39
14.938,01

Postojnska dekanijska Karitas deluje na področju celotne Postojnske dekanije. ŽK oz.
MŽK je ustanovljena v 11 župnijah. DK povezuje 110 stalnih in 44 občasnih
prostovoljcev, ki so v letu 2012 opravili 22.541 ur prostovoljnega dela. Na podlagi
Zakona o prostovoljstvu je vrednost opravljenega prostovoljnega dela 199.285 EUR.
Srečanj DK je bilo 6, ŽK oz. MŽK pa 62. Organizirano, z objavljenimi uradnimi urami imajo
dva Centra karitas oz. razdelilni mesti: Pivka in Postojna.
Pomoč ljudem v različnih stiskah je tekla preko ŽK, MŽK in DK. Poleg razgovorov ob
konkretni pomoči je bilo opravljenih še 265 laičnih svetovanj.
Pomoč družinam in posameznikom: pomoč v hrani je prejemalo 556 družin in 154
posameznikov. V Centru karitas v Postojni in Pivki je bil pripravljen 4.301 paket za 1.129
oseb. Oblačila in obutev je prejemalo 873 družin; 28 pa pohištvo.
Za redno izvajanje materialne pomoči je ŠK nabavila 7.343 kg hrane, hrane EU je bilo v
treh dobavah 47.760 kg/l, iz lastnih sredstev so kupili 1.220 kg, darovane in zbrane hrane v
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košaricah po trgovinah in župnijah je bilo 10.519 kg . Skupna teža razdeljene hrane in
higienskih potrebščin je bila 66.842 kg/l, maloprodajna oz. ocenjena vrednost je 85.557 EUR.
Finančno pomoč pri plačilu položnic so iz sklada ŠK prejele 4 družine v znesku 812 EUR,
iz sredstev DK in ŽK so namenili še dodatnih 3.721 EUR.
Pomoč otrokom: v Posvojitev na razdaljo je vključenih 22 otrok. 231 šolarjev je prejelo
šolske potrebščine in za 2.560 EUR bonov, poleg tega so DK in ŽK namenile za pomoč
otrokom še dodatnih 3.006 EUR. V različne programe pomoči je bilo na Postojnskem
vključenih 653 otrok.
Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se vidi iz vseh ŽK: pred prazniki so opravili 415
obiskov po domovih in 307 obiskov v domovih za ostarele. Srečanj po župnijah se je
udeležilo 216 starejših. Za izpeljavo vseh programov so porabili 3.494 EUR.
Ostale dejavnosti: redno spremljanje in ozaveščanje o novih oblikah stisk po župnijah in v
družbi ter sodelovanje z vladnimi in nevladnimi institucijami pri pomoči, kar se je še posebej
ob stečajih podjetij.
Utrinek iz pisma voditeljic: V Postojnski DK sta dve skladišči: eno v Pivki, ki pokriva
področje pivške občine, drugo v Postojni za področje postojnske občine. V Postojni so imeli
dodatno delo z urejanjem novih prostorov in selitvijo vanje. V obeh skladiščih se je v tem letu
povečalo število prosilcev pomoči. V Pivki zaradi stečaja Javora, v Postojni pa zaradi
Primorja. Obe občini sta nam v težkih trenutkih nudili denarno pomoč, za kar smo jima še
posebej hvaležni.
Zinka Vadnjal, voditeljica Postojnske DK
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TOLMINSKA OBMOČNA KARITAS (dekaniji Tolmin in Kobarid)
TOLMINSKA OK
PRIHODKI

Skupaj PRIHODKI
IZDATKI
DELOVANJE

Skupaj DELOVANJE
PROGRAMI

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

DK
15.061,00
3.500,00

ŽK
6.051,98
2.380,77

Skupaj
21.112,98
5.880,77

500,00
1.600,00
330,00
2.120,00
3.043,00
720,00
26.874,00

353,79
929,82
1.680,51
164,77
1.162,00
12.723,64

500,00
1.953,79
1.259,82
3.800,51
3.207,77
1.882,00
39.597,64

stroški poslovanja
investicije in vzdrževanje
stroški dobro. akcij, koncertov

289,00

327,25

616,25

289,00
7.722,00
480,00
462,00
188,00
1.636,00

30,41
357,66
1.576,80
1.436,76
397,90
708,50
1.531,82

30,41
646,66
9.298,80
1.916,76
859,90
896,50
3.167,82

76,00
10.564,00
10.853,00
16.021,00

772,00
6.423,78
6.781,44
5.942,20

848,00
16.987,78
17.634,44
21.963,20

pomoč družinam
pomoč starejšim
pomoč posameznikom
pomoč otrokom
pomoč drugim Karitas
pomoč tujini
drugo

Skupaj PROGRAMI
Skupaj IZDATKI
Saldo 31.12.2012

Tolminska območna Karitas deluje na področju celotnega Tolminskega pastoralnega
območje, ŽK oz. MŽK je ustanovljena v 22 župnijah. OK povezuje 104 stalnih in 72
občasnih prostovoljcev, ki so v letu 2012 opravili 12.319 ur prostovoljnega dela. Na
podlagi Zakona o prostovoljstvu je vrednost opravljenega prostovoljnega dela 124.661
EUR.
Srečanj OK je bilo 9, ŽK oz. MŽK pa 46. Organizirano, z objavljenimi uradnimi urami, imajo
dva Centra karitas oz. razdelilni mesti: Tolmin in Bovec.
Pomoč ljudem v različnih stiskah je tekla preko ŽK, MŽK in OK. Poleg razgovorov ob
konkretni pomoči je bilo opravljenih še 143 laičnih svetovanj.
Pomoč družinam in posameznikom: pomoč v hrani je prejemalo 528 družin in 198
posameznikov. V Centru karitas v Bovcu in Tolminu je bilo pripravljenih 1.648 paketov za
2.155 oseb. Oblačila in obutev je prejemalo 300 družin; 59 pa pohištvo.
Za redno izvajanje materialne pomoči je ŠK nabavila 7.530 kg hrane, hrane EU je bilo v
treh dobavah 43.430 kg/l, iz lastnih sredstev so kupili 1.711 kg, darovane in zbrane hrane v
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košaricah po trgovinah in župnijah je bilo 210 kg . Skupna teža razdeljene hrane in higienskih
potrebščin je bila 52.881 kg/l, maloprodajna oz. ocenjena vrednost je 67.688 EUR.
Finančno pomoč pri plačilu položnic sta iz sklada ŠK je prejelo 5 družin oz. posameznikov
v znesku 1.202 EUR, iz sredstev DK in ŽK so namenili še dodatnih 1.617 EUR.
Pomoč otrokom: v Posvojitev na razdaljo je vključenih 33 otrok. 415 šolarjev je prejelo
šolske potrebščine in za 3.000 EUR bonov, poleg tega so OK in ŽK namenile za pomoč
otrokom še dodatnih 896 EUR.
Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se vidi iz vseh ŽK: pred prazniki so opravili 649
obiskov po domovih in 231 obiskov v domovih za ostarele. Srečanj po župnijah se je
udeležilo 364 starejših. Za izpeljavo vseh programov so porabili 1.916 EUR.
Ostale dejavnosti: redno spremljanje in ozaveščanje o novih oblikah stisk po župnijah in v
družbi ter sodelovanje z vladnimi in nevladnimi institucijami pri pomoči.

Utrinek iz pisma voditeljice: Vodenje OK Tolmin sem prevzela pred nekaj meseci in na začetku si prav
vsak postavi cilj, ki bi ga rad dosegel. Že v teh nekaj mesecih sem spoznala, da se število ljudi, ki se
soočajo z materialnimi in duhovnimi stiskami iz dneva v dan povečuje. Skupaj s sodelavci bi rada v teh
ljudeh prebudila upanje, jim poskušala pokazati pot, ki jo njihove oči trenutno ne vidijo, da bi se
nekoč ob spominu na pretekle dni lahko nasmehnili. Predvsem pa bi rada poiskala in ponudili roko
ljudem, ki potrebujejo pomoč sočloveka, vendar ne najdejo poguma, da bi napravili prvi korak. Želela
bi, da bi ljudje začutili in sprejeli Karitas in v njej prepoznali nekoga, ki mu lahko zaupajo.
Darja Leban Obid, voditeljica Tolminske območne karitas
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KARITAS VIPAVSKE DEKANIJE
KARITAS VIPAVSKE DEKANIJE vrsta pomoči
PRIHODKI
prenos iz preteklega leta
prispevki lok. skupnosti
prispevki ministrstev, zavodov
prispevki podjetij
zbrana sredstva - prireditve
nabirka-nedelja Karitas
darovi dobrotnikov
sredstva DK,ŠK drugih Karitas
drugo
Skupaj PRIHODKI
IZDATKI
DELOVANJE
stroški poslovanja
investicije in vzdrževanje
stroški dobro. akcij, koncertov
Skupaj DELOVANJE
PROGRAMI
pomoč družinam
pomoč starejšim
pomoč posameznikom
pomoč otrokom
pomoč drugim Karitas
pomoč tujini
drugo
Skupaj PROGRAMI
Skupaj IZDATKI
Saldo 31.12.2012

DK
8.783,00
27.349,00
4.000,00
3.459,00
3.040,00
2.139,00
1.790,00
50.560,00

ŽK
3.996,30
130,00

Skupaj
12.779,30
27.479,00

1.707,00
1.972,50
5.192,42
150,00
161,06
13.309,28

4.000,00
5.166,00
5.012,50
7.331,42
1.940,00
161,06
63.869,28

3.631,00
3.744,00
3.730,00
11.105,00
14.175,00
3.043,00
536,00
2.995,00
1.020,00

22,25
44,65
66,90
1.659,00
1.028,37
70,20
846,88
5.659,50

3.653,25
3.744,00
3.774,65
11.171,90
15.834,00
4.071,37
606,20
3.841,88
6.679,50

21.769,00
32.874,00
17.686,00

9.263,95
9.330,85
3.978,43

31.032,95
42.204,85
21.664,43

Karitas vipavske dekanije deluje na področju celotne dekanije, ŽK oz. MŽK je
ustanovljena v vseh 24 župnijah. DK povezuje 168 stalnih in 325 občasnih
prostovoljcev, ki so v letu 2012 opravili 27.402 ur prostovoljnega dela. Na podlagi
Zakona o prostovoljstvu je vrednost opravljenega prostovoljnega dela 272.321 EUR.
Srečanj DK je bilo 10, ŽK oz. MŽK pa 85. Organizirano, z objavljenimi uradnimi urami, je
Center karitas oz. razdelilno mesto v Ajdovščini ter Centralno skladišče ŠK.
Pomoč ljudem v različnih stiskah je tekla preko ŽK, MŽK in DK. Poleg razgovorov ob
konkretni pomoči je bilo opravljenih še 2.163 laičnih svetovanj.
Pomoč družinam in posameznikom: pomoč v hrani je prejemalo 422 družin in 89
posameznikov. V Centru karitas v Ajdovščini je bilo pripravljenih 2.003 paketov za 1.642
oseb. Oblačila in obutev je prejemalo 960 družin; 97 pa pohištvo.
Za redno izvajanje materialne pomoči je ŠK nabavila 10.041 kg hrane, hrane EU je bilo v
treh dobavah 60.151 kg/l, iz lastnih sredstev so kupili 4.402 kg, darovane in zbrane hrane v
košaricah po trgovinah in župnijah je bilo 9.086 kg . Skupna teža razdeljene hrane in
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higienskih potrebščin je bila 83.680 kg/l, maloprodajna oz. ocenjena vrednost je 107.110
EUR.
Finančno pomoč pri plačilu položnic so iz sklada ŠK prejele 2 družine v znesku 312 EUR,
iz sredstev DK in ŽK so namenili še dodatnih 13.440 EUR.
Pomoč otrokom: v Posvojitev na razdaljo je vključenih 27 otrok. 372 šolarjev je prejelo
šolske potrebščine in za 2.625 EUR bonov, poleg tega so DK in ŽK namenile za pomoč
otrokom še dodatnih 3.841 EUR. V različne programe pomoči je bilo na Vipavskem
vključenih 578 otrok.
Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se vidi iz vseh ŽK: pred prazniki so opravili 1.967
obiskov po domovih in 676 obiskov v domovih za ostarele. Srečanj po župnijah se je
udeležilo 671 starejših, romanj pa 268 starejših in invalidov. Za izpeljavo vseh programov je
bilo porabljenih 4.071 EUR.
Ostale dejavnosti: redno spremljanje in ozaveščanje o novih oblikah stisk po župnijah in v
družbi ter sodelovanje z vladnimi in nevladnimi institucijami pri pomoči, še posebej ob
stečajih. Sodelovanje v programih SK in ŠK: duhovne obnove, srečanje KBBI, slepi in
slabovidni, Umetniki za karitas, hrana EU, tabori itd…
Utrinek iz pisma voditeljice DK: Nemalokrat se zgodi, da želimo narediti več kot zmoremo in hvala
Bogu za moč, da to tudi naredimo. Ko vidimo stisko, se s sodelavkami le spogledamo in vsaka, brez
velikih besed ve kaj ji je storiti. Takrat mi pridejo na misel Jezusove besede, da so različni darovi, duh
pa je isti. In če delamo zaradi istega duha, se dobijo tudi različni darovi, različna znanja, predvsem pa
moč, da zmoremo. V letu 2012 smo predvsem zmogli čutiti z žalostno zgodbo zaposlenih v propadlem
podjetju, ki je številnim dajalo kruh. To se je zgodilo v začetku poletja in ni me sram priznati, da na
počitnice nismo niti pomislili…tudi to je karitas, zato drage sodelavke in sodelavci, hvala.
Jožica Ličen, voditeljica Karitas vipavske dekanije
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FINANČNO POROČILO ŽK, MŽK, DK, OK ZA LETO 2012

SKUPAJ OK, DK
PRIHODKI

SKUPAJ PRIHODKI
IZDATKI
DELOVANJE

SKUPAJ
DELOVANJE
PROGRAMI

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

OK-DK
72.184,21
40.593,37

MŽK-ŽK
81.764,01
35.385,18

SKUPAJ
153.948,22
75.978,55

8.150,00
8.405,50
9.304,40
13.069,29
11.095,39
4.839,50
167.641,66

500,00
20.154,22
22.611,96
47.039,24
2.659,77
4.194,76
214.309,14

8.650,00
28.559,72
31.916,36
60.108,53
13.755,16
9.034,26
381.950,80

stroški poslovanja
investicije in vzdrževanje
stroški dobro. akcij, koncertov

10.817,97
7.934,55
3.738,00

8.087,90
1.894,00
353,02

18.905,87
9.828,55
4.091,02

22.490,52
40.142,60
6.051,78
4.187,26
6.441,75
8.815,88

10.334,92
31.648,82
15.509,08
8.650,11
20.083,42
31.225,96
861,07
6.274,41
114.252,87
124.587,79
89.721,35

32.825,44
71.791,42
21.560,86
12.837,37
26.525,17
40.041,84
861,07
12.485,41
186.103,14
218.928,58
163.022,22

pomoč družinam
pomoč starejšim
pomoč posameznikom
pomoč otrokom
pomoč drugim Karitas
pomoč tujini
drugo

6.211,00
71.850,27
94.340,79
73.300,87

SKUPAJ PROGRAMI
SKUPAJ IZDATKI
SALDO

Ob zbiranju vseh teh številk najprej hvala vsem, ki ste napisali in oddali poročila, nato naši
Ljubi, da je tisoče številk vnesla v računalnik, skratka tudi letos nam je uspelo pokazati to, kar
se da s črko in številko pokazati. Ljubezen, dobrota je očem nevidna. Na ravni Evropske in
Slovenske sociale se je začelo govoriti o subsidiarnosti, v Cerkvi to poznamo že dolgo. Če
pogledamo poročila ŽK, DK, OK lahko rečemo, da smo načelo subsidiarnosti vzeli za res,
zato kratka zgoščenka našega dela:
a) V Koprski škofiji je Karitas organizirana v 166 župnijah, ŽK se združujejo v tri OK in
pet DK. Imamo 13 Centrov karitas, kje sodelavci iz ŽK nudijo ljudem osnovne informacije in
konkretno pomoč ter 4 domove, kjer se izvajajo specifični programi.
b) Večina dela sloni na prostovoljcih: 1.125 stalnih in 1.169 občasnih prostovoljcev je v
letu 2012 opravilo 107.030 ur prostovoljnega dela. Če bi te ure preračunali po normativih, ki
jih določa Zakon o prostovoljstvu bi dobili znesek 1.049.004 EUR.
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c) Materialna pomoč družinam in posameznikom se je izvajala preko ŽK, MŽK, DK, OK,
glavnina pa v Centrih karitas, kjer so podatki naslednji:
- pomoč v hrani je prejemalo 3.580 družin in 1.456 posameznikov.
- pripravljenih je bilo 18.681 paketov za 11.920 oseb.
- oblačila, obutev, pohištvo in druge osebne predmete je prejelo 4.485 družin in
posameznikov.
- skupna teža zbrane in razdeljene hrane znaša 428.295 kg/l, pri tem glavnino predstavlja
hrana iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v EU. Če količino hrane
preračunamo na povprečne maloprodajne cene v trgovini ta znaša 548.218 EUR;
č) Finančna pomoč pri plačilu računov družinam in posameznikom je na vseh nivojih
znašala 84.467 EUR,
d) Pomoč otrokom:
- Šolske potrebščine (zvezke, šolske torbe,…) je prejelo 1.188 družin za 2.212 šolarjev, od
tega je 871 šolarjev prejelo bone za nakup potrebščin v vrednosti 22.520 EUR
- V posvojitvi na razdaljo je 133 otrok, kar predstavlja skupaj 39.900 EUR letne pomoči .
- Iz poročil OK, DK, ŽK je razvidno,da je bilo 21.036 EUR namenjeno otrokom za letovanja
in druge oblike pomoči. Poleg šolskih potrebščin znaša finančna pomoč otrokom 83.456
EUR.
Ob konkretni pomoči družinam in posameznikom je vedno prisoten pogovor z načrtom
pomoči in spremljanjem; poleg tega je bilo zabeleženih še 3.341 laičnih svetovanj.
e) Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se je v glavnem dogajala na ŽK in je po zbranih
podatkih dosegla 11.027 starejših in bolnih. Poleg medgeneracijskih skupin, se je različnih
srečanj udeležilo 3.145 starejši, bolnih in invalidov. Za izpeljavo vseh programov je bilo v
OK, DK, ŽK porabljenih 21.559 EUR.
Še bi lahko pisala o splošnih in specifičnih programih, o materialni in nematerialni pomoči,
zato svetujem, da je ta zbornik nepogrešljivi priročnik sodelavcev Karitas in dokazno gradivo
pri predstavitvi delovanja.
Utrinek: Drage sodelavke in sodelavci! Zgodbe, ki jih vsak dan pišemo ne bodo objavljene v tej
knjižici; naša dobra dela so zapisana nekje drugje. Prav je, da Bogu in drug drugemu rečemo hvala,
da smo smeli delati to kar smo. Vseeno vabim vse, ki boste to knjižico prijeli v roke, da jo prelistate v
smislu Slovenskega pastoralnega načrta, ki pravi: »Pridite in poglejte«…in verjemite - je kaj videti. .

Jožica Ličen, namestnica ravnatelja in voditeljica odbora za materialno pomoč
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STATUT ŠKOFIJSKE KARITAS KOPER
I.

TEMELJNE DOLOČBE

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

II.

CILJI IN NALOGE

8.
Cilj Škofijske karitas je uresničevanje vizije karitas – civilizacija ljubezni, to je svet
kjer prevladujejo pravica, mir, resnica in solidarnost; kjer je dostojanstvo človeka, narejenega
po božji podobi na prvem mestu; kjer izginjajo izključevanje, diskriminacija, nasilje,
nestrpnost, in revščina razvrednotenega človeka; kjer se zemeljske dobrine delijo med vse;
kjer je stvarstvo varovano in zaupano v dobro naslednjim rodovom; kjer vsi ljudje, posebno
najbolj revni, potisnjeni na rob in potlačeni najdejo upanje in se napolnijo z močjo za dosego
polnosti njihove človečnosti, kot dela skupnosti.
9.
Cilju se ŠK bliža tako, da uresničuje naslednje naloge:
načrtuje, organizira, preverja, spodbuja in povezuje karitativno delo fizičnih in pravnih
oseb na vseh ravneh Škofije Koper;
Sama in v sodelovanju z drugimi karitativnimi združenji in ustanovami odkriva vzroke
sodobnih stisk in uboštvo ter jih preprečuje;
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spodbuja in povezuje karitativno delovanje v dekanijah, župnijah, katoliških gibanjih,
društvih, združenjih in skupinah;
spodbuja čut za služenje;
poglablja, predlaga in preverja teološke, moralne, pastoralne in socialne motive
služenja;
daje prednost tistim, ki so po nauku evangelija ubogi, mali in zapuščeni;
skrbi za osebno in strokovno oblikovanje prostovoljcev in poklicno zaposlenih, ki
delujejo v Karitas;
predlaga, spremlja in preverja socialno zakonodajo;
pomaga pri ustanavljanju manjkajočih socialnih ustanov. Po pravilu z njimi ne
upravlja.
zbira sredstva in materialno pomaga ogroženim posameznikom, družinam in skupinam
doma in v tujini, posebno v primeru naravnih in drugih nesreč.

III.
VODSTVO
10.
ŠK vodijo:
a.
Predsednik ŠK
b.
Občni zbor ŠK
c.
Ravnatelj ŠK
d.
Tajništvo ŠK
e.
Strokovni svet ŠK
f.
Odbori
g.
Nadzorni odbor
11.
Predsednik ŠK je ordinarij Škofije Koper, ki ŠK tudi vodi. Predseduje občnemu zboru
ŠK ali za to imenuje svojega zastopnika. Imenuje ravnatelja ŠK po posvetu s Tajništvom ŠK
in ŠPS, imenuje člane Tajništva ŠK (v nadaljevanju TŠK) ter imenuje nadzorni odbor.
12.
Občni zbor ŠK sestavljajo voditelji ŽK in DK oz. OK ali njihovi namestniki, člani
TŠK in predstavniki ustanov, društev, združenj organizacij in gibanj, ki karitativno delujejo v
krajevni Cerkvi.
Občni zbor skliče enkrat letno ravnatelj. Predseduje mu ordinarij ali njegov zastopnik. Občni
zbor preverja, sprejema in potrjuje: letno poročilo; program dela; proračun in zaključni račun
in poročilo nadzornega odbora.
13.
Ravnatelj ŠK vodi delovanje in tekoče poslovanje ŠK; njegove naloge so:
vodi in usmerja delo pisarne ŠK;
skrbi za pastoralno razsežnost Karitas;
skrbi za izvajanje programa sprejetega na občnem zboru;
sproti in na pregleden način seznanja predsednika ŠK z delovanjem in načrti ŠK;
za občni zbor pripravi poročilo o delu ŠK;
zastopa ŠK v škofijskih in medškofijskih telesih ter v družbi;
vodi TŠK, usklajuje in spodbuja delo odborov;
ob kriznih razmerah doma in v svetu začenja in usklajuje akcije za reševanje teh
kriznih razmer;
113

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

SREDSTVA ZA DELOVANJE

18.
ŠK v okviru svojega poslanstva razpolaga s sredstvi, ki jih prejema:
Od cerkvenih ustanov ter ŽK, DK oz. OK,
od darov posameznikov, skupin, podjetniških družb, fundacij, organizacij, itd., doma
in v tujini,
od rednih in izrednih namenskih nabirk,
iz zapuščin in volil,
s storitvami prostovoljcev,
s subvencijami javnih služb,
s kulturno-dobrodelnimi prireditvami,
z opravljanjem lastne dejavnosti,
s prispevki drugih Karitas, organizacij, društev ter oblastnih in upravnih organov.
z drugih virov
19.
ŠK ima pravico, da sredstva zavrne, če njihov izvor ali namen darovalca ni v skladu z
vrednotami Karitas. ŠK v skladu s cerkvenim in civilnim pravom samostojno razpolaga z
denarjem in nepremičninami. Namenska sredstva posreduje čimprej za namene, za katera so
bila pridobljena. ŠK sproti in na pregleden način seznanja javnost o upravljanju z denarjem in
drugimi sredstvi. V primeru, da ŠK preneha z delovanjem vse njeno premoženje preide v last
Škofije Koper, ki ga porabi v dobrodelne namene.

V.

KONČNA DOLOČBA

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

Jožef Koren, kancler
koprski škof

Metod
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Pirih,

ETIČNA NAČELA V KARITAS
1. Etičnost - "zrcalo" ravnanja sodelavcev Karitas
Pri služenju posamezniku, družini, skupini, družbi se sodelavci Karitas v duhu evangelija
ravnajo po načelih etičnosti - obče dobrega.
2. Prostovoljnost - posebna kvaliteta in odlika karitativnega dela
Prostovoljno delo je osnovno načelo Karitas. Prostovoljci, honorarni in redno zaposleni
sodelavci, si prvenstveno prizadevajo za pomoč človeku v stiski in ne za finančno, pohvalno
ali statusno nagrado za svoje prizadevanje.
3. Pomoč drugemu v stiski je samopomoč v osebni rasti
Sodelavci Karitas se zavedajo, da karitativno delo ni le nenehno dajanje ljudem v stiski,
ampak obenem tudi učenje po človeški, strokovni, krščanski strani. Služenje bližnjemu je
pogojeno s pozitivnim odnosom do sebe in svojega dela, saj ljubezni do bližnjega ni v
polnosti brez ljubezni do sebe.
4. Dolžnost stalnega izpopolnjevanja
Sodelavci Karitas se zavedajo nujnosti stalnega osebnostnega in strokovnega izobraževanja.
Udeležujejo se usposabljanj, ki jih pripravlja Karitas, Cerkev, družbene in državne institucije.
5. Sodelovanje in medsebojna pomoč sodelavcev Karitas
Sodelavci Karitas kot bratje in sestre v Kristusu gojijo čut in sposobnost sprejemanja različnih
darov in poti služenja, spoštujejo znanje in izkušnje drug drugega, si medsebojno pomagajo in
usklajujejo svoje delo v korist tistih, ki potrebujejo pomoč.
6. Sprejemanje različnosti prosilcev pomoči
Sodelavci Karitas pomagajo posamezniku, družini, skupini ne glede na biološke, osebnostne,
statusne, nacionalne, verske, ideološke in politične razlike. Vse osebe, potrebne materialne,
duhovne ali duševne pomoči, sprejemajo takšne, kot so in se pri delu z njimi opirajo na
pozitivne strani njihovega življenja.
7. Spoštovanje človekove enkratnosti in dostojanstva
Ob nudenju pomoči ljudem v stiski sodelavci Karitas varujejo dostojanstvo, zasebnost, osebno
psihofizično in duhovno integriteto in individualnost posameznika, upoštevajo njegovo
kulturo in vrednote. Varujejo njegove zaupne podatke in spoštljivo govorijo o njem tudi v
njegovi odsotnosti.
8. Pomoč ljudem v stiski je vzgoja za samostojnost in samopomoč
Sodelavci Karitas pomagajo ljudem v stiski k čim večji samostojnosti. Pri tem upoštevajo
njihovo telesno in duševno zdravje. Človeško, strokovno, čustveno vežejo prosilca nase do te
mere, da je to v korist njegove duševne stabilnosti.
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9. Prednostna naloga - nepokrite socialne stiske
Sodelavci Karitas odkrivajo na svojem območju nove socialne stiske in javnost, predvsem
državne socialne ustanove nanje opozarjajo ter predlagajo možne rešitve. Po svojih močeh in
sposobnostih pomagajo in sodelujejo v širšem družbenem procesu pomoči.
10. Zaščita šibkih osebnosti v javnosti
Sodelavci Karitas varujejo posameznike, skupine ali družine pred neustreznim
obravnavanjem, razgaljanjem in možnimi zlorabami v medijih in javnosti. Informacije morajo
ščititi zasebnost in koristiti posamezniku, skupini ali družini ter omogočiti nemoten potek
pomoči.
11. Varovanje dobrega imena Karitas
Sodelavci Karitas si prizadevajo za spoštljive in prijazne odnose med seboj, morebitne
nesporazume ali spore urejajo osebno in v duhu evangelija. Obsojajo obrekovanje in
omalovažujoče govorjenje o drugih sodelavcih. Vedno varujejo dobro ime Karitas.
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PRAVILNIK O KRITERIJIH ZA MATERIALNO POMOČ
SOCIALNO OGROŽENIM DRUŽINAM IN POSAMEZNIKOM
1.
Družinam in posameznikom, ki bivajo na ozemlju Koprske škofije in iz različnih
vzrokov zaidejo v materialno stisko, Karitas načeloma pomaga s hrano in osebnimi predmeti,
izjemoma tudi denarno (plačilo računov za nujne življenjske stroške, npr. elektrika, voda,
dodatno zdravstveno zavarovanje…).
2.
Pomoč se dodeli na podlagi:
prošnje družine ali posameznika,
predloga župnijske Karitas ali župnije,
predloga državnih institucij (šole, centrov za socialno delo…) in nevladnih
organizacij.
3.
Pomoč Karitas mora biti hitra in učinkovita in mora teči vzporedno z urejanjem drugih
pravic.
4.
Pred dodelitvijo pomoči, je potrebno poiskati vse možne oblike druge pomoči, do
katerih je prosilec upravičen.
Karitas v mreži pomoči sodeluje z drugimi organizacijami in ustanovami (centri za
socialno delo, zavodom za zaposlovanje, zavodom za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje…).
5.
-

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

6.
Do enkratne pomoči je upravičen-a družina ali posameznik, ki se ji/mu je zaradi
nesreče ali drugega izrednega dogodka bistveno poslabšal materialni položaj.
Do občasne pomoči je upravičen-a družina ali posameznik, ki sicer ne izpolnjuje pogojev do
prejemanja pomoči za daljše časovno obdobje, vendar se je zaradi izrednih stroškov znašel v
materialni stiski.
Do pomoči za daljše časovno obdobje je upravičen-a družina ali posameznik, če vsi dohodki
in prejemki ne presegajo 150 EUR na družinskega člana in 200 EUR na gospodinjstvo.
Pomoč se lahko dodeli družini in posamezniku tudi v primeru, da presega cenzus iz tretjega
odstavka tega člena, če živi v težkih materialnih in socialnih okoliščinah, na katere sam-a ne
more vplivati in zaradi katerih ima dodatne stroške (bolezen, invalidnost…)
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7.
Upravičenost do enkratne pomoči v višini do 20 EUR presoja član odbora za
materialno pomoč, na katerega se prosilec obrne.
Upravičenost do ostale pomoči v višini do 200 EUR presoja tajništvo dekanijskega oz.
območnega odbora za materialno pomoč.
Upravičenost do višine pomoči nad 200 EUR presoja celoten dekanijski oz. območni odbor za
materialno pomoč, pri čemer se je dolžan pri pomoči, ki presega 1.000 EUR posvetovati s
tajništvom škofijskega odbora za materialno pomoč.
Pri pomoči, ki presega zmogljivost dekanijske ali območne Karitas, član dekanijskega oz.
območnega odbora za materialno pomoč vzpodbudi prosilca, da naslovi prošnjo na Škofijsko
karitas. Pisno mnenje o upravičenosti prošnje poda tajništvo dekanijskega oz. območnega
odbora za materialno pomoč in skupaj s kopijo dokumentacije (osebne mape) prosilca pošlje
na Škofijsko karitas.
Pri pomoči, ki presega 2.000 EUR odloča Tajništvo škofijske karitas.
8.
Upravičenost do občasne in pomoči za daljše časovno obdobje vsaj enkrat letno
preveri telo, ki je pomoč odobrilo.
9.
Vse oblike pomoči, ki jo daje Karitas, morajo biti naravnane tako, da prejemnika
vzpodbujajo k dejavnemu soočanju s stanjem, ki ga je privedlo v stisko.
Pomoč Karitas naj bo vedno pomoč za samopomoč.
10.
Ta Pravilnik je bil sprejet na seji Tajništva škofijske karitas Koper dne 18. junija 2003
in na seji Odbora za materialno pomoč dne 20. junija 2003 in stopi v veljavo s 1. julijem
2003; dopolnjen in usklajen s denarno valuto je bil na seji Odbora za materialno pomoč,
9.3.2007 in potrjen na seji TŠK 8.3.2007.
Jožica Ličen, voditeljica Odbora za MP

Matej Kobal, ravnatelj ŠK
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Letni program dela ŠK Koper za l. 2013
Program
Delovanje ŠK

Stroški stavb
Osebni dohodki
Drugo delovanje
pisarne in
zaposlenih
Delovanje TŠK
Program

Uresničevanje
strateškega načrta

Uresničevanje
strateškega načrta
2011-16 v skladu s
sprejeto časovnico

Odbor

Program

Za raziskovanje in
obveščanje –
obveščanje

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

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

Odbor

Program

Odbor za
oblikovanje –

Brošura za
oblikovanje

Pričakovani
rezultati
Poravnani so stroški:

Odgovorni

Roki

Ljudmila Boltar
Ljudmila Boltar
Ljudmila Boltar

sproti
sproti
sproti

Ljudmila Boltar
Matej Kobal

sproti
mesečno

Pričakovani
rezultati
Izboljšanje dela ŠK

Odgovorni

Roki

Matej Kobal
Člani TŠK

V skladu s
časovnico

Pričakovani
rezultati
Večja obveščenost
po terenu

Odgovorni

Roki

Jožica Ličen
Voditelji odborov

mesečno

Info o programih in
dogodkih

Jožica Ličen

Informiranost
javnosti o našem
delu
Informiranost
zainteresiranih o
našem delu

Jožica Ličen

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

Matej Kobal

Konec februarja

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

Jožica Ličen
SK, Jožica Ličen

Konec februarja
Pred postom

Jožica Ličen

Sproti ob dogodkih

Matej Kobal,
Jožica Ličen
Jožica Ličen

XII

Pričakovani
rezultati
Oblikovanje
prostovoljcev

Odgovorni

Roki

Voditelj OO

sproti

10 sej
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II

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

Ljudmila Boltar

X

Jožica Ličen

VIII

(glede na temo)
Duhovna formacija
udeležencev

Voditelji DK
Voditelj OO
Jožica Ličen

sproti
Post
Advent

Pričakovani
rezultati
Predstavitev dela in
praznovanje

Odgovorni

Roki

Jožica Ličen

Konec XI

Voditelji DK

Teden karitas

Voditelji DK
Voditelji DK, ŽK

TK
XII.

Dobrodelni koncert

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

1.12.

Svetovni dan
prostovoljcev

Promocija
prostovoljstva

Tatjana Rupnik
Jožica Ličen
Matej Kobal

Romarski dan
DK Ilirska Bistrica
Udeležba na
seminarju SK
Romanje
sodelavcev
Razna predavanja
Duhovne obnove

Odbor

Program

Odbor za
oblikovanje –
Teden karitas

Osrednja prireditev
- Zemono
Romanje na
Ponikvo
Dan odprtih vrat
Nedelja karitas

Odbor za svetovanje Program
Srečanje odbora

120-urni seminar
Supervizija

ZAVOD
KARITAS
SAMARIJAN

1. VI

Pričakovani rezultati Odgovorni
Bogdan Žorž

Usposabljanje
sodelavcev
Boljše delo, večja
zadovoljnost

Bogdan Žorž

6. XII.

Roki
2. IV. in 1.X.

Do junija

Bogdan Žorž
Koordinator srečanja Maj
Jožica Ličen
september

Delo na področju
odvisnosti
Program Pomoč
odvisnikom in
njihovim svojcem:
Individualna
svetovanja: na dveh
lokacijah (Solkan
oz Ajdovščina in
Bertoki),

Pomoč pri socialni
rehabilitaciji,
reintegraciji,
izboljšanje odnosov
v družini, boljša
samopodoba, osebna
rast in razreševanje
osebne problematike

Preventivna

Izobraževanje,
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Milena Brumat,
Elza Čehovin,
Bogdan Vidmar,
Milojka Srebrnič,
Ana Marija Remiaš,
Bogdan Žorž,
Tanja Turk

Celo leto

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

okrogle mize,
predavanja,

ZAVOD
KARITAS
SAMARIJAN

Odbor za
deviantnost –
pomoč
brezdomcem

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

usposabljanje in
animacija
prostovoljcev in
sodelavcev za
preventivno delo na
področju raznih
odvisnosti,
pridobivanje novih
prostovoljcev,
Pomoč staršem pri
kvalitetni vzgoji,
preprečevanju
nastanka odvisnosti,
Informiranje javnosti
o problematiki
odvisnosti, večja
osveščenost,
prepoznavnost
Individualna pomoč
ljudem v
najrazličnejših
stiskah; osebni,
družinski, duhovni,
zdravstveni,
ekonomski,
finančni…

Strokovnjakiprostovoljci,
Milena Brumat

Celo leto

Pomoč, svetovanje
prostovoljcem pri
njihovem delu z
uporabniki

Program

Pričakovani
rezultati

Odgovorni

Roki

Koordiniranje,
izvajanje programa
pridobivanje
sredstev,
povezovanje z
drugimi
institucijami in
organizacijami, tudi
znotraj
koordinacijske
skupine
Zagotavljanje
možnosti za
higienski sklop,
zagotavljanje
hladnega obroka
hrane, spremljanje

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

Darja Zver
Matej Kobal

Celoletno

Uresničevanje
zastavljenih ciljev
programa
(povečevanje
prehrambene in
higienske

Darja Zver
Franc Valentin
prostovoljci

Celoletno
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uporabnikov pri
urejanju statusa
Psihosocialna
podpora, krepitev
prostočasnih
dejavnosti
brezdomcecv
Strokovna pomoč
uporabnikom pri
uveljavljanju
socialno varstvenih
pomoči in urejanju
osebnih statusov
Zagotavljanje
materialnih pogojev
za izvajanje
programa (potni
stroški, telefon,
pošta, stroški
povezani z opremo
programa)

Odbor

Program

Odbor za
deviantnost –
Preventivni
programi Soča

Letovanje
sodelavcev
Oddaja prostorov
skupinam s socialno
pastoralno vsebino

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

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

Darja Zver
Franc Valentin
prostovoljci

Celoletno

Darja Zver
Franc Valentin

Celoletno

Darja Zver
Matej Kobal

Celoletno

Pričakovani
rezultati
Večja povezanost
sodelavcev
Podpora skupinam

Odgovorni

Roki

Matej Kobal
Pavla Brec
Matej Kobal

15.7-21.7.

Možnost letovanja,
socializacija otrok
Nadgraditev
programa
Nadgraditev
programa

Tatjana Rupnik

8.-14.7

Franica Grmek
Tatjana Rupnik

25. -30.VI.

Pričakovani
rezultati

Odgovorni

Roki

Zagotovljeni so
osnovni pogoji za
izvajanje programa

Sončna pesem, Vera
in Luč, Skavti,...

pPivki
Odbor

Program
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Delovanje PNC in
PVP

Socializacija
udeleženih, učna
pomoč, krepitev
prostovoljne drže pri
mladih

Tatjana Rupnik
Bogdan Žorž

Stalno

Širjenje programa

-»-

Stalno

Poletni tabor
udeležencev
programa

-»-

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

Svetovalnica za
otroke in starše
Šola za starše

Svetovalna pomoč
staršem in otrokom
Pomoč staršem pri
kvalitetni vzgoji

Bogdan Žorž

tedensko

Odbor

Program

Odgovorni

Roki

Odbor za
deviantnost –
preventivni
programi

Počitnice otrok –
Portorož

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

Franica Grmek

VI

llllLičen
Franica Grmek

VI

Družabništvo za
starejše

Obiski starejših ljudi
najmanj enkrat
tedensko

Elza Čehovin,
Klementina Bajec,
usposobljeni
prostovoljci

Preko celega leta

Medsosedska pomoč
Organiziranje mreže
pomoči v sodelovanju
z druž. člani

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

Prostovoljci Karitas in
sosedje, znanci
prijatelji

Občasno in redno po
potrebi starejših in
bolnih

Jožica Ličen in
Voditelji OK, DK

Dvakrat letno
Junij

Prostovoljci Karitas

Skozi vse leto

Omogočanje letovanja
starejšim, bolnim ter
starejšim
prostovoljcem Karitas

Elza Čehovin
Klementina Bajec

maja

Milena Brumat

Celo leto

Odbor za
deviantnost –
Preventivni
program
POPOLDAN NA
CESTI

Počitnice družin
Portorož

Odbor za stare in
bolne

Obiski starejših

Počitnice starih in
bolnih Portorož

ZAVOD
KARITAS
SAMARIJAN

Programi
medgeneracijskega
središča Samarijan
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I. Čermelj, T.
Rupnik, J. Ličen

Medgeneracijski
center Ilirska
Bistrica , Slap pri
Vipavi, Cesta pri
Ajdovščini

Samopomočne
medgeneracijske
skupine;
samopomočna
medgener. Skupina
Skrinjica na Otlici
Ustvarjalne medg.
delavnice
Skupina za pripravo
starejših za odhod v
dom
Izvajanje različnih
oblik družabništva

Povezovanje vseh treh
generacij z namenom
kvalitetnega
preživljanja prostega
časa in opolnomočenje
za kakovostno starost,
Rušenje stereotipov
glede domske vzgoje,
Prepoznavanje
bogastva izkušenj tretje
generacije,
Učenje
medgeneracijske
komunikacije in
socialnih veščin,

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

Preko celega leta

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

Ljubica Ženko, Urška
Žgur, Meta Žgur,
Ivica Vidmar

Preko celega leta

Elza Čehovin,
Klementina Bajec

Klic na št. 031 666
321 po objavljenem
urniku.

Elza Čehovin,
Klementina Bajec

Vsak tretji četrtek
preko celega leta

Predavanja in
delavnice z medg.
temami
Pogovori na temo
pastore starejših
Izleti, kulturni
dogodki

Mladi za starejše,
Starejši za mlajše

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

Samarijanov
telefon za starejše

Program za
zmanjševanje socialne
izključenosti starejših,
psihosocialna
podpora, informiranje
o materialnih in
socialnih pravicah
Enodnevni seminar za
širšo strokovno
javnost

Strokovni
seminar:
Medgeneracijskeg
a središča
Samarijan ob
mednarodnem
dnevu
Medgeneracijske
solidarnosti
Intervizijska
skupina za 21

Obravnava konkretnih
in aktualnih primerov

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

Spremljanje
prostovoljnega dela s
starejšimi in
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prostovoljcev v
Ajdovščini
Obeležja
pomembnih
dnevov

Medgeneracijski
tabor Soča

Odbor za
materialno pomoč
– pomoč doma

Svetovni dan
osveščanja o nasilju
nad starejšimi,
Izdaja priložnostne
zloženke, Sv. Maše na
treh krajih: Solkan,
Tolmin, Koper, pred
Sv. Mašo pogovor in
pričevanja,
Spomin na žrtve
prometnih nesreč: Sv.
Maša in priprave na
organiziranje
samopomočne
skupine za svojce
žrtev
Aktivno nekajdnevno
medgeneracijsko
druženje

razbremenjevanje
prostovoljk
Ozaveščanje javnosti o
različnih oblikah
nasilja nad starejšimi

Učenje
medgeneracijske
komunikacije in
socialnih veščin in
prijetno, doživljajsko
aktivno
medgeneracijsko
druženje.

Dva termina

Sklic odbora,
informiranost

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

Jožica Ličen in
Člani odbora za MP

Marec, junij,
September,
december

Pomoč šolarjem in
otrokom

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

Jožica Ličen

Junij - september

Posvojitev na
razdaljo 300 otrok

Milena Brumat
Mili Boltar
Jožica Ličen +
OK,DK

Nabava HRANE ŠK

Jožica Ličen

Pomoč družinam

Franica Grmek
1.9. in sproti

Higienski material
Hrana EU
Tri dobave v CS in
dokumentacija za
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sproti

Marec, september,
november
Jožica Ličen
april,

prevoz v 13 centrov
Karitas (RM)

junij
september

Notranja kontrola
RM) Vodenje
evidenc in poročanje

Ljuba Soban
Jožica Ličen

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

Franica Grmek,
Jožica Ličen

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

Matej Kobal,
Jožica Ličen,
Mili Boltar

sproti

Matej Kobal
Mili Boltar

Glede na rešene
prošnje Teh. pisarn
Sproti

Posočje

Log pod Mangartom

plačilo anuitet

Mili Boltar
Pomoč skupinam –
Pomoč pri izvedbi
tabori (Karitas- Soča) programa (Hrana,
higienski material,
hrana iz EU)
Pomoč drugim
skupinam (tabori,
vera in luč, skavti..

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

ZAUPANJE

pomoč
posameznikom in
družinam s ciljem
razvojne pomoči

Jožica Ličen

Junij - avgust

Jožica Ličen

Junij - avgust

Franica Grmek,
Jožica Ličen

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

Odgovorni

Za srce Afrike,

Pričakovani
rezultati
Pomoč centru , kjer
deluje misijonar
Danilo
Lisjak

BIH – Streha nad
glavo

Zbrana sredstva
Obnovljena hiša

Jožica Ličen
Matej Kobal

Post,
avgust

BIH – posvojitev na
razdaljo

80 otrok
animacija veroučnih

Jožica Ličen
Matej Kobal

Sproti, post

Odbor

Program

Odbor za
materialno pomoč
– pomoč tujini
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Roki

Jožica Ličen

skupin in šol

Mili Boltar

Odbor

Program

Pričakovani
rezultati

Odgovorni

Roki

Odbor za
materialno pomoč
– zbiranje
Akcije:

- Postna akcija

Osveščanje in
zbiranje sredstev

Post

- Otroci nas
potrebujejo – Da bo
korak v šolo vesel

Večja povezanost s
SK, šolami,
trgovinami

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

- Namenska pomoč

Zgibanka, spletna
obvestila in
pridobivanje več
darovalcev

Jožica Ličen

- Posvojitev na
razdaljo

Večja osveščenost in
novi darovalci po
OK, DK, ŽK

Jožica Ličen +
Sodelavci OK, DK,
ŽK

Skozi vse leto

- Umetniki za karitas

Kolonija, katalog
10 prodajnih razstav

Jožica Ličen +
zunanji prostovoljni
sodelavci

Avgust,
Skozi vse leto

- Dar za stisko in
Banka hrane

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

Člani odbora za
materialno pomoč
ŠK

Skozi vse leto

Iskrica za Staro goro

Spremljanje
namenske porabe
zbranih sredstev

Jožica Ličen
Mili Boltar

Skozi vse leto

- Pomagam pomagati

128

Maj – avgust

Skozi vse leto
Skozi vse leto

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

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

Odgovorna v skladišču hrane v Grgarju:
JULIJANA SPINA, Ravnica 23, 5251 Grgar, GSM 031 790 852, e-pošta: giulispina@volja.net
Informacije za skladišča oblačil v Solkanu: Jerica Drašček, Vojkova 27 a, 5213 Kanal,
GSM. 031 272 409 in Dragica Kovačič, GSM 031 704 881
Medgeneracijske skupine
Voditeljica: Klementina Bajec, GSM 031 778 586, e-pošta: klementina.bajec@gmail.com

DEKANIJA NOVA GORICA
1. Briška medžupnijska karitas, Biljana 12, 5212 Dobrovo, tel. 304 50 14
VALTER MARINIČ, Snežeče 4, 5212 Dobrovo, GSM 041 956 593,
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2. Župnijska karitas Deskle, Bevkova 15, 5210 Deskle, tel. 395 30 17
MARIJA ŠPACAPAN, Gregorčičeva 15, 5210 Deskle, tel. 05 30 52 107
3. Župnijska karitas Gorenje Polje, Gorenje Polje 9, 5210 Deskle, tel. 305 21 83
SONJA KRAŠČEK, Ložice 93, 5210 Deskle, tel. 305 24 52, e-pošta:
sonja.krascerk@siol.net

4. Župnijska karitas Kanal, Trg Svobode 4, 5213 Kanal , tel. 05 305 10 74
MAGDA VUGA, Morsko 18, 5213 Kanal, GSM 041 581 381, magdavuga@gmail.com
5. Župnijska karitas Kapela, Škrabčeva 1, 5000 Nova Gorica, tel. 330 77 50
ANA VONČINA, Grčna 36a, 5000 Nova Gorica, GSM 041 436 362, e-posta:
voncina.ana@gmail.com
6. Župnijska karitas Kristusa Odrešenika, Sedejeva 2, 5000 Nova Gorica, tel. 333 30
86
JERNEJA TROŠT, Bratov Hvalič 93, 5000 Nova Gorica, GSM 040 848 574, e-pošta:
trostnejka@gmail.com
7. Župnijska karitas Marijino Celje, Lig 6, 5213 Kanal, tel. 309 30 20
CVETKA MELINK, Čolnica 3 5213 Kanal, GSM 031 720 981, e-pošta:
cvetka.home@gmail.com

8. Medžupnijska gorska karitas; Grgar 58, 5251 Grgar, tel. 307 30 10
MAGDA KOGOJ, Grgar 27, 5251 Grgar, GSM 051 418 289, e-pošta:
magdalena.kogoj@elektro-primorska.si

Materialna pomoč: JULIJANA SPINA, Ravnica 27, 5251 Grgar, GSM 031 790 852
e-pošta: giulispina@volja.net
Ostale kontaktne osebe po posameznih župnijah:
- Elizabeta Winkler, Grgar 42, 5251 Grgar, tel. 307 33 09
- Zdravka Breščak, Banjščice 93, 5251 Grgar, tel. 307 57 08
- Nadja Okroglič, Kal nad Kanalom 89, 5214 Kal nad Kanalom, GSM 041 936 722
- Marija Brezavšček, Lokovec 15, 5253 Čepovan, tel. 307 60 44
- Ida Humar, Bate 14, 5251 Grgar, tel. 307 55 16
- Marija Kolenc, Lokve 53, 5252 Trnovo, tel. 307 40 27
- Vida Winkler, Nemci 1, 5252 Trnovo, tel. 307 10 46
9. Župnijska karitas Kromberk, Ul. Vinka Vodopivca 79, 5000 Nova Gorica, tel. 333
25 35
MIRJAM KOMJANC, Pod Škabrijelom 21, 5000 Nova Gorica, GSM 041 908 401
e-pošta: mirjam.komjanc@gmail.com
10. Župnijska karitas Ročinj, Ročinj 54, 5215 Ročinj, tel. 309 64 07
MAJDA MELINK, Ročinj 42, 5215 Ročinj, tel. 309 65 05
namestnica: ALENKA HVALICA, Ročinj 5/B, 5215 Ročinj, GSM 031 371 632, e-pošta:
alenka.hvalica@gmail.com
11. Župnijska karitas Solkan, Mizarska 18, 5252 Solkan, tel. 300 51 36
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Marta Bevčič, M.Klemenčiča 1, 5250 Solkan, GSM 040 618 968, e-pošta:
marta.bevcic@gmail.com
12. Župnijska Karitas Šempas, Šempas 115, 5261 Šempas, tel. 307 88 77
ANITA RIJAVEC, Šempas 33l, GSM 031 331 965, anita.rijavec@gmail.com

DEKANIJA ŠEMPETER PRI GORICI
13. Župnijska karitas Branik, Branik 63, 5295 Branik, tel. 305 72 28
ANDREJA BAŠA, Branik 49, 5295 Branik, GSM 031 064 188 642, e-pošta:
andreja.basa@gmail.com

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

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

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

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

Uradne ure:
Idrija, Prelovčeva 2, tel. 051 444 630
- vsako 4. soboto v mesecu med 9. in 12. uro
Odgovorna v Centru karitas v Idriji:
Alenka Pavšič, N. Pirnata 1, 5280 Idrija, GSM 031 866 123, alenkapavsic1@gmail.com
Bruno Rupnik, Župančičeva 17, 5280 Idrija, 051 400 492, bruno.rupnik@siol.net
Pogovor z ljudmi v stiski: Bruno Rupnik, Alenka Pavšič
Vodenje evidenc: Bruno Rupnik, Suzana Petrovčič
Ostali sodelavci: Miro Kuštrin, Vojka Kuštrin, Martinka Jež, Aleš Vižintin, Mažgon
Karla, Ogrič Darja
1. Župnijska karitas Črni Vrh, Črni Vrh 3, 5274 Črni Vrh, tel. 377 87 80
ALOJZ RUPNIK, Črni Vrh nad Idrijo 27a, 5274 Črni Vrh nad Idrijo, tel. 377 71 32
e-pošta: marjetka.rupnik@siol.net
2. Župnijska karitas Godovič, Godovič 2, 5280 Idrija, tel. 374 74 44
IVANA ERJAVEC, Godovič 89, 5280 Godovič, GSM 051 475 696
2. Župnijska karitas Gore, Gore 28, 5280 Idrija, tel. 377 23 62
VERA LESKOVEC, Jelični vrh 13, 5275 Godovič, GSM 041 475 349, e-pošta:
vera.leskovec@gmail.com

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

- MAVRI ZORKA, Bukovo 57, 5282 Cerkno, tel. 377 97 67, GSM 031 664 805
- IVANKA MAKUC, Šebrelje 55, 5282 Cerkno, tel. 05 374 43 99
- HELENA PURGAR, Dol. Novaki 18, 5282 Cerkno tel. 05 3745326, GSM 041 838045
6. Župnijska karitas Ledine, Ledine 7, 5281 Spodnja Idrija, tel. 377 90 60
STANA KOSMAČ, Gorenji Vrsnik 1 a, 5281 Spodnja Idrija, GSM 040 689 178, e-pošta:
stana.kosmac@gmail.com.
7. Župnijska karitas Spodnja Idrija, Na vasi 20, 5281 Spodnja Idrija, tel. 05 372 10 80
VALERIJA KRIVEC, Pustota 38, 5281 Spodnja Idrija, GSM 041 933 323, e-pošta:
valerija.krivec@gmail.com
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8. Župnijska karitas Vojsko, Vojsko 18, 5280 Idrija, tel. 05 374 20 65
ZOFIJA NOVAK, Gorenja Trebuša 89, 5280 Idija, tel. 05 374 20 13
9. Župnijska karitas Zavratec, Zavratec 5
IRENA LUKAN, Medvedje brdo 19 a, 1373 Rovte, GSM 041 834 274; pikica70@gmail.com
DEKANIJSKA KARITAS ILIRSKA BISTRICA
Predsednik: Franc Raspor, Jelšane 55, 6254 Jelšane, tel. 788 50 09
Voditeljica: Božidara Česnik, Gregorčičeva 8 d, 6250 Il. Bistrica, tel. 714 17 25; 031 281 682
e-pošta: bozidara.cesnik@kabelnet.net
Uradne ure v Centru karitas:
Ilirska Bistrica, Jurčičeva 29 a, tel. 714 14 18
Skladišče: Ulica IV. Armije, Ilirska Bistrica
Sreda: pozimi med 16. in 18. uro; poleti med 17. in 19. uro
Odgovorna v skladišču: Božidara Česnik, GSM. 031 281 682
Pogovor z ljudmi v stiski:
Božidara Česnik,
Sonja Širič, Račiče 68 a, 6244 Podgrad, GSM 051 302 433, e-pošta: sonjasiric@gmail.com
Ostali sodelavci: Nives Pirih, Miljanka Skok, Jožica Zidar, Tina Tomažič, Vilma Barba,
Majda Turk, Marica Udovič
Program Popoldan v Trnovem: torek med 15,30 in 18,30 ur0
Odgovorna: Tatjana Rupnik, GSM 041 762 029, e-pošta:
Pnc.karitas@gmail.com ali tatjana.rupnik79@gmail.com
s. Martina Radež, GSM 031 389 630
Medgeneracijska skupina Ilirska Bistrica
Voditeljica: Božidara Česnik
l. Župnijska karitas Ilirska Bistrica, Jurčičeva 29, 6250 Ilirska Bistrica, tel. 05 714 25 20
BOŽIDARA ČESNIK, Gregorčičeva 8 d, 6250 Ilirska Bistrica, tel. 031 281 682
2. Župnijska karitas Knežak, Knežak 151, 6253 Knežak, tel. 05 788 00 07
MAGDALENA TURK, Knežak 132, 6253 Knežak, GSM 031 357 572
3. Medžupnijska karitas Hrušica, Podgrad-Pregarje,
Hrušica 52, 6244 Podgrad, tel. 05 783 54 32
SONJA ŠIRIČ, Račice 68 a, 6244 Podgrad, GSM 051 302 433, e-pošta: sonjasiric@gmail.com
4. Župnijska karitas Jelšane, Jelšane 55, 6254 Jelšane, tel. 788 50 09
MARICA UDOVIČ, Jelšane 29 a, 6254 Jelšane, tel. 788 55 46, e-pošta:
marica.udovic@guest.arnes.si
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ISTRSKA OBMOČNA KARITAS
Predsednik: FRANC PRELC, Bertoki, Markova 1 a, 6000 Koper, GSM 041 795 051 epošta: franc.prelc@rkc.si
Voditeljica: PAVLA BREC, Krkavče 29, 6274 Šmarje pri Kopru, tel. 656 70 21, GSM 031
335 969, pavla.brec@gmail.com
Namestnica: ANICA ŽERJAL, Vegova 15, 6000 Koper tel. 627 50 03
Uradne ure v Centrih karitas:
- CENTER KARITAS BERTOKI, Markova 38, Bertoki, 6000 Koper, tel. 05 639 50 38
Istrska območna Karitas: 2. in 4. sreda v mesecu od 15. do 17. ure
Škofijska karitas Koper
- Sprejemališče za brezdomce:
- Ponedeljkih, sreda, petek od 9h do 15h, torkih in četrtek od 13h do 19h
Odgovorna Darja Zver, GSM 051 313 265, e-pošta: darja.zver@gmail.com

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

Center karitas IZOLA, Gregorčičeva 74, 6310 Izola

Vsaka sreda od 10. do 12. ure; tretji teden sreda in četrtek od 16,30 do 18,30 ure
Odgovorni v skladišču in pogovor z ljudmi v stiski:
Lidija Čop, GSM 040 603 818, e-pošta: lidija.cop@gmail.com.
Eva Stupar, Pekarniška 6, 6310 Izola, GSM 040 685 788
Ostali sodelavci:Bruna Kocjančič, Laura Babič, Boris Vodopivec, Ljubica Mikičič

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

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

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

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

135

DEKANIJA KOPER
10. Župnijska karitas Bertoki, Markova l, 6000 Koper, tel. 05 631 46 36
ŠTEFKA JERMAN, Cesta XI. št. 10, Prade, 6000 Koper, GSM 041 429 938
Namestnica: Ivana Mirjanič, Markova 5, Bertoki; 6000 Koper; tel. 05 630 52 80 ali
040 211 951; ivanamirjanic@yahoo.com
11. Župnijska karitas Izola, Trg sv. Mavra 4, 6310 Izola, tel. 05 641 55 45
LIDIJA ČOP, Gortanova 14, 6310 Izola, GSM 040 603 818
e-pošta: lidija.cop@gmail.com
12. Župnijska karitas Koper – Sv. Marko, Kvedrova 17, 6103 Koper, tel. 05 628 41 00
MILENA POTOČNIK, Pahorjeva 16, 6000 Koper, GSM. 041 342 501
e-pošta: milena.potocnik@telemach.net
13. Župnijska karitas Koper - Stolnica, Izolska vrata 24, 6000 Koper, tel. 05 627 31 73
KLAVDIJA PICIGA, Kampel 6, 6000 Koper, GSM 041 450 764
14. Župnijska karitas Piran, Ul. IX. Korpusa 25, 6330 Piran, tel. 05 673 34 40
TATJANA LETICA, IX. Korpus 23, 6330 Piran, GSM 031 605 995, e-pošta:
tatjana.letica@gmail.com

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

Kontaktna oseba za Lucijo:
GSM 031 600 878

JANJA VUGRINEC, Ukmarjeva 14, Lucija, 6320 Portorož,

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

17. Župnijska karitas Strunjan, Strunjan 141, 6323 Strunjan, tel. 05 678 20 05
BRUNA HORVAT, Mladinska 25, 6310 Izola, GSM 051 367 568, e-pošta
bruna.horvat@elta.si

18. Župnijska karitas Sv Anton, Sv. Anton 8, 6276 Pobegi, tel. 05 653 17 34
MILOŠ KLINEC, Kavaliči 34, 6276 Pobegi, GSM 051 236 234

KRAŠKA DEKANIJSKA KARITAS
Predsednik: TOMAŽ KODRIČ, Lokev 121, 6219 Lokev, tel. 05 767 00 43
e-pošta: tomaz.kodric@rkc.si
Voditelj:
Leo Ban, Prelože pri Lokvi 3 c, 6219 Lokev, GSM 041 343 730;
leo.ban@siol.net
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Uradne ure v Centru karitas Sežana, Repentaborska 1:
2. in 4. sreda v mesecu od 16. do 18. ure
Odgovorna v skladišču in pogovor z ljudmi v stiski:
IVANKA FONDA, Lokev 193, 6219 Lokev, tel. 767 00 44, GSM 031 641 819, e-pošta:
ivanka.fonda@gmail.com, Meta Allegra GSM 031 846 150, Anita Ferfila, GSM 041 617 159
Evidenca hrane EU: Sandi Mevlja, GSM 031 318 465, e-pošta sandi@iras.si
Ostali sodelavci: Darjo Fonda, Leo Ban, Drago Kocjan , Andreja, Klara, Drago, Tamara
l. Medžupnijska karitas Dutovlje, Dutovlje 2, 6221 Dutovlje; 05 764 00 71
MIRANDA MARJANOVIČ, Tublje pri Komnu 1a, 6221 Dutovlje, 041 843 253,
gradbenistvo.percic@siol.net

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

2. Medžupnijska karitas Hrpelje-Kozina, Slavniška 3, 6240 Kozina
NATAŠA GODINA, Rodik 39, 6240 Kozina, GSM 041 581 147, godina.natasa@siol.net
3. Medžupnijska karitas Komen, Komen 25 a, 6223 Komen, 05 766 04 90
BOGDANA FURLAN, Mali dol 15, 6223 Komen , GSM 031 674 226; vito.furlan@siol.net
Kontaktna oseba za Vojščico in Kostanjevico: NIVES URDIH, Kostanjevica 67, 5296
Kostanjevica na Krasu, tel. 05 30 80 708
4. Medžupnijska karitas Lokev, Divača, Vreme, Vatovlje; Lokev 121, 6219 Lokev,
tel. 05 767 00 43
ALOJZ MLJAČ, Kraška cesta 55, 6215 Divača, GSM 041 738 979, e-pošta:
alojz.mljac@amis.net

5. Medžupnijska karitas Senožeče, Senožeče 84, 6224 Senožeče, tel. 05 765 50 61
ANITA FERFILA, Senožeče 68, 6224 Senožeče; 041 617 159
6. Medžupnijska karitas Sežana, Trg 28.avgusta 4, 6210 Sežana , tel. 05 734 41 77
META ALLEGRA, Cesta na Lenivec 14, 6210 Sežana; GSM 031 846 150, e-pošta:
metaallegra@gmail.com

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

POSTOJNSKA DEKANIJSKA KARITAS

137

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

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

Uradne ure v Centrih karitas:
- POSTOJNA, Ljubljanska 1; vsak drugi četrtek med 16. in 19. uro
Odgovoren v skladišču in pogovor z ljudmi v stiski:
Marjan Geržina, Postojna, Tomšičeva 22 a, tel. 726 18 82; GSM 031 329 438, e-pošta:
marjan.gerzina@studioproteus.si

Jožica Škrlj 031750 807, e-pošta: jozica.skrlj@gmail.com ,
Ostali sodelavci:Miro Kranjc, Marta Žakelj, Mirka Slavec, Majda Kontelj, Čeč Janez, Silva
Hafner, Danica Geržina, Ivanka Biasizzo, Iva Ukmar in Ivanka Turk
- PIVKA, Kolodvorska 10: vsak četrtek od 15,30 do 18. ure in vsako sredo od 8. do 9.
ure
Odgovorna v skladišču in pogovor z ljudmi v stiski:
Julka Dekleva, Pivka, Snežniška 29, GSM 040 378 851, e-naslov: julka.de@gmail.com
Ostali sodelavci: Lea Želko Pasič, Majda Godina, Aljana Metliha, Mojca Smrdel Orel, Milka
Topič Smrdel
Program Popoldne v Pivko,
Pivka, Kolodvorska 10, ponedeljek in sreda od 14,30 in 17,30 ure
Odgovorna: Tatjana Rupnik, GSM 041 762 029, e-pošta:
Pnc.karitas@gmail.com ali tatjana.rupnik79@gmail.com
Julka Dekleva, GSM 040 378 851
1. Župnijska Karitas Hrenovice, Hrenovice 32, 6230 Postojna tel. 05 757 70 32
MARIJA MEJAK, Goriče 21, 6230 Postojna, GSM 031 694 500, e-pošta:
marija.mejak@siol.net

2. Župnijska karitas Košana, Doljna Košana 78, 6256 Košana, tel.05 753 00 16
VOLK MIRKA, Kal 1, 6257 Pivka, te.. 05 757 26 20
3. Župnijska karitas Pivka, Pot na Orlek 22, 6257 Pivka, tel.05 757 10 72
JULKA DEKLEVA, Snežniška 29, 6257 Pivka, tel. 05 757 31 65, GSM 040 378 851, epošta: julka.de@gmail.com
4. Župnijska karitas Postojna, Vilharjeva 2, 6230 Postojna, tel. 05 720 46 40
MARJAN GERŽINA, Tomšičeva 22A, 6230 Postojna, tel. 726 18 82 , GSM 031 329 438
e-pošta: marjan.gerzina@sudioproteus.si
5. Medžupnijska karitas Slavina, Matenja vas, Orehek, Slavina 53, 6258 Prestranek, tel.
05 754 20 09
FANČI ČUK, Koče 13, Prestranek, tel. 05 754 20 86; 031 870 664
SILVA BERGOČ, Matenja vas 54, GSM 031 405 325
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6. Župnijska karitas Studeno, Studeno 71, 6230 Postojna, tel. 05 751 60 36
TATJANA SIMČIČ, Studeno 105, 6230 Postojna, GSM 040 715 916, e-pošta:
tatjana.simcic@gmail.com

7. Medžupnijska karitas Trnje in Zagorje, Zagorje 113, 6257 Pivka, tel. 05 757 52 54
ZINKA VADNJAL, Parje 25, 6257 Pivka, tel. 757 53 10, GSM 031 610 144, e-pošta:
vadnjal.pivka@siol.net

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

TOLMINSKA OBMOČNA KARITAS
Predsednik: Slavko Obed, Most na Soči 14, 5216 Most na Soči, tel. 381 30 12;
e-naslov slavko.obed@rkc.si
Voditeljica: Darja Leban Obid, Postaja 24 a, 5216 Most na Soči, GSM 041 586 358;
darja.obid@siol.net

Uradne ure v Centrih karitas:
- TOLMIN, Rutarjeva 18: GSM 041 853 693, 031 370 583
- Vsak drugi četrtek med 8. in 10. uro in vsak četrtek med 16. in 18. uro
Odgovorna v skladišču:
Darinka Pervanje, Pod gradom 3, 5220 Tolmin, tel. 388 18 38, GSM. 031 370 583, e-pošta:
darinka.pervanje@gmail.com

Lidija Gabršček, Vrsno 15, 5222 Kobarid, GSM 031 882 215
Tajništvo OK : Obed Slavko, GSM 031 323 881 Klinkon, GSM 051 300 657, Marija Jelinčič,
GSM 051 383 356, Damjan Bajec GSM 041 816 823, Danica Mežnar tel. 05 3882 252,
Marija Rovšček tel. 05 3887 304, Silva Grosar GSM 031 404 841.
- BOVEC, Trg golobarskih žrtev 10 – Ponedeljek med 15. in 15,30 uro
Odgovorni v skladišču:
Dana Ivančič, Rupa 5, 5230 Bovec, GSM 031 218 931; dana.ivancic@gmail.com
Bibijana Jankovič, Brdo 62, 5230 Bovec, GSM. 040 647 012:bibjana.jankovic@gmail.com
Marija Zorč, Brdo 44, 5230 Bovec, GSM. 031 706 111, e-pošta: pszorc@email.si
Ostali sodelavci: Marija Urbanc, Marija Kravanja, Iva Curk, Zora Bremec, Erika Kavčič,
Magda Kenda.
Dom karitas Soča, Soča 25
Odgovorni: Matej Kobal, GSM 041 655 961
Kontaktna oseba: Dare Kavčič, GSM 031 568 142

DEKANIJA KOBARID
l. Medžupnijska karitas Bovec, Trg golobarskih žrtev 10, 5230 Bovec, 05 388 60 90
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DANICA VARGA, Dvor
zorc.bovec@gmail.com

50,

5230

Bovec,

GSM

031

718

333,

e-pošta:

2. Župnijska karitas Drežnica, Drežnica 35, 5222 Kobarid, 05 384 85 08
LIDIJA BERGINC, Drežnica 1, 5222 Kobarid, tel. 05 384 86 07, GSM 041 833 219
3.Medžupnijska karitas Kobarid, Livek, Trg svobode 3, 5222 Kobarid, tel. 05 389 00 63
MILENA SOVDAT, Volaričeva 23, 5222 Kobarid, GSM 040 524 189, e-pošta:
milena.sovdat@siol.net

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

DEKANIJA TOLMIN
5. ŽK Dolenja Trebuša, Dol. Treb. 64, 5283 Slap ob Idrijci, tel. 05 380 57 04
LAURA LIPUŠČEK, Dolenja Trbuša 40, 5283 Slap ob Idijci , GSM 031 670 103 , epošta: lavra.lipuscek@gmail,com
6. Župnijska karitas Grahovo ob Bači, 5242 Grahovo ob Bači 20, 05 380 46 03
ZLATKA ŠORLI, Koritnica 51 a, 5242 Grahovo ob Bači, tel. 05 380 48 06
7. Župnijska karitas Idrija pri Bači, Idrija pri Bači 9, 5216 Most na Soči
ŽBOGAR VALENTINA, Idrija pri Bači 60. 5216 Most na Soči, GSM 031 769 930, epošta: valentina.zbogar@gmail.com
8. Medžupnijska karitas Most na Soči, Most na Soči 14, 5216 Most na Soči, 05 381 30 12
MARIJA ROVŠČEK, Most na Soči 92, 5216 Most na Soči, tel. 05 388 73 04
9. Župnijska karitas Podbrdo, Podbrdo 10, 5243 Podbrdo. Tel. 05 380 85 10
DOROTEJA DAKSKOBLER, Podbrdo 33a, 5243 Podbrdo, GSM 031 242 294, e-pošta:
doricad@gmail.com

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

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

DANICA GABRŠČEK, Volče 72, 5220 Tolmin, tel. 05 388 25 82
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KARITAS VIPAVSKE DEKANIJE
Predsednik: Jože Ličen, Lokavec 103, 5270 Ajdovščina, tel. št. 05 364 22 13,
e-naslov: joze.licen@siol.net
Voditeljica: Jožica Ličen, Cesta 18, 5270 Ajdovščina, GSM 041 429 713
e-naslov: jozica.licen@rkc.si
Namestnica: Hermina Radinja, Vojkova 8, 5270 Ajdovščina, GSM 041 442 238
e-naslov: hermina.radinja@gmail.com
Uradne ure v Centru karitas:
AJDOVŠČINA, Šturje, Vipavska cesta 11, tel. in fax: 05 366 23 72,
e-pošta: karitas.vip.dek@siol.net
ponedeljek med 9. in 11. uro
torek in četrtek med 16,30 in 18,30 uro
Pogovor z ljudmi v stiski: Jožica Ličen, Hermina Radinja, Ljuba Soban,
Stalni pomočnik v skladišču: br. Gregor, GSM 041 999 270, e-pošta: gregor.rehar@rskc.si
Odgovorne v skladišču hrane:
Ljuba Soban, Lokavec 204 a, 5270 Ajdovščina, GSM. 031 273 000
Meri Terčelj, Grivče 5, 5270 Ajdovščina, tel. 366 30 72,
Ivanka Volk, Vipavski Križ 18, 5270 Ajdovščina, tel. 364 79 71
Magda Bajc, Žapuže 33a, 5270 Ajdovščina, tel. 364 18 09
Slavica Černigoj, Cesta 20, 5270 Ajdovščina, GSM 031 481 676
Odgovorne v skladišču oblačil, pohištva, gospodinjskih aparatov in drugega:
Jožka Kodrič, Vrhpolje 101, 5271 Vipava, GSM 040 575 345
Milojka Štrukelj, Cesta 21, 5270 Ajdovščina, GSM 040 275 674
Marinka Štrancar, Ulica I.Kosovela 23, 5270 Ajdovščina, GSM. 031 472 757
Miranda Furlani, Otlica 81, 5270 Ajdovščina, GSM 031 579 906
Klara Krkoč, Batuje 66, 6262 Črniče, GSM 040 577 242
CENTRALNO SKLADIŠČE ŠK ZA HRANO EU:
Siltoni d.o.o. Ajdovščina, Tovarniška 15, tel. 05 36 58 500.
Vodenje evidenc hrane EU za ŠK Kp:
Ljuba Soban, GSM 031 273 000, e-pošta: ljuba.soban@siol.net
Namenska pomoč, drobiž za stisko:
Silva Fučka, Cesta 22, 5270 Ajdovščina, GSM 031 281 175
Prodajna razstava Umetniki za karitas:
Jožica Ličen, GSM 041 429 713

DOM KARITAS NA CESTI, Materinski dom
Cesta 98, tel. 05 364 79 64, e-pošta: karitas.cesta@siol.net
Program Popoldan na Cesti,
Cesta: torek in četrtek od 15,30 do 18,30 ure;
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Ajdovščina, Vipavska 11, sreda od 15. do 18.30 ure
Odgovorna: Tatjana Rupnik, GSM 041 762 029, e-pošta:
Pnc.karitas@gmail.com ali tatjana.rupnik79@gmail.com
Popoldan na Slapu, sobota od 15,30 do 18,30 ure
Ljubica Ženko, GSM 051 825 334.
Svetovalnica za otroke, mladostnike in starše: e-naslov: pnc.svetovalnica@gmail.com
Medgeneracijsko središče Samarijan
Odgovorna Klementina Bajec, GSM 031 281 628, klementina.bajec@gmail.com
- Medgeneracijska skupina »Naša pot« Cesta
Voditeljici: Klementina Bajec in Ada Rijavec GSM 031 664 408
- Medgeneracijska skupina »Skrinjica« Otlica
Voditeljice: Ivica Vidmar, Miranda Furlani,
Helena Vidmar, GSM 041 425 554, hel1vidmar@gmail.com
- Medgeneracijska skupina »Večer na Slapu«
Ljubica Ženko, Slap 34, 5271 Vipava, GSM 051 825 334, e-pošta: florijanaf@gmail.com
AJDOVŠČINA, Goriška 17, Zavod Pelikan Karitas, tel. 05 368 14 00
e-pošta: zavod_pelikan@t-2.net
Pomoč zasvojenim in njihovim svojcem
Torek od 9h do 12h in četrtek od 17h do 21h.
l. Župnijska karitas Ajdovščina, Quiliano 2, 5270 Ajdovščina, tel. 05 368 92 74
BOGOMIRA BISTAN, Tovarniška 3 c, 5270 Ajdovščina, GSM 040 467 460,
e-pošta: mirica.bistan@gmail.com
ZMAGA RUSTJA, Skrilje 71 c, 5263 Dobravlje, GSM 031 802 939,
e-pošta:zmaga.rustja@gmail.com.
2. Župnijska karitas Batuje, Batuje 21, 5262 Črniče, tel. 05 366 60 38
ROZI BRATOŽ, Selo 85, 5262 Črniče, tel. 05 366 60 70
3. Župnijska karitas Budanje, Budanje 38, 5271 Vipava, tel. 05 364 50 23
MARIJA KRAŠNA, Budanje 5/e 5271 Vipava, GSM 051 243 021
4. Medžupnijska karitas Col – Podkraj, Col 26, 5273 Col, tel.05 366 86 30
IVANKA BIZJAK, 5273 Col 87/a, tel. 366 87 20, GSM 041 924 680
5. Župnijska karitas Črniče, Črniče 90, 5262 Črniče, tel. 366 60 36
JULIJANA BRIC, Malovše 16, 5262 Črniče, GSM 040 888 420,
e-pošta: julijanabric@gmail.com.
6. Medžupnijska karitas Goče, Gornja Branica,Goče 38, 5271 Vipava, 05 364 55 58
IDA REHAR, Lože 9, 5271 Vipava, GSM 041 919 710
7. Župnijska karitas Kamnje, Kamnje 52, 5263 Dobravlje, tel. 368 80 20
STANKO ROVTAR, Skrilje 1, 5263 Dobravlje, tel. 364 63 42, GSM 031 249 202,
e-pošta: stanko.rovtar@siol.net
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8. Župnijska karitas Lokavec, Lokavec 103, tel. 05 364 22 13
LJUBA SOBAN, Lokavec 204/a, 5270 Ajdovščina, GSM 031 273 000,
e-pošta: ljuba.soban@siol.net
9. Župnijska karitas Otlica,Otlica 42, 5270 Ajdovščina, tel. 05 364 95 46
IVICA VIDMAR, Kovk 12, 5273 Col, tel. 364 96 22, GSM 031 374 368
e-naslov: ivica.vidmar@gmail.com
10. Župnijska karitas Planina, Planina 67, 5270 Ajdovščina, tel. 05 364 25 69
JOŠTA TERBIŽAN, Planina 51 a, 5270 Ajdovščina, GSM 031 401 679
e-pošta: druzina.terbizan@siol.net
11. Medžupnijska karitas Podnanos - Lozice, 5272 Podnanos 12, tel. 05 366 90 15
BRANKA SUŠA, Orehovica 25, 5272 Podnanos, GSM 031 243 294
e-pošta: branka.susa@gmail.com
12. Župnijska karitas Podraga, Podraga 78, 5272 Podnanos, tel. 366 90 15
JOŽICA BOŽIČ, Podraga 90 c, 5272 Podnanos, GSM 041 202 055, e-pošta:
alenkakoristnik75@gmail.com

13. Župnijska karitas Slap, Slap 53, 5271 Vipava, tel. 05 366 57 56
MAJDA MALIK, Slap 9, 5271 Vipava, GSM 031 603 895, e-pošta:
malik.majda2@gmail.com

14. Župnijska karitas Stomaž, Stomaž 35, 5263 Dobravlje, tel. 05 364 61 03
MARINKA ŽIGON, Stomaž 74, 5263 Dobravlje, tel. 364 62 59, GSM 031 708 151
15. Župnijska karitas Šmarje, Šmarje 6, 5295 Branik, tel. 05 364 86 77
KLAVDIJA TROBEC, Lisjaki 5, 5295 Branik, GSM 031 595 072, e-pošta:
klavdija.trobec@gmail.com
16. Župnijska karitas Šturje, Levstikova l, 5270 Ajdovščina, tel. 05 368 90 26
MARIJA UKMAR, Bazoviške br. 3, 5270 Ajdovščina, GSM 051 454 708, e-pošta:
marija.ukmar@gmail.com

17. Župnijska karitas Ustje, Ustje 18, 5270 Ajdovščina,
ANA STOPAR. Ustje 16, 5270 Ajdovščina, GSM 041 880 494
18. Župnijska karitas Velike Žablje, Velike Žablje 21, 5263 Dobravlje, tel. 364 65 80
DRAGO TROHA, Velike Žablje 74 c, 5263 Dobravlje, GSM 031 600 780
e-pošta: karlo.troha@gmail.com
19. Župnijska karitas Vipava. Beblerjeva 1. 5271 Vipava, tel. 05 366 50 01
LIDlJA GOLOB, 5271 Vipava. Goriška 6. tel. 05 368 71 60, GSM 031 380 824
e-naslov: lidija.servis@siol.net
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20. Župnijska karitas Vipavski Križ, Vip. Križ 30, 5270 Ajdovščina, tel. 05 364 79 25
JOŽICA LIČEN, Cesta 18, 5270 Ajdovščina, GSM 041 429 713; e-pošta: jozica.licen@rkc.si
21. Župnijska karitas Vrhpolje, Vrhpolje 30, 5271 Vipava, tel. 05 066 53 56
JOŽKA KODRIČ, Vrhpolje 101, 5271 Vipava, GSM 040 575 345
e-pošta: jozkakodric@gmail.com
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TAJNIŠTVO ŠKOFIJSKE KARITAS KOPER
Spletna stran ŠK: http://karitas-kp.rkc.si//
MATEJ KOBAL, Otlica 42, 5270 Ajdovščina. tel. 05 364 95 46 - 041 655 961
matej.kobal@rkc.si - ravnatelj Škofijske karitas Koper
JOŽICA LIČEN, Cesta 18, 5270 Ajdovščina, GSM 041 429 713
Jozica.licen@rkc.si - namestnica ravnatelja in voditeljica odbora za materialno pomoč
BOGDAN VIDMAR, Podraga 78, 5272 Podnanos, GSM. 051 323165
Bogdan.vidmar8@gmail.com - voditelj odbora za raziskovanje in obveščanje
MIRO MARINIČ, Na vasi 20, 5281 Spodnja Idrija, GSM 031 871 998
miro.marinic@rkc.si - voditelj odbora za oblikovanje
TANJA TURK, Vilharjeva 25a, 5270 Ajdovščina, GSM 031429 668
Tanja_turk@siol.net - voditeljica odbora za deviantnost
BOGDAN ŽORŽ, Tabor 59, 5294 Dornberk, GSM 041 735 180
Bogdan.zorz@siol.net - voditelj odbora za svetovanje
MARIJA PUC, Kosovelova 22, 5271 Vipava, GSM 031 477 648
mppucmarija@gmail.com - voditeljica odbora za stare, bolne in drugače prizadete
IVICA ČERMELJ, Beblerjeva 27, 5271 Vipava, GSM 031 452 217
Ivica.cermelj@gmail.com – voditeljica skupine za prostovoljstvo in
skupine za vzgojo za karitas
MILENA BRUMAT, Skalniška 1, 5250 Solkan, GSM 031 655 961
e-pošta: milena.bavcon.zavod@siol.net
FRANICA GRMEK, Branik 33 r, 5295 Branik, GSM 041 767 763
Franica.grmek@kp.karitas.si , socialna delavka ŠK
DAVORINA PETRINJA, Tublje 26, 5240 Kozina, GSM 040 980 464
Davorina.petrinja@rkc.si , socialna delavka ŠK
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PISARNA ŠKOFIJSKE KARITAS KOPER, Solkan, Skalniška 1,
tel/fax 05/33 00 233; GSM 051 636 944, e- pošta: Karitas.koper@rkc.si
Spletna stran ŠK: http://karitas-kp.rkc.si// , TRR: SI56 2450 0900 4155 438.
Uradne ure: ponedeljek – petek od 8. do 15. ure;
LJUDMILA Č. BOLTAR, poslovna tajnica in računovodkinja, GSM. 051 636 944
FRANICA GRMEK, socialna delavka ŠK, GSM 041 767 763,
e-pošta: franica.grmek@kp.karitas.si
CENTER KARITAS BERTOKI, Markova 38, 6000 Koper – 05 639 50 38; e-pošta:
bertoki@kp.karitas.si.
Sprejemališče za brezdomce
odgovorna Darja Zver, GSM 051 313 265, e-pošta: darja.zver@gmail.com
Program Zasvojenost (izvaja Zavod Pelikan Karitas)
pisarna Bertoki, Markova 38, 6000 Koper, tel. 05 639 50 38,
pisarna Ajdovščina, Goriška 17, tel. 05 368 14 00
Franc PRELC, GSM 041 795 051
DOM KARITAS NA CESTI,
Cesta 98, tel. 05 364 79 64, e-pošta: karitas.cesta@siol.net
Program Materinski dom (Zavod karitas Samarijan)
Program Popoldan na Cesti,
Odgovorna: Tatjana Rupnik, GSM 041 762 029, e-pošta:
Pnc.karitas@gmail.com ali tatjana.rupnik79@gmail.com
Svetovalnica za otroke, mladostnike in starše: e-naslov: pnc.svetovalnica@gmail.com
DOM KARITAS SOČA, Soča 25
Odgovorni: Matej Kobal, GSM 041 655 961, e-pošta: matej.kobal@rkc.si
Kontaktni osebi: Dare Kavčič, 031 568 142, Erika Kavčič, GSM 041 296 090, e-pošta:
ekav1@siol.net

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

Materinski dom tel. 05 36 47 964, e-pošta: karitas.cesta@siol.net
Varna hiša Karitas za Primorsko
p.p. 322, 5001 Nova Gorica, GSM 041 332 038
Medgeneracijsko središče Samarijan
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Odgovorni: Klamentina BAJEC, GSM 031 778 586, e-pošta:
klementina.bajec@gmail.com.
BERTOKI, Markova 38, 6000 Koper – 05 639 50 38; e-pošta: bertoki@kp.karitas.si Vrtnica –
zdravljenje odvisnosti od alkohola
Vodja programa: Davorina Petrinja, GSM 040 980 464, e-pošta: vrtnica.karitas@gmail.com

Druga karitativna gibanja in ustanove:
VERA IN LUČ:
Koprska regija: Aleš Kete Duplje 17, 5271 Vipava, 031/757-705, ales.kete@gmail.com
Goriška regija: Urška Čuk, Predgriže 1, Črni vrh, GSM 031/473-873, urska.cuk@gmail.com
Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov:
KBBI, Ljubljana, Tabor 12
Majda Križaj, Lozice 55, 5272 Podnanos, tel. 366 93 96
Zavod TALITA KUM Postojna, Ljubljanska 28, tel. 05 720 39 84,
e-pošta: talita.kum@studioproteus.si

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

147

Kazalo:
Molitev
Poročilo o delu Škofijske karitas Koper za leto 2012
Finančno poročilo Škofijske karitas Koper za leto 2012
Poročilo o delovanju ŽK, MŽK, DK, OK v letu 2012
Poročilo o delovanju drugih karitativnih ustanov v letu 2012
Statut Škofijske karitas Koper
Etična načela Karitas
Pravilnik o kriterijih za materialno pomoč
Program dela Škofijske karitas Koper za leto 2013
Seznam ŽK, MŽK, DK, OK in kontaktne osebe
Člani TŠK, Sodelavci Zavoda Karitas Samarijan in druge telefonske številke

Logo ŠK
Skalniška 1, 5250 Solkan
Telefon in fax: 05 33 00 233
e-naslov: karitas.koper@rkc.si
Spletna stran: http://karitas-kp.rkc.si//
Transakcijski račun: SI56 2450 0900 4155 438
Davčna številka: 75623943
Odgovarja: Matej Kobal, ravnatelj ŠK
Postavitev in tisk: Tiskarna Janežič, 2013
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