


Molitev – Karitas

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

Za svoje življenje med nami si izbral pot uboštva, 

ponižnosti in darovanja za najbolj potrebne. 

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

Podari nam svoj čisti pogled, da bomo prepoznavali resnične stiske 

ljudi okoli nas in v daljnem svetu!

Nakloni nam občutljivost, podobno občutljivosti tvojega Srca, 

da se bomo na potrebe ljudi velikodušno odzivali in 

znali navdušiti za pomoč tudi druge!

Ker je edinost znamenje tvojega delovanja, 

nas, karitativne delavce, poveži v sodelovanju, 

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

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

zato se zatekamo pod tvoje varstvo, 

ko želimo v tvoji Cerkvi opravljati poslanstvo dobrodelnosti.

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

in blaženega škofa Antona Martina!

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

Amen!

Msgr. dr. Marjan Turnšek, mariborski nadškof metropolit,

predsednik Slovenske karitas
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Ljubezen izvira iz čistega srca, dobre vesti in iskrene vere. (prim. 1 Tim 1,5)

Karitas prihaja iz čistega srca, mirne vesti in nehlinjene vere
msgr. dr. Marjan Turnšek, nadškof metropolit

Letošnji moto letnega plenuma Nadškofijske 
karitas Maribor »Luč vere«, nas ohranja pod 
okriljem tekočega pastoralnega leta, ki pote-
ka v duhu odločitve papeža Benedikta XVI., 
da se spominjamo 50-letnice začetka druge-
ga vatikanskega vesoljnega cerkvenega zbo-
ra z obhajanjem leta vere.

»Luč vere« nam kliče v zavest starozavezno 
misel o tem, da je Božja beseda »svetilka« na-
šim nogam in »kakor luč« na naši stezi (Ps 
119,105) in novozavezno izpoved, da je vera 
»prepričanje o stvareh, ki se ne vidijo« (Heb 
11,1). Tudi s svojim življenjem želimo potrdi-
ti, da smo z očmi vere sposobni »videti« nevi-
dno in da naše verno srce more upati onkraj 
vsakega upanja, kot to srečamo že pri Abra-
hamu, temu očetu naše vere.

Prav ta skrivnostna luč vere nam je svetila in 
razsvetljevala poti karitativnega delovanja v 
preteklem letu. V tej plenumski knjigi so za-
jete posamezne stopinje teh poti kot sledi 
Božje ljubezni – Karitas preteklega leta. Na 
žalost je iz poročil zaznati, da so se potrebe 
po pomoči in torej stiske ljudi večale. Na ve-
selje pa lahko razberemo tudi, da je stiskam 
sledila tudi ljubezen prostovoljcev, sodelav-
cev in darovalcev na vseh nivojih delovanja 
Karitas.

Kot apostol Pavel Timoteju lahko zapišemo 
tudi mi, da se je v tem delovanju uresniče-
val Božji načrt, saj je prihajala »ljubezen iz 
čistega srca in iz mirne vesti in iz nehlinje-
ne vere« (1 Tim 1,5). »Čisto srce« ima v bla-
grih Božje zagotovilo, da je sposobno »gleda-
ti« Boga in v njem vse okoli sebe prav videti 
in razpoznavati. Kar je v današnjem svetu 
tolikih zaslepljenosti izredno dragocen dar. 
»Mirna vest« pa zagotavlja gotovost življenja 
brez strahu, kar nam pomaga, da vse prav 
storimo. Saj nasprotno, nemirna vest, pov-

zroča splošni nemir, negotovost in panič-
ne odzive, ki situacije še poslabšajo. »Nehli-
njena vera« pa je izraz, ki poudarja da je naš 
osebni odnos z Bogom resničen, pristen, ne 
narejen ali zgolj zaigran. In ko je to uresniče-
no, je naša dobrodelnost in vsakršna social-
na pomoč pričevanje vere, ki največ šteje v 
Božjih in človeških očeh.

Ker sem prepričan, da je ta plenumska knji-
ga pristen »komentar« Božjega načrta za naše 
karitativno delovanje v letu 2012, se z vese-
ljem najprej zahvaljujem dobremu Bogu za 
vse milosti, ki smo jih bili deležni, še pose-
bej za čisto srce, mirno vest in nehlinjeno 
vero! Saj smo tako mogli biti dobri služab-
niki. Nato pa izrekam priznanje in zahvalo 
vsem župnikom, voditeljem in sodelavcem 
ter prostovoljcem in dobrotnikom župnij-
skih in dekanijskih Karitas; pa tudi predse-
dniku, generalnemu tajniku in vsem sode-
lavcem, voditeljem posameznih socialnih in 
dobrodelnih ustanov ter številnim prosto-
voljcem v mnogih programih in ustanovah 
Nadškofijske karitas Maribor! Hvaležen pa 
sem tudi vsem, ki so pripomogli k tvornemu 
sodelovanju z drugimi nad/škofijskimi Kari-
tas ter Slovensko karitas.

Prepričan sem, da smo s svojim delom že 
smiselno uresničevali namen slovenskega 
pastoralnega načrtovanja, ki je zapisan v do-
kumentu »Pridite in poglejte«, in pravi, da 
si želimo, da bodo »živa občestva Cerkve in 
njeni posamezni člani … vabili in spremlja-
li brate in sestre k osebni veri, k osebnemu 
srečanju s Kristusom …, da bi se lahko drug 
drugemu darovali v ljubezni« (PiP, 59).

Ko s hvaležnim pogledom in mirno vestjo 
zajemam karitativno delovanje mariborske 
nadškofije za nazaj, z upajočim pogledom či-
stega srca kličem Božji blagoslov na leto, ki 
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ga že živimo v znamenju iskanja načinov za 
poglabljanje osebne nehlinjene vere in zato 
tudi ljubezni do Boga in do bližnjih, še zlasti 
najbolj potrebnih, ubogih, ki morajo ostati 

prednostna izbira tudi naše krajevne Cer-
kve. Bog daj, da bi tudi v tekočem letu izpol-
nili Božji načrt v vsej ponižnosti in krotko-
sti!
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Luč vere! 
Branko Maček, predsednik

Spoštovane sodelavke in sodelavci v vsej 
mreži Nadškofijske KARITAS. V letu vere 
potrebujemo luč in svetlobo, da se najprej 
sami zavemo, koliko je v našem prizadevanju 
ter delu za manj stisk med nami tiste iskre-
ne vere, ki zaupa v vseh situacijah in nam je 
potrebna, da se lahko razdajamo. Poklicani 
smo, da si prizadevamo vedno znova za čisto 
srce in dobro vest. K temu nas letos na po-
seben način vabi podnaslov našega plenum-
skega srečanja. 

Prav je, da se med letom ustavljamo in po-
glabljamo našo vero ob besedilu v podnaslo-
vu in ga beremo ter premišljujemo širše. Pa-
vel namreč naroča Timoteju: »Ostani v Efezu, 
tako da boš naročil nekaterim, naj ne učijo 
drugačnega nauka. Naj se ne ukvarjajo z baj-
kami in brezkončnimi rodovniki, saj ti bolj 
pospešujejo razpravljanja kakor Božji načrt, 
ki se uresničuje v veri. Namen te zapovedi pa 
je ljubezen, ki izvira iz čistega srca, dobre ve-
sti in iskrene vere. Nekateri so se od tega od-
daljili in zašli v besedičenje. Hočejo biti uči-
telji postave, pa sploh ne razumejo ne tega, 
kar govorijo, ne tega, kar tako vneto zagovar-
jajo« (1 Tim 1,3-7).

Radi se vračajmo k besedilu 11. poglavja pi-
sma Hebrejcem, da bomo v sebi,  sodelav-
cih, prosilcih in tudi darovalcih ter tako v 
vsej skupnosti utrjevali Abrahamovo vero, 
jo ohranjali, se je oklepali, klicali k veri, jo 
izpovedovali in tako udejanjali dela vere. 
Ob svojem delu pa bomo tudi vedno bolj 
spoznavali: »Bog je luč in v njem ni nobe-
ne teme. Če rečemo, da smo v občestvu z 
njim, pa kljub temu hodimo v temi, laže-
mo in ne ravnamo v skladu z resnico. Če 
pa hodimo v luči, kakor je v luči on sam, 
smo med seboj v občestvu in kri njegovega 
Sina Jezusa nas očiščuje vsakega greha« (1 
Jn 1,5-7).

Sestra in brat, hvala za vso luč, za vso vero in 
ljubezen, ki je zapisana na teh straneh leto-
šnje plenumske zbirke. Vse to pa nas naj spo-
mni tudi na vse tisto, kar se ne da zapisati in 
ni vidno ter nam še bolj kaže na čisto srce, 
dobro vest in iskreno vero. Bogu hvala za vse 
majhne in velike čudeže, ki jih je ter jih še 
bo delal po sodelavcih Karitas. Vsemogočni, 
spremljaj nas še naprej s svojim blagoslovom 
in hvala Ti.
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Predstavitev Nadškofijske karitas Maribor

Nadškofijsko karitas Maribor (v nadaljevanju 
NŠKM) je 12. 10. 1990 ustanovil takratni kra-
jevni škof na podlagi Zakonika cerkvenega 
prava (ZCP) z namenom, da uresničuje kari-
tativno, dobrodelno, humanitarno in social-
no poslanstvo Cerkve. 

Nadškofijska karitas Maribor (NŠKM) je po 
Zakoniku cerkvenega prava javno združenje 
vernikov, ki ima status pravne osebe zaseb-
nega prava in je sestavni del Rimokatoliške 
Cerkve.

NŠKM je ena izmed šestih (Nad)Škofijskih 
karitas (Koper, Ljubljana, Celje, Murska So-
bota, Novo mesto in Maribor), ki skupaj tvo-
rijo Slovensko karitas in preko katere uresni-

čujejo v Evangeljskem duhu interese, ki so 
vsem šestim Škofijskim karitas skupni (eno-
vito nastopanje pred državo, ozaveščanje 
družbe, izpeljava skupnih dobrodelnih akcij, 
smotrna porazdelitev zbranih sredstev gle-
de na demografsko ogroženost, sodelovanje 
s tujino itd.). 

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

Naloge in namen delovanja  NŠKM so opre-
deljene in zapisane v statutu Nadškofijska ka-
ritas Maribor ima status humanitarne orga-
nizacije po ZHO od 7. 1. 2005.

Splošni podatki:

NADŠKOFIJSKA KARITAS MAROBOR     tel. 0590 80 350

Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor      fax 0590 80 360

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

TRR: 24100-8888888889; Matična številka: 5551579, Davčna številka: 48726273

Glavna dejavnost: 88.991 (Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij)

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

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

Enote NŠKM:
Informacijsko svetovalna pisarna NŠKM    tel.  0590 80 350

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

          gsm 051 634 682

Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega  tel. 0590 08 359

zavarovanja s posvetovalnico       gsm 030 643 231

Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor; ambulanta@karitasmb.si
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Ljudska kuhinja Betlehem      tel: 0590 80 680

Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor; betlehem@karitasmb.si 

TPC – Terapevtsko pripravljalni center    tel. 0590 80 354

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

Humanitarno skladišče       tel. 0590 80 365

Ljubljanska 23, 2000 Maribor       fax 0590 80 367

skladisce@karitasmb.si        gsm 030 603 402

Sprejemališče za brezdomce      tel. 0590 80 369

Ljubljanska 23, 2000 Maribor

Zavetišče za brezdomce – odprti tip     tel. 0590 80 366

Ljubljanska 23, 2000 Maribor; zavetisce@karitasmb.si 

Materinski dom
Materinski dom Mozirje,      tel. 03 583 15 30

Podvrh 23, 3330 Mozirje       fax 0590 13 664

          gsm 041 714 347

Materinski dom Žalec       tel. 0590 80 363

Savinjska cesta 1, 3310 Žalec      fax 0590 80 364 

Ustanove NŠKM
Zavod Čebela dnevno varstvo Karitas    tel. 03 575 61 40

Žička cesta 15, 3210 Slovenske Konjice     fax 0590 10 613 

e-pošta: zavod.cebela@karitasmb.si

splet: http://www.karitasmb.si

TRR: 24100-2222222255

Direktor: Andrej Štesl;  andrej.stesl@karitasmb.si   gsm 051 373 157   

strokovni vodja zavoda: Karmen Kos; karmen.kos@karitasmb.si gsm 041 321 042

Enote Zavoda Čebela dnevno varstvo Karitas: 

 Dom Čebelice, Žička cesta 15, 3210 Slovenske Konjice  tel. 03 575 61 40

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

 Dom Murenčki, Starše 91, 2205 Starše    tel. 02 688 80 02
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Nadškofijska karitas Maribor svoje poslan-
stvo izvaja v duhu Evangelija. Pri svojem delu 
se drži etičnih načel Karitas in Kodeksa na-
čel, ki veljajo v socialnem varstvu. Njeno de-
lovanje je odraz dela Župnijskih karitas ter 
župnij mariborske nadškofije. Sodelavci Ka-
ritas smo, ne glede na to, kje opravljamo 
svoje delo (na župniji, dekaniji, škofiji), po-
klicani, da služimo ubogim, da jim povrne-
mo dostojanstvo in da jim vlivamo upanje na 
boljši jutri. NŠKM ima dve področji, na ka-
terih deluje, in sicer področje humanitarne 
dejavnosti ter področje socialnovarstvene 
dejavnosti. 

Kadrovska pokritost NŠKM: 
V letu 2012 je bilo na NŠKM skupno zapo-
slenih 32 delavcev (18 redno zaposlenih (16 
polni delovni čas, 2 polovični delovni čas), 
od tega 6 projektno in 12 zaposlenih preko 
aktivne politike zaposlovanja (APZ), 14 de-
lavcev je zaposlenih preko JD). 

Namen in naloge NŠKM: 
Osnovni namen NŠKM je delovanje na kari-
tativnem, dobrodelnem, humanitarnem in 
socialno varstvenem področju (v nadaljeva-
nju karitativnem področju) v skladu z evan-
geljskimi načeli, Zakonikom cerkvenega pra-
va ter civilno zakonodajo, in sicer tako, da:

• organizira, načrtuje, koordinira in pove-
zuje karitativno delo fizičnih in pravnih 
oseb na območju mariborske nadškofije, 
predvsem Župnijskih in Dekanijskih kari-
tas,

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

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

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

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

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

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

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

 Dom Danijela Halasa      tel. 0590 73 138

 Velika Polana 109, 9225 Velika Polana    fax 0590 73 140

 info@domhalas.si, www.domhalas.si    

Dom sv. Lenarta        tel. 0592 21 100

Gubčeva 5, 2230 Lenart       fax 0592 21 150

Direktor: Zlatko Gričnik       gsm 041 782 504

Strokovni vodja doma: mag. Apolonija Šporin

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

splet: http://www.domlenart.si

TRR: 04102-0001253712
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• skrbi za permanentno izobraževanje in 
duhovno oblikovanje sodelavcev Karitas,

• s pomočjo različnih medijev javnost ob-
vešča o svojem delu.

Vizija NŠKM:
• Senzibilizacija širšega družbenega okolja 

in širjenje dobrodelnosti in medsebojne 
pomoči ter solidarnosti,

• pomoč v lokalnem okolju in krepitev druž-
bene solidarnosti znotraj lokalnega okolja,

• transparentnost porabe sredstev – infor-
miranje, ustrezno ravnanje z darovanimi 
sredstvi,

• kakovostna  dopolnilna pomoč ponudbi 
javne mreže – pokritje nepokritih stisk,

• pomoč različnim kategorijam prebivalstva 

(različne rizične in starostne kategorije),

• širša družbena podpora dobrodelni, hu-
manitarni dejavnosti ter vzgoja in osve-
ščanje splošne javnosti o aktualnih in 
obetajočih se socialnih stiskah,

• mrežno sodelovanje – znotraj mreže Ka-
ritas in sodelovanje z drugimi organizaci-
jami nevladnega sektorja ter organizacija-
mi javnega sektorja,

• možnost osebne rasti in razvoja posame-
znika, ki se prostovoljno udejstvuje, dru-
ženje, koriščenje virov, ki jih posamezni-
ki še imajo in jih želijo podariti družbi, v 
kateri živijo,

• razvoj  raznovrstnih dopolnilnih in eks-
perimentalnih programov pomoči gle-
de na raznovrstne stiske, ki se pojavljajo 
v širšem družbenem ali lokalnem okolju.
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Prvenstvena naloga Nadškofijske karitas Ma-
ribor je krepitev humanitarne/dobrodel-
ne dejavnosti na vseh področjih delovanja. 
Pomoč Karitas je sekundarna pomoč in je 
pravzaprav pomoč za samopomoč. Na člove-
ka želimo in moramo gledati celostno, brez 
zadržkov, predvsem pa z veliko mero soču-
stvovanja. Sprejeti ga moramo sebi enakega, 
kajti le tako ga bomo lahko razumeli ter ob 
tem poiskali najustreznejšo obliko pomoči, 
ne smemo dajati le obljub, kajti naša pomoč 
ne sme biti le simbolična, temveč mora biti 
konkretna in v danih okoliščinah primerna 
prosilčevemu gmotnemu, psihičnemu in du-
ševnemu stanju. Skozi naše delo se morata 
izražati duh evangelija in Jezusovo naročilo: 
»Kar koli ste storili enemu od teh mojih naj-
manjših bratov, ste meni storili« (Mt 25,40).

Tako smo tudi v letu 2012 na Nadškofijski ka-
ritas Maribor ob podpori mreže župnijskih/
dekanijskih Karitas uspešno nadaljevali pot 
pri premagovanju raznih stisk prosilcev, ki 
potrkajo na vrata Karitas. 

Humanitarno delo nudi velik spekter aktiv-
nosti in dejavnosti s poglavitnim ciljem po-
moči: 

• družinam in posameznikom, 

• otrokom, dijakom in študentom, 

• starejšim, bolnim, invalidom in onemo-
glim, 

• Romom,

• migrantom, 

• osebam z motnjo v duševnem in tele-
snem razvoju,

• materam in otrokom žrtvam nasilja

• pomoč ob večjih naravnih oz. elementar-
nih nesrečah.

Dejavnosti konkretne pomoči potekajo tako, 
da ustrezno usposobljeni strokovni (so)de-
lavci Karitas, ki rešujejo posamezne prošnje/
stiske, ocenijo, katera vrsta pomoči oziroma 
katera posledična tovrstna aktivnost bi bila 
najprimernejša za čimprejšnjo in kar se da 
celovito odvrnitev oz. lajšanje stisk. 

Celo leto smo izvajali humanitarne/dobro-
delne dejavnosti, kot so: Redno in skupno 
Botrstvo, Živa Karitas, Zlati dobrotnik Kari-
tas. Prav tako smo izvedli več dobrodelnih 
akcij v posameznem obdobju leta: Več luči, 
več upanja, ki je namenjena pomoči otrokom 
(adventni in božični čas), Ljudska kuhinja 
Betlehem, postna akcija, zbiranje ozimice, 
Dar sveče in cveta za ljudi v stiski (1. novem-
ber) in Nedelja Karitas. Sodelovali smo tudi 
v dobrodelnih akcijah, ki so skupnega zna-
čaja za vse škofijske Karitas in jih organizi-
ramo preko Slovenske karitas: Ne pozabimo 
(pomoč tujini), Pomagajmo preživeti, Otro-
ci nas potrebujejo (ob vstopu v novo šolsko 
leto), Zaupanje (reševanje velikih stisk) in 
Klic dobrote (Teden karitas).

Izvedli smo tudi akcijo zbiranja in razdeljeva-
nja pomoči ob novembrskih poplavah na šir-
šem področju Koroške in Podravja. 

Namen programov in dobrodelnih akcij, ki 
so potekale s sodelovanjem župnij oz. Žu-
pnijskih karitas mariborske nadškofije, ni le 
zbiranje materialnih sredstev, temveč tudi 
osveščanje in vzgoja župnijskih občestev za 
solidarnost in pripravljenost pomagati so-
človeku v stiski. 

Da lahko izvajamo svoje primarno delo – hu-
manitarno dejavnost – pa tečejo na ravni 
Nadškofijske karitas Maribor razni podporni 
programi, ki »skrbijo«, da je pomoč konkre-
tna in dostojna. Poleg upravnih prostorov 
imamo tudi skladišče humanitarne pomoči, 

Humanitarna dejavnost NŠKM 
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kjer skladiščimo prejeto (darovano) pomoč; 
predvsem v obliki oblačil, obutve, prehrane 
in pohištva. Iz skladišča se vrši tudi dostava 
odobrene pomoči za posamezne prosilce 
ter podpora Župnijskim karitas mariborske 
nadškofije (hrana, oblačila, pohištvo, bela 
tehnika …) glede na specifične potrebe. V 
prostorih skladišča deluje tudi šivalnica Nad-
škofijske karitas Maribor, kjer poskrbimo, da 
so vsa oblačila lepa in pregledana, po potre-
bi tudi popravljena. V šivalnici tudi izdeluje-
mo  vrste oblačil, ki jih primanjkuje (oblačila 
za močnejše postave itd.)

Delo Nadškofijske karitas Maribor v letu 
2012 smo posvetili poglabljanju našega po-
slanstva in uresničevanju diakonije – služe-
nja Cerkve najbolj materialno, duhovno in 

duševno revnim med nami. Z novim pasto-
ralnim letom pa želimo kot člani družine Ka-
ritas biti živo občestvo, da bi se drug druge-
mu darovali iz ljubezni. Zavedamo se dejstva, 
da smo brez Božje pomoči nemočni, zato 
smo se vsak drugi in četrti petek v mesecu 
zbirali  pri  sv. maši. 

K humanitarnemu delu sodi tudi opozarja-
nje širše družbe na pojav in številčnost (no-
vih) stisk, kriznih žarišč in  na socialno sliko 
naše družbe. To poslanstvo skrbno neguje-
mo, saj se zavedamo, da mora biti zainteresi-
rana javnost redno in ažurno obveščena tako 
o aktivnostih, ki tečejo pod našo streho, kot 
tudi o novih stiskah in perečih situacijah, ki 
so se in se še porajajo v naši družbi. 
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Poročilo o delu Župnijskih karitas za leto 2012

V Nadškofiji Maribor je 143 župnij; od tega 
jih je 26 v soupravi. Na celotnem področju 

nadškofije deluje 89 Župnijskih karitas, ki 
skupaj pokrivajo področje 104 župnij. 

Gornji graf prikazuje število župnij v posame-
zni dekaniji, kjer deluje Župnijska karitas in 
število župnij, kjer ni formalno ustanovljene 
Župnijske karitas (v nadaljevanju ŽK). V vseh 
župnijah dekanij Dravograd – Mežiška dolina, 
Dravsko polje in Radlje – Vuzenica  deluje Žu-
pnijska Karitas. Po pokritosti sledijo dekanije 

Ptuj, Zavrč, Stari trg pri Slovenj Gradcu, Mari-
bor, Slovenska Bistrica, Jarenina, Lenart, Veli-
ka Nedelja in Slovenske Konjice. 

Naslednji graf prikazuje podrobnejši številčni 
prerez glede na število župnij, v katerih delu-
je ŽK in število župnij, v katerih  ŽK formalno 
ni ustanovljena.
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Življenje in delo ŽK v mariborski nadškofiji v letu 2012

Poročila je poslalo 78 ŽK. Dosežena je 88 % 
realizacija. 

Karitas v mariborski nadškofiji združuje 
1.331 (lani 1.234) sodelavcev prostovoljcev, 
od tega je 869 rednih, 462 pa občasnih so-
delavcev prostovoljcev. 52 prostovoljcev je 
mlajših od 18 let, 91 starih med 18 in 29 let, 
530 med 30 in 59 let in 658 starejših od 60 
let. V letu 2012 se je Karitas pridružilo 97 
novih prostovoljcev. V letu 2012 so skupaj 
opravili okoli 93.033 ur prostovoljnega dela.  

75 ŽK je v poročilu navedlo, da pripravlja-
jo mesečna srečanja; v lanskem letu so pri-
pravili skupno  710 srečanj. 64 % ŽK se sre-
čuje v lastnih prostorih, 34 % jih ima v času 
uradnih ur na voljo en prostor, ki ga sicer 
uporabljajo druge skupine v župniji, 2 ŽK 
pa imata prostore v najemu. ŽK za pripravo 
mesečnih srečanj uporabljajo predvsem gla-
silo Žarek dobrote oziroma gradivo pripravi-
jo sami, druge publikacije pa uporabljajo v 
manjši meri.

Izobraževanje sodelavcev 

16 ŽK je samostojno organiziralo 57 izobra-
ževanj, ki se jih je udeležilo skupno 312 ude-
ležencev. Na nivoju 3 Dekanijskih karitas je 
bilo organiziranih 15 dogodkov, katerih se 
je udeležilo 253 sodelavcev in prostovoljcev 
Karitas. Dveh izobraževanj, ki ju je pripravi-
la NŠKM so se udeležili sodelavci in prosto-
voljci iz 52 ŽK, skupno je bilo 344 udeležen-
cev. Romanja za sodelavce so organizirali v 

54 ŽK, skupno se jih je udeležilo 564 sode-
lavcev prostovoljcev. Seminarja v Celju in 
Veržeju so se udeležili sodelavci prostovolj-
ci iz 29 ŽK (70 udeležencev), izobraževanja 
v okviru drugih organizacij oz. ustanov se je 
udeležilo 58 udeležencev iz 17 ŽK , duhovno 
obnovo Karitas so pripravili v 26 ŽK, katerih 
se je udeležilo 148 sodelavcev oz. prostovolj-
cev Karitas. 

Sodelovanje z drugimi ustanovami

ŽK v mariborski škofiji so močno vpete v do-
mače župnijsko občestvo in lokalno okolje. 
Med cerkvenimi občestvi, s katerimi ŽK naj-
pogosteje sodelujejo, so druge ŽK oz. DK. Sle-
dijo sodelovanja z drugimi skupinami v žu-

pniji. Med drugimi organizacijami v svojem 
lokalnem okolju se najpogosteje povezujejo z 
domovi za starejše, občino, krajevno organi-
zacijo Rdečega križa, patronažno službo, cen-
tri za socialno delo in osnovnimi šolami. 

Obveščanje o delu zainteresirane javnosti 

26 ŽK je v lokalnih časopisih pripravilo 47 
prispevkov, 20 ŽK je na različnih radijskih 
postajah pripravilo 85 oddaj, 8 ŽK je pred-
stavilo delo Karitas v 21 TV - prispevkih, 52 
ŽK je pripravilo 308 prispevkov v župnijska 
oznanila, 8 ŽK je pripravilo 31 obvestil na in-
ternetu in 22 ŽK je z 52-imi stojnicami opo-
zarjalo na delo Karitas.
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Vrsta prejemnikov pomoči Št. druž. članov Št. družin

I. DRUŽINE (skupaj z družinskimi člani) 13.465 3.727

od tega romske 734 199

od tega migrantske (tujci brez slo. državljanstva) 174 36

II. STAREJŠI (imajo pokojnino ali so stari nad 65 let) 5.416

III. POSAMEZNIKI število

(1) osebe, ki živijo same (in niso starejše) 1.695

(2) brezdomci (osebe brez nastanitve) 58

(3)migranti (posamezniki brez družine) 90

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

(1)  otroci iz družin (I.), ki jim pomagamo 5.734

(2) ostali otroci 599

SKUPAJ PREJEMNIKOV V LETU 2011(I.+II.+III.+IV.(2)) 25.771

Pomoč družinam

ŽK družinam najpogosteje pomagajo s hra-
no in higienskimi pripomočki (12.644), 
sledi pomoč ob večjih naravnih nesrečah  

(703), pomoč pri plačilu položnic (565). Vse 
več je pomoči v obliki splošnega informira-
nja, pogovora in svetovanja. 

Dobrodelne prireditve in donatorji

V 38 ŽK se je 45 dobrodelnih prireditev udele-

žilo 10.619 obiskovalcev. Druge dobrodelne ak-

cije (venčki, čestitke, …) je izvedlo 41 ŽK. ŽK re-

dno podpira 1574 darovalcev in 203 podjetija. 

Struktura prejemnikov pomoči ŽK 
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Pomoč posameznikom 

ŽK posameznikom najpogosteje pomagajo s 
hrano in higienskimi potrebščinami (1.683), 
sledi pomoč pri plačilu položnic (127), laič-

no svetovanje in pomoč ob večjih nesrečah 
(51). ŽK redno pomaga z obrokom hrane 25 
posameznikom. 

Pomoč otrokom

ŽK otrokom pomagajo s pomočjo druži-
nam, posebej pa še s šolskimi potrebščina-
mi (1.965), preventivnimi srečanji in ob-
darovanji (4.574), pomočjo pri kritju kosil, 

malice in obšolskih dejavnosti ter kritja pre-
vozov za dijake (255), individualnimi obi-
ski na domu in bolnišnici, učno pomočjo in 
drugimi oblikami pomoči. 
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Pomoč starejšim

ŽK so starejšim pomagale s hrano in higien-
skimi potrebščinami (2.361), plačilom polo-
žnic (67), rednimi oz. priložnostnimi obiski 
(8.192), družabnimi srečanji (2.760), z ro-
manji in izleti (762), ozimnico (95), pogovo-

rom, svetovanjem in skupinami za starejše 
(80). Ostala pomoč starejšim se je nanašala 
na pomoč v obliki invalidskih pripomočkov, 
na pomoč ob večjih nesrečah in stiskah, po-
moč v gospodinjstvu … 

Hrana in higienske potrebščine 63.415 kg

Šolske potrebščine 4.907 kos

Gradbeni material 753 kg

Oblačila 106.988 kg

Otroška oprema 5.202 kos

Drugo (gospodinjski aprati, pohištvo…) 6.955 kos

Zbrana in razdeljena pomoč 

Mnenja, predlogi

Prostovoljci opozarjajo na nujnost mrežne-
ga sodelovanja ŽK med seboj ter z različni-
mi lokalnimi ustanovami, tako vladnimi kot 
nevladnimi in tudi z javno socialno mrežo, 
pri pomoči ljudem v stiski. Prostovoljci izra-
žajo željo po ciljnih izobraževanjih o pomo-
či družinam in posameznikom, otrokom, 
starejšim, bolnim in invalidom. Dobrodošle 
bi bile tudi delavnice za delo s starejšimi, 

umirajočimi in odvisniki od prepovedanih 
drog. Posebej je bil izpostavljen pomen du-
hovnega oblikovanja sodelavcev in prosto-
voljcev ŽK. Večkrat je bil omenjen problem 
administrativnega dela, ki ga je vse več, 
omenjena pa je bila tudi želja po poenote-
nju in izdelavi zunanje podobe predstavitve 
ŽK (članska izkaznica), ter po ureditvi pro-
storov ŽK. 
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A VIR PRIHODKA ZNESEK €
ZS. Prenos iz preteklega leta 1. 1. 2012 (začetno stanje) 96.924,00
I. Prispevki lokalnih skupnosti  (občine, KS …) 39.288,69
II. Prispevki ministrstev, zavodov…
III. Prispevki  podjetij 10.667,90

IV. Zbrana sredstva od dobrodelnih prireditev in akcij (koncerti, venčki, voščilnice…) 80.467,73
V. Nabirka nedelje Karitas (1/3, ki je ostala ŽK) 13.384,75

VI. Darovi dobrotnikov  (po položnici, gotovina, nabiralniki v cerkvi, na poštah…) 58.530,40

VII. Prejeta denarna sredstva od škofijske ali drugih Karitas 8.231,79

VIII. Drugo 7.229,07

PR. SKUPAJ PRIHODKI ZA LETO 2012 BREZ PRENOSA (I.-VII.) 217.800,33

PRIH. SKUPAJ VSI PRIHODKI (vključno s prenosom) 314.724,33

B VRSTA STROŠKA ZNESEK EUR

DELOVANJE IN INVESTICIJE v ŽK

I. Stroški poslovanja (telefon, najemnina, pošta, izobr. za prostovoljce…) 12.728,21

II. "Potrošnij material, vzdrževanje opreme in prostorov (oprema manjše vrednosti, beljenje, popravila…) 2.714,08

III. Stroški izvedbe dobrodelnih akcij in koncertov (najem dvorane, ozvočenje, poštnina…) 10.053,28

PROGRAMI - POMOČ V ŽK

IV. Pomoč družinam                                                                             75.455,75

V. Pomoč starejšim                                                                                      35.558,69

VI. Pomoč posameznikom (osebe, ki živijo same in niso starejši ali brezdomci)               18.845,77

VII. Pomoč otrokom (tudi različna obdarovanja:npr Miklavž…)                                    28.183,29

VIII. Posredovano na druge Karitas (za skupne programe pomoči, akcije) 17.273,42

IX. Pomoč za tujino 156,16

X. Drugo 4.189,68

IZD. SKUPAJ IZDATKI ZA LETO 2012 (I. - X.) 205.158,33

sal. SALDO na dan 31.12.2012 (PRIH. - IZD.) 109.566,00

Poročilo povzeto iz vprašalnikov – letno poročilo ŽK v letu 2012

Finančno poročilo ŽK v letu 2012 

Povzete številčne vrednosti v gornjih vrsti-
cah nam govorijo in pričujejo, kako veliko 
in nepogrešljivo je delo, oplemeniteno s ča-
som, znanjem, predvsem pa z željo udejanja-
ti zapoved Ljubezni, tako v materialnem, kot 
tudi v duhovnem ter duševnem smislu sode-
lavcev in prostovoljcev Župnijskih karitas. 

Na vrata Karitas vsak dan potrkajo ljudje v 
stiski. Čeprav čutimo z njimi, ne moremo do-
jeti njihove bolečine. Vidimo njihove zaskr-
bljene obraze, a jih ne moremo obvarovati 
negotovosti. Edino, kar lahko storimo je, da 
jim odpremo svoje srce in svoje roke. Naj jih 
s svojim sočutjem ne ponižujemo, naj jih naš 

pogled in naše besede dvigajo, naj jim po-
magamo, ne da bi jih prizadeli, naj bo naša 
pomoč darilo in ne miloščina, saj je vse, kar 
imamo, nezaslužen dar, ki ga želimo deliti z 
brati in sestrami v stiski.  

Naj bo misel iz knjižice »S teboj je breme laž-
je« zahvala za vse veliko dobro delo vsem, 
ki ste ga v preteklem letu storili bližnjemu 
v stiski, še posebej gre zahvala mnogim, ki 
so aktivnosti pripravili in beležili pa tudi pri-
pravili podatke ter jih v obliki izpolnjenega 
vprašalnika posredovali na NŠKM. Naj bo za-
hvala obenem tudi tiha prošnja za aktivno, 
vsestransko karitativno delo še naprej.  
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Leto 2012 je bilo na področju socialno var-
stvenega dela Nadškofijske karitas Maribor 
zelo aktivno in pestro, saj gre za področja 
dela in aktivnosti, kjer je pravilen, hiter in 
predvsem strokovni pristop še kako potre-
ben in neobhoden, še posebej zato, ker so 
številni programi dislocirani širom maribor-
ske nadškofije. Leto je bilo tudi drugače zelo 
prepoznavno in plodno. Izvajali smo že uve-
ljavljene programe Nadškofijske karitas Ma-
ribor, ki so:  

• INFO PISARNA - pomoč družinam in po-
sameznikom v stiski,

• Svetovalnica,

• Ljudska kuhinja Betlehem,

• Ambulanto za osebe brez obveznega 
zdravstvenega zavarovanja s posvetoval-
nico – Maribor,

• Terapevtsko pripravljalni center Maribor,

• Mrežo informacijsko svetovalnih pisarn 
za odvisnike in njihove svojce,

• Sprejemališče za brezdomce,

• Materinski dom Mozirje,

• Materinski dom Žalec,

• Zavetišče za brezdomce – odprtega tipa,

• Pomoč Romom,

• Letovanje otrok, družin in starostnikov.

Delo na opisanih programih so vodili stro-
kovni delavci s področja socialnega varstva, 
pomagali pa so jim strokovni sodelavci ter la-
ični delavci in  tudi prostovoljci, ki so eden 
poglavitnih zaščitnih znakov naše humani-
tarne organizacije in Karitas nasploh.

Kot vsako leto je bilo tudi v letu 2012 mno-
go dela vloženega v foundraising vezan na 
socialno varstvene programe in posledično 
na njihovo izvedbo. Vsi naši programi so so-
financirani: sofinancirajo jih Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve, FIHO (fun-
dacija za financiranje invalidskih in huma-
nitarnih organizacij v Republiki Sloveniji), 
lokalne skupnosti (Mestna občina Maribor, 
občina Žalec, občina Mozirje …) ter Zavod re-
publike Slovenije za zaposlovanje (skozi raz-
lične projekte APZ − aktivne politike zapo-
slovanja).

V letu, ki je za nami, smo dali velik poudarek 
usposabljanju in strokovnemu izpopolnjeva-
nju naših sodelavcev, zato smo vse, ki so iz-
polnjevali pogoje, napotili na usposabljanje 
na Socialno zbornico Slovenije, za pridobi-
tev naziva strokovnega sodelavca na podro-
čju socialnega varstva. 

S pomočjo ZRSZ in podrednih javnih razpi-
sov smo rešili tudi določene kadrovske pro-
bleme in tako še povečali kadrovski poten-
cial tega programa ter posledično odzivnost 
do uporabnikov.

Delo na programih je bilo tudi v minulem 
letu 2012 bazirano na znanih in veljavnih 
strokovnih izhodiščih, na (ustavnih) zakon-
skih in podzakonskih podlagah veljavne za-
konodaje, na obeh Kodeksih (torej Social-
ne zbornice ter Etičnih pravil Karitas), prav 
tako pa tudi na avtonomnih pravilih posame-
znih programov, ki so v veliki večini ustre-
zno preverjeni tudi na Socialni zbornici Slo-
venije, bodisi skozi strokovno mnenje oz. 
skozi strokovno verifikacijo javnega socialno 
varstvenega programa.

Socialna/socialno varstvena dejavnost NŠKM
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Pregled prejetih in razdeljenih sredstev Nadškofijske karitas Maribor v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2012

Finančno poročilo NŠKM za leto 2012

Prihodke za izvajanje humanitarne dejavno-
sti smo v letu 2012 zbrali z donacijami in do-
brodelnimi akcijami na področju Nadškofije 
Maribor ter iz razpisov na lokalni  in državni 
ravni. Skupno smo zbrali 1.334.140,11 EUR. Iz 
preteklega leta smo prenesli 235.641,10 EUR. 

Odhodki za izvajanje dejavnosti se nanašajo 
na razdeljeno pomoč v letu 2012, v skupni 
vrednosti 720.720,49 EUR, po namenu kot je 
prikazano v zgornji razpredelnici. Razdelje-
na pomoč se nanaša na pomoč v obliki hrane, 
kosila v Ljudski kuhinji Betlehem, plačilo po-
ložnic družinam, posameznikom, starejšim, 
ter pomoč otrokom pri plačilu šolske prehra-
ne, šole v naravi, šolanja in bivanja v interna-
tih in reševanje številnih stisk prizadetih ob 
novembrskih poplavah ter pomoč poplavlje-

nim po sklepu Vlade RS. Ostala sredstva od 
poplav bodo razdeljena v letu 2013.

Izdatkov za nakup blaga,  za storitve, za akcije  
in za delovanje smo imeli v skupni vrednosti 
54.569,76 EUR in se nanašajo na stroške skla-
diščenja, transporta, vzdrževanja, tiskanja, fo-
tokopiranja, poštnine in nakupa pisarniškega 
ter drugega materiala za nemoteno izvajanje 
akcij in delovanje programov ter delovanje 
Nadškofijske karitas. Pri stroških plač v vre-
dnosti 74291,73 EUR so zajete plače delavcev 
zaposlenih na humanitarnem področju. Sred-
stva za njihove plače smo zagotovili iz lokal-
nih razpisov, Fundacije za financiranje huma-
nitarnih in invalidskih organizacij, iz lastnih 
sredstev (10%) od akcij ter iz programov in 
nabirke Nedelja karitas.  

DEJAVNOST (A) OTVORITEV ZBRANO RAZDELJENA POMOČ IZD.ZA BLAGO IN STOR STROŠKI PLAČ STANJE

POMOČ DRUŽINAM IN POSAMEZNIKOM 52.334,48 € 1.029.833,91 € 475.531,96 € 18.059,56 € 16.145,57 € 572.431,30 €
POMOČ OTROKOM 46.564,58 € 137.596,98 € 141.019,69 € 13.948,40 € 13.576,49 € 15.616,98 €
POMOČ STAREJŠI BOLNI IN INVALIDI 181.363,51 € 66.173,62 € 44.158,83 € 6.694,03 € 6.433,75 € 190.250,52 €
POMOČ OSEBAM Z MOTNJO V TEL. 
IN DUŠ. RAZVOJU

-52.659,41 € 0,00 € 0,00 €  0,00 € -52.659,41 €

POMOČ TUJINI  23.549,80 € 23.549,80 €   0,00 €
VZGOJA IN OSVEŠČANJE  19.642,57 € 8.142,65 €  11.499,92 € 0,00 €
Skupaj razdeljeno v materialu  596.895,20 € 596.895,20 €   0,00 €
POMOČ V MATERIALU - refundirano -12.091,10 € 9.916,32 € 11.867,50 € 2.477,11€ 3.216,50 € -19.735,89 €
SKUPAJ ZA DELOVANJE 20.129,04 € 70.976,71 € 39.999,86 € 13.390,66 € 23.419,50 € 14.295,73 €
SKUPAJ VSI SKLADI Z DELOVANJEM - 
DEJAVNOST (A)

235.641,10 € 1.334.140,11 € 720.720,49 € 54.569,76 € 74.291,73 € 720.199,23 €

Humanitarna dejavnost
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Prihodke za izvajanje socialnih programov 
na Nadškofijski karitas Maribor v skupni 
vrednosti 393.883,08 EUR smo pridobili na 
osnovi prijav na javne razpise pri Ministr-
stvu za delo, družino in socialne zadeve ter 
od Fundacije za financiranje humanitarnih 
in invalidskih organizacij, lokalnih skupno-
sti, Zavoda za zdravstveno zavarovanje in od 
darovalcev. Vsa sredstva so bila porabljena 
v skladu z namenom in pogodbo, za katere-

ga so bila pridobljena, in sicer za pokrivanje 
plač zaposlenih strokovnih delavcev in so-
delavcev ter izdatkov za blago in storitve pri 
izvajanju socialnih programov v letu 2012. 
Končno negativno staje skladov je posledi-
ca vlaganja in urejanja prostorov Ambulante 
– zobozdravstveni del v letu 2012 in zagona 
LKB iz preteklih let. Primanklaj bomo po-
krili z namenskimi donacijami in zbiranjem 
sredstev. 

DEJAVNOST (B)  OTVORITEV ZBRANO RAZDELJENA POMOČ IZD.ZA BLAGO IN STOR STROŠKI PLAČ STANJE

Sprejemališče za brezdomce  73.266,15 €  16.834,22 € 56.431,93 € 0,00 €
Zavetišče za brezdomce - odprti tip  79.179,87 €  14.090,77 € 65.089,10 € 0,00 €
TPC  24.157,63 €  8.376,69 € 15.780,94 € 0,00 €
Ambulanta az osebe brez obv. Zdrav. Zavarovanja  27.305,51 €  25.826,07 € 17.373,87 € -15.894,43 €
Svetovalnica Karitas  7.525,30 €  1.485,50 € 6.039,80 € 0,00 €
Materinski dom  Mozirje, Žalec  97.165,13 €  25.258,57 € 71.906,56 € 0,00 €
"Ljudska kuhinja ""Betlehem"" -17.165,08 € 85.283,49 € 60.354,97 € 6.195,42 € 11.657,21 € -10.089,19 €
SKUPAJ SOCIALNI PROGRAMI -17.165,08 € 393.883,08 € 60.354,97 € 98.067,24 € 244.279,41 € -25.983,62 €

Socialna dejavnost

V letu 2012 smo nadaljevali z vključevanjem 
brezposelnih oseb v programe javnih del, saj 
tako lažje izvajamo celotno mrežo socialnih 
in humanitarnih programov na Nadškofijski 
karitas. Sredstva smo pridobili od Zavoda za 
zaposlovanje ter lokalnih skupnosti (občin), 
v katerih se programi izvajajo. Določen delež  
pokrivamo tudi sami, saj od 2010 vsem jav-
nim delavcem pripadata regres za letni do-
pust ter razlika v prispevkih do minimalne 
plače, ki je lahko strošek lokalne skupnosti 
ali izvajalca. Največ udeležencev smo imeli 

v Mariboru, so pa tudi v Materinskem domu 
Mozirje in Žalec. 

Prav tako smo v letu 2012 nadaljevali s pro-
gramom aktivne politike zaposlovanja preko 
programov Invalidi invalidom, zaposlovanja 
dolgotrajno brezposelnih, netržnih progra-
mov in drugih programov v sodelovanju z 
MDDSZ, Evropskim socialnim skladom in z 
Zavodom za zaposlovanje, ki nam sofinanci-
rajo minimalne plače, ostalo kot izvajalec po-
krivamo s programi na Nadškofijski karitas 
Maribor. 

DEJAVNOST (C)  OTVORITEV  ZBRANO RAZDELJENA POMOČ IZD.ZA BLAGO IN STOR STROŠKI PLAČ STANJE

Javna dela -1.911,52 € 54.016,18 €  1.280,00 € 57.661,12 € -6.836,46 €
"Asistentka/asistent bom" -5.013,90 € 57.780,78 €  571,33 € 58.040,11 € -5.844,56 €
Dolgotrajno brezposelne osebe     0,00 €
SKUPAJ AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA -6.925,42 € 111.796,96 € 0,00 € 1.851,33 € 115.701,23 € -12.681,02 €

Programi aktivne politike zaposlovanja

 OTVORITEV  ZBRANO    RAZDELJENA POMOČ  IZD.ZA BLAGO IN STOR  STROŠKI PLAČ STANJE

SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI (A+B+C) 211.550,60 € 1.863.369,95 € 804.625,26 € 154.488,33 € 434.272,37 € 681.534,59 €

Rekapitulacija finančnega poročila NŠKM
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V rekapitulaciji so zajeta vsa sredstva v letu 
2012 in se nanašajo na humanitarno in soci-
alno dejavnost ter na programe aktivne po-
litike zaposlovanja. 

V predstavitvi finančnega poročila za Nad-
škofijsko karitas Maribor so zajeti le številč-

ni podatki, za katerimi pa se skrivajo šte-
vilne rešene stiske ljudi, ki so med letom 
poiskali pomoč pri naši humanitarni orga-
nizaciji. Številke so vsako leto večje, kar je 
posledica vse večje finančne krize.

 OTVORITEV na 
dan 1.1.2012

VSI PRIHODKI v 
letu 2012

ODHODKI (po-
moč, izd. blago 

in storitve za pro-
gram) v letu 2012

IZD.ZA BLAGO IN 
STOR.

ODHODKI (stro-
ški poslovanja in 

stroški plač) v letu 
2012

STANJE na dan 
31.12.2012

I. HUM. DEJAVNOST NŠKM 215.512,06 € 1.243.520,83 € 672.577,98 € 41.179,10 € 39.372,31 € 705.903,50 €
II. UKREP EU HRANA IN OSTAL 
ZBRAN HUMANITARNI MATERIAL

  
596.895,20 €    

A. SKUPAJ I.+II. 215.512,06 € 1.243.520,83 € 672.577,98 € 41.179,10 € 39.372,31 € 705.903,50 €
       

III. SOC. DEJAVNOST NŠKM -17.165,08 € 393.883,08 € 60.354,97 € 98.067,24 € 244.279,41 € -25.983,62 €
B. SKUPAJ III. -17.165,08 € 393.883,08 € 60.354,97 € 98.067,24 € 244.279,41 € -25.983,62 €
       

IV. APZ (JD, NETRŽNI…) -6.925,42 € 111.796,96 € 0,00 € 1.851,33 € 115.701,23 € -12.681,02 €
C. SKUPAJ IV. -6.925,42 € 111.796,96 € 0,00 € 1.851,33 € 115.701,23 € -12.681,02 €
       

V. DELOVANJE NŠKM 20.129,04 € 70.976,71 € 39.999,86 € 13.390,66 € 23.419,50 € 14.295,73 €
D. SKUPAJ V. 20.129,04 € 70.976,71 € 39.999,86 € 13.390,66 € 23.419,50 € 14.295,73 €
       

SKUPAJ NŠKM 2011 (A.-D.) 211.550,60 € 1.820.177,58 € 772.932,81 € 154.488,33 € 422.772,45 € 681.534,59 €
SKUPAJ ŽK 2012 96.924,00 € 217.800,33 € 179.662,76 € 12.767,36 € 12.728,21 € 109.566,00 €
SKUPAJ NŠKM IN ŽK 2012 308.474,60 € 2.037.977,91 € 952.595,57 € 167.255,69 € 435.500,66 € 791.100,59 €

Rekapitulacija finančnega poročila NŠKM in finančnih poročil ŽK mariborske nadškofije

Zahvala 

Sodelavci in prostovoljci Karitas v svetu opra-
vljamo pomembno poslanstvo. V nas so po-
loženi mnogi darovi. Prav je, da jih opleme-
nitimo in pomagamo sočloveku v stiski po 
svojih najboljših močeh. Hvala vsem za  delo, 
ki so ga opravili v preteklem letu. Hvala za 

vsa majhna dobra dela, za vse delo, ki je bilo 
opravljeno z veliko mero spoštovanja do člo-
veka, ki je v svoji stiski stal pred nami. Hvala 
vsem sodelavcem in prostovoljcem  Župnij-
skih karitas in tudi dobrotnikom, ki nam po-
magate pomagati.
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Pomoči v oblačilih in obutvi je bilo deležna 
1001 družina oz. posameznik, prav tako pa je 
bilo tudi 273 rešenih vlog za pohištvo, belo teh-

niko, itd... Pomoči v obliki hrane je bilo deležnih 
9.295 družin oz. posameznikov, tudi »hrane« iz 
intervencijskih zalog (NŠKM 1.254 + 8.000 EU).

O programih, dejavnostih in aktivnostih NŠKM

Pomoč socialno ogroženim

Prošnje smo reševali v sodelovanju z ŽK, 
CSD, ali sorodnimi ustanovami in instituci-
jami in na osnovi informacij  s terena (kjer 
prosilec stanuje, biva ali se zadržuje). 

V času od 1. 1. do 31. 12. 2012 smo znotraj 
našega programa rešili 12.265 vlog dru-
žin oz. vlog posameznih prosilcev, ki so 

se znašli v stiski. 

Prošenj za denarno pomoč je bilo 840, 
prošenj v obliki informativne pomoči je 
bilo 856; le-ta se je navezovala na napoti-
tev k ustreznim nevladnim in vladnim or-
ganizacijam in na pomoč pri izpolnjevanju 
posameznih vlog, zahtevkov in obrazcev. 

Mesec Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December SKUPAJ

Število storitev 74 156 143 25 10 49 53 52 80 90 60 48 840

Denarna pomoč

Mesec Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December SKUPAJ

Število pripra-
vljenih paketov

74 28 121 112 96 116 63 54 94 114 122 101 1095

Število izdanih 
paketov

59 26 98 98 80 112 69 51 89 100 121 98 1001

Pomoč v oblačilih

Svetovalno delo

Program svetovalnega dela na (Nad)ško-
fijski karitas Maribor se izvaja že od leta 
1990, saj se pri reševanju materialnih po-
treb odkrivajo tudi druge stiske in težave. 
Prav zato je bil na podlagi teh ugotovitev 
in vse večjih tovrstnih potreb oblikovan 

program svetovalnic in svetovalnega dela. 
Program je predstavljen medijsko in v zlo-
ženkah. 

V letu 2012 se je na individualni pogovor 
tako oglasilo 47 posameznikov, od tega jih 
je 26 potrebovalo večkratno svetovanje.
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Humanitarno skladišče

Humanitarno skladišče NŠKM kot temeljna 
podpora karitativno humanitarnemu, pa tudi 
socialnemu delu NŠKM, je v letu 2012 opra-
vljalo svoje delo skladno z zastavljenim po-
slanstvom in sprejetim letnim načrtom dela. 

Osnovne naloge in dela se nanašajo na sprejem, 
sortiranje in priprava različne podarjene huma-
nitarne pomoči socialno najbolj ogroženim na 
nivoju ŽK kot tudi NŠKM.

Pripr. paketov Izdanih paketov Prejeto oblačil Izdano oblačil

Mesec kom kom kg kg

Januar 74 59 4000 1820

Februar 28 26 5300 4000

Marec 121 98 4900 2340

April 112 96 5050 3010

Maj 96 80 5300 1610

Junij 112 112 6850 2380

Julij 63 69 19530 1070

Avgust 54 51 12650 1620

September 94 89 12760 2950

Oktober 114 100 19550 2760

November 122 121 32550 2910

December 101 98 12380 2515

SKUPAJ 1095 1001 140850 29985

Pomoč v oblačilih in obutvi

Vozilo - Transporter Vozilo - Traffic Vozilo - Berlingo

Mesec km km km

Januar 1030 276

Februar 656 99

Marec 1314 162

April 751 45

Maj 828 180

Junij 380 131

Julij 795 34 1107

Avgust 873 32

September 802 56 651

Oktober 1284 606 1290

November 2541 281 1456

December 961 99 291

SKUPAJ 12215 1838 4958

Humanitarni prevozi
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Nadškofijska karitas je preko Slovenske karitas 
vključena že 8 leto v ukrep »Dobava hrane iz 
intervencijskih zalog v korist najbolj ogrože-
nih oseb v Evropski uniji«. Razdeljevanje hra-
ne je tudi v letu 2012 potekalo v skladu z Navo-

dili Agencije Republike Slovenije za kmetijske 
trge in razvoj podeželja ter kriterijih, ki jih je 
določilo Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve. Delitev EU -hrane je potekala na 69 
Župnijskih karitas ter programih NŠKM.  

Bela teh Pohištvo Vzmetnice Postelja Avdio/video Sedežne gar.

Mesec P* I** P I P I P I P I P I

Januar 3 7 1 2 1 3 3 1 1

Februar 3 3 5 3 6 6 2 5 6 2 3

Marec 4 2 3 6 5 28 3 4 3 8 5

April 6 6 16 20 1 4 2 6 4 6 6

Maj 1 11 1 2 1 1 3 6 5

Junij 8 11 1 2 1 1

Julij 1 5 1 2 1 4 1 1

Avgust 1 2 3 2 1 3 4 2

September 1 1 10 15 9 6 3 3 3 5 5 3

Oktober 1 3 18 12 8 3 3 2 4 2 3 6

November 10 11 24 12 23 4 4 1 4 4

December 2 3 15 1 4 1 5

SKUPAJ 27 34 94 114 56 65 16 17 34 40 33 30

Ostala materialna pomoč: 

I. dobava I. / II. dobava II. dobava skupaj

Špageti (kg) 23.153 23.153 46.306

Polžki (kg) 23.153 23.153 46.306

Moka (kg) 28.980 28.980 57.960

Pšenični zdrob (kg) 20.370 20.370 40.740

Riž (kg) 25.568 25.568 51.136

Mleko (l) 59.040 68.400 68.400 195.840

Olje (l) 12.000 12.000 24.000

Skupaj: 462.288

Razdeljevanje hrane iz  intervencijskih zalog Evropske skupnosti

Sprejemališče za brezdomce

Program je namenjen brezdomcem, tj. ti-
stim, ki nimajo urejenega bivališča, nastani-
tve in vsem, ki so se znašli v podobni situaciji 
ter potrebujejo tovrstno pomoč. 

Uporabniki imajo vsak delovni dan med 7. 
in 15. uro na razpolago tri osnovne sklope 

storitev in sicer: DNEVNI (nudenje tople ali 

hladne hrane, tople ali hladne brezalkohol-

ne pijače, TV, knjig, računalnika, interneta, 

časopisov, revij, animacij in delavnic, telefo-

na, prevoza ...), HIGIENSKI (tuš, nova/čista 

oblačila in obutev, WC, frizer ...), SVETOVAL-

Šivalnica

V humanitarnem skladišču NŠKM izvajamo tudi 

tista šiviljska dela ko gre za osnovno popravilo 

oblačil oz. zagotavljanje ustrezne konfekcije soc. 

ogroženim. Tako je bilo v letu 2012 izvedenih kar 

4.728 različnih šiviljskih del (popravilo oblačil, 
izdelava kuhinjskih krp, brisač, depo vreč, …) 

Razdeljevanje hrane iz  intervencijskih zalog 
Evropske skupnosti  

Legenda: *P - podarjeno; **I - izdano
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NI (ureditev statusnih in zdravstvenih doku-
mentov, prebivališč, t.i. »zakonitih« prijav, in-
formacije ...).

Program se razvija že od leta 1990, leta 1998 
pa je njegov razvoj podprla Evropska sku-
pnost preko programa PHARE MICRO LIEN. 
Sofinanciran je za 5 letno obdobje s strani 
MDDSZ, tretje mandatno obdobje.

V letu 2008 smo pridobili za program tudi 
strokovno verifikacijo javnega socialno var-
stvenega programa s strani Socialne zborni-
ce Slovenije.

V letu 2012 smo znotraj programa sprejeli 89 
različnih uporabnikov in imeli 9.403 vstope 
uporabnikov. 

V svetovalnem sklopu smo obravnavali pred-
vsem zadeve pravnega značaja, posameznike 
smo napotili na druge vladne in nevladne or-
ganizacije,  urejali smo posamezne identifi-
kacijske in druge dokumente, stalne prijave, 
izpolnjevali različne obrazce, vloge   ipd. 

Tudi v letu 2012 smo nadaljevali pomoč pri 
resocializaciji ter integraciji naših uporabni-
kov nazaj v družbo, tako je bil poudarek na 
ureditvi statusa in prijavi (zakonitih) stalnih 

prebivališč (cca. 242 tovrstnih prijav) in po-
sledični nastanitvi naših uporabnikov. 

S pomočjo APZ in ZRSZ smo zaposlili bivše-
ga uporabnika Sprejemališča za brezdomce. 
Tako že vrsto let na praktičen način omogo-
čamo reintegracijo posameznikov v druž-
beni prostor in socialno okolje, kar je zna-
čilnost večine programov, ki potekajo pod 
okriljem Nadškofijske karitas Maribor.

Same storitve znotraj svetovalnega sklopa bi 
težko kvantitativno opredelili, saj so zelo in-
tegrirane.. 

Prav tako smo znotraj programa financirali 
niz podnajemniških sobic in sob v samskih 
domovih ter tudi na ta način poskušali lajša-
ti stanovanjsko oz. namestitveno stisko pove-
zano z brezdomskim vprašanjem.  

Sofinancerji v letu 2012 so bili naslednji:

• Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve RS,

• Mestna občina Maribor,

• Zavod republike Slovenije za zaposlovanje,

• Fundacija za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij v republiki Slo-
veniji.

Zavetišče za brezdomce – odprti tip

Gre za program, ki je zelo specifičen in na-
ravnan k tisti ciljni populaciji, ki ima proble-
me z nastanitvijo.

Kapaciteta zavetišča za brezdomce − odprti 
tip je 40 postelj in je lociran na dveh lokaci-
jah v 5-ih bivalnih enotah. Osnovno sta po 
dve bivalni enoti namenjeni moški in ženski 
populaciji, ena pa družinam, ki se v zadnjem 
času pojavljajo in potrkajo na naša vrata. Za-
vetišče za brezdomce – odprtega tipa tako 
nudi VARNO, MIRNO in BREZPLAČNO pre-
nočitev, kar je posebna kvaliteta v času, ki ga 
živimo. Ob prenočevanju pa sta na voljo tudi 
higienski sklop in prehrana.

Program se izvaja vsak dan in sicer v pole-
tnem času traja  do 11 ur (nastanitev, spanje, 

higienske storitve), torej konkretno od 20. 
ure zvečer pa do 7. ure zjutraj. 

V zimskem času (od 15. 11. pa do 1. 4. na-
slednjega koledarskega leta)  pa od 19. ure 
zvečer do 8. ure zjutraj, torej gre za 13-urno 
oskrbo v smislu nastanitve, spanja, higien-
skih in drugih programskih storitev.

Sam program smo nadgradili tudi s t.i. NOČNIM 
MOBILNIM SERVISOM.  Tukaj gre za terenske 
obhode po frekventnih točkah na katerih se za-
držujejo brezdomci v Mariboru in jim na ta na-
čin tudi nudimo prevoz do našega zavetišča, in 
sicer vršimo obhod vsak dan ob 21. uri (redni ob-
hod) in ob polnoči (eventualni izredni). 

Vstopne (redne) točke NOČNEGA MOBIL-
NEGA SERVISA za brezdomce so naslednje:
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1. Qlandija − Studenci,

2. pri Europarku – Pobrežje,

3. avtobusna postaja − center, 

4. železniška postaja – center,

5. uprava NŠKM − center,

6. Stolna cerkev – center,

7. Center za socialno delo MB− Tabor (Mag-
dalenski park).

V tekočem letu 2012 smo tako v zavetišču ime-
li 6.595 nočitev, prenočevalo pa je 81 različnih 
oseb, med njimi žal tudi družine z majhnimi 
otroki. 

Sofinancerji s katerimi smo s pomočjo Javnih 
razpisov (fundraising) v letu 2012 uspeli zago-
toviti dovolj finančnih sredstev za nemoteno in 
kontinuirano delovanje programa, so naslednji:

• Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 

• Mestna občina Maribor,

• Zavod republike Slovenije za zaposlova-
nje – program APZ,

• Fundacija za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij v republiki Slo-
veniji.

Program je v letu 2012 pridobil tudi pozitiv-
no mnenje Socialne Zbornice Slovenije, kar 
izpričuje tako programsko trdnost kot tudi 
pravilno ciljno nastrojenost.

Prav tako smo na medmrežju redno obna-
vljali spletno stran www.brezdomec.net,  na 
kateri je mogoče najti vse relevantne infor-
macije povezane s samim programom Zave-
tišča za brezdomce – odprti tip ter  ponudbo 
Nadškofijske karitas Maribor, ki je usmerjena 
k ciljni populaciji brezdomcem in vsem lju-
dem, ki so v nastanitveni stiski.

Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico

V letu 2012 smo nadaljevali s programom 
Ambulante, katere obstoj in predhodni za-
gon se je potrdil kot upravičen ter predvsem 
zelo potreben za mesto Maribor. Pričujo-
ča progresivna statistična slika  potrjuje po-
membnost in umeščenost Ambulante v lo-
kalno skupnost, prav zato smo znova izvedli 
tudi nekaj pilotskih analiz zdravstvenega sta-
nja pacientov, ki prihajajo v našo Ambulanto.

Delovni čas AMBULANTE za osebe brez ob-
veznega zdravstvenega zavarovanja s posve-
tovalnico, ki ima prostore na upravi Nadško-
fijske karitas Maribor, Strossmayerjeva 15 v 
Mariboru, je od ponedeljka do četrtka od 8. 
do 13. ure. Zdravnik je prisoten vsak pone-
deljek med 16. in 17.30 uro, v sredo in četr-
tek od 10. do 12. 30 ure in vsak drugi in tretji 
teden v mesecu tudi ob sredah popoldan od 
15. do 16.30 ure. 

Naša Ambulanta za osebe brez obveznega 
zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico 
Maribor je  po nastanku šesta tovrstna usta-
nova v Evropi.

Populacija, ki zahaja po pomoč v našo ambu-

lanto so brezdomci, Romi, tujci, izbrisani in 
drugi, ki si zaradi različnih vzrokov ne mo-
rejo urediti obveznega zdravstvenega zava-
rovanja.

V letu 2012 smo znotraj programa sprejeli 
379 uporabnikov/pacientov. 

V Ambulanti za osebe brez obveznega zdra-
vstvenega zavarovanja s posvetovalnico je v 
letu 2012 delovalo 28 zdravnikov prostovolj-
cev;  večina je zdravnikov splošne medicine, 
pa tudi nekaj  nevrologov, ginekologov, kar-
diologov, pediatrov, psihiatrov, rentgenolo-
gov, oftalmologov, zobozdravnikov …

Simptomatika pacientov v letu 2012: 

• kronična obolenja srca in ožilja, 

• težave s povišanim krvnim pritiskom,

• psihične težave,

• sladkorna bolezen, 

• akutna respiratorna obolenja,

• kopb − kronična obstruktivna bolezen 
pljuč,

• kronične bolečine zaradi degenerativnih 
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obolenj lokomotornega aparata,

• alergije,

• okvare jeter – ciroza jeter.

Ambulanta je glede na diagnostično izpopol-
njenost opremljena s spirometrom, CRP (re-
ader) aparatom ter novo hidravlično mizo 
za pregled pacientov. Tako ob navedenih di-
agnostičnih aparatih razpolagamo še s krv-
nim analizatorjem, urinskim analizatorjem, 
defribilatorjem, oksimetrom, EKG aparatom 
itd.

Ob koncu je potrebno zapisati, da se naši pa-
cienti soočajo z različnimi težavami in bo-
leznimi,  cilj  naše ambulante pa je, da jim 
nudimo strokovno zdravstveno in socialno 
pomoč ter zdravila, s katerimi preprečuje-
mo nadaljnje širjenje infekcijskih in nalezlji-

vih bolezni. 

V sled navedenega je bila v letu 2012 ob pod-
pori donatorjev realizirana nadgradnja pro-
grama Ambulante za osebe brez obveznega 
zdravstvenega zavarovanja z ZOBOZDRA-
VSTVENIM DELOM. 

Sofinancerji v letu 2012: 

• Mestna občina Maribor– proračunska 
sredstva, 

• Mestna občina Maribor – sofinancer za-
poslitve – APZ – PRILOŽNOST ZAME, 

• Fundacija za financiranje invalid-
skih in humanitarnih organizacij v  repu-
bliki Sloveniji 

• Zavod republike Slovenije za zaposlova-
nje – APZ – PRILOŽNOST ZAME

Nadškofijska karitas Maribor  skuša v čim ve-
čjem številu pomagati različnim ljudem, ne 
glede na rasno, versko oz. narodnostno pri-
padnost. Poleg različnih dejavnosti ter soci-
alno varstvenih programov, ki se izvajajo, se 
izvaja tudi program za pomoč odvisnikom 
in njihovim staršem. Program smo prenesli 
iz Italije, saj se je tam in drugje po svetu že 
dodobra uveljavil. Ustanovitelj programa je 
Don Pierino Gelmini. 

V Sloveniji deluje 6 terapevtskih Skupnosti 
Srečanje:

• Nova Gorica,

• Vremski Britof,

• Čadrg nad Tolminom,

• Razbor,

• Sveta Trojica v Slov. Goricah,

• Kobilje.

Ciljna skupina je populacija, ki ima težave za-
radi zlorabe nedovoljenih drog ter želi spre-
meniti dosedanji način razmišljanja, čute-
nja in življenja. Poleg odvisnikov po pomoč 

prihajajo tudi tisti, ki so kakorkoli povezani 
s temi osebami, to so predvsem starši, par-
tnerji in prijatelji.

Starši imajo pri socialnem življenju svojih 
otrok pomembno vlogo, zato so tudi oni 
vključeni v terapevtski proces. Z njimi po-
tekajo individualna svetovanja, srečajo pa se 
tudi v skupini za starše. Gre za način izme-
njave izkušenj in podpore ter spreminjanje 
dosedanjih vzorcev ravnanja in komunicira-
nja v partnerskem in družinskem odnosu.

Cilji in namen programa so: iskanje ter sooča-
nje z vzroki, ki so pripeljali do odvisnosti, ču-
stvena rast in dozorevanje, torej sprejemanje 
samega sebe, sprejemanje vloge v družini, 
sprejetje zdrave samopodobe, sprejemanje 
odgovornosti za svoja dejanja in oblikovanje 
zavesti, da je osebni napredek odvisen samo 
od njih samih. Konkretni rezultati so: vklju-
čitev v Skupnost Srečanje, čim manj travma-
tičen prehod v komuno, vztrajanje pri za-
črtanih ciljih, uspešno zaključen program, 
zaživeti drugačno življenje.

Program, katerega izvajamo, je visokopražni 
in temelji na odvisnikovi prostovoljni odloči-

Terapevtsko pripravljalni center 
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tvi za drugačen način življenja in lastni odgo-
vornosti do svojega življenja in prihodnosti.

Statistika v letu 2012 je sledeča in sicer: upo-
rabnikov, ki so se aktivno vključili v podpro-
grame TPC je bilo skupaj 38, v skupini svoj-
cev je sodelovalo 137 oseb.

Ob informativno svetovalni dejavnosti in sa-
mih pripravah za vstop v TS je uspešno in 
delovala tudi skupina staršev (dvakrat me-

sečno) ter s svojimi aktivnostmi uspešno za-
okrožala delo celotnega programa. 

Tudi v letu 2012 je bil poseben poudarek 
na preventivni dejavnosti programa. Na ta 
način smo se aktivno udeleževali različnih 
okroglih miz, delavnic, inp., prav tako smo 
izvajali informativno dejavnost v smislu 
osveščenosti in prevencije po šolah, tako sre-
dnjih, kot tudi osnovnih. 

Materinska domova Mozirje in Žalec

V okviru Nadškofijske karitas Maribor že sed-
mo leto deluje Materinski dom v Mozirju in 
šesto leto Materinski dom v Žalcu.

Materinski dom je namenjen nosečnicam in 
materam z mlajšimi otroki, ki se zaradi raz-
ličnih življenjskih situacij, predvsem pa zara-
di fizičnega in psihičnega nasilja, znajdejo v 
osebni in posledično tudi v stanovanjski sti-
ski in za odpravo teh težav potrebujejo stro-
kovno pomoč ter pomoč širše družbene sku-
pnosti.

V materinskih domovih pomagamo reševati 
trenutne akutne situacije, nudimo rehabili-
tacijo v smislu čustvene in socialne priprave 
na samostojno življenje, pomoč pri reševa-
nju stanovanjskega problema, usmerjanje in 
pomoč uporabnicam pri duševnem zdravju 
ter pomoč pri vzgoji in negi otrok.

Metode, ki jih uporabljamo pri delu:

svetovanje in pogovarjanje, ocenjevanje ži-
vljenjskih situacij, skupinsko delo (usposa-
bljanje za asertivno vedenje, usposabljanje 
v socialnih spretnostih, interesne skupine, 
skupine za samopomoč), interaktivno delo 
(reševanje in mediacija v konkretnih konflik-
tih), socialno kulturno delo (likovne in kul-
turne dejavnosti), individualno načrtovanje 
(individualni načrt obravnave, načrtovanje 
samostojnega življenja), zagovorništvo (pro-
fesionalno in laično).

Program se izvaja na dveh lokacijah, in sicer 
v Mozirju (Podvrh 23, 3330 Mozirje) in v Žal-
cu (Savinjska cesta 1, 3310 Žalec).

Institucionalno pomoč in oskrbo nudimo 
v sledečih situacijah: nosečnost ali rojstvo 
otroka, fizično nasilje v družini, fizično nasi-
lje zunaj družine, psihično nasilje v družini, 
zasvojenost z drogo, socialno-ekonomska sti-
ska, drugo.

V letu 2012 je v obeh naših materinskih do-
movih bivalo 19 žensk in 27 otrok. 

Tudi v preteklem letu sta bila naša domova 
deležna izdatne materialne pomoči različ-
nih donatorjev in dobrih ljudi, ki so s svojim 
prostovoljnim delom, materialno pomočjo 
in donacijami pokazali humanost, ki presega 
vse ideologije in predstavlja človeka kot naj-
višjo vrednoto. 

Uporabnice domov so bile vse leto deležne 
tudi oblačil, v glavnem novih, iz Humanitar-
nega skladišča Vrbje. Prav tako se zavedamo, 
da imamo veliko prednost pred ostalimi do-
movi, predvsem zaradi dejstva, da smo ne-
nehno in zelo povezani različnimi humani-
tarnimi in socialnimi programi NŠKM, tako 
da so ženske in matere, ki pridejo v dom 
praktično brez vsega, tudi brez denarnih 
sredstev, deležne človeka dostojne oskrbe. 

Mamice in ženske so se skozi vse leto trudile, 
da je bila okolica naših domov lepo urejena, 
trava pokošena in zelenjavni vrt obdelan ter 
redno vzdrževan.

Skozi vse leto so potekale tudi ustvarjalne de-
lavnice. Veliko strokovne pomoči smo name-
nile vzgoji otrok, zdravi prehrani in nasploh 
privzgajanju gospodinjskih, higienskih in 
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delovnih navad mamicam, krepitvi starše-
vske vloge ter delu na sebi, svoji samopodo-
bi ter krepitvi samozavesti posameznic, ki so 
se skozi edukativne procese usposabljale za 
samostojno življenje.

Kot je bilo dogovorjeno z MDDSZ smo vse 
leto nameščali tudi žene in matere s psihi-
atrično diagnozo ob podpori medikamen-
tozne terapije, prav tako smo vse leto sode-
lovale s številnimi zunanjimi strokovnimi 
institucijami iz vse Slovenije

Zavedamo se, da namestitev v MD ni rešitev 

življenjskega vprašanja, temveč je le smer iz-
hoda iz težav na poti k človeka vrednemu 
življenju. Večina mater nima rešenega sta-
novanjskega vprašanja in leto bivanja v ma-
terinskem domu ne reši le-tega. Iz tega zgiba 
smo s pridobitvijo neprofitnega stanovanja, 
pri katerem nam je s subvencijo pomagala 
občina stalnega prebivališča stanovalke, v 
obdobju treh let rešili stanovanjski problem 
enajstih žensk. V prihodnosti želimo še na-
prej ohranjati karitativno držo ter s  svojim 
prostovoljnim delom dati pečat prostoru in 
času v katerem živimo.

Leto 2010 je postavilo nov mejnik program-
ski strukturi socialno varstvenega ustroja 
NŠKM, še posebej v kontekstu marginalnih 
skupin, saj smo v mesecu maju predali name-
nu ljudsko kuhinjo, ki smo jo simbolično po-
imenovali Betlehem − hiša kruha. 

Projekt Ljudske kuhinje se je prvič koncipi-
ral oz. smo začeli programsko razmišljati o 
njem pred 15 leti, ko smo obiskali v nam bli-
žnjem Gradcu (Avstrija) njihovo ljudsko ku-
hinjo poimenovano Marienstüberl. Seveda 
pa je poglavitno programsko dejstvo, da smo 
tudi pristopili k sami izvedbi (realizaciji) 
projekta zaznano socialno stanje na širšem 
mariborskem področju, ki ga sicer zasledu-
jemo že od leta 1990, torej od formalne usta-
novitve naše humanitarne in neprofitne or-
ganizacije. 

Gre za slabo socialno sliko in stanje nasploh, 
še prav posebej pa vezano na marginalne 
skupine (ranljive in socialne izključene sku-
pine) iz družbenega obrobja in deloma tudi 
tujce, ki nimajo možnosti do tople prehrane 
ter tovrstne oskrbe.

Govora je torej o tistih skupinah ljudi, ki so v 
največji meri izpadli iz konteksta javne služ-
be, v posledici različnih življenjskih stisk ter 
neugodnih situacij, ter so podredno izgubili 
pravice, ki iz tega naslova izhajajo, oz. za ti-
ste ljudi, ki teh pravic zaradi različnih dejav-

nikov ne morejo participirati oz. uveljavljati 
(brez statusnih dokumentov, brez ustreznih 
pravic, imajo svojstven način življenja, etc,..). 

Programska struktura projekta je primarno 
in ciljno namenjena ranljivim in socialno iz-
ključenim skupinam ljudi oz. tovrstnim upo-
rabnikom. 

V to ciljno populacijo štejemo brezdomce - 
ljudi z nastanitvenimi problemi, postpenal-
ce – zapornike, tujce-migrante, tudi Rome,… 
V odvisnosti na zapolnitev kapacitete LK je 
progam odprt tudi širše (starejši, družine, 
posamezniki, …).

Prav tako pa ne smemo zanemariti tudi na-
mena po dvigu krepitve zdravja ciljne po-
pulacije, saj je hrana ter podredni jedilni-
ki skrbno izbrana ter uravnotežena, tako v 
smislu same kalorijske vrednosti kot nadalje 
tudi v smislu raznolikosti ponudbe ter ne na-
zadnje je vsak dan sestavljena iz dveh hodov 
oz. juhe ter glavne jedi.  

Prostori ljudske kuhinje so na Strossmayer-
jevi 15 in sicer v preurejenih kletnih prosto-
rih s skupno kapaciteto do največ 150 upo-
rabnikov. 

Kuhinja deluje vsak dan, kosilo pa je na voljo 
med 11. in 12. uro.

Statistični podatki za leto 2012 so naslednji: 
znotraj programa je bilo 147 unikatnih upo-

Ljudska kuhinja  Betlehem
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rabnikov, realiziranih je bilo 365 delovnih 
dni, v povprečju je bilo med 50 in 60 uporab-
nikov dnevno, skupno smo razdelili 20.221 
toplih obrokov/kosil.

Še enkrat se želimo zahvaliti vsem, ki ste na 
kakršen koli način pripomogli k postavitvi, 
zagonu in delovanju programa Ljudska kuhi-

nja Betlehem. Iskrena zahvala gre tudi mno-
gim dobrim ljudem, ki so v programu pre-
poznali resnično pomoč in ga gmotno ali 
materialno podprli. Hvala tudi vsem prosto-
voljkam in prostovoljcem, ki tedensko priha-
jajo ter delijo kosila in na ta način dajejo pro-
gramu poseben pečat.

Tudi v letu 2012 je Nadškofijska karitas Mari-
bor v sodelovanju s SK organizirala in vodila 
letovanje otrok, družin in starostnikov v Por-
torožu.

Letovanja otrok v novem župnišču se je ude-
ležilo 13 otrok in en mladostnik. Predlani je 
bil prvič organiziran tudi teden za mlado-
stnike. Mladi so ga dobro sprejeli, saj je bil 
program prirejen za to populacijo in ni bilo 
starostnih razlik med udeleženci.  Zadovoljni  
so bili tudi animatorji, ker so se lahko posve-
tili samo njim. Vabilo velja tudi za leto 2013.

V starem župnišču je v treh terminih letovalo 
16 družin in 25 starostnikov. Veseli smo bili 
štirih družin iz Gudurice, Aleksinca in Niša; 
gre namreč za družine slovenskih korenin. 

Nekateri so obiskali Slovenijo po mnogih le-

tih, spet drugi so se prvič okopali v morju.

Letovanje je potekalo pod vodstvom naše 

Karitas, načrtovano pa je bilo na najvišji stro-

kovni ravni, saj  so ga vodili strokovni delavci 

s področja socialnega varstva. Ekipa je obse-

gala tudi prostovoljni kader, sestavljen iz štu-

dentov.

Ne smemo pozabiti niti kuharice Ane, ki se 

je po najboljših močeh trudila, da smo bili 

vsi udeleženci letovanja zadovoljni. 

Po zagotovilu udeležencev bo letovanje 

vsem ostalo v trajnem spominu, med neka-

terimi družinami pa so se spletle tudi prija-

teljske vezi.

Romska problematika je že vrsto let prisotna 
na ozemlju, ki ga pokriva NŠKM, saj je trend 
povpraševanja po pomoči ter posledična iz-
dana pomoč ciljni skupini uporabnikov izra-
zito progresivno naravnana. Prav zato smo 
že pred časom vpeljali program Pomoč Ro-
mom ter s pomočjo ZRSZ in APZ – program 
JD zaposlili pripadnico romske manjšine. S 
tem programom smo nadaljevali tudi v letu 
2012.

S tem programom želimo tej ciljni skupini, 
ki pod okriljem naše organizacije zaproša za 
različne vrste humanitarne in socialno var-
stvene pomoči, še približati našo pomoč. Ve-
lik problem že v osnovi predstavlja samo spo-

razumevanje (pogosto žal tudi funkcionalna 
nepismenost), ki je zaradi nepoznavanja slo-
venskega jezika s strani prosilcev mnogokrat 
zelo otežkočeno. V letu 2012 smo tovrstne 
težave želeli rešiti  in verjamemo, da nam je 
to tudi uspelo. 

Program je podredni program krovnega pro-
grama NŠKM in sicer Informacijske pisarne 
za pomoč družinam in posameznikom v sti-
ski, navezuje pa se tudi na skladiščno dejav-
nost NŠKM ter na Ambulanto za osebe brez 
obveznega zdravstvenega zavarovanja s pri-
padajočo posvetovalnico – Maribor in je in-
terdisciplinarno vpet v »široko polje« našega 
socialno varstvenega dela.

Pomoč Romom

Letovanje otrok, družin in starostnikov v Portorožu
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Eno izmed poslanstev NŠKM je tudi pomoč tu-
jini. Le-ta je bila vsako leto realizirana med po-
stno akcijo »NE POZABIMO«, v zadnjih letih pa 
smo ob tem razvili še razne segmente pomoči; 
to so  humanitarni konvoji, ki jih pripravljamo 
znotraj Humanitarnega skladišča NŠKM ter z 
njimi pomagamo ljudem v stiski, konkretno  
ljudem v Srbiji. 

Geografsko smo naravnani na področje Niša, 
Aleksinca, Kraljeva, Beograda, Zrenjanina in 
Vršca, kjer  deluje in je predhodno ustanovlje-
na lokalna Karitas oziroma so ustanovljena in 
formalno registrirana Društva Slovencev.

V največji meri gre torej za ljudi s slovenski-
mi koreninami, za slovenski živelj, kar da po-
sredovani humanitarni pomoči še poseben in 
žlahten predznak. V letu 2012 smo tako kar šti-
rikrat najprej skrbno pripravili, nato pa tudi 
odpremili humanitarno pomoč.

Skupno smo tako odpeljali 620 kartonov po-
moči, večinoma oblačil in obutve, šolskih torb 
in ostalih šolskih potrebščin, posteljnine, odej, 
higienskih potrebščin in invalidskih pripo-
močkov. 

Kakor vse predhodne kontingente so tudi to-
kratno humanitarno pomoč spremljale aktiv-
nosti v kontekstu vzpostavitve kontinuirane in 
spremljane humanitarne ter socialne pomoči 
Karitas na področju Aleksinca, Niša, Zrenjani-
na in Vršaca. V ta namen vse kontingente spre-
mljajo sodelavci Nadškofijske karitas Maribor. 
Glede na ciljno zastavljeno kontinuirano po-
moč se je pomoč v letu 2012 nadgradila s pri-
pravo in ciljno razdelitvijo 205 prehranskih 
paketov. 

Želimo se zahvaliti vsem ljudem dobre volje in 
širokega srca, ki so darovali za pomoč, ki smo 
jo posredovali ljudem v Srbijo! Iskrena hvala!

Gre za dodatni program socializacije brez-
domcev, s katerimi le-ti sami kreirajo, ure-
jujejo, etc… lastno knjižnico in jo tudi sami 
upravljajo. Na voljo smo v začetku leta imeli 
cca. 4000 enot knjižnega gradiva.

V letu 2012 smo znotraj programa sprejeli 

in kategorizirali novih 1.500 enot knjižnega 

gradiva in kot zanimivost so naši brezdomski 

bralci prebrali 135 knjig. 

Brezdomska knjižnica

Pomoč tujini
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Uvod
Kot vedno je NŠKM tudi letos nadaljevala s 
poslanstvom in izzivi. Tako nam je uspelo pri-
dobiti devet  programov javnih del, kar 6 oseb 
je bilo vključenih, ki imajo status invalida.

Z izvajanjem programov javnih del smo že-
leli odgovoriti na nastale socialne stiske, ki 
se pojavljajo na različnih nivojih tako druž-
benega kot tudi osebnega življenja družin in 
posameznikov. 

Kot že vrsto let je NŠKM tudi v letu 2012 

uspešno izvajala programe javnih del. Vklju-

čenih je bilo trinajst oseb. Pri izvajanju pro-

gramov smo sodelovali z ZRSZ in lokalno 
skupnostjo – občino. 

Gre za program, ki se izvaja že od leta 2000. 
Celotni naziv tega programa je Izvajanje po-
moči na domu ter osebne asistence in oskr-
bovanja invalidnih oseb v programu »Invali-
di invalidom«. V ta  program je bilo do 30. 
09. 2011 vključenih 5 oseb.  S 01. 10. 2011 
smo na podlagi javnega povabila bili izbra-

ni za izvedbo projekta v okviru programa 
»Asistentka/asistent bom«, tako smo vseh 5 
oseb ponovno zaposlili do konca naslednje-
ga leta. Prav tako smo z  razpisu »Asistentka/
asistent bom« pridobili in posledično zapo-
slili  2 novi sodelavki.  Znotraj tega programa 
tako ciljno pomagamo invalidski populaciji.

Program ZRSZ – APZ na NŠKM v letu 2012

Javna dela na Nadškofijski karitas Maribor

APZ – Refundirane zaposlitve TNM – invalidi invalidom (»Asistentka/asistent bom«)

Zap. št. NAZIV JAVNEGADELA Stopnja izobrazbe Št. vključenih oseb

1 Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin-MD-Mozirje V. 1

2 Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin-MD Žalec V. 1

3 Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin-LK IV. 1

4 Pomoč Romom pri socializaciji II. 1

5 Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin-Zavetišče V. 1

6 Pomoč pri izvajanju humanitarnih dejavnosti-HS VI. 1

7 Pomoč pri izvajanju humanitarnih dejavnosti-HS V. 1

8 Pomoč pri izvajanju humanitarnih dejavnosti IV.,II I., IV., V.,  IV., 5

9 Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin-Sprejemališče IV. 1
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Pozitivne izkušnje iz preteklih let so bile v po-
moč pri odločitvi, da je NŠKM tudi v letu 2012 
omogočila možnost za izvrševanje dela v ko-
rist humanitarni organizaciji. Možnost za ta-
kšen način »odsluženja« kazni dobijo uporab-
niki, ki jim po 1.odstavku 13.člena Zakonu o 
izvrševanju kazenskih sankcij sodišče nado-
mesti kazen zapora do treh mesecev.

Sodelovali smo z Zavodom za prestajanje ka-
zni Maribor, ob koordinaciji Centra za soci-
alno delo. Opravljanje družbeno-koristnega 
dela je potekalo pod vodstvom koordinatorja 
in mentorja. Število dni ali število opravljanja 
ur dela določi okrajno sodišče glede na izre-
čeno kazen.

10 uporabnikov, ki so opravili delo je skupaj 
opravilo 1.538 ur. Bili so tudi UDKD, ki zara-
di različnih vzrokov niso izpolnili svojih ob-
veznosti ali pa se povabilu k opravljanju druž-
beno-koristnega dela niso odzvali. Imeli smo 
tudi primer, ko se je kršilec raje odločili za 
plačilo globe.

Delo, ki so ga opravljali UDKD, se je v veliki 
večini nanašalo na delo v skladišču NŠKM, na 
Ljubljanski 23: Delo so opravljali predvsem v 
času dobave EU hrane, tako da so veliko delali 
tudi na terenu.

• čiščenje in priprava skladišča na skladišče-
nje (junij, julij in september, oktober; pri-
prava skladišča na skladiščenje EU hrane),

• urejanje in čiščenje okolice,

• razni dovozi in odvozi (darovana oblačila, 
obutev, pohištvo, pomoč pri razvozu EU 
hrane, …),

• pomoč pri oblačilih (sortiranje, zlaganje…),

Predvsem nas veseli, da lahko tudi pri nas 
pomagamo tistim, ki iz kakršnegakoli razlo-
ga naredijo prekršek, za katerega je potreb-
no plačati globo ali oddelati svojo kazen v 
korist družbe, predvsem pa obenem uporab-
niki UDKD-ja spoznajo, delo, ki ga opravlja-
mo na Karitas.  

Opravljanje splošno družbeno koristnega dela v korist humanitarne organizacije

V sklopu temeljnih nalog Nadškofijske kari-
tas Maribor s posebno pozornostjo skrbimo 
za permanentno izobraževanje in oblikova-
nje sodelavcev ter prostovoljcev Karitas v 
naši nadškofiji. Tradicionalno januarsko izo-
braževanje za sodelavce ter prostovoljce ŽK 
v Mislinji, Mariboru in na Ptuju smo tako or-
ganizirali v smislu duhovnega izobraževanja 
in konkretnih predlogov pomoči Karitas. Iz-
obraževanje je pripravila dr. Metka Klevišar, 
dolgoletna sodelavka Karitas, ki je v izobra-
ževanju opozorila na temeljno poslanstvo 
Karitas in cilje, ki jih moramo sodelavci in 
prostovoljci pri svojem delu zasledovati.. Izo-
braževanja se je udeležilo 234 sodelavcev in 
prostovoljcev Karitas. 

Drugo soboto v mesecu marcu 2012 smo 
pripravili vsakoletno plenumsko srečanje 
NŠKM. Kakor vsako leto smo po sv. maši v 

Stolnici nadaljevali srečanje v Slomškovi dvo-
rani ob geslu »Delaj, kar je dobro, prav in re-
snično!« (prim. 2 Krn 31,20)), v pastoralnem 
letu posvečenem družbeni pravičnosti. Ple-
numskega srečanja se je udeležilo preko 360 
sodelavcev ŽK iz vse nadškofije. 

Prvo soboto v juniju 2012 smo pripravili sre-
čanje botrov in podpornikov programa Bo-
trstvo. Kakor vsako leto smo v Svečini po sv. 
maši spremljali bogat kulturni program, ki 
so ga pripravili otroci osnovne šole iz Sve-
čine. Po kulturnem programu je sledilo sku-
pno druženje in ogled kmečkega muzeja. 

Tretjo nedeljo v juniju smo sodelavci in pro-
stovoljci Karitas naše nadškofije romali po 
Slovenskih goricah. Od Sv. Trojice (hvalnice 
in obisk komune), sv. Lenarta – rožni venec, 
doma sv. Lenarta – kosilo in skupno druže-
nje) in Šentilja v Sl. Goricah (sv. maša in aga-

Izobraževanja in srečanja sodelavcev in prostovoljcev Karitas
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pe) nas je vodila pot. Prijetno druženje in 
duhovna poglobitev sta pomembni sestavi-
ni, ki zagotavljata, da sodelavci in prostovolj-
ci ne omagamo na poti služenja. Romanja se 
je udeležilo kar 250 sodelavcev in prostovolj-
cev ŽK iz vse nadškofije.

Tretji teden v septembru je bilo organizira-
no izobraževanje za voditelje in tajnike ŽK 
na Ptuju, v Mariboru in Slovenj Gradcu. 

Vsako leto je zadnji teden v cerkvenem letu 
posvečen Karitas. Tako smo tudi letos pri-
pravili romanje sodelavcev Karitas na Poni-
kvo, kjer svoje delo in poslanstvo izročamo 
molitvi ter bl. Slomšku. Po sv. maši je sledilo 

skupno kosilo, ki so ga pripravile vse (N)ŠK 
in ogled (generalke) dobrodelnega koncerta 
Klic dobrote. 

Ko govorimo o izobraževanju in oblikovanju 
sodelavcev in prostovoljcev Karitas v naši 
nadškofiji, gotovo ne moremo mimo glasi-
la NŠKM – Klic dobrote ter spletnih strani 
www.karitasmb.si in www.brezdomec.net. 
Glasilo in spletne strani naše Karitas prina-
šajo poleg aktualnih tem tudi mnoge duhov-
ne in strokovne članke, zato so nepogrešljivi 
pripomočki pri organizaciji in aktualizaciji 
karitativnega dela v mreži Karitas maribor-
ske nadškofije. 

Nadškofijska karitas Maribor seznanja  jav-
nost o svoji dejavnosti preko interneta (info@
karitasmb.si, www.karitasmb.si, www.brez-
domec.net),  zloženk, radija in časopisnih 
člankov. Prireja pa tudi novinarske konferen-
ce in ustvarja TV-oddajo: Prinašamo upanje 
in svetlobo. 

Minilo je še eno leto in oddaja Karitas »Pri-
našamo upanje in svetlobo«je prerasla svoje 
okvirje. Urednik in voditeljica nas vsako so-
boto duhovno obogatita in vsestransko in-
formirata. V letu 2012 je bilo posnetih 52 
oddaj. Oddaja se je dobro ustalila v naših ži-
vljenjih.

V letu 2012 je imela Nadškofijska karitas Ma-
ribor 5 tiskovnih konferenc. O njej so poro-
čale naslednje medijske hiše: TV MARIBOR, 
POP TV, TV SLOVENIJA, KANAL A, RTS, 
EXODUS, VEČER, DRUŽINA, DELO, RADIO 
CITY, RADIO MARIBOR, OGNJIŠČE  in RA-
DIO 1. Na Nadškofijski karitas Maribor so 
leta 2012 najprej sporočili, da je bilo v pred-
hodnem letu opaziti 12 % povečanje šte-
vila tistih, ki poiščejo pomoč pri Karitas. Z 
2.2.2012 se je zaključila adventno-božična 
akcija »Več luči več upanja«, ki je trajala od 
27.11.2011 do 2.2.2012. V galeriji ARS SACRA 
je bila meseca februarja razstava del udele-
žencev 17. mednarodne likovne kolonije 

UMETNIKI ZA KARITAS in pričela se je po-
stna akcija »Pomagajmo preživeti » in » 40 dni 
brez alkohola«. V okviru postne akcije » ne 
pozabimo« je bil odposlan XV. kontigent po-
moči socialno najbolj ogroženim v Aleksin-
cu, Vršcu in Gudurici. Odposlano je bilo 4,5 
t humanitarne pomoči. V mesecu maju 2012 
smo praznovali 2. obletnico Ljudske kuhinje 
Betlehem. Ta mesece se je tudi pričala vse-
slovenska akcija »Zvezek« in »Otroci nas po-
trebujejo«, s katero se je zbralo 2718 zvezkov. 
Maja 2012 so tudi letovali starejši. 2.6.2012 
je bilo v Svečini tradicionalno letno srečanje 
botrov in podpornikov programa Botrstvo.

V mesecu avgustu 2012 so letovale družine, 
kakor tudi otroci in mladostniki. Nadškofij-
ska karitas Maribor je tudi zagotavljala po-
moč otrokom ob vstopu v novo šolsko leto. 
Septembra smo pričeli zbirati ozimnico in 
reševati prošnje za pokritje šolske prehrane. 

 V mesecu oktobru 2012 je praznovala svo-
jo obletnico Mariborska ambulanta s posve-
tovalnico za ljudi brez zdravstvenega zavaro-
vanja. Novembra je potekal teden Karitas in  
akcija »Manjša sveča«- vseslovenska akcija ob 
prazniku vseh svetih.

 Od 4. do 7. novembra so bile poplave, le-te 
so zaznamovale delo v mesecu novembru, 
kakor tudi v naslednjih mesecih. Kot leto po-

Obveščanje zainteresirane javnosti
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prej je obiskal 24.12.2012 Ljudsko kuhinjo 
Betlehem  msgr. dr. Marjan Turnšek, nadškof 
metropolit. V tem letu je Nadškofijska kari-
tas Maribor nadgradila ambulanto z zoboz-
dravstvenim delom. 

Februarja 2013 smo ponovno zaključi-
li akcijo Več luči več upanja, ki je prinesla  
17.329,77 €. Tudi letos je bila februarja raz-
stava udeležencev 18. mednarodne likovne 
kolonije Umetniki za Karitas. Sodelavci Nad-

škofijske karitas Maribor pa so sodelovali pri 
Pustni sobotni iskrici Radia Ognjišče.  Poma-
gali so pri opremi terapevtske sobe. V okviru 
postne akcije »Ne pozabimo« je Nadškofijska 
karitas Maribor poslala kontigent pomoči na 
jugovzhod Evrope. Tja se je odpeljal 201 kar-
ton humanitarne pomoči in 35 prehransko-
higienskih paketov. Leto 2013 se je pričelo 
uspešno. Upam, da se bo tako tudi nadalje-
valo.
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V letu 2012 je humanitarna dejavnost na po-
dročju, ki ga pokriva Nadškofijska karitas 
Maribor rasla in krepila svoj pomen, saj pri 
premagovanju raznih stisk prosilcev dokaj 
uspešno nadaljujemo začrtano pot. V letu 
2012 se je gospodarska kriza še bolj odražala, 
saj je bilo kar nekaj stečajev velikih in manj-
ših podjetij, kar še bolj razodeva dramatično 
stanje na območju nadškofije Maribor, kjer 
je brezposelnost zelo visoka, po statistikah 
pa obenem spadamo v najrevnejša območja 
Slovenije. V ta namen potekajo razne dobro-
delne akcije skozi celo leto (Redno in sku-
pno botrstvo, Živa karitas, Zlati dobrotnik 
karitas, Več luči – več upanja, Postna akcija, 
1. november – dar sveče in cveta za ljudi v 
stiski, Nedelja karitas, Namesto propagande 
v humanitarne namene). V lanskem letu smo 
načinu zbiranja sredstev dodali še s t.i. zbira-

nje dobrodelnih prispevkov s pomočjo Kole-
darjev Karitas.

Sodelovali smo tudi v dobrodelnih akcijah, 
ki so skupnega značaja za vse (Nad)Škofijske 
karitas in jih organiziramo preko Slovenske 
Karitas (Teden Karitas – Klic dobrote, Poma-
gajmo otrokom v stiski – Da bo korak v šolo 
vesel, program Zaupanje, Ne pozabimo in 
ostale izredne akcije, kot je bila letos velika 
akcija »Pomagajmo preživeti« za pomoč pri-
zadetim družinam). 

Posebej je potrebno omeniti aktivnosti 
NŠKM ob novembrskih poplavah, ki so pri-
zadele večji del Koroške in Podravja. Brez 
požrtvovalnega dela sodelavcev in prosto-
voljcev na ogroženih področjih ter mnogih 
dobrih ljudi, podjetji, ki so darovali material-
no in finančno pomoč, naše delo ne bi bilo 
tako učinkovito.

Razne dobrodelne akcije NŠKM 

Pomoč otrokom - Botrstvo

Program Botrstvo - pomoč otrokom delu-
je od leta 1993 in je namenjen ciljni skupi-
ni otrok iz socialno ogroženih in revnih dru-
žin, ki so zaradi brezposelnosti staršev ostali 
brez sredstev. 

Prioriteto imajo otroci, ki izhajajo iz družin 
z več otroki,  otroci z motnjo v duševnem 
in telesnem razvoju, s kroničnimi obolenji 
in otroci z enim oziroma brez staršev. S po-
močjo tega programa lajšamo tako trenutne, 
kot tudi trajne stiske otrok ter na ta način 
omogočamo otrokom minimalne pogoje za 
preživetje. Pomoč je bila razdeljena v obliki 
funkcionalne ali materialne pomoči v višini 
80 EUR, ki jo otroci dobijo trikrat na leto, to-
rej na letni ravni skupaj 240 EUR. 

Potrebe po sodelovanju oziroma vključitvi 

otrok v program Botrstvo-pomoč otrokom 
ugotavljamo s pomočjo naših prostovoljcev 
(voditeljev, sodelavcev) na Župnijski in Deka-
nijski karitas, ki nam sporočajo stisko otrok. 

Stisko pa mnogokrat ugotavljamo tudi nepo-
sredno pri delu skozi programe, ki delujejo 
pod okriljem (Nad)škofijske karitas, tako pri 
reševanju individualnih prošenj uporabni-
kov, kakor tudi preko prošenj s strani drugih 
vladnih in nevladnih institucij. 

V letu 2012 je bilo tako pomoči iz programa 
Botrstvo - pomoč otrokom deležnih 87 otrok 

V letu 2012 smo skozi celo leto zbra-
li 25.644,55 €, pomoči pa smo razdelili  
17.052,00 €. Preostali znesek, ki se izplača v 
postnem času, bo razdeljen v letu 2013, kot 
prvi obrok pomoči otrokom v stiski.
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Zlati dobrotnik Karitas

V mesecu juniju 2001 smo pričeli z akcijo 
Zlati dobrotnik Karitas, ki je tako imenovana 
akcija projektno dobrotništvo, kar pomeni, 
da je bila naša želja, da se prelevi v večletni 
program, ki bo kontinuirano tekel in poma-
gal ljudem v stiski. Ta akcija je namenjena 
vsem, ne glede na  blagostanje in finančno 

moč, pomembna je le srčna kultura in za-
vest, da lahko z malim darom osrečimo ve-
liko ljudi. Gre za več namenov, posameznik 
pa se lahko sam odloči, komu želi pomagati. 

Veseli smo, da skupaj z nami stoji velika dru-
žina Zlatih dobrotnikov Karitas, s pomočjo 
katerih smo v letu 2012 zbrali 28.219,02 €.

Več luči, več upanja

Veliko družin, predvsem družine z več otro-
ki, potrebuje večkratno in spremljano pomoč, 
zato na Nadškofijski karitas Maribor vsako leto 
nagovarjamo vse ljudi dobre volje, da se pridru-
žijo akciji Več luči − več upanja, ki nudi tem dru-
žinam, predvsem pa njihovim otrokom, pomoč, 
ki so je deležni večkrat letno. Akcija Nadškofij-
ske karitas Maribor »Več luči, več upanja« pote-
ka v adventnem in božično-novoletnem času. 
Tako želimo prinašati ter razdajati upanje, srečo 
in ljubezen vsem otrokom v stiski. 

Čez vse leto 2012 smo z akcijo zbrali 14.167,49 € 
in tako 91 otrokom pokrili znaten del stroškov 
šolske prehrane, omogočili otrokom šolo v na-
ravi, izlete in druženja s sovrstniki, pomagali pri 
plačilu bivanja v domovih oziroma v internatih 
ter omogočili številne druge dejavnosti otro-
kom po šolah in zavodih ali nastanitvenih cen-
trih na področju nadškofije Maribor. 

Akciji so se pridružili številni posamezniki, Žu-
pnijski uradi, Župnijske karitas ter podjetja. Pre-
ko medijev smo jih nagovarjali v času adventa. 

Postna akcija – »Ne pozabimo« 

V letu 2012 smo se na Nadškofijski karitas 
Maribor odločili, da bomo v postnem času 
nadaljevali  zbiranje sredstev za pomoč lju-
dem v stiski na področju Jablanice, Zrenja-
nina, Vršaca, Beograda, Aleksinca in Niša. 
Zbrana sredstva smo namenili za pomoč sta-

rejšim, otrokom in mladostnikom na širšem 
območju držav JV Evrope. Navezali smo tudi 
stike s tamkaj živečimi ljudmi in konkretno 
pomagali s štirimi kontingenti pomoči na 
teh območjih. S skupno akcijo »Ne pozabi-
mo« smo  zbrali in razdelili 23.549,80 €.

Dar sveče in cveta

Ob prazniku vseh svetih naj na grobu zago-
ri tudi sveča Karitas – dobrote, ki ogreje lju-
di v stiski in naj ga krasi tudi cvet ljubezni, ki 
osrečuje vse, ki so in še bodo deležni dobro-
te mnogih ljudi. Dar sveče in cveta je geslo 
vsakoletne akcije, ki poteka na Nadškofijski 
karitas Maribor ob prazniku Vseh svetih. V 

ta namen smo tudi pripravili svečke z našim 
logotipom in tako s pomočjo Župnijskih ka-
ritas, ki so sodelovale v akciji in jih naročile, 
pokazali sočutje do vseh ubogih v času pra-
znika Vseh svetih. 

Skupaj z ŽK in ŽU smo v letu 2012 z akcijo 
zbrali 3.218,62 €.
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Živa Karitas

V letu 2012 smo z akcijo Živa Karitas s po-
močjo Župnijskih karitas podprli dolgo pri-
čakovani projekt izgradnje Ljudske kuhinje 

BETLEHEM.  Na akcijo se je odzvalo kar 30 
Župnijskih karitas in Župnijskih uradov in se 
je v ta namen čez celo leto zbralo 10.135,53 €.

Klic dobrote 2012

Klic dobrote je tradicionalni dobrodelni 

koncert Karitas na slovenskem. Na NŠKM 

smo prejeli in razdelili sredstva v skupni vre-

dnosti 70.560,00 €. 

Otroci nas potrebujejo

Veliko družin še vedno živi v pomanjkanju in 
stiski, ki jo najbolj občutijo otroci. S počitnica-
mi se začnejo ponovne skrbi staršev, kako za-
gotoviti otroku nekaj dni brezskrbnega čofota-
nja v vodi na morju, kako zagotoviti dostojno 
in brezskrbno pot v novo šolsko leto, tako da 
le-ti ne bi bili preveč »zaznamovani« s stisko, 
ki pesti družino. Zato je tudi v letu 2012 Nad-
škofijska karitas Maribor v sodelovanju s ško-
fijskimi Karitas preko tajništva Slovenske kari-

tas organizirala akcijo zbiranja pomoči za naše 
najmlajše, ki nosi naslov »Otroci nas potrebuje-
jo«. Akcija je potekala od junija, do začetka na-
slednjega šolskega leta torej septembra. Z akci-
jo smo zbrali 28.500,00 € ter s tem denarjem 
omogočili letovanje družinam z več otroki, le-
tovanje otrok, 1.315 otrokom smo omogoči-
li nakup šolskih zvezkov in delovnih zvezkov 
(213), plačilo šolskih kosil, prevoze otrok, bi-
vanje v internatih in podobno. 

Zvezek 

Nadškofijska karitas Maribor vse od ustano-
vitve naprej posebej skrbi za najbolj ranljive 
skupine, med katere gotovo spadajo otroci. 
V tem poslanstvu je tudi v letošnjem letu bilo 
zastavljeno delo mariborske karitas v pove-

zavi z mrežo 87 Župnijskih karitas. 

V letu 2012 smo tako razdelili 15097 zvezkov 
in ostalih šolskih potrebščin. Kar 2.718 zvez-
kov so zbrali otroci iz 37 šol in 8 vrtcev v ak-
ciji ZVEZEK. 
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Na osnovi večletnih želja mnogih Župnijskih 
karitas smo se tudi v letu 2012 na NŠKM od-
ločili pripraviti poseben koledar, ki bi na eni 
strani predstavil najširši zainteresirani javnosti 
bogato karitativno, humanitarno, zdravstveno 
in socialno varstveno dejavnost in pomoč Ka-
ritas v mariborski nadškofiji, po drugi strani 
pa smo glede na vse večje stiske želeli ustvari-
ti vsaj minimalen finančni temelj za samostoj-
no delovanje Župnijske karitas s t.i. humani-
tarnim darom za koledar Karitas. V spodnjem 
delu koledarja nam je uspelo okvirno začrtati 
naše karitativno delo v prihodnjem letu. 

Delovne cilje smo si resno zastavili in v ta na-
men od upravne enote pridobil dovoljenje za 
zbiranje prostovoljnih prispevkov.

Ocenjujemo, da so sodelavci in prostovoljci 
v mreži Karitas v pričujoči aktivnosti videli 
nove stvari. Mnoge Župnijske karitas so z od-
zivom presegle vsa naša pričakovanja in sma-
tramo, da se z drugačnim načinom in možno-
stjo nagovora tudi tistih, ki niso nagovorjeni 
v smislu dejavnega verskega življenja, ponuja 
priložnost vključitve v družino dobrote mno-
go dobrih ljudi, ki jih nagovarja dobro delo, ki 
ga vršimo v okviru poslanstva Karitas. 

Še posebej moramo pohvaliti naslednje ŽK:

1. SLOVENSKA BISTRICA

2. ŠT. JANŽ NA DRAVSKEM POLJU - STARŠE

3. LIMBUŠ

4. CIRKOVCE

5. CIRKULANE

6. RIBNICA NA POHORJU

7. PTUJ-SV. PETER IN PAVEL

8. ORMOŽ

9. RADLJE OB DRAVI

10. MEŽICA

11. KOTLJE

12. SLIVNICA PRI MB

13. MB - SV. KRIŽ

14. ŠENTJAŽ PRI DRAVOGRADU

15. RAVNE NA KOROŠKEM

16. SV. ANDRAŽ V HALOZAH

17. VUHRED

18. RUŠE

19. SV. OŽBALT OB DRAVI

20. MALEČNIK

21. MB - SV. JOŽEF

22. SLOVENSKE KONJICE

23. ČRNEČE

24. LIBELIČE

25. MB-SV. MARIJA,FRANČIŠKANI

26. PREVALJE

27. ŠMARTNI PRI SLOV. GRADCU

28. ZAVRČ

29. BENEDIKT V SLOV. GORICAH

30. MB - KOŠAKI

31. BREZNO

32. PODLEHNIK SV. TROJICA

33. SLOVENJ GRADEC

Skupaj smo zbrali: 21.343,25 €.

Čestitamo za dobro opravljeno delo. Z zbra-
nimi sredstvi, ki so ostala na NŠKM, smo v 
januarju 2012 delno pokrili stroške nakupa 
mleka, ki smo ga dostavili ob ostali hrani iz 
intervencijskih zalog EU na ŽK. Večinski del 
zbranih sredstev pa smo glede na predho-
dno zastavljena izhodišča akcije nakazali na 
ŽK in s tem vsem omogočili že omenjen mi-
nimalen finančni temelj pomoči, ki si jo je 
ŽK z dobrim delom sama zagotovila. Še en-
krat čestitamo vsem in smo prepričani, da 
bo ob rahlih popravkih aktivnosti akcija v 
tem letu še boljše uspela in tudi malo spre-
menila vrstni red ŽK.  

Zbiranje prostovoljnih prispevkov – koledar Karitas 2012
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Katastrofalne posledice poplav po obilnem 
deževju med 4. in 7. novembrom 2012 so pri-
zadele 20 občin na širšem področju Koroške 
in Podravja. 

Pri odpravi posledic in zbiranju ter realizaci-
ji pomoči se moramo zahvaliti vsem sodelav-
cem in prostovoljcem Karitas na poplavlje-
nem področju. Tudi solidarnost najbližjih, 
sosedov in še posebej iz vse Slovenije je pre-
segla vsa pričakovanja. Prepeljano in razde-
ljeno je bilo več deset tovornjakov in kom-
bijev različne humanitarne pomoči (hrana, 
ozimnica, odeje, grelna telesa…. pohištvo, 
gospodinjski aparati…). Odzvali so se števil-
ni donatorji – podjetja, s.p.-ji… 

Tako je bila prva pomoč v obliki hrane, obla-
čil, čistil in higienskih pripomočkov ter grel-
nih teles razdeljena med poplavljene po 
mreži Karitas takoj. Izdatneje smo dostavljali 
in usmerjali humanitarno pomoč v vse zbir-
ne centre.

Po sklepu Vlade Republike Slovenije so bile 

pod vodstvom Uprave RS za zaščito in reševa-
nje ustanovljene posebne komisije za razde-
ljevanje pomoči po sklepu Vlade RS. Skupaj je 
bilo na področju Koroške, Maribora in Ptuja 
obravnavanih in rešenih 836 vlog za pomoč 
po poplavah. Od tega je Nadškofijska karitas 
Maribor rešila 420 vlog v skupni vrednosti 
493.800,00 EUR. Upravičencem je bila po-
moč razdeljena preko posebnih naročilnic. 

Kar smo opazili na komisijah nas potrjuje v 
dejstvu, da je slovenski človek v svojem bi-
stvu pošten – podatki, ki so jih poplavlje-
ni posredovali v vlogah ustrezajo dejanske-
mu stanju, ki je bil posnet s strani občinskih 
služb. 

V III. fazi pomoči poplavljenim je bilo razde-
ljenim poplavljenim 2.000 izdatnih prehran-
skih in higienskih paketov ter spremljane 
pomoči Karitas tistim, ki so utrpeli največjo 
škodo na stanovanjskih objektih in nimajo 
dejansko kje bivati in se je njihovo že tako 
šibko socialno stanje zaradi poplave še po-
slabšalo.

Pomoč NŠKM po novembrskih poplavah
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SPLOŠNI PODATKI

ČEBELA DNEVNO VARSTVO KARITAS

ŽIČKA CESTA 15, 3210 SLOVENSKE KONJICE

Matična številka: 1122916, davčna številka: 19856806

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

e-mail: zavod.cebela@karitasmb.si in andrej.stesl@karitasmb.si

Direktor: Andrej Štesl, univ. dipl. teolog

Enote:
VDC Čebelice  in Stanovanjska skupnost Čebelice II

Žička cesta 15, 3210 Slovenske Konjice

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

Strokovni vodja: Karmen Kos, univ. dipl. soc. del.

Dom sv. Ema

Šentjanž 102, 2373 Šentjanž pri Dravogradu

Tel.: 02/878 71 67 in 02/878 71 68; fax.: 02/878 55 59; GSM: 051 312 209

Strokovni vodja: Lilijana Gologranc Pavlič, dipl. soc. del, samostojna svetovalka

VDC Murenčki

Starše 91, 2205 Starše

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

Strokovni vodja: Karmen Kos, univ. dipl. soc. del.

Dom Danijela Halasa Velika Polana

Velika Polana 109, 9225 Velika Polana

Tel.: 0590 73 139, fax: 059073 140, e-pošta: info@domhalas.si; www.domhalas.si 

Strokovni vodja: mag. Tadeja Pitz Prasl, univ. dipl. prav.

Čebela dnevno varstvo Karitas
Andrej Štesl, direktor
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Zavod Čebela dnevno varstvo Karitas je ne-
pridobitni zavod, ki ga je ustanovila Nad-
škofijska karitas Maribor. Deluje od 21. maja 
1997, ko je bil s sklepom Okrožnega sodišča 
v Celju vpisan v sodni register. Glavne dejav-
nosti zavoda po Standardni klasifikaciji de-
javnosti so:

Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti

Q 87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za 
oskrbo duševno prizadetih, duševno obole-
lih in zasvojenih oseb

Q 87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za 
oskrbo starejših in invalidnih oseb

Q 88.109 Drugo socialno varstvo brez nasta-
nitve za starejše in invalidne osebe

Q 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobro-
delnih organizacij

Zavod opravlja javno službo v skladu s 5 kon-
cesijami Republike Slovenije na 4 lokacijah, 
in sicer:

• izvajanje vodenja, varstva in zaposlitev 
pod posebnimi pogoji odraslih osebe z 
motnjo v duševnem in telesnem razvoju 
po koncesijski pogodbi z dne 27.11.2012 
za 8 varovancev na lokaciji Dom Čebeli-
ce, Žička cesta 15, 3210 Slovenske Konji-
ce, za obdobje do 30.09.2032 z možno-
stjo podaljšanja za 20 let;

• izvajanje institucionalnega varstva starej-
ših po koncesijski z dne 09.02.2004 za 21 
stanovalcev na lokaciji Dom sv. Eme, Šen-
tjanž 102, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, 
za obdobje do 31.12.2043 z možnostjo 
podaljšanja za 40 let;

• izvajanje vodenja, varstva in zaposlitev 
pod posebnimi pogoji odraslih osebe z 
motnjo v duševnem in telesnem razvoju 
po koncesijski pogodbi z dne 05.03.2008 
za 8 varovancev na lokaciji VDC Murenč-
ki, Starše 91, 2205 Starše za obdobje do 
29.02.2028 z možnostjo podaljšanja za 20 
let;

• izvajanje institucionalnega varstva od-

raslih oseb z motnjo v duševnem in te-
lesnem razvoju po koncesijski pogod-
bi z dne 05.03.2008 za 9 varovancev na 
lokaciji Dom Čebelice II, Žička cesta 15, 
3210 Slovenske Konjice, za obdobje do 
30.04.2048 z možnostjo podaljšanja za 40 
let;

• izvajanje institucionalnega varstva sta-
rejših po koncesijski z dne 27.10.2008 
in dovoljenjem za 10 % povečanje z dne 
05.10.2011 za 66 stanovalcev na lokaciji 
Dom Danijela Halasa, 9225 Velika Polana 
109, za obdobje do 31.05.2049 z možno-
stjo podaljšanja za 40 let.

Zavod deluje na območju Republike Slove-
nije v skladu z zakonodajo, ki ureja delova-
nje zavodov in socialno varstvene dejavno-
sti. Okvire delovanja opredeljujejo naslednji 
osnovni zakonski in podzakonski akti:

• Zakon o socialnem varstvu, 

• Zakon o zdravstvenem varstvu in zdra-
vstvenem zavarovanju

• Zakon o splošnem upravnem postopku

• Zakon o delovnih razmerjih

• Zakon o varnosti in zdravju pri delu

• Kolektivna pogodba za javni sektor

• Kolektivna pogodba za dejavnost zdra-
vstva in socialnega varstva

• Pravilnik o standardih in normativih so-
cialno varstvenih storitev

• Pravilnik o metodologiji za oblikovanje 
cen socialno varstvenih storitev

• Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju 
pravice institucionalnega varstva

• Pravilnik o koncesijah na področju soci-
alnega varstva

• Pravilnik o izvrševanju zakona o prijavi 
prebivališča

• Pravilnik o minimalnih tehničnih zahte-
vah za izvajalce socialnovarstvenih stori-
tev

• Uredba o merilih za določanje oprostitev 
pri plačilih socialno varstvenih storitev



45

Ljubezen izvira iz čistega srca, dobre vesti in iskrene vere. (prim. 1 Tim 1,5)

Poleg naštetih zakonskih in podzakonskih 
aktov se zavod pri svojem delovanju ravna še 
po številnih drugih, ki urejajo druga posame-
zna področja, ki so povezana z delovanjem 
zavoda, kot npr. ravnanje z odpadki ipd..

Programske usmeritve zavoda so opredelje-
ne glede na tri ključne dejavnosti zavoda:

• institucionalno varstvo starejših,

• izvajanje vodenja, varstva in zaposlitve 
pod posebnimi pogoji odraslih z motnjo 
v telesnem in duševnem razvoju,

• institucionalno varstvo odraslih z motnjo 
v telesnem in duševnem razvoju,

ki bi jih lahko strnili v naslednje točke:

• vsakemu stanovalcu in varovancu zagoto-
viti celovito kakovostno socialno oskrbo, 
zdravstveno nego ter rehabilitacijo, ki bo 
v skladu z njegovimi individualnimi spe-
cifičnimi potrebami in funkcionalnimi 
sposobnostmi;

• pri celoviti osnovni in socialni oskrbi, 
zdravstveni negi ter rehabilitaciji želimo 
postaviti v ospredje uresničevanje stano-

valčevih in varovančevih temeljnih člo-
vekovih pravic in pravic do zasebnosti, 
njegovega življenjskega sloga, izražanje 
različnih potreb, tudi duhovnih, informi-
ranosti in soodločanja;

• graditi želimo aktivno domsko življenje, 
ki bo zrcalo domačega ognjišča in omo-
gočiti spletanje medsebojnih vezi med 
stanovalci, svojci, zaposlenimi in zunanji-
mi sodelavci ter prostovoljci;

• z odprtostjo zavoda preprečevati social-
no izključenost in zagotavljati kvalitetno 
preživljanje življenja stanovalcev in varo-
vancev;

• dosegati večjo vključevanje prostovoljcev 
in drugih organizacij na osnovi prosto-
voljnega dela in humanitarnih dejavnosti 
z namenom širjenja medgeneracijskega 
sožitja;

• nadgrajevati osebnostni in strokovni ra-
zvoj sodelavcev z internimi in eksternimi 
izobraževanji ter neformalnimi druženji.

Pri svojem delu spoštujemo kodeks etičnih 
načel Karitas in socialnega varstva.

Dom čebelica je namenjen dnevnemu var-
stvu, vodenju in zaposlitvi odraslih oseb z 
lažjo, zmerno ter težjo in težko motnjo v du-
ševnem in telesnem razvoju.

Dom nudi svojim varovancem varstvo in 
vodenje po programu dela in aktivnosti, ki 
ohranja, razvija in nadgrajuje njihove spo-
sobnosti na vseh področjih življenja in jih 
navaja na čim večjo samostojnost. Program 
dela je prilagojen stanju duševne in telesne 
prizadetosti, sposobnostim in starosti posa-
meznika.

Glede na stopnjo prizadetosti je stanje na-
ših varovancev sledeče:

• 5 oseb s težko motnjo v duševnem in tele-

snem razvoju

• 2 osebi s težjo motnjo v duševnem razvo-
ju

• 1 oseba z zmerno motnjo v duševnem ra-
zvoju v kombinaciji s popolno slepoto

• 1 oseba z zmerno motnjo v duševnem ra-
zvoju

• 1 oseba z zmerno motnjo v duševnem ra-
zvoju (vključen je samo v bivalno enoto)

Dnevno varstvo je do šestindvajsetega ok-
tobra 2012 obiskovalo devet varovancev, od 
tega jih je osem vključenih redno po konce-
sijski pogodbi in eden poskusno, ki prihaja 

Delovanje Doma Čebelice v letu 2012 (dnevno varstvo in stanovanjska enota)

1. Dejavnost zavoda in varovanci



46

Plenum NŠKM 2013

občasno (dvakrat tedensko). Konec meseca 
oktobra je prišlo do spremembe, saj je ena 
varovanka umrla. Od takrat je bilo po konce-
sijski pogodbi redno vključenih sedem varo-
vancev, eden poskusno.

Do konca oktobra so bili od vključenih varo-
vancev trije moški in šest žensk v starostnem 
razponu od 34–68 let. Po smrti varovanke 
so vključeni štirje moški in pet žensk v sta-
rostnem razponu od 34–66 let. Pokojna va-
rovanka je umrla v devetinšestdesetem letu 
starosti.

Varovanci prihajajo iz štirih občin:

• šest iz Občine Slov. Konjice

• eden iz Občine Zreče

• eden iz Občine Vitanje

• eden iz Občine Slov. Bistrica.

V stanovanjsko enoto je bilo v letu 2012 po 
koncesijski pogodbi vključenih devet varo-
vancev. Od vključenih varovancev so štirje 
moški in pet žensk, v starostnem obdobju 
med 28. in 68. letom.

Varovanci prihajajo iz treh občin:

• sedem iz Občine Slov. Konjice

• eden iz Občine Zreče

• eden iz občine Vitanje

Do konca oktobra so bili od vključenih va-
rovancev štirje moški in pet žensk v staro-
stnem razponu od 28–68 let. Po smrti varo-
vanke so vključeni štirje moški in štiri ženske 
v starostnem razponu od 28–66 let. Pokojna 
varovanka je umrla v devetinšestdesetem 
letu starosti.

Zavod Čebela dnevno varstvo Karitas je nudil 
uporabnikom v Domu Čebelice dnevno var-
stvo 5 dni v tednu, od 7 do 15. ure ter celo-
dnevno varstvo ob delovnih dnevih med 15. 
in 7. uro naslednjega dne, cel dan ob dela pro-
stih dnevih in ob sobotah in nedeljah.

Pri delu smo sledili ciljem in namenom ter 
dejavnostim na posameznih področjih, ki so 
opredeljena v letnem delovnem načrtu. Po-
leg rednega vsakodnevnega dela na področju 
skrbi za samega sebe, razvijanja in ohranjanja 
samostojnosti in splošne poučenosti ter po-
dročja gibalno-športnih in delovnih aktivno-
sti, smo skozi celo leto sledili tudi praznikom, 
letnim časom ter drugim dogodkom, aktual-
nostim in posebnostim časa in kraja:

Januar:
• ogled jaslic v okoliških krajih

• pomen praznika Sv. trije kralji 

• izleti v bližnje kraje (Slovenska Bistrica, 
Maribor, Rogaška Slatina, Celje)

• sprehodi po Slovenskih Konjicah

• ustvarjalne delavnice (izdelovanje deko-
racije, barvanje tapet, servijetna tehnika)

• telovadba, vaje za ohranjanje fizične kon-
dicije in fizičnih sposobnosti

• družabne igre 

• praznovanje Bredinega rojstnega dne

• šivanje srčkov za valentinovo

Februar:
• pomen praznika Svečnica in obisk sv. 

maše v Slov. Konjicah

• pospravljanje smrečke, jaslic in novole-
tne dekoracije

• izlet v Slovensko Bistrico in sprehod po 
mestu

• kuharska delavnica (peka peciva)

• izdelovanje pustne dekoracije (kuharji)

• pustovanje

• telovadba, športne igre

• ustvarjalne delavnice ( barvanje s tempe-
ra barvami, izdelovanje dekoracije za na 
vrata sob), didaktične igre

• praznovanje valentinovega

• praznovanje Fanikinega in Rozitinega roj-
stnega dneva

2. Realizacija dela po letnem delovnem načrtu
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• sprehodi po Konjicah

Marec:
• priprava programa (Volk in deset kozličk-

ov) za materinski dan

• izdelovanje rekvizitov za sceno igrice 
Volk in deset kozličkov

• srečanje staršev, prireditev in druženje 
ob materinskem dnevu 

• izlet v Starše (z varovanci obiščemo Mu-
renčke)

• nabiranje zvončkov v bližnjem gozdu

• kopanje v termah Zreče

• sprehodi po Konjicah

• športne igre, igre z žogo, razgibavanje

• družabne igre, didaktične igre

• izdelovanje butar in velikonočnih voščil-
nic

• ustvarjalne delavnice – izdelovanje veli-
konočne dekoracije (izdelava in barvanje 
jajčk iz das mase),

April:
• okrasitev prostorov na temo: pomlad 

• izlet v Maribor (sprehod po Lentu) 

• izlet v Velenje in sprehod ob Velenjskem 
jezeru

• ustvarjalne delavnice ( barvanje s tempe-
ra barvami, izdelovanje dekoracije za na 
vrata sob),

• razgibavanje (vaje za ohranjanje fizične 
moči in fizičnih spretnosti)

• sprehodi po Slovenskih Konjicah

Maj:
• ustvarjalne delavnice – izdelovanje spo-

mladanske dekoracije za skupne prostore 
in za okrasitev vrat na sobah varovancev 

• skupen sprehod s starši ob svetovnem 
dnevu gibanja do gostišča Fink

• izlet v okoliške kraje (Vojnik, Zreče)

• razgibavanje, igre na dvorišču

• druženje z varovanci iz Starš

• družabne igre, didaktične igre, druženje 
na dvorišču pred Čebelo

• obisk Fredijevega roj. dne

• šmarnična bogoslužnost in srečanje s 
starši

• sprehodi po Slovenskih Konjicah

Junij:
• izlet v Maribor, Slovensko Bistrico

• izdelovanje poletne dekoracije (barvanje 
školjk iz das mase, izdelava vetrnic)

• izdelava poletne dekoracije za na vrata 
sob od varovancev

• okrasitev prostorov s poletnimi motivi

• priprava na letovanje

• pet dnevno letovanje varovancev, star-
šev, skrbnikov in zaposlenih v Portorožu 
v Sončni hiši

• razgibavanje (vaje za ohranjanje fizične 
moči in fizičnih spretnosti)

• družabne igre, didaktične igre, druženje 
na dvorišču pred Čebelo

• sprehodi po Slovenskih Konjicah 

Julij:
• sprehodi po Slovenskih Konjicah in obi-

ski v lokalih (posedimo na kavici, slado-
ledu ali soku)

• izdelovanje poletne dekoracije 

• izlet v Zreče in sprehod po parku, v Mari-
bor in sprehod pod Pohorsko vzpenjačo

• športne igre na dvorišču pred Čebelo in 
v telovadnici

• telovadba v telovadnici (na blazinah, s 
športnimi rekviziti)

• kuharske delavnice

• urejanje okolice (barvanje klopc, košenje 
trave, urejanje gredice…)

• kolesarjenje po kolesarski poti do Tepanja

• kopanje v termah Zreče

• prepevanje, didaktične igre, družabne 
igre, druženje v senci na dvorišču pred 
Čebelo
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Avgust:
• praznovanje Darinkotovega in Matejine-

ga rojstnega dne

• sprehodi po Slovenskih Konjicah

• telovadba, razgibavanje

• ustvarjalne delavnice

• družabne igre, didaktične igre, barvanje, 
ogled risanih filmov

September:
• strokovno predavanje psihiatrinje dr. Jo-

žice Gamse na temo dajanje terapije upo-
rabnikom ter dobre in slabe strani zdravil

• praznovanje Matejinega rojstnega dne

• izdelovanje jesenske dekoracije (trganka-
sadje)

• izlet v Polano in udeležba na dnevu od-
prtih vrat

• udeležba na odprtju razstave na Trebni-
ku

• sprehodi in obiski v lokalih (posedimo 
na kavici, sladoledu ali soku)

• izlet na kmetijo v Brezje po buče

• obisk Pikinega festivala v Velenju

• nabiranje kostanja

• izlet v Vitanje

Oktober:
• izdelovanje jesenske dekoracije

• priprava na dan odprtih vrat (priprava pro-
grama za nastop na dnevu odprtih vrat, de-
koracija, kuharska delavnica-peka peciva, 
urejanje okolice, spominska darilca…)

• DAN ODPRTIH VRAT

• nastop otrok iz vrtca Slov. Konjice

• izlet skupaj z murenčki v Živalski vrt Lju-
bljana

• zaposlitvene delavnice na temo jesen

• izlet v Dobrno

• kostanjev piknik v Čebeli, skupaj s starši 
in skrbniki

• obisk pokopališč in spomin na mrtve

November:
• slovo od Rozite Vedinger 

• obisk žalne slovesnosti (slovo od umrle 
varovanke)

• obisk sv. maše na Ponikvi

• ogled generalke za dobrodelni koncert 
Klic dobrote v Celju

• pomen praznika Vsi sveti (obisk pokopa-
lišča)

• praznovanje Danijelinega rojstnega dne-
va

• izdelovanje novoletnih voščilnic

• izdelovanje zimske dekoracije za na vrata 
sob in za v sobe

• izdelovanje adventnih venčkov skupaj z 
dijaki iz Gimnazije Slov. Konjice

• izdelava božično-novoletne dekoracije

• obisk strokovnih delavcev iz BIH

December:
• miklavževanje

• obisk miklavževega sejma v Slov. Konji-
cah

• obisk vdc-ja Slov. Konjice in udeležba na 
Dnevu odprtih vrat

• izdelovanje adventnega koledarja (žepki 
iz filca) 

• obisk Lambrechtovega doma

• izlet v pravljično mesto 

• izdelovanje novoletnih voščilnic 

• postavitev jaslic in božičnega drevesa 

• zaključek leta Čebelic in Murenčkov v 
Konjicah (ob plesu in glasbi )

• praznovanje ob koncu leta, skupaj s starši 
in skrbniki

• obisk predstavnikov podjetja Kostroj-
strojegradnja

• obisk župana
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Velik poudarek pri našem vsakodnevnem 
delu je bil na področju gibalnih aktivnosti in 
ohranjanju čim večje samostojnosti pri skr-
bi za samega sebe, na glasbeno ritmičnih ak-
tivnostih, predvsem za sprostitev ter izletih 

in sprehodih v naravo, s spoznavanjem bli-
žnje in širše okolice. Tudi v tem letu je bilo 
šest varovancev vključenih v program »Po-
tapljanje kot del rehabilitacije«, ki poteka v 
Termah Zreče.

Kljub staranju je pri varovancih še vedno 
opaziti napredovanje, predvsem na podro-
čju izražanja (verbalnega in neverbalnega) 
ter vživljanja in socializacije v novem okolju 
in situacijah. Pri posameznikih se opaža ve-
čja prilagodljivost, boljše opazovanje in za-
znavanje, razumevanje navodil, sproščenost 
in spontano izražanje, sočustvovanje, nave-
zovanje prijateljstev v skupini, pomoč drug 
drugemu in skrb za drugega, aktivno vklju-
čevanje v delo in zaposlitve.

Poleg še vedno opaznega napredovanja po-
sameznikov na določenih področjih, pa je v 
veliki meri, predvsem zaradi staranja ali bo-
lezni varovancev, prisotno tudi upadanje do-
ločenih življenjskih funkcij, kakor tudi pri-
dobljenih, oziroma naučenih navad ali znanj. 
Predvsem je to opazno na področju gibalnih 
aktivnosti (upočasnjeni gibi, hitrejša utruje-
nost, nesigurnost v gibanju …) ter pri skrbi 
za samega sebe (večja odvisnost od tuje po-
moči).

3. Ocena in stanje varovancev

Zaposleni v zavodu se mesečno in po potrebi, 
srečujemo na delovnih sestankih, kjer načrtu-
jemo delo za tekoči mesec po letnem delov-
nem načrtu in preverjamo delo za nazaj ter 
ocenimo stanje varovancev. Vse spremembe 
ali nastalo problematiko pa rešujemo sproti.

Zaposlene so se v letu 2012 udeleževale nasle-
dnjih izobraževanj:

• Redna mesečna intervizijska srečanja za-
poslenih 

• Udeležba na strokovnem predavanju psi-
hiatrinje dr. Jožice Gamse (v mesecu sep-
tembru na temo jemanje in dajanje terapi-
je uporabnikom.

• Udeležba na strokovnem predavanju psi-
hiatrinje dr. Jožice Gamse (v mesecu de-
cembru na temo demenca.

• Izobraževanje za Pro-bit.

• Izobraževanje o novih merilih iz zdra-
vstvene nege.

• Udeležba na seminarju na temo Delo z 
uporabniki na področju duševnega zdrav-
ja.

• Strokovne ekskurzija v Nemčijo z obiskom 
ustanov Karitas Köln

• Nastanek in razvoj duševnih motenj in 
obravnava posebnih psihičnih stanj.

• Preko društva Sožitje in združenja Vera in 
luč sta se predavanj udeleževali (teme: izo-
braževanje za spremljevalce-prostovoljce, 
sodelavce v nacionalnih posebnih social-
nih programih zveze Sožitje; usposablja-
nje-Ljubljana, Formacija Stična: 1. Primer-
no času-glasbena delavnica, 2. Igre, teme 
– prostočasne delavnice, 3. Staranje lučk 
– upoštevanje starosti, 4. Odgovornost v 
Vera in luč).

4. Strokovno izpopolnjevanje delavcev
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Javna dela: 
V letu 2012 so nam bila s strani občine odo-
brena javna dela za eno osebo. 

Praktično usposabljanje dijakov Srednje 

zdravstvene šole Celje: 1 dijak 2. letnika

Kroženje pripravnice soc. delavke iz Lam-

brechtovega doma: pripravnica Lambrech-

tovega doma.

5. Sodelavci

Pri delu v Čebeli je čutiti veliko podporo 
in čutenje s strani staršev in skrbnikov na-
ših varovancev. V polnem številu se udele-
žujejo srečanj, ki jih pripravimo zanje in 
vedno znova nam dajejo vedeti, da so za-
dovoljni in hvaležni, predvsem zato, ker 
njihovi odrasli otroci radi prihajajo v Če-
belo in so tukaj srečni.

Po letnem delovnem načrtu smo v letu 
2012 realizirali naslednja srečanja za star-
še in skrbnike:

• 25.01. – januarsko srečanje (individualni 
pogovori s starši)

• 07.02. – februarsko srečanje (individual-
ni pogovori s starši) 

• 26.03. - materinski dan

• 31.05. – majsko srečanje je bilo name-
njeno šmarnični maši, ki jo je opravil g. 
Branko Maček

• 18.-22.6. – letovanje varovancev, staršev 
in skrbnikov v Portorožu

• 24.09.- septembrsko srečanje- predavanje 
psihiatrinje dr. Jožice Gamse

• 21.10. – oktobrsko srečanje – DAN ODPR-
TIH VRAT in kostanjev piknik

• 25.11. – novembrsko srečanje 

• 27.12. – decembrsko srečanje ob koncu 
leta ter predavanje psihiatrinje dr. Jožice 
Gamse 

Vsebine in podrobnosti sestankov so raz-
vidne iz zapisnikov. Po letnem delovnem 
načrtu ni bilo realizirano tematsko sreča-
nje v mesecu aprilu, julija in avgusta (zara-
di dopustov).

Poleg načrtovanih srečanj za starše in 
skrbnike se z njimi srečujemo tedensko 
ob odhodu in prihodu varovancev domov, 
kjer je možnost sprotne izmenjave infor-
macij o počutju, delu in morebitnih po-
sebnostih pri varovancih ter izmenjave 
mnenj, izkušenj in spoznanj pri delu.   

6. Sodelovanje s starši in skrbniki
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Sodelovanje z društvom Sožitje in skup-
nostjo Vera in luč:
Naši varovanci ter njihovi starši in skrbniki 
se udeležujejo mesečnih srečanj v društvu 
Sožitje in skupnosti Vera in luč. 

Sodelovanje s sorodnimi ustanovami:
V mesecu septembru smo se udeležili odprtja 
razstave grafičnih odtisov VDC-ja Slov. Konji-
ce. V mesecu oktobru smo skupaj z VDC Mu-
renčki obiskali živalski vrt Ljubljana. Prav tako 
smo bili v tem mesecu z varovanci Čebele na 
kostanjevem pikniku pri Murenčkih v Staršah.

Sodelovanje s cerkvenimi ustanovami:
Sodelujemo z župnijo Slov. Konjice in z oko-
liškimi župnijami (obisk duhovnika v Čebeli 
ob posebnih prilikah, udeležba varovancev 
pri sv. mašah ob praznikih).

Sodelovanje s plavalnim klubom Slov. 
Konjice in zvezo paraplegikov SZ 
Štajerske: 
Šest naših varovancev je vključenih v pro-
gram Potapljanje kot del rehabilitacije v Ter-
mah Zreče.

Sodelovanje z občino Slov. Konjice, s 
podjetji, z lokalnim radiem Rogla, z 
uredništvom lokalnega časopisa Novi-
ce (objavljanje člankov o našem delu, obisk 
predstavnikov podjetja Kostroj - Strojegra-
dnja ob novem letu in obdarovanje varovan-
cev, obisk župana in sodelavcev ob novem 
letu).

Sodelovanje z ustanoviteljem zavoda, 
Škofijsko Karitas Maribor:
Obiski predstavnikov ustanovitelja v Čebeli 
ob različnih priložnostih.

Sodelovanje z vrtcem Slov. Konjice:
Nastop predšolskih otrok ob različnih pri-
ložnostih in hkrati dati priložnost otrokom 
se seznaniti z »drugačnimi« ljudmi (v tednu 
otroka, v decembrskem času).

Sodelovanje z gimnazijo Slov. Konjice:
Skupaj z dijaki in mentorji iz Gimnazije Slov. 
Konjice smo v mesecu decembru izpeljali 
adventno delavnico-izdelovanje adventnih 
venčkov.

7. Sodelovanje z okoljem 
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VDC Murenčki je namenjen dnevnemu var-
stvu, vodenju in zaposlitvi oseb z motnjo v 
duševnem in telesnem razvoju. Varovanci so 
vključeni v program z vsemi svojimi potreba-
mi, ki jih bolezen prinaša.

V program so vključene odrasle osebe z mo-
tnjo v duševnem in telesnem razvoju. Glede 
na stopnjo prizadetosti je stanje varovancev 
sledeče:

• 2 varovanca – zmerna motnja v kombina-
ciji s telesno invalidnostjo

• 5 varovancev – zmerna motnja

• 1 varovanec – težka motnja

VDC Murenčki je v letu 2012 do tridesetega 
enajstega obiskovalo osem varovancev. Ko-

nec meseca novembra je prišlo do spremem-
be saj je en varovanec umrl. Od takrat je bilo 
po koncesijski pogodbi redno v program 
vključenih sedem varovancev. 

Do konca novembra so bili od vključenih va-
rovancev štirje moški in štiri ženske v staro-
stnem razponu od 23 – 58 let. Po smrti varo-
vanca so vključeni trije moški in štiri ženske 
v starostnem razponu od 23 – 58 let. Umr-
li varovanec je umrl v sedeminštiridesetem 
letu starosti.

Prihajajo iz naslednjih občin:

• pet iz občine Starše

• dva iz občine Miklavž na Dravskem polju 
(eden do 30.11.2012)

• eden iz občine Duplek

Delovanje Doma Murenčki v letu 2012

1. Dejavnost zavoda in varovanci

Delo je potekalo 5 dni v tednu, med 7. in 15. 
uro. Pri delu smo sledili ciljem in namenom 
ter dejavnostim na posameznih področjih, 
ki so opredeljena v letnem delovnem načrtu.

Januar:
• tematske zaposlitve (šivanje, servietna 

tehnika, izdelava nakita, izdelovanje iz 
das mase, snežaki iz das mase)

• sprehodi

• izlet v Lenart

• izlet v Rogaško Slatino

• izlet v Laško

• izlet v Zagreb (obisk nakupovalnega cen-
tra)

• družabne igre, kegljanje

• praznovanje Janezovega rojstnega dne

Februar:
• tematske zaposlitve (šivanje, izdelava pu-

stne dekoracije, rezanje)

• izlet v Maribor (nakup sobnega kolesa v 
E. Leclerku), na Ptuj

• sprehodi

• na svečnico pospravljanje božično – no-
voletne smrekice in dekoracije

• kuharska delavnica

• priprava na počitnice 

Marec:
• kuharska delavnica

• tematske zaposlitve (šivanje, barvanje, 
izdelava dekoracije, barvanje lončkov iz 

2. Realizacija dela po letnem delovnem načrtu
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das mase, izdelava kroglic iz krep papirja, 
izrezovanje metuljčkov)

• obisk Pohorske kavarne

• sprehodi

• varovance obiščejo varovanci iz enote v 
Slovenskih Konjicah

• izdelava butar

• skupna delavnica s starši za materinski 
dan-izdelava in poslikava vaz

April:
• izdelava velikonočnih voščilnic

• izlet na Ptuj in v Maribor 

• praznovanje Jetonovega roj. dne

• didaktične igre

• sprehodi

• tematske zaposlitve (šivanje)

• priprave na prvomajske počitnice (poči-
tnice)

Maj:
• Šmarnice (branje šmarnic, pogovor)

• šmarnična maša za varovance, starše in 
zaposlene, ki jo je daroval gospod Bran-
ko Maček iz Nadškofijske Karitas Maribor

• sprehodi

• športne igre na igrišču

• izlet na Vurberški grad

• izlet na Ptuj, v Pohorsko kavarno

• obisk svojcev pokojnega varovanca na 
domu

• tematske zaposlitve (barvanje)

• družabne igre

• kuharska delavnica 

Junij:
• sprehodi

• priprave na letovanje

• letovanje varovancev in staršev od 11.6.-
15.6.2011 v Sončni hiši v Portorožu

• tematske zaposlitve (barvanje, izdelova-
nje poletne dekoracije)

• izlet na Tri Kralje

• obisk letališča na Skokah

• izlet k nekdanjemu zaposlenemu delavcu 
na Kapelski vrh

• sprehodi 

Julij:
• kuharska delavnica

• izlet v Slov. Konjice, Maribor

• piknik pri Albertu

• sprehodi

• tematske zaposlitve (izdelovanje poletne 
dekoracije, urejanje prostorov)

• družabne in didaktične igre

• izlet pod Pohorje 

• poletne počitnice

Avgust:
• poletne počitnice

• Izlet v Portorož

• kopanje v Termah Ptuj

• praznovanje Majinega rojstnega dne

• izlet k nekdanjemu sodelavcu na vikend

• družabne igre

September:
• izlet v Maribor, Ptuj

• udeležba na dnevu odprtih vrat v Veliki 
Polani

• obisk varovanca v bolnišnici Maribor

• obisk Vdc Sonček na Ptuju (dan odprtih 
vrat)

• kopanje v Termah Ptuj

• obisk pokopališča

• tematske zaposlitve (izdelava jesenske 
dekoracije, barvanje, izdelava nakita)

• družabne igre

• sprehodi po bližnji okolici

Oktober:
• praznovanje Milanovega rojstnega dne

• sprehodi po bližnji okolici
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• ogled cerkve v Račah

• kuharska delavnica

• telovadba

• nabiranje kostanja za kostanjev piknik s 
starši

• kostanjev piknik s starši 

• izlet na Ptuj

• izlet skupaj s Čebelicami v Ljubljano in 
ogled živalskega vrta

• izlet pod Pohorje

• obisk cerkve Cirila in Metoda v Mariboru

• tematske zaposlitve (izdelava zapestnic)

• družabne igre

• urejanje prostora

November:
• jesenske počitnice

• kopanje v termah Ptuj

• izlet na Dravski dvor

• izlet v Slov. Bistrico

• obisk nakupovalnega centra Evropark v 
Mariboru

• tematske zaposlitve (barvanje, izdelava 
zapestnic, voščilnic)

• obisk nakupovalnega centra na Ptuju (ka-
vica)

• telovadba

• delavnica – izdelava adventnih venčkov 
skupaj s starši 

• obisk koncerta Klic dobrote

• pospravljanje jesenske dekoracije

• obisk groba pokojnega varovanca

December:
• izdela novoletnih voščilnic

• izdelava daril za varovance in zaposlene 
iz Slovenskih Konjic (snežaki)

• obisk groba pokojnega varovanca

• spominska molitev za pokojnega varo-
vanca v kapelci v Staršah

• obisk žalne slovesnosti (slovo od umrlega 
varovanca)

• sprehodi po okoliških krajih

• telovadba

• miklavževanje

• barvanje

• izdelava božično – novoletne dekoracije

• okraševanje prostora z božično dekoraci-
jo, postavitev smrečice in jaslic

• ogled dvd-ja (film Mi gremo po svoje)

• praznovanje Marjanovega rojstnega dne

• priprava programa za nastop za starše, 
vaje za nastop (zgodbica in recital)

• zaključek leta s starši (nastop, obdarova-
nje, druženje)

• zaključek s Čebelicami v Slov. Konjicah 
(obdarovanje, ples, glasba, skupno kosi-
lo)

• obisk direktorice občinske uprave

• božično-novoletne počitnice

Zaposleni v zavodu se srečujemo na delov-
nih sestankih, kjer načrtujemo delo po le-
tnem delovnem načrtu in preverjamo delo 

za nazaj ter ocenimo stanje varovancev. Vse 
spremembe ali nastalo problematiko pa re-
šujemo sproti.

3. Strokovno izpopolnjevanje delavcev
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V Domu Murenčki je zaposlenih 2,5 sode-

lavk. Zavod na lokaciji VDC Murenčki v letu 

2012 ni izvajal programov javnih del.

V času od 12. marca do 12. septembra 2012 

je bila delavka, zaposlena na delovnem me-
stu varuhinje na pripravništvu v Domu sv. 
Lenarta. Za ta čas je bila na to delovno mesto 
zaposlena pripravnica, ki je pri nas končala 
pripravništvu v mesecu decembru 2011.

4. Sodelavci

Pri delu je čutiti veliko podporo in čutenje s 
strani staršev in skrbnikov naših varovancev. 

Po letnem delovnem načrtu smo v letu 2011 
realizirali naslednja srečanja za starše in 
skrbnike:

• 31.01. – januarsko srečanje 

• 08.03. – individualni pogovori

• 27.3. – materinski dan

• 29.05. – šmarnična maša, ki jo je opravil 
g. Branko Maček iz Nadškofijske Karitas 
Maribor

• 11.-15.6. – letovanje varovancev, staršev 
in skrbnikov v Portorožu

• 19.10. – kostanjev piknik s starši in skrb-
niki ter varovanci

• 27.11. – delavnica kjer so varovanci sku-

paj s starši in skrbniki ter zaposlenimi iz-
delovali adventne venčke za svoje domo-
ve

• 18.12. – zaključek leta s starši in skrbniki 
ter varovanci 

Vsebine in podrobnosti sestankov so razvi-
dne iz zapisnikov. Po letnem delovnem na-
črtu ni bilo realizirano tematsko srečanje v 
mesecu februarju, v mesecu maju je bilo sre-
čanje zaradi letovanja v Portorožu in šmar-
nične maše organizirano dvakrat, v mesecu 
juliju in avgustu pa srečanja zaradi letnih do-
pustov niso bila realizirana.

Poleg načrtovanih srečanj za starše in skrb-
nike se z njimi srečujemo dnevno in sicer ob 
prevzemu varovancev ter ob prihodu varo-
vanca domov.

5. Sodelovanje s starši in skrbniki

Sodelovanje s skupnostjo Vera in luč:
Nekateri varovanci se skupaj s starši udele-
žujejo mesečnih srečanj v okviru verske sku-
pnosti Vera in luč.

Sodelovanje s sorodnimi ustanovami:
V mesecu juliju smo obiskali VDC Polž v Mari-
boru, v mesecu marcu smo si izmenjali obisk z 
varovanci iz Slovenskih Konjic. V mesecu juliju 
nas je obiskovala prostovoljka. Sodelovali smo 
v dobrodelni akciji, in sicer smo pridno zbirali 
zamaške za fanta iz Sodražice. Fanta smo obi-
skali v mesecu septembru in decembru, takrat 
smo mu predali zbrane zamaške. Varovanci iz 
Čebele so nas ponovno obiskali v mesecu sep-

tembru, skupaj pa smo v enoti Murenčki ob 
glasbi in plesu proslavili zaključek leta.

Sodelovanje s cerkvenimi ustanovami:
Ob različnih priložnostih sodelujemo z žu-
pnijo (npr. obisk sv. maše)

Sodelovanje z občino Starše, objava član-
kov v lokalnem glasilu (objavljanje člankov 
o našem delu, obisk župana ob novem letu).

Sodelovanje z ustanoviteljem zavoda, 
Nadškofijsko Karitas Maribor:
Obiski predstavnikov ustanovitelja ob različ-
nih priložnostih.

6. Sodelovanje z okoljem 
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Redno smo izvajali naslednje dejavnosti. 

• bralne urice s knjižnico Dravograd vsak 
torek ob 14.00

• pogovorno pevska skupina vsak četrtek 
ob 10.00

• praznovanje rojstnih dni stanovalcev 1 
krat mesečno

• dnevne aktivnosti za stanovalce z demen-
co vsak dan

• ustvarjalne delavnice vsako  1 sredo v me-
secu ob 9. 30, ostale so individualne 

• telovadba vsak ponedeljek in petek ob 
15. 30

• KOFETKANJE vsak dan od 10. 30 do 11.00 

• sv. maša v domski kapeli vsak torek ob 17. 
30 

• »KOSILO Z MOJIMI« možnost skupnega 
praznovanja rojstnih dni stanovalcev in 
drugih posebnih priložnosti smo organi-
zirali skupaj s svojci v domski jedilnici

• sprehodi po okolici

• praznovanja različnih praznikov

Pestrost bivanja in življenja v domu zagota-
vljamo z različnimi »posebni dogodki« in so 
odraz odprtosti doma ter umeščenosti in so-
delovanja doma z lokalno skupnostjo. Ti do-
godki so za nas posebni, ker prinašajo v dom 
nekaj zunanjega, svežega, novega, obiski zu-
naj doma pa nam pomenijo povezovanje in 
sodelovanje. Razdelitev po mesecih:

Januar
• pogovorna skupina vsak teden 

• pevske vaje 3X mesečno

• ustvarjalna delavnica:Družina snežko

• ustvarjalna delavnica: Valentinovi venčki

• bralne urice s Knjižnico Dravograd: Naj-
lepše pravljice

Februar
• bralne urice s Knjižnico Dravograd: Naj-

lepše pravljice

• ustvarjalna delavnica: Valentinove nami-
zne dekoracije

• ustvarjalna delavnica: Pomladni venčki

• pogovorna skupina vsak teden 

Marec
• 27.03.2012 ob dnevu žena in materin-

skem dnevu, prireditev z učenci OŠ Šen-
tjanž

• 29.03.2012 KO PRIDE POMLAD, pevsko 
plesni nastop otrok VRTCA Šentjanž

• bralne urice s Knjižnico Dravograd:Feri 
Lainšček-Mislice

• ustvarjalna delavnica:Zimske rože

• ustvarjalna delavnica:Pustna očala

• pogovorna skupina vsak teden 

April
• 20.04.2012 obisk prireditve ob dnevu 

boja proti okupatorju na dvorišču OŠ

• 21.04.2012 presajanje in sajenje domskih 
lončnic na SVETOVNI DAN ZEMLJE

• bralne urice s Knjižnico Dravograd:  
Ivan Cankar-Črtice

• ustvarjalna delavnica:   
Pomladne posodice

• ustvarjalna delavnica: Kosmati zajčki

• ustvarjalna delavnica: Pomladne vaze

• pogovorna skupina vsak teden 

Delovanje Doma sv. Eme v letu 2012

1. Realizacija dela po letnem delovnem načrtu
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Maj
• 24.05.2012- sodelovanje stanovalcev na 

pevski reviji stanovalcev SVZS

• bralne urice s Knjižnico Dravograd:  
Prežihov Voranc - Samorastniki

• pogovorna skupina vsak teden 

• ustvarjalna delavnica:Darilne šatulje

Junij
• 29.06.2012 DAN ODPRTIH VRAT, sreča-

nje svojcev, prijateljev in druženje ob hra-
ni in živi glasbi

• bralne urice s Knjižnico Dravograd:Velika 
knjiga o praznikih

• ustvarjalna delavnica:Darilne škatlice

• ustvarjalna delavnica:Metuljčki

• pogovorna skupina vsak teden 

Julij
• 10.07.2012 dopoldansko in popoldansko 

druženje z otroki iz ORATORIJA župnije 
Šentjanž

• bralne urice s Knjižnico Dravograd:   
Pohorske pravljice

• ustvarjalna delavnica: okrasne skodelice

• ustvarjalna delavnica: Vaza z gubami

• pogovorna skupina vsak teden 

Avgust
• 31.08.2012 - SLADOLEDNI PIKNIK

• bralne urice s Knjižnico Dravograd:  
Fran Miličinski: Pravljice

• ustvarjalna delavnica: Klobučki za vroče 
poletje

• ustvarjalna delavnica: Mini torbice iz filca

• pogovorna skupina vsak teden 

September
• bralne urice s Knjižnico Dravograd:Janez 

Jurič-V senci dedijeve hruške

• 06. 09. 2012- Ljudske pevke babice, glas-
beni nastop

• ustvarjalna delavnica:Jesenski venčki

• pogovorna skupina vsak teden 

• Oktober

• 09.10.2012 Medgeneracijski KOSTANJEV 
PIKNIK

• bralne urice s Knjižnico Dravograd:   
F. Š. Finžgar - Leta moje mladosti

• 12.10.2012 ob dnevu starejših in tednu 
otroka glasbeno plesni nastop in DRU-
ŽABNE IGRE  z učenci OŠ 

• ustvarjalna delavnica:Jesenske slike

• pogovorna skupina vsak teden 

November
• 28.11.2012   izdelava ADVENTINIH VENČ-

KOV z gospo Pavlo Pirker

• bralne urice s Knjižnico Dravograd: Ivan 
Sivec: Sneg v maju

• ustvarjalna delavnica: Posodica iz valovi-
te lepenke

• ustvarjalna delavnica: Božično novoletne 
voščilnice

• pogovorna skupina vsak teden 

December
• MIKLAVŽEVANJE za stanovalce in otroke 

zaposlenih

• bralne urice s Knjižnico Dravograd:   
Avstrijske pravljice

• postavljanje jaslic in Božičnega drevesca

• nastop otrok iz OŠ Šentjanž in obdaritev 
RK Dravograd

• praznični obisk vrtca Šentjanž

• pečenje potice in božičnih keksov

• pevski zbor vadi Božične pesmi

• lutkovna predstava:lutkovna sekcija Ma-
vrica Dravograd

• Polnočnica in božična večerja

• Praznični koncert pevk iz Šentjanža

• silvestrska večerja

V domu imamo dva pevska zbora. Pevski 
zbor stanovalcev doma z imenom »Podarimo 
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Poleg pripravljenih srečanj s svojci oziroma 
zakonitimi zastopniki (dan odprtih vrat in 
redni letni razgovori s svojci), se z njimi sre-
čujemo vsakodnevno ob odhodu ali prihodu 
v dom, kjer imamo možnost sprotne izmenja-
ve informacij o počutju, delu in morebitnih 
dodatnih želja pri stanovalcih. Letne razgo-
vore je opravila socialna delavka pri obliko-
vanju individualnih načrtov in evalvacij..

Za anonimne pritožbe in pohvale je na vo-

ljo Knjiga pritožb in pohval ter skrinjica pri-

tožb in pohval, ki se nahaja v zimskem vrtu 

in jo vodja doma pregleda enkrat mesečno.

Vsi zaposleni so na voljo za kakršnakoli 

vprašanja svojcev vsak dan v tednu, vodje 

služb pa od ponedeljka do petka vsako do-

poldne.

4. Sodelovanje s svojci oziroma zakonitimi zastopniki

si pesem« in pevski zbor zaposlenih doma z 
imenom »Emice«. Oba zbora aktivno sode-
lujeta na srečanjih pevskih zborov socialno-
varstvenih zavodov Slovenije. Zavod Čebela 

dnevno varstvo Karitas – Dom sv. Eme oz. 
pevski zbor zaposlenih je bil v letu 2012 go-
stitelj takega srečanja, vsi skupaj smo vesel,i 
da nam je izvedba dobro uspela.

Strokovno usposobljenost in nadgradnjo 
znanja zaposlenih smo uresničevali preko 
dostopnih programov izobraževanj, ki so 
jih pripravile Socialna zbornica Slovenije in 
druge organizacije, ki organizirajo izobraže-
vanja na področju socialnega varstva in zdra-
vstvene nege. Poleg vključevanja v omenje-
ne programe izobraževanj, organiziramo 
tudi interna izobraževanja, na katera pova-
bimo priznane strokovnjake za področje de-
javnosti institucionalnega varstva starejših 
oseb. Izvedli smo tudi vsa predpisana izobra-

ževanja, ki se nanašajo na higienske in varno-
stne standarde. Naši delavci so imeli dostop 
do aktualne literature s področja institucio-
nalnega varstva.

Zaposleni v zavodu se mesečno in po potrebi, 
srečujemo na delovnih sestankih, kjer načrtu-
jemo delo za tekoči mesec po letnem delov-
nem načrtu in preverjamo delo za nazaj ter 
ocenimo stanje stanovalcev. Vse spremem-
be ali nastalo problematiko rešujemo vsako-
dnevno sproti. Negovalni tim ima krajše vsa-
kodnevne sestanke v smislu predaje službe.

2. Strokovno izpopolnjevanje zaposlenih

Bistvenih sprememb pri zaposlenih v letu 
2012 ni bilo. Skozi celo leto smo imeli v 
domu po dva pripravnika, v drugi polovici 
leta smo uspeli dobiti en program javnih del, 

ki se je izvajal do konca leta. Maja smo z eno 
delavko prekinili pogodbo o zaposlitvi, svo-
jo poklicno pot je lahko takoj nadaljevala v 
drugem domu..

3. Sodelavci
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Dom sv. Eme je tudi v letu 2012 dobro so-
deloval s tamkajšnjo OŠ in vrtcem s projek-
ti medsebojnega sodelovanja, ki spodbujajo 
medgeneracijsko sodelovanje, solidarnost in 
spoštovanje. Sodelovali smo tudi z drugimi 
organizacijami iz lokalnega okolja.

Utrjevali smo povezanost s strokovno javno-
stjo in mrežo Karitas na Slovenskem. Včla-
njeni smo v stanovske organizacije in aktive 

s svojega strokovnega področja. V letu 2012 
smo svoje delo predstavljali v internih glasi-
lih Karitas ter koroških in drugih medijih.

Utrjevali smo povezanost s strokovno javno-
stjo in mrežo Karitas na Slovenskem. Včla-
njeni smo v stanovske organizacije in aktive 
s svojega strokovnega področja. V letu 2011 
smo svoje delo predstavljali v internih glasi-
lih Karitas ter koroških in drugih medijih.

5. Sodelovanje z okoljem

Za vse nove stanovalce smo pripravili indivi-
dualne načrte in evalvacije individualnih na-
črtov. 

Načini dela:

• stanovalci imajo možnost soodločanja o 
svojem dnevnem ritmu, reorganizacija 
dela, da se lahko stanovalcem to omogo-
či,

• pred sprejemom v dom so svojci pova-
bljeni, da izpolnijo vprašalnik za osebe 
z demenco, ki je osnova za pripravo bi-
ografije, podoben vprašalnik dobijo tudi 
svojci za ostale stanovalce,

• skupaj,

• ves kader sodeluje pri pripravi individu-
alnih načrtov za stanovalce, predvsem v 
navajanju stanovalčevih posebnih želja, 
navad in potreb. Te so jasno zapisane in 
smo z njimi vsi seznanjeni,

• zamenjali smo delovna oblačila zaposle-
nih v prijaznejša in enotnejša ne glede na 
izobrazbo in delovno mesto.

• svojci so za nas pomemben vir informacij 
o stanovalcu in hkrati javna podoba naše 
ustanove, zato se na tem področju tudi 
zelo trudimo vzpostaviti dober odnos 
tako, da jim nudimo podporo, posreduje-
mo relevantne informacije o možnostih 
namestitve, možnih izbirah, finančnih 
obremenitvah in jih naprošamo za sode-
lovanje pri pripravi biografije.

Strokovna vodja, vodja negovalnega tima in 
vodja prehrane se srečujejo enkrat mesečno 
oziroma po potrebi, kjer se analizira ugota-
vljanje zadovoljstva stanovalcev, ki ga prever-
jamo preko anonimnih anket in sestankov s 
stanovalci. Takrat se pregleda tudi jedilnik 
oz. prehrana stanovalcev. 

6. Strokovno delo

V letu 2012 smo v Dom sv. Eme sprejeli 4 nove 
stanovalce. V istem času se je ena stanovalka 
preselila v drug dom, 4 stanovalci pa so umrli.

Izmed oseb, ki so oddale prošnjo za sprejem v 

Dom sv. Eme, se je pred vselitvijo v treh prime-

rih oseba vselila v drug dom, dve osebi sta so 

pred vselitvijo umrli, 17 prošenj za sprejem je 

postavljenih v mirovanje. 

7. Statistični podatki (število stanovalcev, realizacije oskrbnih in negovalnih dni)
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Število stanovalcev Doma sv. Eme glede na 
način plačila na dan 31.12.2012

Način plačila Št. stanovalcev Delež

Stanovalec sam 6 31,6%

Stanovalec in svojci 2 10,5%

Stanovalec, svojci in občina 4 21,1%

Stanovalec in občina 5 26,3%

Občina v celoti 2 10,5%

19 100,0%

Število stanovalcev Doma sv. Eme na zadnji 
dan meseca v letu 2012

Število stanovalcev na dan 31.12.2011 20

mesec vselitve izselitve umrli število

Januar 1 21

Februar 21

Marec 21

April 1 20

Maj 2 1 21

Junij 21

Julij 21

Avgust 21

September 21

Oktober 21

November 1 2 18

December 1 19
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Temelji delovanja Doma Danijela Halasa Ve-
lika Polana

Dom Danijela Halasa Velika Polana je v letu 
2012 vstopil v tretje leto delovanja. Od otvo-
ritve in blagoslovitve Doma Danijela Halasa 
je koncept dela nastavljen tako, da se zasle-
dujejo naslednji cilji: 

• zagotavljanje kakovostne storitve institu-
cionalnega varstva starejših s pridihom 
domačnosti na vsakem stanovalčevem 
koraku, 

• zagotavljanje storitve v skladu s potreba-
mi, željami in pričakovanji stanovalcev, 

• spodbujanje k aktivnemu preživljanju 
vsakdana s ponudbo različnih delovno 
terapevtskih aktivnosti v delovni terapiji, 

• zagotavljanje strokovne ravni izvajanja 
storitve skozi permanentna izobraževa-
nja zaposlenih. 

Dom Danijela Halasa vsako leto v mesecu ja-
nuarju izvede anketo zadovoljstva stanoval-
cev, s čimer pridobi ključne podatke glede 
kakovostne ravni izvajanja storitve instituci-
onalnega varstva. Iz analiziranih podatkov za 
leto 2012 izhaja, da so stanovalci zelo zado-
voljni z izvedbo storitve, kajti nadpovpreč-
no zadovoljstvo je bilo izraženo pri vsakem 
posameznem vprašanju ankete. Ugotovitve 
ankete se upoštevajo pri pripravi letnega de-

lovnega načrte, zaradi česar se vsako leto do-
polnjuje in prilagaja delovno – terapevtski 
koncept delavnic dejanskim potrebam in 
zdravstvenim zmožnostim stanovalcev. 

Poleg letne ankete dom spremlja zadovolj-
stvo uporabnikov skozi knjigo pritožb in po-
hval, ki se nahaja na recepciji doma. Za za-
gotovitev večje anonimnosti pritožbe ali 
pohvale je le-te možno oddati tudi v hišne 
predalčnike za namen oddaje pritožb in po-
hval. Hišni predalčnik se nahaja v varovani 
gospodinjski skupnosti in poleg oglasne de-
ske v pritličju pri recepciji doma. Dobrodo-
šla je vsaka pritožba in pohvala, na osnovi ka-
tere se sprejmejo ustrezni ukrepi. Stanovalci 
posameznega nadstropja imajo tudi svoje 
predstavnike stanovalcev, ki lahko podajo 
pritožbo, pripombo, pohvalo,….

Struktura stanovalcev v Domu Danijela 
Halasa v letu 2012
1.2.2. Starostna struktura stanovalcev v 
Domu Danijela Halasa v letu 2012

Na dan 31.12.2012 je bivalo v Domu Danijela 
Halasa Velika Polana 53 stanovalcev, od tega 
30 moških in 23 žensk. Najmlajši moški je bil 
star 41 let, najmlajša ženska pa 58 let, oba sta 
bila sprejeta v dom iz opravičljivih zdravstve-
nih razlogov. Najstarejši moški je star 86 let, 
najstarejša ženska pa 97 let. Starostna struk-
tura stanovalcev je razvidna iz tabele:

Delovanje Doma Danijela Halasa v letu 2012

1. Zagotavljanje kvalitetnega izvajanja storitve institucionalnega varstva starejših
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Število stanovalcev Doma Danijela Halasa 
glede na način plačila na dan 31.12.2012

Način plačila Št. stanovalcev Delež

Stanovalec sam 15 27,8%

Stanovalec in svojci 2 3,7%

Stanovalec, svojci in občina 3 5,6%

Stanovalec in občina 32 59,3%

Občina v celoti 2 3,7%

54 100,0%

Stanovalci po kategoriji oskrbe v Domu Da-

nijela Halasa Velika Polana v letu 2012

Na dan 31.12.2012 je bil največji delež stano-

valcev Doma Danijela Halasa Velika Polana 

v kategoriji oskrbe III. Navedeno kategori-

jo smo 1.12.2012 v skladu z navodili social-

ne inšpekcije razdelali na kategorijo III a in 

III b, pri čemer je večina stanovalcev ostala v 

kategoriji III a. Poleg varovane gospodinjske 

skupnosti, kjer bivajo stanovalci v kategoriji 
oskrbe VI, imamo stanovalce, ki bolehajo za 
starostno demenco, razporejene tudi v osta-
le kategorije oskrbe na stanovanjskem od-
delku, in sicer tiste v prvem in drugem sta-
diju demence v kategoriji oskrbe II, tiste, ki 
so delno ali popolno nepokretni in imajo di-
agnozo demence pa v kategoriji oskrbe III. 
Strukturo stanovalcev po kategorijah oskrbe 
ponazarja spodnja tabela:

Stanovalci po načinu plačila v Domu 
Danijela Halasa Velika Polana v letu 
2012
V Domu Danijela Halasa Velika Polana so v 
letu 2012 pretežnemu številu stanovalcev 
doplačevale storitev institucionalnega var-
stva občine stalnega prebivališča. Na dan 
31.12.2012 je bil delež teh stanovalcev 59,3 %. 
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Stanovalci po vzroku prenehanja bivanja v 
Domu Danijela Halasa Velika Polana v letu 
2012

V letu 2012 smo imeli v Domu Danijela Hala-
sa Velika Polana 9 premestitev v drugi dom 
starejših, pri čemer so se stanovalci preseli-
li v drugi dom iz razloga, ker je lociran v nji-
hovi domači občini ali bližje njegovemu stal-
nemu prebivališču. Za premestitev v drugi 
dom je zaprosilo 6 žensk in 3 moški. 

V letu 2012 je umrlo 20 stanovalcev, od tega 
10 (5 žensk in 5 moških) v bolnici in 10 (4 
žensk in 6 moških) v Domu Danijela Halasa. 

V letu 2012 je 9-im stanovalcev prenehalo bi-
vanje zaradi odpusta v domačo oskrbo, in si-
cer 6 od teh stanovalcev je koristilo možnost 
začasne namestitve v času poletnih dopu-
stov, ko zaradi odsotnosti svojcev, stanoval-
ci začasno nismo imeli urejene pomoči pri 
negi in oskrbi. Pri ostalih treh stanovalcih pa 
je bil po pogovoru s svojci glavni razlog iz-
selitev v domače okolje finančni razlog, ker 
stanovalec in svojci niso uspeli plačevati me-
sečne oskrbnine, doplačila s strani občine 
stalnega prebivališča pa niso želeli, ker so 
še nepremičnine (predvsem večgeneracij-
ske stanovanjske hiše, v kateri so živeli svoj-
ci skupaj s stanovalcem) v zemljiški knjigi 

vknjižene na stanovalca in bi se ob doplačilu 
s strani občine vknjižila na nepremičninah 
občina doplačnica. 

Sprejemi stanovalcev v Dom Danijela 
Halasa Velika Polana v letu 2012
V letu 2012 je bilo v Dom Danijela Halasa Ve-
lika Polana skupaj sprejetih 32 stanovalcev, 
in sicer 19 moških in 13 žensk. Od navede-
nih 32 sprejemov je bilo 6 začasnih spreje-
mov v obdobju poletnih dopustov.

Število stanovalcev Doma Danijela Halasa na 
zadnji dan meseca v letu 2012

Število stanovalcev na dan 31.12.2011 60

mesec vselitve izselitve umrli število

Januar 1 59

Februar 5 1 1 62

Marec 2 1 3 60

April 2 1 4 57

Maj 3 4 2 54

Junij 2 1 55

Julij 2 3 2 52

Avgust 2 2 52

September 4 2 1 53

Oktober 2 1 1 53

November 4 1 2 54

December 4 2 3 53

Po letnem delovnem načrtu za leto 2012 smo 
pri izvajanju storitve institucionalnega var-
stva starejših zasledovali na varovani gospo-
dinjski skupnosti naslednje cilje: 

• nadaljevanje individualnih pristopov do 
vsakega posameznega stanovalca, pri če-
mer ima stanovalec možnost izraziti že-
ljo, s čim se želi ukvarjati in se mu potem 
dejansko poskuša ponuditi želena okupa-
cijska dejavnost, 

• več sodelovanja s svojci, in sicer preko 
družabnih dogodkov, kot so potekali že 
letos in dodatno z enim strokovnim sre-
čanjem na temo kaj pomeni demenca, 
kako jo dojema stanovalec in kako je po-

trebno delati z ljudmi, ki bolehajo za sta-
rostno demenco. 

• zaposlene na varovani gospodinjski sku-
pnosti bomo spodbudili k udeležbi na se-
minarjih na temo dela z osebami, ki bole-
hajo za demenco

• stanovalci si želijo več domačih živali. Po-
govarjali smo se, da bomo v letu 2012 ku-
pili nujno potrebno opremo za dva zajč-
ka, katera so nam že želeli v tem letu 
donirati. 

• zunanja okolica gospodinjske skupnosti 
nas precej omejuje z vrtno ograjo, zaradi 
česar stanovalci ne morejo v lastni režiji 

Realizacija letnega načrta za leto 2012 v Domu Danijela Halasa Velika Polana
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do novega parka pri Občini Velika Pola-
na. To zadevo želimo rešiti z organizirani-
mi sprehodi v občinski park, za kar pa ne 
bo vedno časa, zato bi kombinirali z dve-
ma zunanjima klopcama. V oči vbadajočo 
vrtno ograjo bomo nekoliko olepšali, in 
sicer z brajdo, na katero bomo posadili 
maline in vinsko trto. 

• ker je v gospodinjski skupnosti velik de-
lež žensk, smo se dogovorili, da bomo v 
dnevnem prostoru vzpostavili kozmetič-
ni kotiček, prostore varovane gospodinj-
ske skupnosti pa bomo obogatili s kakimi 
starimi predmeti, katere bomo poskušali 
dobiti od dobrih ljudi, ki starih predme-
tov več ne potrebujejo in namesto, da bi 
jih zavrgli, jih prinesejo v dom. 

Od navedenih ciljev smo v letu 2012 popol-
noma realizirali cilje pod 1., 2., 3. in 6 ali-
nejo (naredili smo kozmetični kotiček; sta-
rih predmetov pa nismo pridobili, zato jih 
bomo zbirali tudi v letu 2013). Delno smo 
realizirali cilj pod točko 5. (niso bile naba-
vljene zunanje klopce in zasajena živa meja 
z brajdo in malinami). Točko 4. nismo rea-
lizirali, ker nismo imeli finančnih možnosti 
za nabavo potrebne opreme za normalno ži-
vljenje dveh zajčkov. Slednji cilj bomo posku-
šali realizirati v letu 2013.   

V letu 2012 smo namenili precej pozornosti 
tudi stanovalcem, mlajšim od 65. let. Zanje 
imamo v Domu sprejeti posebni program 
dela (Program dela z osebami, mlajšimi od 
65. let), po katerem smo si za leto 2012 zasta-
vili naslednje cilje: 

• z organizacijo medgeneracijskega pole-
tnega in zimskega športnega turnirja v so-
delovanju s prostovoljci, ki se vključujejo 
v sredine delavnice Župnijske Karitas Ve-
lika Polana

• ker je precej stanovalcev moškega spola, 
ki so izrazili željo po izdelovanju ročnih 
izdelkov iz lesa (ptičja krmilnica, pručke 
za otroke, otroški kotiček,…) bomo naba-
vili malo orodje za rokodelsko dejavnost 

in bomo uvedli rokodelsko delavnico, 

• za stanovalke, ki so mlajše od 65. let bomo 
v letu 2012 uvedli posebno plesno-glas-
beno in aroma delavnico v sodelovanju s 
Plesnim studijem Pilates,

• z oblikovanjem pogovorne skupine, ki bo 
odprtega tipa, tako da se bodo lahko pri-
družili skupini tudi stanovalci, ki bodo 
prišli bivat v DDHVP v celem letu 2012. 
Tematiko pogovorne skupine bodo sta-
novalci sami izbirali in sami se bodo odlo-
čili, na kolikih srečanjih želijo obravnava-
ti isto tematiko in kdaj bi prešli na drugo, 

• na recepciji bomo vzpostavili medgene-
racijski kotiček.

Popolnoma smo realizirali cilje pod 2., 3., 4. 
alinejo, s to razliko, da je skupina pol odpr-
tega tipa, kar pomeni, da so v skupino vklju-
čeni isti stanovalci, ki se med seboj spoznajo 
in se lažje sproščeno pogovarjajo) in 5.. Del-
no smo uresničili cilj pod točko 1., pri čemer 
moramo v letu 2013 spodbuditi prostovoljce 
k večjemu zanimanju za sodelovanje pri tem 
projektu. 

Poleg navedenih ciljev smo v letu 2012 ure-
sničili tudi dodatne cilje, ki niso bili zajeti v 
programu dela za leto 2012, in sicer: 

• poskrbeli smo za še večjo integracijo 
vseh skupin stanovalcev v delovno tera-
pevtske aktivnosti, 

• v mesecu septembru smo izvedli dan od-
prtih vrat, na katerega smo povabili zapo-
slene in stanovalce vseh Pomurskih do-
mov starejših, 

• že drugo leto smo bili vključeni v medge-
neracijski projekt Simbioza (v letu 2012 
prvič z uradno prijavo v projekt), s čimer 
smo stanovalcem omogočili spoznavanje 
računalniškega opismenjevanja. V posle-
dici izvedbe te delavnice smo začeli vzpo-
stavljati računalniški kotiček, kjer bodo 
stanovalci obnavljali pridobljeno znanje 
in nadgrajevali svoje računalniško zna-
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nje. Da bi delavnico lažje izvajali rabimo 
še dva dodatna kompleta računalnikov. 

• v sredine Karitasove delavnice so se zače-
li kot prostovoljci vključevati veroučenci 
Župnije Velika Polana, ki se pripravljajo 
na prejem zakramenta sv. birme, 

• v mesecu decembru smo se začeli inten-
zivno pripravljati na začetke izvajanja 
koncepta dela v gospodinjskih skupno-
sti tudi na I. in II. nadstropju doma, s či-
mer bomo nadgradili dosedanje začetke 
gospodinjskih skupnosti. S spremembo 
koncepta smo začeli dne 2.1.2013,

• ker opravljajo v domu pripravništvo ose-
be, ki so zaključile Srednjo zdravstveno 
šolo, smo jih spodbudili k pripravi se-
minarskih nalog in plakata za določeno 
bolezen. Bistvo izdelave gradiva je, da 
pripravniki z enostavnimi, stanovalcem 
razumljivimi besedami opišejo določeno 
bolezen, ki si jo sami izberejo. Pripravlje-
no gradivo bodo pregledali mentorji. Pla-
kati bodo izobešeni v zdravstvenem kotič-
ku v II. nadstropju, seminarske naloge pa 
bodo zbrane v eni mapici in bodo odlože-
ne v zdravstvenem kotičku, tako da bodo 
stanovalci lahko sami prebrali in prišli 
do informacij, za katere včasih ne upajo 
vprašati zdravstvenega kadra ali zdravni-
ka. Na ta način bodo stanovalci dodatno 
informirani o boleznih, s katerimi se sami 
spopadajo ali pa bodo zgolj pridobivali 
podatke o določenih boleznih,

• stanovalce smo spodbudili k fotografira-
nju preko fotonatečaja in fotokotička,

• s šolo smo vzpostavili projekt palačinka 
party, z vrtcem pa piknik sadna solata, 
ki se odvijata v mesecu juniju ob zaključ-
ku šolskega leta. Na ta način smo okrepi-
li medgeneracijsko sodelovanje, hkrati pa 
dogodek predstavlja zahvalo osnovnošol-
cem in otrokom ter njihovim mentorjem 
za uspešno sodelovanje. 

V navedene aktivnosti se stanovalci vklju-
čujejo po svoji volji in glede na zdravstve-

no zmožnost. Aktivnosti so prilagojene sta-
novalcem, da se počutijo čim bolj sproščeno 
in domače. Stanovalci se vedno številčno 
udeležijo sleherne aktivnosti, kajti v sobah 
ostane le peščica stanovalcev, ki so dejan-
sko priklenjeni na posteljo in so popolnoma 
odvisni od pomoči osebja v Domu. Kazalnik 
udeležbe stanovalcev v aktivnostih pa je za-
poslenim ključni dejavnik, na podlagi kate-
rega ugotavljamo, ali so stanovalci zadovolj-
ni z aktivnostmi, zaradi česar jih po potrebi 
in v skladu z željami stanovalcev neprestano 
dopolnjujemo.  

V letnem delovnem načrtu za leto 2012 smo 
si zastavili tudi projekta: 

• uvedba začetka izvajanja dejavnosti dnev-
nega varstva starejših v Domu Danijela 
Halasa, priprava potrebne dokumentaci-
je in prošnja pristojnih institucij za odo-
britev izvajanja programa, 

• izvajanje programa »OAZA« v mansardnih 
prostorih Doma ter v sodelovanju s Ško-
fijsko Karitas Murska Sobota urediti v 
prostoru, kjer je bila načrtovana domska 
kapelica, večnamenski prostor za potre-
be izvajanja dejavnosti (delavnic, semi-
narjev,…) pod okriljem Škofijske Karitas 
Murska Sobota. 

Prvi projekt smo poskusno izvajali dva mese-
ca, vendar je stanovalka, ki je občasno hodi-
la v dnevno varstvo (do 2 x na teden) umrla. 
Po njeni smrti je potreba po izvajanju dnev-
nega varstva na območju Občine Velika Pola-
na zamrla, na podlagi česar se je Dom odločil, 
da bo to storitev vključil v projekt pomoči na 
domu, katero ima namen razviti in začeti izva-
jati v letu 2013 ali 2014, odvisno od zainteresi-
ranosti Občine Velika Polana za sodelovanje. 

Drugi projekt glede začetka izvajanja progra-
ma »OAZA« je bil v letu 2012 v fazi priprave 
obširne dokumentacije za oddajo vloge za 
pridobitev delovnega dovoljenja na Ministr-
stvu za delo, družino in socialne zadeve. 

V prostoru namenjenem za kapelico pa so 
bila v letu 2012 s strani Škofijske Karitas Mur-
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V letu 2012 smo imeli prvič redni inšpekcij-
ski nadzor s strani socialne inšpekcije. Soci-
alna inšpektorica je bila izredno zadovoljna 
z načinom dela v našem Domu. Še posebej je 
izpostavila, da smo redki Dom v Sloveniji, ki 
ima po tako kratkem obdobju delovanja tako 
jasno izdelan koncept dela s stanovalci in 
tako urejeno dokumentacijo, ki jo morajo v 
skladu z razpršeno slovensko zakonodajo vo-
diti vsi domovi starejših v Sloveniji. Pohvali-
la je tudi urejenost dokumentacije za varova-
no gospodinjsko skupnost, kjer upoštevamo 
temeljne zahteve Zakona o duševnem zdrav-
ju glede postopkov namestitve na varovani 

oddelek doma s privolitvijo ali brez privoli-
tve stanovalca. Odredila je le, da mora Dom 
uskladiti le nekatere interne akte, in sicer: 

• Hišni red

• Interni akt o podrobnejših standardih za 
izvajanje posameznih vrst oskrbe in me-
rila za razvrščanje stanovalcev v oskr-
bo - oskrbo III je bilo potrebno razdelati 
na oskrbo III a in III b, kar smo uredili s 
1.12.2012 ter

• Interni pravilnik o pritožbenih poteh, ka-
terega je bilo potrebno uskladiti z zako-
nodajo.

Prvi redni inšpekcijski nadzor s strani socialne inšpekcije 

ska Sobota izvedena dela, na podlagi katerih 

je prostor pripravljen za začetek izvajanja 

dejavnosti (delavnice, seminarji,…) pod okri-

ljem Škofijske Karitas Murska Sobota. 

Najpomembnejši cilj v letu 2013 je, da bi v 
I. in II. nadstropju Doma popolnoma zaživel 
dograjen koncept dela s stanovalci, ki temelji 
na intenzivnejših delavnicah po gospodinj-
skih skupnostih. Koncept dela je popolnoma 
prilagojen individualnim potrebam stanoval-

cev. Koncept se je začel izvajati 2.1.2013, za-
radi česar smo spremenili in prilagodili tudi 
urnik dela zaposlenih. Ostali cilj, ki jih bomo 
zasledovali v Domu v letu 2013 so podrobne-
je opredeljeni v Letnem delovnem načrtu za 
leto 2013.  

Cilji za leto 2013

Na področju zdravstva smo dali velik pouda-
rek na izobraževanju zdravstveno negoval-
nega kadra, kar je razvidno iz tabele, pred-
stavljene v nadaljevanju. Izpopolnjevanja, ki 
so potekala znotraj doma, so se izkazala za 
zelo dobrodošla, zato jih bomo izvajali tudi v 
naslednjih letih. Povabljeni so bili tudi svoj-
ci stanovalcev. Tema demence je bila pred-
stavljena na razumljiv način tudi za laike na 
področju poznavanja bolezni, kar je pripo-

moglo k lažjemu razumevanju svojcev de-
mentnih sorodnikov.   

Velik poudarek smo namenili preprečevanju 
legionele v vodovodnih ceveh. Poglobili smo 
znanje in redno izvajamo meritve in vse po-
trebno za preprečevanje legioneloz. 

Tekom leta smo uspešno izvedli projekt pila-
tes, katerega so stanovalci številčno obisko-
vali in je zelo blagodejno vplival na njihovo 
tako fizično kot duševno zdravje.

2. Področje zdravstvene oskrbe 
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Izobraževanje (naslov/tema) datum/termin Predavatelj oz. izvajalec izobraževanja

Vedenjska problematika pri zdravljenju starostnikov (praksa za prakso) 31. 12. 2012 DSO Rakičan

Vsak dan je nov izziv (demenca) 16. 02. 2012 Maribor

Sprememba meril za razvrščanje v kategorizacijo zdravstvene nege 15. 02. 2012 Brdo pri Kranju

Kako boli demenca 01. 03. 2012 Maribor

Seminar z geriatrično vsebino 01. 03. 2012 Mali Moravci

Kako preprečiti in zdraviti RZP 07. 03. 2012 Helpy d. o. o. Maribor DSO Danice Vogrinec - Pobrežje

Merila 14. 03. 2012 Ljubljena - kolosej

Pro bit - merila 20. 03. 2012 Slov. Konjice

Pro bit  - merila 30. 03. 2012 DDHVP

Demenca 01. 04. 2012 DDHVP predaval Dr. I. Hagymas

Higiena in razkuževanje rok 11. 04. 2012 DDHVP, predavala ga. Šarika Benko, dipl. med. ses.

Zloraba  in nasilje nad starejšimi 12. 04. 2012 Maribor Zavod Antona Martina Slomška

Paliativna oskrba kaj, kako in kje 08. 05. 2012 Slovensko združenje paliativne medicine – Moravske Toplice

Sekcija aktiva za starejše 12. 07. 2012 G. Radgona

Kako preprečevati, prepoznavati in zdraviti depresijo med starejšimi 19. 09. 2012 IVZ RS - Maribor

3. pomurski simpozij o kronični rani 19. 10. 2012 SBMS – Grajska dvorana Murska Sobota

Delo na področju varstva starejših 25. 10. 2012 Ljubljana

Medgeneracijska solidarnost in staranje november 2012 Kongresni center Brdo

Bolečina v križu 28. 11. 2012 Pomursko zdravniško društvo - Rajh Bakovci

Legionela v pitni vodi in ukrepi za preprečevanje legioneloz 11. 12. 2012 Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota

V letu 2012 smo v delovni terapiji delali 
predvsem na skupinski obravnavi stanoval-
cev, kjer smo vzpostavili točen urnik, po ka-
terem so stanovalci vedeli kdaj imajo katero 
skupino. Urnik aktivnosti delovne terapije je 

bil izobešen v vsaki čajni kuhinji in ga pona-

zarja spodnja tabela:

Tabela 1: Urnik aktivnosti delovne terapije – 

skupine

3. Področje delovne terapije 
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Med stanovalci je bila dobro sprejeta pogo-
vorna skupina, ki jo imamo vsak ponedeljek 
ob 13.00. Prvo srečanje smo začeli 16.7.2012. 
Predlagana jim je bila zato, da se med seboj 
še bolj povežejo, spoznajo, si pomagajo in se 
podpirajo. Ker je skupina majhna, šteje do 
10 udeležencev, se stanovalci med seboj laž-
je odprejo in komunicirajo, kot pa ob večjem 
številu ljudi kjer to ni možno, npr. med dru-
gimi skupinami kjer jih je več kot 10. Skupi-

na je polodprtega tipa kar pomeni, da je naj-
večje število udeležencev 10. Če kdo zapusti 
skupino, se lahko pridruži nov član. Trenu-
tno je članov 7, na začetni skupini jih je bilo 
10. Srečujemo se vsak ponedeljek ob 13. uri 
na istem mestu. Ob prvem srečanju smo po-
stavili pravila naše skupine, katera upošte-
vajo vsi stanovalci. Pravila jim pomagajo in 
jih usmerjajo pri medsebojnem komunicira-
njem.

Pogovorna skupina:

URA PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK

7.30-7.40 

Prvo nadstropje

7.45.-7.55 

Drugo nadstropje

Jutranja telovadba Jutranja telovadba Jutranja telovadba Jutranja telovadba

9.00.-11.00 Ustvarjalne delavnice Sprostitvene aktivnosti (kegla-
nje, pikado,družabne igre, sku-
pni sprehodi, enkrat na mesec 
tombola, potapljanje ladjic,…)

10.00-11.00

Bralna urica na varovani 
gospodinjski skupnosti

Gospodinjske aktivnosti 
(peka peciva in drugih 
dobrot), vrtnarske ak-
tivnosti

Lesarska delavnica 

(izdelki iz lesa, montira-
nje pohištva)

13.00.-14.00 Pogovorna 

skupina

Kognitivne aktivnosti v delov-
ni terapiji

13.00.-17.00

Delavnice z župnijsko 
karitas

Ustvarjalno sprostitvene

delavnice

Pevska skupina na varo-
vani gospodinjski sku-
pnosti

14.30-16.00 Gospodinjske aktivnosti 
na varovani gospodinjski 
skupnosti

14.00-16.00 

Družabne igre na varovani go-
spodinjski skupnosti

16.40-17.40 KEGLANJE na varovani 
gospodinjski skupnosti

Datum srečanj Tema pogovora

16.7.2012 Informacije o skupini, spoznavanje in življenje v domu

6.8.2012 Počitnice (kako so preživljali počitnice nekoč)

13.8.2012 Veselice in kmečke igre (kako so se nekoč veselili na veselicah in kakšne kmečke igre so se igrali) 

20.08.2012 Reševanje medsebojnih konfliktov

27.08.2012 Kmečki običaji 

03.09.2012 Šolski dnevi nekoč

17.09.2012 Trgatev 

24.09.2012 Osebna imena 

01.10.2012 Družina

08.10.2012 Najljubše družabne igre 

22.10.2012 Kako smo preživeli vikend 

29.10.2012 Računalništvo in tehnologija 

05.11.2012 Spomin na mrtve 

12.11.2012 Martinovanje 

19.11.2012 Miklavževanje nekoč in danes

26.11.2012 Kako smo se nekoč pripravljali na Božič

03.12.2012 Kako je bilo nekoč v adventnem času

10.12.2012 Reševanje konfliktov

17.12.2012 Okraševanje božičnega drevesa
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Na varovani gospodinjski skupnosti smo za-
čeli s skupino aktivnih vaj za spomin. V sku-
pino se vključujejo stanovalci iz varovane 
gospodinjske skupnosti, možnost vključitve 
v skupino pa imajo tudi vsi ostali stanovalci. 
Bistvo skupine je v urjenju spomina in vzdr-
ževanju koncentracije preko različnih vaj in 
nalog, ki spodbujajo mišljenje. V skupini se 
izvajajo tudi razne igre, ki človeka spodbuja 
h koncentraciji in premišljevanju. V skupino 

so vključeni vsi stanovalci doma, ki si izbere-

jo to aktivnost, kar je pomembno z vidika, da 

tudi ostali stanovalci, ki so na stanovanjskem 

oddelku doma vidijo in spoznajo, da je urje-

nje spomina pomembno pri vseh osebah - ne 

samo pri tistih, katerim še spomin ne naga-

ja, ampak tudi pri tistih, pri katerih spomin 

peša in ga ohranjamo v obsegu, kolikor ga je 

še ostalo (pri osebah z demenco).

Skupina aktivnih vaj za spomin

Aktivnost družabne igre poteka na varovani 
gospodinjski skupnosti. V skupino se ima-
jo možnost vključiti tudi ostali stanovalci. 
Preko igranja družabnih iger se stanovalci 
sproščeno družijo in na spontani način pre-
prečujejo stigmatizacijo stanovalcev, ki bo-

lehajo za starostno demenco. V skupino se 
vključujejo tudi stanovalci, ki se vsak dan 
ob isti uri dobijo v delovni terapiji in igra-
jo karte.

Na varovani gospodinjski skupini poteka ob 
četrtkih popoldne aktivnost kegljanje. 

Skupina družabne igre

Nove skupine na varovani gospodinjski skupnosti:

Domski pevski zborček je imel prve vaje 
3.2.2012. V zboru je 10 stanovalcev. Na pr-
vem srečanju smo izbrali pesmi, ki bi jih radi 
prepevali in si izdelali pesmarice, po kate-
rih sedaj pojejo vsak petek. Za vodjo zbora 
so stanovalci izbrali stanovalko Tivadar Ce-
cilijo, ki ima po številnih nastopih in petju v 
več zborih bogate izkušnje, ki jih prenaša na 
svoje stanovalce. Na vsakem srečanju se raz-
delijo pesmarice in potem vsak stanovalec 
predlaga, katero pesem bo zapela cel zbor-
ček. Vaje trajajo eno uro. Po večmesečnem 
petju so se stanovalci navadili en na drugega 
in tako jih več ne moti kako kdo poje, kakšen 
je kdo,… Vzklilo je medsebojno zaupanje, 
na podlagi katerega se je zborček odločil, 
da je prišel čas za prvi javni nastop. Premi-

erni nastop pred javnostjo se je zgodil dne 
12.9.2012, ob priložnosti dogodka Dneva od-
prtih vrat Doma Danijela Halasa. Zborček je 
zapel dve pesmi, in sicer Fantje po polj gre-
do in Šumijo gozdovi domači. Premierni na-
stop je obrodil sadove, kajti prejel je bučen 
aplavz, kar je dodatno okrepilo samozavest 
članov zborčka za še kakšen nastop v javno-
sti. Zborček bo sigurno zapel še na kakšni 
domski prireditvi in mogoče se bo pojavila 
tudi možnost nastopa zunaj doma, za kar pa 
še člani rabijo malo poguma. 

Z novimi aktivnostmi smo okrepili dinamiko 
aktivnosti in zaposlitve stanovalcev varova-
ne gospodinjske skupnosti, kar je prepreči-
lo monotonost in ponavljajoče se družabne 
urice, temelječe na pogovorih. 

Pevska skupina



70

Plenum NŠKM 2013

Ob četrtkih se zberejo stanovalci, ki imajo 
veselje do kuhanja. Stanovalci sami predlaga-
jo dobrote, ki bi jih želeli kuhati ali peči. Stal-
nica te skupine je vsakomesečna priprava 
torte za mesečna praznovanja rojstnih dni. 

V to skupino spadajo tudi vrtnarske aktivno-
sti, katere izvajajo stanovalci, ki imajo željo 
in voljo do vrtnarjenja. Skupina skrbi za bal-
konske rože, presajanje in sajenje sezonskih 
balkonskih rož, cvetlične gredice pred glav-
nim vhodom v dom ter za manjši zelenjavni 

vrtiček, ki se nahaja na zunanjih površinah 
varovane gospodinjske skupnosti.

Na varovani gospodinjski skupnosti smo 
ustanovili gospodinjsko delavnico, v kate-
ri si ob ponedeljkih stanovalci sami pripra-
vijo popoldansko malico. Skupino vodijo in 
usmerjajo oddelčne sestre, ki skupaj s stano-
valci pripravijo popoldansko malico v čajni 
kuhinji na oddelku. Naloge priprave obroka 
se razdelijo med stanovalce. Vsak stanovalec 
sodeluje po svojih zmožnostih. 

V tej skupini stanovalci ustvarjajo vsak dan 
dopoldan dve uri. Skupina poteka v prosto-
ru delovne terapije, v njo pa se integrira-
jo tudi stanovalci iz varovane gospodinjske 

skupnosti. Bistvo skupine je v ustvarjanju in 
pogovorih, ki včasih vodi do petja. Skupina 
nudi stanovalcem sprostitev ob ustvarjanju 
in druženje s svojimi sostanovalci.

Skupina ustvarjalne delavnice

Nove skupine na stanovanjskem oddelku: 

V mesecu oktobru 2012 se je Dom Danijela 
Halasa prvič prijavil na vseslovenski projekt. 
Projekt je zajemal starejšo populacijo, željno 
računalniškega opismenjevanja. Starejši so v 
delavnici spoznavali računalnik. Mnogi so se 
z njim se prvič rokovali. Pri poznavanju raču-
nalnika smo starejšim pomagali mladi pro-
stovoljci. Projekt je uspel več kot odlično, saj 

so prihajali na projekt tudi stanovalci, ki se 
predhodno niso prijavili. Prav ti so si zaže-
li, da bi imeli vsak teden vaje na računalni-
ku, tudi po zaključku projekta Simbioza. Na 
podlagi izražene želje smo se v Domu odloči-
li, da bomo to idejo uresničili v letu 2013, ko 
bomo imeli vsak četrtek ob isti uri računal-
niško skupino.  

Projekt simbioza

Skupina gospodinjske delavnice in vrtnarske aktivnosti

Vsako sredo potekajo sredine delavnice, kjer 
se naši stanovalci družijo s prostovoljkami 
iz Župnijske Karitas Velika Polana. Prihaja-
jo tudi prostovoljci iz Srednje zdravstvene 
šole. V letu 2012 se je intenzivneje vključila v 

projekt sredinih delavnic Župnija Velika Po-
lana in okrepila sodelovanje z mladimi pro-
stovoljci, ki bodo naslednje leto prejeli za-
krament svete birme. 

Sredine delavnice
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Dodatne aktivnosti, ki smo jih začeli izvajati 
v Domu Danijela Halasa v leti 2012: 

• vsakomesečno praznovanje rojstnih dni,

• kegljanje,

• domski kino z ogledom različnih starej-
ših filmov,

• tombola,

• redni nastopi vrtca in osnovne šole Veli-
ka Polana. 

Navedene aktivnosti so stanovalce zelo nav-
dušile, zato jih bomo izvajali tudi v letu 2013. 

Druge nove aktivnosti

Januar: 
4.1.2012: delavnice v sodelovanju z Župnij-
sko Karitas Velika Polana

6.1.2012: praznik Svetih treh kraljev - Nastop 
glasbene šole Beltinci

6.1.2012: nastop Umetniškega društva Štefan 
Kuhar Bratonci

10.1.2012: 1. zimske domske igre

11.1.2012 : delavnice v sodelovanju z Žu-
pnijsko karitas Velika Polana + predstavi-
tev  izdelovanja izdelkov iz slame (ga. Nada 
Žižek)

12.1.2012: zabava s peko palačink na različ-
ne načine

18.1.2012: delavnice v sodelovanju z Župnij-
sko karitas Velika Polana

20.1.2012: otvoritev lesarske delavnice in iz-
delovanje izdelkov iz lesa

24.1.2012: sv. maša ob 2. obletnici blagoslovi-
tve Doma Danijela Halasa 

25.1.2012: delavnice v sodelovanju z Župnij-
sko karitas Velika Polana

26.1.2012 : nastop učencev Osnovne šole Ve-
lika Polana - ples in deklamacija

Februar:
1.2.2012: delavnice v sodelovanju z Župnij-
sko karitas Velika Polana 

3.2.2012: pevska skupina v varovani gospo-
dinjski skupnosti 

6.2.2012: prireditev ob slovenskem kultur-

nem prazniku - pripravi OŠ Velika Polana

7.2.2012: kegljanje 

9.2.2012: peka medenjakov

10.2.2012: domski kino: film Ne joči Peter

14.2.2012: prireditev na praznik Valentino-
vega

15.2.2012: delavnice v sodelovanju z Župnij-
sko karitas Velika Polana – peka peciva

16.2.2012: kurentovanje pri OŠ Velika Polana

21.2.2012: pustovanje z otroci iz Vrtca Veli-
ka Polana

22.2.2012: delavnice v sodelovanju z Župnij-
sko karitas Velika Polana 

23.2.2012: peka mafinov

24.2.2012: praznovanje rojstnih dni 

28.2.2012: tombola v prostoru delovne ter-
paije

29.2.2012: delavnice v sodelovanju z Župnij-
sko karitas Velika Polana

Marec:
7.3.2012: razstava ročno delanih prtičkov - 
razstavlja gospa Gerenčer Marija

8.3.2012: prireditev na dan žena - nastop 
pevk Melinčke ciglarke 

8.3.2012: moški pečejo palačinke za dan žena

13.3.2012: igramo igro »ACTIVITY« v prosto-
ru delovne terapije

15.3.2012: pečemo pecivo

20.3.2012: domski kino v I. nadstropju: ogled 

V letu 2012 so se po mesecih zvrstile naslednje prireditve:
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filma Babica gre na jug

20.3.2012: praznovanje prvega pomladnega 
dne – prvi spomladanski sprehod 

24.3.2012: sodelovanje pri čistilni akciji Oči-
stimo Slovenijo - čiščenje bližnje in širše oko-
lice doma Danijela Halasa

27.3.2012: tombola v prostoru delovne tera-
pije

28.3.2012: razstava ročno izdelanih prtičkov 
- razstavlja gospa Gerenčer Marija

29.3.2012: peka peciva za praznovanje roj-
stnih dni  

29.3.2012: praznovanje rojstnih dni

VSAKO SREDO: delavnice s prostovoljkami 
Župnijske karitas Velika Polana 

April:
2.4.2012: velikonočna delavnica z Osnovno 
šolo Velika Polana v jedilnici doma

3.4.2012: sveta spoved v sobi št. 4 v I. nad-
stropju in nepokretnih stanovalcev po sobah

6.4.2012: Velikonočna razstava v jedilni-
ci doma, razstavljajo: Tibaut Elizabeta, Laki 
Jože, Jaklin Ivan, Pomelaj, Prša Terezija in sta-
novalci doma, ob spremljavi kitaristke Žane 
Horvat in barvanje pirhov 

7.4.2012: blagoslov velikonočnih jedi v jedil-
nici doma 

10.4.2012: kegljanje v II. nadstropju doma

11.4.2012: delavnice z Župnijsko karitas Veli-
ka Polana in nastop ljudskih godcev iz Hotize

12.4.2012: pečemo tople sendviče

16.4.2012: kartanje v delovni terapiji

17.4.2012: tombola v delovni terapiji

18.4.2012: delavnice z župnijsko karitas Veli-
ka Polana

19.4.2012: sadimo balkonske rože

24.4.2012: domski kino v prvem nadstropju 
doma: film Dolina miru 

25.4.2012: delavnice z Župnijsko karitas Ve-
lika Polana

26.4.2012: pečemo perece

Maj:
8.5.2012: kegljanje v II. nadstropju 

9.5.2012: delavnice z Župnijsko karitas Veli-
ka Polana

10.5.2012: nastop učencev Osnovne šole Ve-
lika Polana in nastop otroškega pevskega 
zbora

15.5.2012: igramo igro potapljanje ladjic v 
delovni terapiji

16.5.2012: delavnice z Župnijsko karitas Ve-
lika Polana

17.5.2012: obisk 3. Razreda Osnovne šole Ve-
lika Polana (predstavitev projekta)

22.5.2012: tombola v delovni terapiji

23.5.2012: delavnice z Župnijsko karitas Ve-
lika Polana 

24.5.2012: pečemo bananino pecivo

25.5.2012: domski kino v I. nadstropju: film 
Kekec

29.5.2012: medgeneracijske igre z Osnovno 
šolo Velika Polana

30.5.2012: delavnice z Župnijsko karitas Ve-
lika Polana in sladoledni piknik na recepci-
ji doma  

31.5.2012: ogled fotografij dogodkov, ki so se 
zvrstili od februarja do aprila 2012

Junij:
5.6.2012: kegljanje v II. nadstropju 

6.6.2012: delavnice z Župnijsko karitas Veli-
ka Polana

7.6.2012: na varovani gospodinjski skupnosti 
kuhamo zeljne krpice 

8.6.2012: ogled filma v I. nadstropju

13.6.2012: delavnice z Župnijsko karitas Ve-
lika Polana

14.6.2012: Palačinka party z Osnovno šolo 
Velika Polana

19.6.2012: tombola v delovni terapiji 
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20.6.2012: nastop vrtca Velika Polana s kul-
turnim programom in piknik sadna solata,  
popoldne delavnice z Župnijsko karitas Ve-
lika Polana

26.6.2012: igramo igro potapljanje ladjic v 
delovni terapiji

27.6.2012: delavnice z Župnijsko karitas Ve-
lika Polana

28.6.2012: na varovani gospodinjski skupno-
sti pečemo pice

Julij:
3.7.2012: kviz v delovni terapiji 

4.7.2012: sladoledni piknik na recepciji 
Doma in delavnice z Župnijsko karitas Veli-
ka Polana 

11.7.2012: delavnice z Župnijsko karitas Ve-
lika 

12.7.2012: pilates telovadba v jedilnici v pri-
tličju

13.7.2012: družabne igre z otroci iz Oratorija 
Velika Polana

17.7.2012: potapljanje ladjic v delovni terapi-
ji 

18.7.2012: sladoledni piknik na recepciji 
Doma in delavnice z Župnijsko karitas Veli-
ka Polana 

23.7.2012: peka peciva in praznovanje roj-
stnih dni stanovalcev, rojenih v mesecu  apri-
lu, maju, juniju in juliju

24.7.2012: tombola

25.7.2012: delavnice z Župnijsko karitas Ve-
lika Polana 

26.7.2012: pilates telovadba v jedilnici v pri-
tličju

31.7.2012: domski kino v I. nadstropju, film 
poletje v školjki

Avgust:
1.8.2012: sladoledni piknik na recepciji 
Doma in delavnice z Župnijsko karitas Veli-
ka Polana 

2.8.2012: priprava ledene kave v čajni kuhi-
nji poleg delovne terapije

8.8.2012: delavnice z Župnijsko karitas Veli-
ka Polana 

14.8.2012: potapljanje ladjic v delovni terapi-
ji

21.8.2012: domski kino v I. nadstropju, film 
Poletje v školjki, 2. del

22.8.2012: sladoledni piknik na recepciji 
Doma in delavnice z Župnijsko karitas Veli-
ka Polana 

23.8.2012: pilates telovadba v jedilnici v pri-
tličju 

28.8.2012: tombola

29.8.2012: delavnice z Župnijsko karitas Ve-
lika Polana 

30.8.2012: čiščenje buč

September:
4.9.2012: potapljanje ladjic v delovni terapiji 

5.9.2012: sladoledni piknik na recepciji 
Doma in delavnice z Župnijsko karitas Veli-
ka Polana 

11.9.2012:  izlet na Goričko

12.9.2012: dan odprtih vrat

17.9.2012: pečemo torto 

18.9.2012: praznovanje rojstnih dni v jedilni-
ci doma 

19.9.2012: delavnice z Župnijsko karitas Ve-
lika Polana 

20.9.2012: domski kino v I. nadstropju

25.9.2012: tombola in obisk stanovalcev 
Doma starejših Kuzma

26.9.2012: sladoledni piknik na recepciji 
Doma in delavnice z Župnijsko karitas Veli-
ka Polana 

27.9.2012: pilates telovadba v jedilnici v pri-
tličju

28.9.2012: družabne igre z otroci iz Osnovne 
šole Velika Polana
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Oktober:
1.10.2012: razglasitev zmagovalne fotografije 
domskega fotonatečaja in otvoritev domske-
ga foto kotička v I. nadstropju

3.10.2012: kostanjev piknik na dvorišču vrt-
ca Velika Polana

5.10.2012: izdelava sadnih nabodal z otroci v 
vrtcu Velika Polana 

9.10.2012: potapljanje ladjic

11.10.2012: na varovani gospodinjski sku-
pnosti pečemo pice

15.10. – 19.10.2012: projekt Simbioza: učenje 
starejših uporabe računalnika

22.10.2012: družabne igre z Osnovno šolo 
Velika Polana (na obisku 1. razred)

23.10.2012: kostanjev piknik

25.10.2012: tombola

29.10.2012: pečemo torto 

30.10.2012: praznovanje rojstnih dni v jedil-
nici doma 

Vsako sredo delavnice z župnijsko karitas Ve-
lika Polana

November:
6.11.2012: praznovanje rojstnega dne najsta-
rejše stanovalke doma in kratki kulturni pro-
gram učencev 2. razreda Osnovne šole Veli-
ka Polana

7.11.2012: delavnice z Župnijsko karitas Veli-
ka Polana

13.11.2012: kratki kulturni program v sode-
lovanju z učenci 3. Razreda Osnovne šole Ve-
lika Polana in delavnica ročnih del

14.11.2012: delavnice z Župnijsko karitas Ve-
lika Polana

15.11.2012: domski kino v I. nadstropju

20.11.2012: tombola

21.11.2012: izdelava adventnih venčkov s 
prostovoljkami iz župnijske karitas Velika  
Polana

26.11.2012: pečemo torto

27.11.2012: potapljanje ladjic in praznovanje 
rojstnih dni

28.11.2012: delavnice z Župnijsko karitas Ve-
lika Polana

December:
1.12.2012: srečanje starejših občanov Obči-
ne Velika Polana v sodelovanju s stanovalci 
doma v domski jedilnici 

3.12.2012 - razglasitev najlepše slike 2. foto-
natečaja, predstavitev adventnega  koledarja 
in ogled fotografij domskih prireditev 

4.12.2012: nastop Društva upokojencev Can-
kova in Miklavževanje

5.12.2012: delavnice z Župnijsko karitas Ve-
lika Polana

6.12.2012: kegljanje v 2. nadstropju 

7.12.2012: tombola

10.12.2012: potapljanje ladjic

11.12.2012: tekmovanje v metanju obročkov 
pri delovni terapiji 

12.12.2012: predbožično srečanje z različni-
mi društvi s stanovalci v jedilnici doma

13.12.2012: novoletna delavnica z učen-
ci 5. razreda Osnovne šole Velika Polana in                     
obisk božičnega bazarja pri občin

14.12.2012: tekmovanje v igri človek ne jezi 
se

17.12.2012: peka božičnega peciva

18.12.2012: pikado

19.12.2012: okrasitev božične jelke v domu v 
sodelovanju z otroci vrtca Velika Polana

20.12.2012: prihod dedka mraza v Občinski 
dvorani v Občini Velika Polana

21.12.2012: predbožični nastop Društva upo-
kojencev Velika Polana 

24.12.2012: polnočnica v jedilnici v pritličju 
doma 

31.12.2012: silvestrovanje na recepciji doma. 
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V naslednjem letu želimo ohraniti obstoječe 

skupine, ustvariti novo računalniško skupi-

no in se posvetiti predvsem individualnemu 

delu s stanovalci, ki ga bomo dosegli v usta-

novitvi dveh gospodinjskih skupnostih na 
stanovanjskem oddelku Doma Danijela Hala-
sa Velika Polana.

V zavodu Čebela dnevno varstvo karitas smo 
se tudi v letu 2012 trudili, da smo nadgraje-
vali dosedanje uspešno delo na vseh lokaci-
jah.

V vseh enotah smo skrbeli za nenehno izo-
braževanje glede na finančne zmožnosti za-
voda, ki se v zadnjem času vedno bolj manj-
šajo. Zaradi tega poskušamo v čim večji meri 
izkoriščati možnosti internega usposabljanja 
in izobraževanja.

V lanskem poročilu smo zapisali, da se bomo 
v zavodu Čebela kljub temu, da na področju 
socialnovarstvene dejavnosti pričakujemo 
nekoliko več negotovosti, trudili, da bomo 
ohranili ustrezno kvaliteto bivanjskih raz-
mer in naših storitev. Menimo, da nam je to 
v celoti uspelo, kljub temu, da so se prihodki 
za opravljane zdravstvene nege vztrajno ni-

žali in da je z letom 2012 začela veljati nova 
zakonodaja s področja uveljavljanja pravic 
iz javnih sredstev, ki je nekoliko vplivala na 
slabšo plačilno sposobnost stanovalcev.

Primerno kvaliteto socialno varstvenih sto-
ritev smo uspeli ohraniti predvsem zaradi 
zavzetega in požrtvovalnega dela vseh zapo-
slenih, ki se zavedajo svojega poslanstva. Ne 
glede na prihodnost bomo še naprej spod-
bujali interna in eksterna izobraževanja in 
usposabljanja ter pri tem poskušali motivira-
ti sodelavce, da bodo v tem izpopolnjevanju 
začutili, da najprej pridobijo sami. S tem, ko 
bodo sami vedno boljši pri svojem delu, ko 
bodo s svojim vedno kakovostnejšim, prija-
znejšim in pozornejšim odnosom do stano-
valcev in varovancev, bodo slej ko prej začu-
tili tudi osebno zadovoljstvo in večje veselje.

Zaključek



76

Plenum NŠKM 2013

DOM LENART d.o.o., Gubčeva ulica 5, 2230 
Lenart v Slovenskih Goricah

Matična številka: 2213192

ID št. za DDV: SI58983627

tel./faks: 059 221 100/059 221 150; GSM: 041 
782 504

e-pošta: info@domlenart.si  in zlatko.gric-
nik@domlenart.si 

Splet: www.domlenart.si 

Družba Dom Lenart d.o.o. (v nadaljevanju: 
Dom sv. Lenarta) opravlja storitev instituci-
onalnega varstva starejših na lokaciji Gubče-
va ulica 5, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah 
v Domu sv. Lenarta. Dom sv. Lenarta ima od 
januarja 2007 koncesijsko razmerje z Mini-
strstvom za delo, družino in socialne zade-
ve. Dom je sprejel prve stanovalce 7. 4. 2008.

Dom Lenart d.o.o. je družba z omenjeno od-
govornostjo. Edini družbenik družbe je Nad-
škofijska karitas Maribor.

Pri svojem delu upoštevamo veljavno zako-
nodajo na področju socialno varstvenega 
dela in zdravstvenega dela. Osnova za naše 
delovanje so naslednji zakoni:

• Zakon o gospodarskih družbah,

• Zakon o socialnem varstvu, 

• Zakon o zdravstvenem varstvu in zdra-
vstvenem zavarovanju,

• Zakon o splošnem upravnem postopku,

• Zakon o delovnih razmerjih,

• Zakon o varnosti in zdravju pri delu,

• ter njim podrejenih spremljajočih podza-
konskih aktov in sicer: 

• Kolektivna pogodba za dejavnost zdra-
vstva in socialnega varstva,

• Pravilnik o standardih in normativih so-
cialno varstvenih storitev,

• Pravilnik o metodologiji za oblikovanje 
cen socialno varstvenih storitev,

• Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju 
pravice institucionalnega varstva,

• Pravilnik o koncesijah na področju soci-
alnega varstva,

• Pravilnik o izvrševanju zakona o prijavi 
prebivališča,

• Pravilnik o minimalnih tehničnih zahte-
vah za izvajalce socialnovarstvenih stori-
tev,

• Uredba o merilih za določanje oprostitev 
pri plačilih socialno varstvenih storitev.

Dom izvaja svojo dejavnost, ki je vpisana v 
sodni register na podlagi veljavne zakono-
daje, ki ureja posamezno področje, v okvi-
ru poslovanja doma in na podlagi cele vrste 
podzakonskih aktov, ki jih določajo posamič-
ni področni zakoni.

Splošni podatki:

Dom sv. Lenarta 
Zlatko Gričnik, direktor
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• Dom želi soustvarjati in biti eden izmed 
nosilcev gerontološke dejavnosti na po-
dročju svojega delovanje in tudi širše,

• Na področju, kjer deluje, bo s svojimi 
koncepti dela, strokovnostjo in tudi do-
mačnostjo ohranjal ter stopnjeval prepo-
znavnost na področju klasičnega institu-
cionalnega varstva starejših, kakor tudi 
na področju dodatnih konceptov

• Z raznoliko ponudbo in promocijo širo-
kega nabora storitev, ki jih dom izvaja in 
tudi razvija za stare ljudi, bo neprekinje-
no gradil »dobro ime« Doma sv. Lenarta

• Dom sv. Lenarta izvaja le takšne poslov-
ne aktivnosti, ki dolgoročno ohranjajo in 
razvijajo pozitivno prepoznavnost »bla-
govne znamke« Doma sv. Lenarta, ki jo 
pri stanovalcih in ostalih uporabnikih z 
vidika kvalitete in tudi kvantitete oprede-
ljuje strokovna, človeška in prijazna, z vi-
dika stroška pa cenovno ugodna storitev, 

podkrepljena z visokim bivanjskim stan-
dardom

• Dom sv. Lenarta. bo svoj razvoj gradil na 
izkušnjah pridobljenih v sistemu Nadško-
fijske karitas Maribor, ki dobro desetletje 
ponuja uporabnikom drugačen koncept 
in metode dela z uporabniki ter pred-
vsem stavi na pozitivne izkušnje in pri-
mere dobre prakse drugih tovrstnih usta-
nov v Sloveniji, kakor tudi v tujini.

• Dom bo sodeloval s svojimi viri v mre-
ži Nadškofijske karitas Maribor ter tako 
ohranjal ali pa povečeval vlogo enega iz-
med nosilcev znanja na področju drugač-
nega pristopa, predvsem v smislu mreže-
nja tovrstnih institucij v grozdni sistem 
upravljanja, kar bo imelo za posledico 
boljši pretok informacij, znanja, prime-
re dobrih praks in široko paleto ponudbe 
različnih storitev na različnih krajih vsem 
zainteresiranim uporabnikom.

Vizija doma:

• nuditi stanovanje (bivanje) in redno pre-
hrano starejšim,

• nuditi socialno oskrbo starejših,

• nuditi zdravstveno oskrbo starejših,

• preprečevanje in zmanjšanje socialne iz-
ključenosti starejših,

• izboljšati kakovost življenja stanovalcem,

• razvijanje in ohranjanje psihofizičnih spo-
sobnosti stanovalcev,

• nuditi enake možnosti udejstvovanja vsem 
stanovalcem, 

• spodbujanje duhovnega, socialnega, inte-
lektualnega, emocionalnega in motornega 
razvoja stanovalcev,

• razvoj pozitivnih socialnih navad,

• razvoj neverbalne in verbalne komunikacije,

• spodbujati optimalni razvoj stanovalcev, 
sposobnosti in pozitivne osebnostne la-
stnosti,

• spodbujati optimalni razvoj spretnosti in 
delovnih navad ter razvijanje takih navad, 
spretnosti in zaposlitvenih tehnik,

• spodbujati razvoj spretnosti za izvajanje 
elementarnih opravil pri igri in zaposlitvi,

• vzgajati in učiti stanovalce socialno spre-
jemljivega prilagajanja ožjemu in širšemu 
okolju,

• truditi se za osebnostni razvoj posamezne-
ga delavca skozi delovni proces in izobra-
ževanje,

• izdelava celostne podobe doma: identifi-
kacija delavcev, stanovalcev in okolja z do-
mom.

Programske usmeritve in cilji doma:
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• vsakemu stanovalcu zagotoviti celovito 
kakovostno osnovno in socialno oskrbo, 
zdravstveno nego ter rehabilitacijo, ki bo 
v skladu z njegovimi individualnimi spe-
cifičnimi potrebami in funkcionalnimi 
sposobnostmi,

• pri celoviti osnovni in socialni oskrbi, 
zdravstveni negi ter rehabilitaciji želimo 
postaviti v ospredje uresničevanje stano-
valčevih temeljnih človekovih pravic in 
pravic do zasebnosti, svojega življenjske-
ga sloga, izražanje duhovnih potreb, in-
formiranosti in soodločanja,

• graditi aktivno domsko življenje, ki bo zr-

calo domačega ognjišča in spletanje med-
sebojnih vezi med oskrbovanci, svojci, za-
poslenimi in zunanjimi sodelavci,

• preprečevati socialno izključenost z od-
prtostjo doma in zagotavljati kvalitetno 
preživljanje starosti,

• s posebnim pristopom omogočiti stano-
valcem osmisliti starost, bolezen in biva-
nje v domu,

• doseči večjo vključevanje prostovoljcev 
in drugih organizacij na osnovi prosto-
voljnega dela in humanitarnih dejavnosti 
z namenom širjenja medgeneracijskega 
sožitja.

Naloge doma:

Poleg kodeksa etičnih načel v socialnem var-
stvu in etičnimi načeli Karitas, splošnih didak-
tičnih in specialno-metodičnih didaktičnih 
načel je v procesu obravnave, dela in življenja 
z osebami, ki jim dom nudi storitve, potrebno 
še posebej upoštevati nekatera načela:

• načelo individualizacije, načelo individu-
alne obravnave,

• načelo skupinske obravnave, 

• načelo interdisciplinarne obravnave,

• načelo celovitosti obravnave,

• načelo aktivnosti, dela in zaposlitve,

• načelo integracije in normalizacije,

• načelo sistematičnosti in kontinuirano-
sti.

Načela

Število stanovalcev na dan 31. 12. 2012 po 
koncesijski pogodbi je 165. Na dan 31. 12. 
2012 smo zabeležili 110 prejetih vlog (po-
polnih in nepopolnih), od tega smo v letu 
2012 skupaj izvršili 44 sprejemov. Na čakalni 
listi za sprejem v dom je 59 oseb, od tega je 
8 oseb čakajočih za namestitev na varovani 
oddelek. Nepopolnih prošenj na dan 31. 12. 
2012 pa je 1. V letu 2012 smo izdali 2 nega-
tivni odločbi. 

V letu 2012 je 29 stanovalcev umrlo, 12 se 
jih je preselilo v drugi dom, ki je bližje kraju 
bivanja, 8 stanovalcev se je vrnilo domov. Iz 
drugih domov sta se v letu 2012 k nam pre-
selila 2 stanovalca. 

30,72% stanovalcev ima stalno prebivališče 
na področju UE Lenart (od tega 50,98% v ob-
čini Lenart), 43,37% na področju UE Mari-
bor (od tega 77,78% v MO Maribor), 6,63% 
na področju UE Ljubljana (od tega 81,77% v 
MO Ljubljana), 9,04% stanovalcev je iz okoli-
ških občin, ostali stanovalci (10,24%) imajo 
stalno prebivališče v drugih slovenskih obči-
nah, vendar izhajajo iz tega lokalnega okolja 
ali imajo tukaj svoje bližnje sorodnike. 

Spodnja tabela prikazuje strukturo stanoval-
cev po načinu plačevanja oskrbnine za sta-
novalce, ki so v domu bivali v zadnjem me-
secu leta 2012, decembra. V strukturo so 
všteti tudi v tem mesecu odseljeni in umrli 

Poročilo za institucionalno varstvo starejših v domu sv. Lenarta
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stanovalci. Iz tabele je razvidno, da je 56,63 
% stanovalcev plačalo oskrbnino iz lastnih 
sredstev oziroma s pomočjo svojcev. 31,32 % 
stanovalcem je pomagala pri plačilu oskrbni-
ne v domu občina, 1,81 % stanovalcem pa je 
občina pokrivala oskrbnino v celoti. 

Način plačila oskrbnine za stanovalce v de-
cembru 2012

Način plačila Št. stanovalcev Delež

Stanovalec sam v celoti 73 43,98%

Svojci v celoti 21 12,65%

Stanovalec in svojci 17 10,24%

Stanovalec in občina 47 28,31%

Stanovalec, svojci in občina 5 3,01%

V celoti občina 3 1,81%

Skupaj 166 100,00%

Število stanovalcev glede na kategorijo oskrbe po mesecih od 1. januarja do 31. decembra 
2012 – vsi stanovalci

januar februar marec APRIL MAJ JUNIJ JULIJ AVGUST SEPTember oktober november december

Število Stanovalcev 171 174 168 167 170 173 175 172 174 169 166 166

O I* 43 41 39 39 39 43 41 43 40 39 39 38

O II** 36 37 37 39 41 39 41 39 43 40 41 41

O III a*** 65 69 65 63 63 64 67 65 66 64 60 62

D-O IV**** 27 27 27 26 27 27 26 25 25 26 26 25

* - OSKRBA I

** - OSKRBA II

*** - OSKRBA III

**** - OSKRBA IV – VAROVANI ODDELEK

Opomba: Upoštevani vsi stanovalci v dotičnem mesecu (na novo vseljeni, preseljeni in umrli stanovalci, stanovalci kratkotrajne namestitve)

Stanje po oskrbi (izraženo v %) naših stanovalcev ob koncu leta 2012 je sledeča:

22,90% stanovalcev je v OSKRBI I, 

24,70 % stanovalcev je v OSKRBI II, 

37,34 % stanovalcev je v OSKRBI III a,

15,06 % stanovalcev je v OSKRBI IV.

Število vselitev po mesecih v letu 2012
JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL MAJ JUNIJ JULIJ AVGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Število vselitev 1 4 0 3 6 5 8 3 5 2 3 4

Starostna struktura stanovalcev  
na dan 31. 12. 2012:

Spol:

74,09 %žensk,

25,91 % moških.

Starostna struktura stanovalcev:
  0,60 % pod 50 let, 

  1,81 % nad 51 do 64 let,

16,87% nad 65 do 74 let,

16,87 % nad 75 do 79 let,

53,01 % nad 80 do 89 let,

10,84 % nad 90 let.

Povprečna starost moških je 77 let, povpreč-
na starost žensk je 83 let, povprečna starost 
stanovalcev v domu je 81 let.
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Mesec Število vključenih stanovalcev  
na podlagi pogodbe o koncesiji

Število delovnih dni Število vseh oskrbnih in 
negovalnih dni

Dejansko realizirano število 
oskrbnih in negovalnih dni

Januar 165 (oskrba + zdr. nega) 31 10.230 9.364

Februar 165 (oskrba + zdr. nega) 29 9.570 8.791

Marec 165 (oskrba + zdr. nega) 31 10.230 9.313

April 165 (oskrba + zdr. nega) 30 9.900 8.950

Maj 165 (oskrba + zdr. nega) 31 10.230 9.132

Junij 165 (oskrba + zdr. nega) 30 9.900 9.011

Julij 165 (oskrba + zdr. nega) 31 10.230 9.530

Avgust 165 (oskrba + zdr. nega) 31 10.230 9.496

September 165 (oskrba + zdr. nega) 30 9.900 9.143

Oktober 165 (oskrba + zdr. nega) 31 10.230 9.458

November 165 (oskrba + zdr. nega) 30 9.900 8.930

December 165 (oskrba + zdr. nega) 31 10.230 9.120

Skupaj xxxxxx 366 120.780 110.238

Realizirano število oskrbnih in negovalnih dni v letu 2012

V zdravstveno nego smo imeli v letu 2012 
vključenih povprečno 8062 % vseh stanoval-
cev. Od 48.983 dni opravljene zdravstvene 
nege (ZN) je bilo ZN I 16.003, ZN II 3.031 

in ZN III 29.949. Glede na izvedene dneve 
zdravstvene nege je bilo v letu 2012 nasle-
dnje razmerje in sicer: ZN I 32,67 %, ZN II 
6,19 % in v ZN III 61,14 %.

Število stanovalcev, ki so bivali v 33 oskrbo-
vanih stanovanjih, na dan 31. 12. 2012 po na-
jemih pogodbah in dogovorih je 40. Na dan 
31. 12. 2012 smo zabeležili 9 prejetih vlog, 
od tega smo v letu 2012 skupaj izvršili 6 spre-
jemov. Na čakalni listi za sprejem v oskrbova-
na stanovanja je 7 oseb.

65,00 % stanovalcev ima stalno prebivališče 
na področju UE Lenart (od tega 76,92 % v ob-
čini Lenart), 25,00 % na področju UE Mari-
bor (od tega 90,00 % v MO Maribor), 7,50 % 
stanovalcev je iz okoliških občin, ostali sta-
novalci (2,50%) imajo stalno prebivališče v 
drugih slovenskih občinah.

Poročilo za oskrbovana stanovanja v domu sv. Lenarta

Starostna struktura stanovalcev  
na dan 31.12.2012:

Spol:

62,50 % žensk,

37,50 % moških.

Starostna struktura stanovalcev:
 0,00 % pod 50 let, 

  2,50 % nad 51 do 64 let,

27,50 % nad 65 do 74let,

20,00 % nad 75 do 79 let,

45,00 % nad 80 do 89let,

  5,00 % nad 90let.

Povprečna starost moških je 76 let, povprečna 
starost žensk je 80 let, povprečna starost stano-
valcev v oskrbovanih stanovanjih je 78 let.

Realizirano število patronažnih dni v 
letu 2012 – oskrbovana stanovanja:
V okviru patronažne službe smo v letu 2012 
v oskrbovanih stanovanjih izvedli 307 obi-
skov diplomirane medicinske sestre in 34 
obiskov medicinske sestre.
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Kadrovska zasedenost glede na področje 
dela v domu v letu 2012 (po mesecih) prika-

zuje spodnja tabela.

Kadrovska zasedenost po mesecih 

Kadrovska zasedenost in izobraževanje

Mesec Število vseh zaposlenih v oskrbi* Število vseh zaposlenih v zdravstveni negi* Število zaposlenih skupaj*

Januar 43,5 40 83,5

Februar 42,5 40 82,5

Marec 41,5 40 81,5

April 41,5 41 82,5

Maj 42,5 41 83,5

Junij 42,5 42 84,5

Julij 43,5 43 86,5

Avgust 43,5 41 84,5

September 43,5 42 85,5

Oktober 43,5 46,5 90

November 43,5 47,5 91

December 43,5 48,5 92

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

*Skupaj z delavci na dolgotrajnem bolniškem staležu oziroma v porodniškem dopustu

Vseh zaposlenih, vključno z delavci na dol-
gotrajnem bolniškem staležu oziroma poro-
dniškem dopustu, na dan 31. 12. 2012 je bilo 
92 delavev. Dom ima zaposleno tudi eno fri-
zerko – pedikerko. Skupaj vseh delavcev na 
dan 31. 12. 2012 je 93. Povprečno število za-
poslenih na podlagi delovnih ur, nadome-
stil v breme delodajalca, nadomestil v breme 
ZZZS in porodniških nadomestil v obračun-
skem obdobju v letu 2012 je bilo 86,74 delav-
ca. Skupaj vseh delavcev na podlagi delovni 
ur je 75,51.

Na dan 31.12.2012 je bilo v domu redno (za 
nedoločen in določen čas) zaposlenih 86 de-
lavca v oskrbi in zdravstveni negi, od tega je 
bilo petnajst (15) delavk na dolgotrajni bol-
niški odsotnosti oziroma na porodniškem 
dopustu. 1 delavka je zaposlena v domski 
ambulanti. Dom ima zaposleno tudi 1 frizer-
ko-pedikerko. V domu na dan 31.12.2012 dela 
tudi 6 pripravnikov in sicer 5 tehnikov zdra-
vstvene nege in 1 bolničar – negovalec. Vseh 
zaposlenih na dan 31.12.2012 je tako bilo 93 
delavca. Aktivno operativnih (brez delavcev 
na dolgotrajnem bolniškem staležu in poro-
dniškem dopustu) delavcev v oskrbi in zdra-
vstveni negi na dan 31.12.2012 je bilo 71,60, 
kar predstavlja slabih sedem (7) zaposlitev 
več (10,25%), kot jih predvidevajo standardi 
in normativi za tovrstno dejavnost.

Delovna mesta glede na tarifni razred v 
domu konec leta 2012 so razvrščena tako-
le: 10,75 % v II., 17,20% v III., 38,17 v IV., 
22,59% v V., 1,07 v VI, in 10,22 v VII. tarifni 
razred. 

V letu 2012 so delavci opravili 129.296 ur re-
dnega dela, 7.084 ur je bilo prazničnih ur, 
14.148 ur (1.768,5 dni) so koristili letni do-
pust, 18.644 ur je bilo raznih bolniških od-
sotnosti, 11.920 ur je bilo porodniškega na-
domestila. Skupno število izplačanih ur (s 
strani delodajalca in ZZZS-ja ter izplačeval-
cem porodniškega nadomestila) za leto 2012 
je bilo 181.092 ur. V letu 2012 so bili izplača-
ni tudi razni dodatki, ki delavcem pripadajo 
po kolektivni pogodbi in sicer:

• 30.821 ur je bilo izplačanih dodatkov za 
popoldansko delo,

• 5.784 ur je bilo izplačanih dodatkov za 
nočno delo,

• 11.798 ur je bilo izplačanih dodatkov za 
nedeljsko delo,

• 3.525 ur je bilo izplačanih dodatkov za 
delo na praznik,

• 9.185 ur je bilo izplačanih dodatkov za 
delovno uspešnost.
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V letu 2012 smo veliko pozornost namenili 
za ureditev primernega delovnega okolja, za 
seznanitev delavcev z določenimi delovnimi 

procesi, ki potekajo v domu. V ta namen so 
bila organizirana razna predavanja in inter-
na izobraževanja.

Izobraževanje zaposlenih

Strokovni delavci se redno srečujejo na dnev-

nih koordinacijskih sestankih, kjer se pregle-

dajo dnevne situacije s stanovalci, problemi 

in uskladijo dnevne aktivnosti. 

Strokovna srečanja zaposlenih

• letno izobraževanje prostovoljcev NŠKM 
– januar 2012

• Plenum Nadškofijske karitas Maribor – 
10.3. 2012

• regijski aktiv direktorjev – 5.4.2012, 
1.6.2012

• regijski aktiv socialnih delavcev 

• regijski aktiv vodij zdravstvene nege 

• regijski aktiv delovnih terapevtov

• regijski aktiv prehranskih delavcev – 

7.11.2012

• športne igre zaposlenih v mreži Nadško-

fijske karitas Maribor – 8.6.2012

• romanje prostovoljcev v mreži Nadškofij-

ske karitas Maribor – 17.6.2012

Seznam organizacije ter obiskov strokovnih srečanj in drugih prireditev:

Duhovno versko oskrbo v domovih za sta-
rejše ureja Pravilnik o organizaciji in izva-
janju verske duhovne oskrbe v bolnišnicah 
in pri drugih izvajalcih zdravstvenih sto-
ritev (Uradni list RS, št. 100/08). Direktor 
Doma je 1. 4. 2008 izdal posebna navodila, 
ki opredeljujejo oblike in možnosti dostopa 
do verske duhovne oskrbe v Domu. Duhov-
na verska oskrba je dodatna ponudba naše-

ga doma. Izvaja jo duhovnik iz krajevne žu-
pnije. Stanovalci, ki ne zmorejo sami priti 
do kapele, naj na to opozorijo osebje na od-
delku, da organizira prevoz z vozičkom oz. 
uredi spremstvo. Od februarja 2012 v dom 
redno večkrat tedensko prihaja duhovnik 
p. Beno Lavrih, DJ, ki opravlja pogovore s 
stanovalci, sv. spoved, obhajilo po sobah in 
ureja druge aktivnosti duhovne oskrbe.

Duhovna oskrba v domu sv. Lenarta

• možnost udeležbe pri sv. maši v domski 
kapeli,

• prinašanje sv. obhajila v sobo tistim, ki ne 
morejo v kapelo,

• zakrament pokore in sprave − sveta spo-
ved,

• sveto bolniško maziljenje,

• sveto popotnico.

Obvestila o možnosti duhovne oskrbe so na-
meščena na oglasnih deskah po Domu. Sta-
novalec ali svojec duhovno oskrbo naroči 
pri socialni delavki. Naročiti je možno du-
hovno versko ponudbo za pripadnike vseh 
verskih skupnosti. 

Možnost udeležbe pri sv. maši v kapelici sv. 
Lenarta je vsak delavnik ob 16.30, vsako ne-
deljo in praznik pa ob 10.00. 

Duhovna oskrba v Domu obsega: 
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Februarja smo pripravili slovesno sv. mašo 
ob 4. obletnici blagoslovitve doma, blagoslov 
presmecev, slovesen blagoslov velikonočnih 
jedil, božično polnočnico in obeležili druge 
verske praznike (npr. svečnica, zahvalna ne-
delja, farno žegnanje, itn). V mesecu maju je 
bilo organizirano šmarnično branje. V me-
secu novembru smo pripravili »novembr-

ska pisma« v katerega je vsak, ki je to želel, 
zapisal imena svojih dragih pokojnih. Zanje 
smo molili v domski kapeli vsak dan v mese-
cu novembru pred sveto mašo, vsak petek pa 
je bila darovana v njihov spomin sveta maša.

Pri slovesnih sv. mašah je prepeval pevski 
zbor stanovalcev. Pripravili smo tudi nekaj 
internih izvodov Oznanil. 

V Domu Sv. Lenarta se trudimo polepšati je-
sen življenja našim stanovalcem, a se hkrati 
zavedamo, da se vsaka jesen konča z zimo in 
vsaka starost s smrtjo. Zato dajemo velik po-
udarek paliativni oskrbi, v kateri sodelujemo 
vsi zaposleni in svojci umirajočega, kakor 
tudi zunanji sodelavci.

Paliativna oskrba je novejša veja v zdravstvu, 
ki nudi celostno pomoč bolnikom z napre-
dovalo neozdravljivo boleznijo in tudi njiho-
vim bližnjim. Njen namen je izboljšati kako-
vost življenja bolnikom in njihovim bližnjim 
s preventivnimi ukrepi in lajšanjem trplje-
nja tako, da ga zgodaj prepoznamo, ustrezno 
ocenimo in obravnavamo. Pri tem trpljenje 
ni omejeno le na bolečino, temveč zajema 
tudi druge telesne, psihosocialne ter duhov-
ne stiske in težave.

Cilji paliativne oskrbe so: 

• obravnavati stanovalca in njegove svojce 
kot enakovredne partnerje, ki soodločajo 
o načinu in poteku zdravljenja, 

• informirati stanovalca in njegove svojce o na-
ravi in poteku bolezni ter posledicah zdra-
vljenja glede na njihove želje in sposobnosti, 

• poučiti stanovalca in njegove svojce, 
kako spoznati in obvladovati spremljajo-
če simptome bolezni in zdravljenja, 

• zagotoviti bolniku optimalno paliativno 
oskrbo tudi v institucionalnem varstvu.

Vsak človek, ki umira hrepeni po varnosti, spre-
jetju, dostojanstvu in samostojnosti. V sebi nosi 
neuničljivo voljo do življenja. Stiska, ki jo do-
življa, je zanj najhujša. Ne da se ga potolažiti, z 

njim smo lahko samo solidarni. Smisla trpljenja 
se človeku ne da razložiti, da pa se ga spremlja-
ti v vsem, kar doživlja. Vsak človek umira ubog, 
odpovedati se mora temu, kar je in kar ima. V 
sebi nosi štiri temeljne potrebe: biti ljubljen in 
ljubiti, biti razumljen in razumeti, biti izbran in 
izbrati in da ti je odpuščeno in odpustiti.

Če so te potrebe zadovoljene je umirajoči bol-
nik miren, zadovoljen in ustvarjalen. Če niso, 
postane žalosten, depresiven, ima občutek kriv-
de, je jezen nase in okolico, na zdravstveno 
osebje in na svoje najbližje. In prav tu je bistvo 
paliativne oskrbe v Domu sv. Lenarta. Biti z umi-
rajočim in mu zadovoljiti te osnovne potrebe.

Ob 3. obletnici blagoslovitve smo v Domu nad-
gradili program storitev – vzpostavili smo sobo 
za paliativno oskrbo. Soba je namenjena pred-
vsem stanovalcem, ki bivajo v dvoposteljnih so-
bah, da bi imeli v času umiranja več zasebnosti 
in miru. Hkrati bo svojcem omogočena priso-
tnost pri umirajočem, če si bodo to želeli. Vizu-
alno lepo urejena soba v izmeri 23 m2 je tipsko 
opremljena in v skladu s predpisanim standar-
dom. V sobi je nameščena električna bolniška 
postelja, omara, regal, mizica in dva stola. Soba 
ima lastno kopalnico, možnost CATV, telefon-
skega in internetnega priključka. Za namen po-
čitka svojca sta nameščeni tudi sedežna garnitu-
ra in raztegljiva postelja. Trudili smo se opremiti 
sobo tako, da daje občutek domačnost, udobja 
in miru.

V paliativno oskrbo v domu se v skladu z že-
ljami stanovalcev in svojcev aktivno vključu-
jejo vsi strokovni delavci in prostovoljci iz 
OO Hospica iz Maribora. 

Paliativna oskrba v domu sv. Lenarta
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Dom sv. Lenarta je poleg dejavnosti institu-
cionalnega varstva v evalvacijskem obdobju 
opravljal tudi dopolnilno dejavnosti in si-
cer: 

• interni bife,

• frizerski salon,

• pranje za zunanje naročnike,

• razvoz kosil na dom uporabnikom starej-

šim od 65 let.

Poročilo o dopolnilni dejavnosti doma sv. Lenarta

V bifeju si lahko stanovalci in drugi obisko-
valci naročijo tople in hladne napitke ter pri-
grizke. V toplejših mesecih je na voljo tudi 
sladoled. V toplejših mesecih lahko obisko-
valci bifeja posedijo tudi na zunanji terasi. V 
letu 2012 je bilo prodanih 25.320 različnih 
artiklov. Med najbolj prodajanimi artikli so 
kava, kava z mlekom, kava s smetano in kapu-

čino. Skupaj predstavljajo kar 72,04 % vseh 
prodanih artiklov. Sledijo sokovi, vode in ga-
zirane pijače (Fructal, Ora, Cockta, voda in 
voda z okusom) 14,91% vseh prodanih arti-
klov, nadalje razni sladoledi (lučka Snegulj-
čica) s 5,87% vseh prodanih artiklov. Ostalih 
7,18% pa so razni drugi artikli; kot na primer 
napolitanke, vroča čokolada, čaj, itd...

Interni bife

Ena izmed naših dejavnosti je razvoz kosil na 
dom. Razvoz se vrši na območju občine Le-
nart in okolice. Dostavo kosila na dom pri-
poročamo predvsem, kadar si posameznik 
iz zdravstvenih ali drugih razlogov ne zmo-
re več pripraviti kosila, če so najbližji na do-
pustu ali imajo dieto, za katero ne zmorejo 
pripraviti hrane. Glede na smernice razvoja 
naše družbe, kjer statistični podatki kažejo, 
da se prebivalstvo stara in da se delež starej-

šega prebivalstva povečuje, bo ta oblika po-
moči posameznikom postala vedno bolj do-
brodošla in je vsekakor ena izmed možnosti 
za podaljšanje bivanja v domačem okolju.

Naša ponudba razvoza kosil na dom obsega: 

• zdravo, starostniku primerno prehrano, 

• možnost dietne prehrane, 

• razvoz vsak dan v tednu, 

Razvoz kosil 

Lepi, zdravi in sijoči lasje so že od nekdaj želja 
vsakega posameznika, še posebej vsake žen-
ske. Večina posameznikov se sooča z vsaj eno 
od težav, kot so poškodovani, tanki, pusti, gro-
bi, izsušeni ali mastni lasje. Pravilna nega je 
za ohranjanje kakovosti las še kako pomemb-
na. V našem frizerskem salonu imamo najve-
čji poudarek prav na negi in obnovi las. 

V frizerskem salonu v Domu sv. Lenarta nudi-
mo nego las, ki ustreza strukturi in kakovosti 
posameznikovih las, klasično in modno stri-
ženje ter oblikovanje priložnostnih pričesk.

Pri oblikovanju frizure svetujemo glede na 
obliko obraza, strukturo las, modnih usme-
ritev in tudi posameznikove drznosti. Frizer-
ski salon je prostoren in zelo svetel, notranja 
oprema prijetna in udobna.

Salon je bil v letu 2012 odprt vsak delovni dan 
od ponedeljka do petka od 7.00 – 15.00. Salon 
je bil odprt tudi za zunanje uporabnike.

V salonu je bilo opravljeni 322 frizerskih sto-
ritev, ki so vključene v oskrbo in 3.454 različ-
nih frizerskih storitev za zunanje uporabnike. 

Frizerski salon



85

Ljubezen izvira iz čistega srca, dobre vesti in iskrene vere. (prim. 1 Tim 1,5)

• možnost naročila kosila tudi za obdobje 
krajše od enega meseca, 

• možnost priložnostnih kosil za stano-
valce in njihove obiskovalce po predho-
dnem naročilu (npr. ob praznovanjih roj-
stnih dni idr.),

• dostava v naših posodah za razvoz.

V evalvacijskem obdobju smo kosilo dosta-
vljali 17-im različnim posameznikom v obči-
ni Lenart in bližnji okolici. Starejšim osebam 
nad 65 let, ki živijo izven našega doma smo 
v evalvacijskem obdobju skupno razvozili 
2.896 kosil (2.811 dostav). 

V jedilnici Doma pa je bilo priložnostno po-
streženih 411 kosil (svojci oziroma prijatelji 
stanovalcev doma). 

Za stanovalce oskrbovanih stanovanj smo 
pripravili 1.011 kompletov obrokov (zajtrk, 
kosilo, večerja), 373 zajtrkov, 6.837 kosil in 
714 večerij. 

V jedilnici Doma je bilo priložnostno postre-
ženih 327 kosil (svojci oziroma prijatelji sta-
novalcev).

V evalvacijskem obdobju smo za Ljudsko ku-
hinjo Betlehem, ki deluje pod okriljem la-
stnice Doma – Nadškofijske karitas Maribor, 
pripravili 2.077 kosil. 

V Domu imamo tudi samostojno enoto pral-
nice. Dnevno se je v pralnici Doma opralo 
550−700 kg perila, zlikalo pa okoli 250−300 
kg perila (rjuhe, prti, prevleke, pregrinjala, 
osebno perilo). V službi pralnice se opravlja-

jo storitve za domske potrebe, osebne potre-
be stanovalcev ter zunanje uporabnike. 

Skupno smo v pralnici oprali 136.562,90 kg 
perila, od tega 104.977,50 kg za lastne potre-
be, 31.585,40 kg pa za zunanje naročnike. 

Domska pralnica

Leto, ki je za nami, smo skupaj preživeli kot 
sostanovalci, kot sodelavci in kot prijatelji, 
čeprav smo občasno izpostavljeni tudi raz-
ličnosti naših medsebojnih pričakovanj, ki 
se vedno ne uresničijo tako, kot si mogoče 
predstavljamo sami. Pa vendarle nas naša 
pričakovanja navdihujejo in opogumljajo, 
da zmoremo skupaj hoditi po poti življenja 
in tako soustvarjati krog dobrote, veselja in 
tudi kdaj pa kdaj žalosti. 

Dodobra smo zakorakali v leto 2013. V leto, 
za katerega mnogi pravijo, da nam bo prine-
slo še več preizkušenj. Napovedi o gospo-
darski stabilnosti pričakujejo relativno ne-
stabilnost. Zaradi vse večje socialne stiske se 
krhajo tudi medsebojni odnosi med ljudmi, 
celo do te mere, da prevečkrat pozabljamo 
na medčloveško solidarnost, prijaznost, to-
plino in ljubezen. Pogosto hrepenimo in pri-
čakujemo velike stvari, za katere mislimo, da 

so samoumevne in da pridejo same od sebe. 
Ob vseh teh hrepenenjih in pričakovanjih, ki 
se mnogokrat ne izidejo tako, kot si želimo, 
pozabljamo na majhne, a pomembne stva-
ri, ki nam vsakodnevno pridejo naproti na 
pot našega življenja: zdravje, sreča v partner-
skem odnosu, igrivost naših otrok, služba v 
kateri lahko, če želim, izžarevam človeško to-
plino vsem, ki nas potrebujejo, prijaznost, 
predvsem pa ljubeznivost, bodisi kot prija-
zen nasmeh in pozdrav prijatelja, znanca, 
sostanovalca, sodelavca in še mnogo drugih 
drobnih pozornosti, ki jih lahko vsak dan 
opazimo, če ne gledamo le s telesnimi očmi, 
temveč tudi s srcem.

Prepričan sem, da odprtost naših oči in srca 
za stisko bližnjega, naše prizadevanje za mir 
in sožitje, naša naravnanost na veselje, zau-
panje in razumevanje, s pripravljenostjo na 
odpuščanje, lahko prinese ne samo upanje, 

Zaključek
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ampak tudi dejansko boljšo in svetlejšo pri-
hodnost. Vsem nam želim, da bi v svojem 
vsakodnevnem življenju prepoznavali svoje 
poslanstvo, ki nam je bilo zaupano. Želim si 
in upam, da si bomo še naprej prizadevali za 
graditev mostu ljubezni in dobrote iz katere 
raste sožitje med generacijami.

S takšnim odnosom do naših sostanovalcev, 
svojcev, prijateljev, sodelavcev, posebej do 

ranljivih skupin v naši družbi, otrok in sta-
rih ljudi ter do našega dela bomo lahko za-
res služili bližnjim. Prispevajmo svoj majhen, 
a pomemben kamenček v mozaik odgovo-
ra družbe kot celote, s katerim bo lahko od-
govorila na izzive prihodnosti. Na ta način 
bomo zares v službi sočloveka. Na ta način 
bomo delali tudi za svojo oziroma našo sku-
pno prihodnost. 
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Poslanica papeža Benedikta XVI. za postni čas 2013

»Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do 
nas, in verujemo vanjo« (1 Jn 4,16 a).

Dragi bratje in sestre, obhajanje postnega  
časa v letu vere nam daje dragoceno prilo-

žnost za premišljevanje o odnosu med vero 
in usmiljenjem: med vero v Boga – Boga Je-
zusa Kristusa – in ljubeznijo, ki je sad Svetega 
Duha in ki nas vodi na pot darovanja Bogu in 
bližnjim.

Vera v ljubezen kliče po ljubezni

V moji prvi okrožnici z naslovom Bog je ljube-
zen sem navedel nekaj misli o tesnem odnosu 
med teološkima krepostma vere in usmiljenja. 
Podrobno razloženo bistveno trditev svetega 
Janeza: »Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima 
Bog do nas, in verujemo vanjo« (1 Jn 4,16 a), 
sem komentiral rekoč, »da biti kristjan ni re-
zultat etične izbire ali vzvišene ideje, ampak 
srečanje z dogodkom, osebo, ki daje življenju 
novo obzorje in odločilno smer … Ker nas je 
Bog prvi vzljubil (prim. 1 Jn 4,10), ljubezen 
zdaj ni več samo 'ukaz'; je odgovor na dar lju-
bezni, s katero  se nam je Bog približal« (Bog 
je ljubezen, 1). Vera je osebna vdanost, – ki 
vključuje vse naše sposobnosti – do razodetja 
zastonjske  in strastne Božje ljubezni do nas, 
ki se je popolnoma razodela  v Jezusu Kristu-
su. Srečanje z Bogom, ki je Ljubezen, ne pri-
tegne samo srce, ampak tudi razum: »Prizna-
vanje živega Boga je pot v smeri ljubezni in 
»pritrditev« naše volje njegovi volji, ki združu-
je naš razum, voljo in  čustva v vse objemajo-
če dejanje ljubezni. Ta proces je vedno odprt; 
ljubezen ni nikoli 'dokončana' in dovršena« 
(prav tam 17). Vsi kristjani, posebej še delavci 
na karitativnem področju, potrebujejo vero 
za »srečanje z Bogom v Kristusu, ki prebuja 
njihovo ljubezen in odpira njihovega duha za 
druge. Rezultat tega zanje ne bo več tako re-
koč od zunaj vsiljena zapoved ljubezni do bli-

žnjega, ampak posledica, izhajajoča iz njihove 
vere, vere, ki postaja dejavna zaradi ljubezni« 
(prav tam, 31 a). Kristjani so ljudje, ki jih je 
osvojila Kristusova ljubezen in so potemta-
kem pod vplivom te ljubezni – »Kristusova 
ljubezen nas stiska« (2 Kor 5,14) – so globoko 
odprti za ljubezen do bližnjih na konkretne 
načine (prim. prav tam, 33). Ta odnos prven-
stveno izhaja iz zavesti o ljubljenosti,dejstva, 
da nam je bilo odpuščeno in tega, da nam 
je sam Gospod celo stregel, Gospod, ki se je 
sklonil, da bi učencem umil noge in ki se na 
križu daruje zato, da bi človeštvo pritegnil v 
Božjo ljubezen. 

»Vera nam pripoveduje, da je Bog dal svojega 
Sina za voljo nas in nam daje zmagovito goto-
vost, da je to zares resnica: Bog je ljubezen! 
… Vera, ki vidi Božjo ljubezen, razodeto na 
prebodenem Jezusovem srcu na križu, zbu-
ja željo po ljubljenosti. Ljubezen je luč– in na 
koncu, edina luč, ki lahko vedno osvetljuje za-
temnjeni svet in nam daje pogum,ki ga potre-
bujemo za življenje in poslanstvo« (prav tam, 
39). Vse to nam pomaga razumeti, da je glav-
no razločevalno znamenje kristjanov točno 
»ljubezen, utemeljena in izoblikovana v veri« 
(pravtam, 7). 

1. Vera je odgovor na Božjo ljubezen. 
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Celotno krščansko življenje je odgovor na 
Božjo ljubezen. Prvi odgovor je prav vera kot 
sprejemanje, napolnjeno z začudenjem in 
hvaležnostjo nad Božjo pobudo brez prime-
re, ki je pred nami in nas kliče k sebi. Pritrdil-
ni odgovor vere označuje začetek sijoče zgod-
be o prijateljstvu z Gospodom, ki izpolnjuje 
in daje poln pomen našemu celotnemu življe-
nju. Vendar za Boga ni dovolj, da preprosto 
sprejemamo njegovo zastonjsko ljubezen. Ne 
samo, da nas ljubi,ampak nas želi pritegniti k 
sebi, nas preoblikovati na nedoumljiv način, 
da bi s svetim Pavlom lahko rekli: »Ne živim 
večjaz, ampak v meni živi Kristus« (prim. Gal 
2,20 a). 

Ko pripravimo prostor za Božjo ljubezen, po-
stajamo kot njegovo usmiljenje, ki smo ga de-
ležni.  Če se odpremo njegovi ljubezni, mu 
dovolimo, da živi v nas in nas spodbudi, da 
ljubimo (skupaj) z njim, v njem in kot on; 

samo potem naša vera postaja resnično »de-
javna skozi ljubezen« (Gal 5,6); samo potem 
on ostaja v nas (prim. 1 Jn 4,12). 

Vera je védenje o resnici in zvestoba resnici 
(prim. 1 Tim 2,4); usmiljenje je »hoja« v resni-
ci (prim.Ef 4,15). Skozi vero vstopamo v prija-
teljstvo z Gospodom, skozi usmiljenje to prija-
teljstvo živi in se vzdržuje (prim. Jn 15,14 sl). 
Zaradi vere lahko sprejmemo zapoved naše-
ga Gospoda in Učitelja; usmiljenje nas osreču-
je, ko ga praktično izvajamo (prim. Jn 13,13–
17). V veri smo postali Božji otroci (prim. Jn 
1,12 sl); usmiljenje nam omogoča, da v kon-
kretnem življenju vztrajamo v našem Božjem 
sinovstvu, rojevajoč sad Svetega Duha (prim. 
Gal 5,22). Vera nam omogoča, da prepozna-
mo darove, ki nam jih je zaupal dobri in ve-
likodušni Bog; usmiljenje pa jim daje rodovi-
tnost (prim. Mt 25,14–30). 

2. Usmiljenje kot življenje v veri. 

Skličujoč se na povedano zgoraj, je jasno, da 
vere in usmiljenja nikoli ne moremo ločiti ali 
ju postaviti v nekakšno nasprotje. Ti dve te-
ološki kreposti sta globoko povezani, zato bi 
bilo zavajajoče,  če bi ju postavili v nekakšno 
nasprotje ali vzpostavljali dialektiko med nji-
ma. Po eni strani bi bilo tudi enostransko moč-
no poudariti prednost vere ter podcenjevati 
in skoraj prezirati konkretna dela usmiljenja 
ter jih skrčiti na neopredeljivo  človekoljub-
nost. Po drugi strani bi bilo tudi nekoristno 
preveč poudarjati prvenstvo usmiljenja in de-
lavnost, ki iz njega izhaja, podobno kot,  če bi 
dela usmiljenja lahko prevzela prostor vere. 
Za zdravo duhovno življenje se je potrebno 
izogibati fideizmu in moralnemu aktivizmu. 

Krščansko življenje je v nenehnem vzpenja-
nju na goro, da bi srečali Boga in bi se potem 
spuščali navzdol, prenašajoč ljubezen in moč, 
prihajajočo iz njega, tako da bi našim bratom 
in sestram služili z Božjo ljubeznijo. V Svetem 
pismu vidimo, kako sta gorečnost apostolov 

pri oznanjevanju evangelija in prebujanje 
vere pri ljudeh tesno povezana z njihovo do-
brodelno skrbjo biti v službi ubogim. (prim. 
Apd 6,1–4). Kontemplacija in akcija v Cerkvi 
na nek način simbolizirata evangeljski osebi 
Marije in Marte,ki morata sobivati in dopol-
njevati druga drugo (prim.  Lk 10,38–42). Od-
nos z Bogom mora vedno imeti prednost in 
vsaka resnična delitev dobrin v duhu evange-
lija mora biti ukoreninjena v veri.[1] Včasih 
se dejansko nagibamo k temu, da bi termin 
»usmiljenje«zožili na solidarnost ali prepro-
sto človekoljubno pomoč. Kakor koli je po-
membno spomniti, da je največje poslanstvo 
usmiljenja evangelizacija, ki je »služba bese-
di«. Ni bolj dobrodejnih – in zaradi tega tudi 
ne bolj dobrodelnih dejavnosti v odnosu do 
bližnjega, kot so hranjenje z Božjo besedo, de-
litev vesele novice evangelija in pričevanje o 
odnosu z Bogom: evangelizacija predstavlja 
najvišjo in najbolj celostno podporo posame-
znika. Kot Božji služabnik je papež Pavel VI. 

3. Trajen, trden, neuničljiv medsebojen odnos med vero in usmiljenjem 
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v okrožnici z naslovom Delo za razvoj naro-
dov (Populorum Progressio) zapisal, da je Je-
zusovo oznanjevanje prvi in glavni sodelavec 
razvoja (prim. št. 16). Temeljna živa in ozna-
njena resnica Božje ljubezni do nas, ki odpira  
naša življenja za sprejem te ljubezni in omo-
goči celosten razvoj  človeštva in vsakega po-
sameznika (prim. okrožnico papeža Benedik-
ta XVI. z naslovom Ljubezen v resnici, 8). 

Bistveno je, da vse izvira iz Ljubezni in teži k 
Ljubezni. Božja zastonjska ljubezen je za nas 
prepoznavna s pomočjo oznanjevanja evan-
gelija.  Če ga sprejmemo z vero, sprejmemo 
prvi in nujno potreben stik z Bogom, ki nas 
usposobi, »da se zaljubimo v Ljubezen« in po-
tem v tej Ljubezni ostajamo, rastemo in jo ve-
seli predajamo tudi drugim. 

O odnosu med vero in deli usmiljenja oziro-
ma njihovi povezanosti nam morda najbolj-
še poročilo daje odlomek iz Pisma Efežanom: 
»Z milostjo ste namreč odrešeni po veri, in to 
ni iz vas, ampak je Božji dar. Niste odrešeni 

iz del, da se ne bi kdo hvalil. Njegova stvari-
tev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra 
dela; zanje nas je Bog vnaprej pripravil,  da 
bi v njih živeli« (Ef 2,8–10). Tukaj lahko vidi-
mo, da celotna odrešilna pobuda prihaja od 
Boga, njegove milosti in njegovega odpušča-
nja, ki smo ga prejeli v veri; vendar je ta po-
buda daleč od omejevanja naše svobode in 
odgovornosti, kar jo dejansko dela pristno in 
jo usmerja v dela usmiljenja. Le-ta niso prven-
stveno rezultat  človekovega napora, na ka-
terega je posameznik ponosen, ampak so ro-
jena iz  vere in nastajajo iz milosti, ki jo Bog 
daje v obilju. Vera brez dobrih del je kot dre-
vo brez sadu: kreposti vključujeta druga dru-
go. Postni čas nas s tradicionalnimi običaji kr-
ščanskega življenja vabi, da nahranimo našo 
vero s pozornim in napetim poslušanjem 
Božje besede in s prejemanjem zakramentov, 
istočasno pa, da napredujemo v usmiljenju in 
ljubezni do Boga in bližnjega, ničmanj pa tudi 
s pomočjo posebnih običajev posta, pokore 
in delitve miloščine.

Podobno kot kateri koli Božji dar, imata vera 
in usmiljenje njun izvor v delovanju enega in 
istega Svetega Duha (prim. 1 Kor 13), Duh 
znotraj nas vpije: »Aba, Oče« (Gal 4,6) in zato 
lahko rečemo: »Jezus je Gospod!« (1 Kor 12,3) 
in »Maranata!« (1 Kor 16,22; Raz 22,20). 

Vera kot dar in odgovor omogoča, da prepo-
znamo resnico učlovečene in križane Kristu-
sove ljubezni, ki je popolnoma poslušna Oče-
tovi volji in ki se kaže kot neskončno Božje 
usmiljenje do bližnjega; vera v srce in razum 
vceplja trdno prepričanje, da je samo ta Lju-
bezen zmožna premagati greh  in smrt. Vera 
nas vabi, da pogledamo v prihodnost s kre-
postjo upanja v samozavestnem pričakova-
nju, da bo zmaga Kristusove ljubezni dosegla 
svojo popolnost.  Kar zadeva usmiljenje, nas 
le-to vodi v Božjo ljubezen, jasno izpričano v 
Kristusu in nas na oseben in bivanjski način 
pridružuje popolnemu in brezpogojnemu Je-
zusovemu darovanju Očetu ter njegovim bra-
tom in sestram. S polnjenjem naših src z nje-

govo ljubeznijo, nas Sveti Duh usposablja, da  
postajamo delivci Jezusove sinovske vdano-
sti Bogu in bratski vdanosti vsakemu človeku 
(prim. Rim 5,5). 

Odnos med tema dvema krepostma je podo-
ben odnosu med dvema temeljnima zakra-
mentoma v Cerkvi: krstu in evharistiji. Krst 
(kot zakrament vere) ima prednost pred ev-
haristijo (kot zakramentom usmiljenja), ven-
dar je naravnan nanjo, evharistija  pomeni 
polnost kristjanovega potovanja. Na podoben 
način ima vera prednost pred usmiljenjem, 
vendar je vera pristna samo,  če je ovenčana 
z usmiljenjem. Vse se začne v ponižnem spre-
jemanju vere (»védenje, da je posameznik lju-
bljen od Boga«), vendar mora priti do resni-
ce o usmiljenju (»védenje, kako ljubiti Boga in 
bližnjega«), kar za vedno ostane kot izpolni-
tev vseh kreposti (prim. 1 Kor 13,13). 

Dragi bratje in sestre, v tem postnem času, ko 
se pripravljamo na praznovanje svetega tri-

4. Prednost vere, prvenstvo usmiljenja
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dnevja – ko se spominjamo Kristusove smrti 
na križu in vstajenja – v katerem Božja ljube-
zen odreši svet in seva svetlobo na zgodovino 
– izražam svojo željo, da bi  vi vsi lahko pre-
živeli ta dragoceni  čas s ponovno oživljeno 
vero v Jezusa Kristusa, da bi z njim vstopili 
v dinamiko ljubezni do Očeta in do vsakega 

brata in sestre, ki ga srečamo v naših življe-
njih. S tem namenom mojo molitev izročam 
Bogu ter za vsakega posameznika in vsako 
skupnost prosim Gospodovega blagoslova. 

V Vatikanu, 15. oktober 2012
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Pastirsko pismo slovenskih škofov za postni čas 2013 

»Oče, potrdi nas v veri!« S to željo smo Slo-
venci leta 1996 pričakali prvi obisk papeža 
Janeza Pavla II. S ponosom smo mu takrat 
povedali: »Slovenci smo že 1250 let kristjani. 
Hvaležni smo za dar vere. Tudi naša dežela je 
rodila in še rojeva svetnike. Vera našega na-
roda je bila zlasti v 20. stoletju bridko preiz-
kušana, a je ostala neomajna. Baklo vere pa 
želimo ponesti tudi v prihodnja stoletja.«

Papež nas je ob obeh obiskih v Sloveniji spo-
mnil na to, da ni dovolj sklicevanje na prete-
kla stoletja vernosti, na velike svetilnike vere, 
kot sta bila škof Anton Martin Slomšek in 
mučenec Lojze Grozde, kajti: »Evangelij niko-
li ni oznanjen enkrat za vselej. V vsaki dobi 
zahteva novih oznanjevalcev in prič. Vsaka 
krščanska generacija se mora sama na novo 
odločiti za krščanstvo.«1 Te papeževe besede 
izpred šestnajstih let si kličemo v spomin, ko 
po navodilih papeža Benedikta XVI. obhaja-
mo »leto vere«.

»Leto vere« smo začeli ob 50. obletnici začet-
ka 2. vatikanskega vesoljnega cerkvenegaz-
bora. Mnogi se še dobro spomnite, kako se 
je Cerkev v letih po koncilu začela prenavlja-
ti. Okrepila se je s številnimi duhovnimi po-
klici ter dobila novega poleta in poguma. V 
bogoslužju smo začeli uporabljati domači je-
zik in se tako še bolj zavedli, da smo Cerkev 
vsi krščeni, da smo v njej vsi soodgovorni in 
vsi poslani oznanjat evangelij. Vendar pa se 
je zato treba najprej živo zavedati, kako velik 
dar je vera in kaj je bistvo naše vere. O tem 
želimo spregovoriti danes.

V Apostolskih delih, ki opisujejo začetke 
krščanstva, se krščanska vera kar štirikrat 
imenuje »pot« (prim. Apd 18,26; 19,9; 22,4; 

1 Janez Pavel II., Govori v Sloveniji, Cerkveni doku-

menti 64, 22.

24,22). Podoba vere kot potovanja nam je 
blizu. V veri napredujemo in jo poglabljamo. 
Pomeni tudi, da ne hodimo sami, ampak ima-
mo za sopotnika samega Božjega Sina ter šte-
vilne brate in sestre, ki verujejo tako kot mi. 
Predvsem pa po zaslugi vere ne hodimo na 
slepo, ne živimo brez cilja, ampak vemo za 
pot in za cilj. Naša Pot je Jezus Kristus. Nje-
gov zgled in njegove besede nas vodijo in 
usmerjajo. Naš cilj je odrešeno, srečno ži-
vljenje pri Njem skupaj z Njegovim in našim 
Očetom in Svetim Duhom.

V današnjem evangeliju smo slišali, kako so 
Jezusa njegovi rojaki zavrnili, ga celo hote-
li pahniti v prepad, a je kljub temu nadalje-
val svoje poslanstvo in je, kot je zapisano v 
evangeliju, »hodil dalje« (Lk 4,30). In tudi 
v našem času nadaljuje svoje poslanstvo. 
»Glej, stojim pred vrati in trkam,« pravi Je-
zus v Razodetju.»Če kdo sliši moj glas in od-
pre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z 
njim, on pa z menoj« (Raz 3,20). Jezus po-
trka velikokrat, najbolj močno pa takrat, ko 
slišimo oznanilo o Božji ljubezni do nas. To 
je ljubezen, kakršno opisuje apostol Pavel v 
današnjem drugem berilu. Takrat je najbolj-
ša priložnost, da ga sprejmemo, da začnemo 
verjeti v njegovo ljubezen in mu ljubezen 
vračati. Apostol Janez povzema našo vero 
takole: »Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima 
Bog do nas, in verujemo vanjo« (1 Jn 4,16). 
Ko verujemo, zaupamo v Jezusa Kristusa, za-
upamo v Božjo ljubezen in tako premaguje-
mo vse strahove, ki nam grozijo v našem krh-
kem življenju.

Vera torej ni samo medla slutnja, da »mora 
biti nekaj«, da »je nekaj nad nami«, neka »viš-
ja sila«, kakor rečejo nekateri. To še ni vera. 
Krščanska vera se začne, ko sprejmemo Je-
zusa za svojega učitelja in vodnika. Tega pa 
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ne naredimo kar tako in brez osnove, ampak 
razumno, ker se damo v veri poučiti in ker 
uvidimo, da je pametno in razumno verovati. 
Ko lahko rečemo z apostolom Pavlom: »Vem, 
komu sem veroval« (2 Tim 1,12). Ne veruje-
mo na slepo, ampak po treznem premisle-
ku in se svobodno odločamo, ali bomo Jezu-
sa kot učlovečenega Božjega Sina sprejeli za 
svojo Pot, Resnico in Življenje.

Toda pri tem odločanju za vero v Jezusa Kri-
stusa nismo prepuščeni sebi, saj nas k svoje-
mu Sinu Jezusu priteguje sam nebeški Oče. 
Jezus pravi: »Nihče ne more priti k meni, če 
ga ne pritegne Oče, ki me je poslal« (Jn 6,44). 
Bog je namreč položil v naše srce hrepene-
nje po resnici, pravici in ljubezni, ki jih naj-
demo samo v Jezusu Kristusu.

Madleine Delbrêl, francoska duhovna pisate-
ljica, ki se je h katoliški veri spreobrnila pri 
20 letih in je nato vse življenje pričevala za 
Kristusa po pariških delavskih predmestjih, 
je v svoji knjigi z lepim naslovom Veselje, da 
verujem zapisala: »Vera je vedno Božji dar. 
Ne moremo je najti na nobeni tržnici, v no-
beni človeški tovarni. Verovati ni nikoli čisto 
naravno. Vera nam razodeva, kar je po naravi 
skrito, vera nam omogoča, kar je nemogoče. 
… Če vero sprejmemo, nam daje védenje, ki 
je nedostopno znanosti, nam daje ljubezen, 
ki sicer uporablja naše srce, a ni po njegovi 
meri, nam daje prednost, da delamo za Kri-
stusovo odrešenje.«

Naša vera pa je tudi občestvena. Do nje ni-
smo prišli sami. Do nje nam je utrl pot Bog 
s pomočjo drugih in po nas jo želi spet pre-
dati drugim. Vsak, ki veruje, je kakor člen v 
veliki verigi verujočih. Verujemo skupaj s ce-
lotno Cerkvijo. Tako nosi in vzdržuje mojo 
vero vse cerkveno občestvo. Vsak izmed nas 
veruje »v Cerkvi in skupaj z njo«. »Kdor veru-
je, ni nikoli sam,« pravi papež Benedikt XVI.

Vera je torej velika vrednota, velika dragoce-
nost. Elizabeta je Marijo pozdravila z bese-
dami: »Blagor ji, ki je verovala!« (Lk 1,45). In 
tudi Jezus blagruje tiste, ki verujejo, ko pravi 
apostolu Tomažu: »Blagor tistim, ki niso vide-

li, pa so začeli verovati« (Jn 20,29). Blagor to-
rej nam, ki verujemo!

Dragi bratje in sestre! Vabimo vas, da se v 
letu vere, ki ga obhajamo, resnično zavemo 
in Bogu zahvalimo za veliki dar vere, ki smo 
ga prejeli. Tako kot je imel navado Božji slu-
žabnik, misijonar Friderik Baraga, smo tudi 
mi povabljeni, da poromamo h krstnemu ka-
mnu župnije, v kateri smo bili krščeni. Za-
hvalimo se Bogu za čudoviti dar krsta, poglo-
bimo svojo vero in postanimo še bolj goreči 
oznanjevalci evangelija vsem tistim, ki mor-
da na poti vere omahujejo, pa tudi vsem, ki 
Boga z iskrenim srcem iščejo, pa ga še niso 
našli.

Naj vas pri tem odgovornem poslanstvu 
spremlja materinska priprošnja in blagoslov 
Device Marije, ki je z zvesto ljubeznijo spre-
mljala svojega Sina tudi v dneh preizkušenj 
in trpljenja.

V letu vere bomo na novo odkrivali lepoto 
naše vere, da bi jo utrjevali, izpovedovali in 
zanjo pričevali.

Neprecenljivi in nezasluženi dar vere je to-
rej treba vzdrževati in gojiti. Vero ohranjamo 
pri življenju z molitvijo in premišljevanjem 
Božje besede, shranjene v Svetem pismu.

Molitev je »govoreča vera«. Vera, ki govori, ko 
se verni človek pogovarja z Bogom. Kakor se 
prijateljstvo med ljudmi utrjuje in ohranja s 
pogovarjanjem in vsemi drugimi medseboj-
nimi stiki, tako se tudi vera kot prijateljski 
odnos do Boga ohranja in utrjuje z molitvijo. 
V sodobnem svetu, kjer je naša vera pogosto 
ogrožena, jo je zato še bolj potrebno ohranja-
ti pri življenju z molitvijo za zvestobo v veri. 
Tudi v Jezusovem času ni bilo lahko verovati 
vanj. V evangeliju beremo, kako se neki oče 
s pretresljivo prošnjo obrne na Jezusa: »Veru-
jem, pomagaj moji neveri!« (Mr 9,24). Tudi 
apostoli so doživljali šibkost in ogroženost 
svoje vere in so prosili Gospoda: »Pomno-
ži nam vero!« (Lk 17,5). Jezus sam pravi, da 
je molil za Petra, »da ne opeša njegova vera« 
(prim. Lk 22,32). Naše leto bo leto vere, če 
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bo hkrati tudi leto molitve in premišljevanja 
Svetega pisma. Prvi prostor za krepitev vere 
in molitve so naše družine. Papež Benedikt 
XVI. naroča, naj v tem letu »vero v vstalega 
Gospoda izpovedujemo v cerkvah, v svojih 
hišah in pri svojih družinah«.

Poleg osebne in družinske molitve ima po-
sebno mesto nedeljska sveta maša. Nedelja je 
po besedah bl. Janeza Pavla II. »dan vere«. Ko 
poslušamo Božjo besedo in prejemamo Go-
spodovo telo, zremo vstalega Jezusa in z apo-
stolom Tomažem izpovedujemo: »Moj Go-
spod in moj Bog!« (Jn 20,28).

Udeležba pri nedeljski sveti maši ni zgolj 
dolžnost, temveč predvsem velika milost in 
prednost. Emerit, eden od devetinštiridese-
tih mučencev, ki so jih leta 304 ob Diokle-
cijanovem preganjanju kristjanov zalotili 
pri prepovedanem nedeljskem bogoslužju, 
je svojemu zasliševalcu v zagovor preprosto 
odgovoril: »Brez Gospodovega dne, brez Go-
spodove evharistije ne moremo živeti.« Kdor 
ne čuti več potrebe po nedeljskem obhaja-
nju svete evharistije in oltarnemu občestvu, 
se počasi oddaljuje ne le od svojih bratov in 
sester, ampak tudi od Boga.

Poleg vzgoje, krepitve in izpovedovanja vere 
v domači družini in v cerkvenem občestvu je 
posebno pomembno kristjanovo pričevanje 
v širši skupnosti, še posebno tistim ljudem, 
ki Boga iščejo, pa ga še niso našli.

K takemu pričevanju smo poklicani vsi. Ka-
kor prve učence v današnjem evangeliju Je-
zus tudi nas pošilja, da bi po nas lahko prišel 
k vsakemu človeku, ki ga srečamo. Pričeva-
lec je kristjan, ki se zaveda, da ga Jezus vabi 
za svojega sodelavca, da bi po njem lahko pri-
šel k ljudem, ki ga še ne poznajo. Jezus priča-
kuje od nas, da postanemo njegovi sodelavci 
in pričevalci zanj.

Verodostojnost našega pričevanja je najprej 
odvisna od naših dejanj in njihove skladnosti 
z besedami o Božji ljubezni. »Po tem bodo vsi 
spoznali, da ste moji učenci, če boste med se-
boj imeli ljubezen« (Jn 13,35). Najboljši poka-
zatelj naše vere je torej zgled našega življenja 

in dobro, ki ga storimo bližnjemu, ker je Bož-
ji otrok. Če tega ni, pomeni, da svoje vere ne 
jemljemo zares. Vera brez del dejavne ljube-
zni je mrtva, opozarja apostol Jakob: »Kakor 
je namreč telo brez duha mrtvo, tako je mr-
tva vera brez del« (Jak 2,26). A poleg dobrih 
del so za naše pričevanje potrebne tudi bese-
de. Apostol Peter naroča: »Vselej bodite vsa-
komur pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša 
za razlog upanja, ki je v vas« (1 Pt 3,15). Mo-
goče se ne čutimo dovolj izobražene in uspo-
sobljene, da bi o svoji veri govorili. Toda o 
svoji veri nam ne bo težko spregovoriti, če se 
bomo o njej pogovarjali med seboj doma v 
družini ali na srečanjih v okviru župnije.

Ne nazadnje pa je potrebno poudariti, da 
nam vera prinaša pogum in veselje. V veri 
spoznavamo, da nas ima Bog rad in da je iz 
te ljubezni Božji Sin dal za nas življenje. Nato 
pa je vstal od mrtvih »in tako uničil smrt ter 
obnovil življenje«. To nas napolnjuje z nav-
dušenjem nad Jezusom Kristusom. Veselje 
in navdušenje nad Jezusom Kristusom pa sta 
najmočnejše gibalo našega misijonarskega 
pričevanja.

Jezusovo trpljenje in smrt, o katerih bomo 
premišljevali v postnem času, v katerega 
vstopamo, nas varujeta pred napačnimi pri-
čakovanji, da nam bo v tem prizadevanju in 
življenju nasploh šlo vedno vse gladko. Tega 
Jezus ni nikoli obljubljal svojim učencem. 
Nasprotno, pripravljal jih je na preizkušnje. 
Hkrati pa jih je bodril k pogumu. »Ne boj se!« 
(Lk 5,10), opogumlja v današnjem evangeli-
ju Jezus apostola Petra. Skoraj z vsake strani 
Svetega pisma odmevajo besede: Bodite po-
gumni, ne bojte se! V evangeliju po Janezu 
slišimo Jezusove besede: »To sem vam pove-
dal, da bi imeli mir v meni. Na svetu imate sti-
sko, toda bodite pogumni: jaz sem svet pre-
magal« (Jn 16,33).

Temelj našega upanja je Jezusova vstajenj-
ska zmaga nad sovraštvom, lažjo in smrtjo. 
Jezus nam ne obeta lagodnega življenja, pač 
pa nam daje moč, vliva pogum in utrjuje zau-
panje vanj. Upanje se v našem srcu rojeva ob 
veri in spoznanju, da ob vseh uspehih in pad-
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cih naše življenje vodi Bog, ki bo imel zadnjo 
besedo. Zato ne obupujemo, ampak vztraja-
mo v zvestobi do njega. S preizkušnjami se 
utrjujemo v veri, saj »vemo, da njim, ki lju-
bijo Boga, vse pripomore k dobremu« (Rim 
8,28).

Največja preizkušnja je trpljenje, ki ga doži-
vljamo sami ali ko vidimo trpeti druge. Tega 
si največkrat ne znamo in ne moremo razlo-
žiti. A ob tem je prav, če pomislimo na be-
sede apostola Pavla: »Bog lastnemu Sinu ni 
prizanesel, temveč ga je dal za nas vse. Kako 
nam torej ne bo z njim tudi vsega podaril?« 
(Rim 8,32). Z Jezusom Kristusom se nam je 
Bog sam pridružil v trpljenju, da nas naše tr-
pljenje ne bi oddaljilo od njega. Apostol Pa-
vel pa tudi naroča svojim vernikom, naj jim 
stiske in trpljenje ne vzamejo notranje vedri-

ne in veselja, ki ga dajeta vera in upanje v Je-
zusa Kristusa. »Veselite se v upanju, potrpite 
v stiski, vztrajajte v molitvi …« (Rim 12,12). 
Bog nas s preizkušnjami utrjuje v veri in za-
upanju vanj. Zato pa se trudimo biti potrpe-
žljivi in stanovitni v zvestobi Jezusu Kristu-
su, ki je naš vzornik in odrešenik.

Dragi bratje in sestre, priporočimo se Devi-
ci Mariji, zarji nove evangelizacije, naj nam v 
letu vere izprosi močne vere in zaupanja, da 
bomo po njenem zgledu vedno ostali zvesti 
Jezusu, njenemu Sinu ter da bomo veseli in 
pogumni pričevalci zanj v okolju, v katerega 
nas je postavila Božja previdnost. Naj vas ve-
dno in povsod spremlja Božji blagoslov.

slovenski škofje
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1. Etičnost - »zrcalo« ravnanja sodelav-
cev Karitas. Pri svojem služenju posame-
zniku, družini, skupini, družbi se sodelav-
ci Karitas v duhu evangelija ravnamo po 
načelih etičnosti- občega dobrega.

2. Prostovoljnost - posebna kvaliteta in 
odlika karitativnega dela. Prostovolj-
no delo je osnovno načelo Karitas. Pro-
stovoljci, honorarni in redno zaposleni 
sodelavci Karitas si prvenstveno prizade-
vamo za pomoč človeku v stiski in ne za 
finančno, pohvalno ali statusno nagrado 
za svoje prizadevanje ...

3. Pomoč drugemu v stiski je samopo-
moč v osebni rasti. Sodelavci Karitas 
se zavedamo, da karitativno delo ni le 
nenehno dajanje ljudem v stiski, ampak 
obenem tudi učenje po človeški, strokov-
ni, 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 zavedamo nujnosti 
stalnega osebnega in strokovnega izobra-
ževanja. Udeležujemo se usposabljanj, ki 
jih pripravljajo Karitas, Cerkev, družbene 
in državne institucije.

5. Sodelovanje in medsebojna pomoč so-
delavcev Karitas. Sodelavci Karitas kot 
bratje in sestre v Kristusu gojimo čut in 
sposobnost sprejemanja različnih darov 
in poti služenja, spoštujemo znanje in iz-
kušnje drug drugega, si medsebojno po-
magamo in usklajujemo svoje delo v ko-
rist tistih, ki potrebujejo našo pomoč.

6. Sprejemanje različnosti prosilcev po-
moči. Sodelavci Karitas pomagamo posa-
mezniku, družini, skupini ne glede na bi-
ološke, osebnostne, statusne, nacionalne, 
verske, ideološke in politične razlike. Vse 
osebe, potrebne materialne, duhovne ali 

duševne pomoči, sprejemamo takšne, 
kot so, in se pri delu z njimi opiramo na 
pozitive s strani njihovega življenja.

7. Spoštovanje človekove enkratnosti 
in dostojanstva. Ob dajanju pomoči 
ljudem v stiski sodelavci Karitas varuje-
mo dostojanstvo, zasebnost, osebno psi-
hofizično in duhovno integriteto in in-
dividualnost posameznika, upoštevamo 
njegovo kulturo in vrednote. Varujemo 
njegove zaupne podatke in spoštljivo go-
vorimo o njem tudi v njegovi odsotnosti.

8. Pomoč ljudem v stiski je vzgoja za samo-
stojnost in samopomoč. Sodelavci Karitas 
pomagamo ljudem k čim večji samostojnosti. 
Pri tem upoštevamo njihovo telesno in du-
ševno zdravje. Človeško, strokovno, čustve-
no vežemo prosilca nase do te mere, da je to 
v korist rasti njegove duševne stabilnosti.

9. Prednostne naloge - nepokrite socialne 
stiske. Sodelavci Karitas odkrivamo na 
svojem območju nove socialne stiske in 
javnost, nanje opozarjamo predvsem dr-
žavne socialne ustanove ter predlagamo 
možne rešitve. Po svojih močeh in spo-
sobnostih pomagamo in sodelujemo v 
širšem družbenem procesu pomoči.

10. Zaščita šibkih osebnosti v javnosti. 
Sodelavci Karitas varujemo posamezni-
ke, skupine ali družine pred neustreznim 
obravnavanjem, razgaljanjem in možnimi 
zlorabami v medijih in v javnosti. Infor-
macije morajo ščititi zasebnost in kori-
stiti posamezniku, skupini ali družini ter 
omogočiti nemoten potek pomoči.

11. Varovanje dobrega imena Karitas. 
Sodelavci Karitas si prizadevamo za spo-
štljive in prijazne odnose med seboj, mo-
rebitne nesporazume ali spore urejamo 
osebno in v duhu evangelija. Obsojamo 
obrekovanje in omalovažujoče govorje-
nje o drugih sodelavcih.

Etična načela Karitas
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1. Etičnost – osnova ravnanja
Pri svojem delu, ki služi dobrobiti posame-
znika, družine, skupine in družbe, se delav-
ke/delavci socialnega varstva ravnajo po na-
čelih etičnosti – obče dobrega, da bi tako 
zavarovali ljudi, ki jim pomagajo, in sami 
sebe pred napačno uporabo strokovne in 
družbene moči.

Svoje delo morajo razmejiti od političnih, 
verskih, ideoloških, osebnih in institucional-
nih vplivov ter interesov, ki bi utegnili ovi-
rati njihovo človeško in strokovno presojo o 
tem, ali s svojim delom dejansko pomagajo 
posamezniku ali pa zgolj zastopajo interese, 
ki niso v skladu z obče veljavnimi načeli soci-
alne pravičnosti in dobrobiti posameznika.

2. Spoštovanje človekovih pravic in 
svoboščin
Delavke/delavci na področju socialnega var-
stva spoštujejo vse z ustavo in zakoni Repu-
blike Slovenije zajamčene pravice ter vse 
mednarodne dokumente s področja člove-
kovih pravic, ki jih je sprejela ali ratificirala 
Republika Slovenija.

3. Sprejemanje različnosti
Posameznik, družina in skupina imajo pravi-
co do pomoči ne glede na biološke, osebno-
stne, statusne, nacionalne, verske, ideološke 
in politične razlike. Vse osebe, potrebne so-
cialne ali materialne pomoči, delavke/delav-
ci sprejemajo takšne, kot so, pri delu z njimi 
pa se opirajo na pozitivne dejavnike njihove 
življenjske situacije.

4. Spoštovanje kodeksov poklicne etike
Delavke/delavci, ki poklicno ali prostovoljno 
opravljajo socialno varstvene storitve in de-
javnosti, so dolžni upoštevati poklicno iden-
titeto in strokovno avtonomijo pripadnikov 
različnih strok na področju socialnega var-
stva. Pri svojem delu v celoti ohranjajo spe-
cifično strokovno in človeško odgovornost, 
kot jo opredeljujejo posamezni kodeksi po-
klicne etike, ob upoštevanju kodeksa etičnih 
načel v socialnem varstvu.

5. Enakopravnost prostovoljnega dela
Prostovoljne sodelavke/sodelavci prevzema-
jo konkretne delovne naloge na osnovi uspo-
sobljenosti in izkušenj ter tega Kodeksa etič-
nih načel.

Prostovoljno delo poteka v okviru sprejete-
ga dogovora med izvajalci in uporabniki po-
moči ter odgovornim organizatorjem pro-
stovoljnega dela.

Prostovoljnim delavkam/delavcem je po-
trebno omogočiti usposabljanje in supervi-
zijo.

6. Pomoč za samostojnost, medsebojna 
pomoč in samopomoč
Dobri, korektni in iskreni medčloveški od-
nosi so temelj obojestranskega osebnostne-
ga razvoja in ustvarjalnega medsebojnega so-
delovanja. Vse delavke/delavci v socialnem 
varstvu pri svojem delu strokovno in čustve-
no kontrolirano vežejo uporabnike nase le v 
tolikšni meri, kolikor je to koristno za ohra-
njanje življenjskih sposobnosti posamezni-
ka. V primeru nejasnosti je vsaka delavka/
delavec (tudi v tehničnih službah in na po-
dročju prostovoljnega dela) dolžna zaprositi 

Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu
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zunanjega strokovnjaka, ki mu zaupa, za su-
pervizijsko podporo.

7. Nezdružljivost vlog
Svetovalno in terapevtsko delo s posamezni-
ki, družinami in skupinami je praviloma ne-
združljivo z izvajanjem posegov v medseboj-
na pravna razmerja. V primerih medsebojne 
nezdružljivosti vlog strokovna delavka/dela-
vec prevzame polno odgovornost za svojo 
odločitev ter z vsemi načrtovanimi ukrepi 
in posledicami predhodno seznani uporab-
nika.

8. Spoštovanje odločitev posameznikov
Delavke in delavci v socialnem varstvu po-
magajo uporabnikom, da z lastnimi močmi, 
s pomočjo drugih ljudi in institucij spoznajo 
svojo situacijo in iščejo rešitev težav.

Uporabnik sam odloča o neposredni pomo-
či, o svojem življenjskem vsakdanu in bodoč-
nosti. Pravica do lastne odločitve se strokov-
no preudarno in le izjemoma lahko omeji v 
primeru, ko bi uporabnik ogrožal sebe ali 
druge osebe.

9. Možnost izbire pomoči
Uporabnikom pomoči morajo biti ob začet-
ku dela in v vseh kasnejših fazah na razpo-
lago ustrezne informacije in izbira o tem, 
kakšna pomoč in kje (javna, zasebna, dobro-
delna pomoč, medsebojna pomoč ali samo-
pomoč) jim je na razpolago. V procesu po-
moči morajo biti seznanjeni z možnostmi in 
omejitvami pričakovane pomoči, soglašati 
morajo z vsemi postopki in metodami dela.

Uporabniku mora biti omogočena izbira 
strokovne delavke/delavca, možnost preme-
stitve v drug zavod na lastno željo ter mo-
žnost ugovora v zvezi s potekom in z učinko-
vitostjo pomoči.

10. Dolžnost pomoči
Delavka/delavec v socialnem varstvu ne sme 
odkloniti nudenja iskane pomoči. V prime-
ru, ko nadaljnje sodelovanje ne bi bilo v ko-
rist uporabnika, ga lahko napoti k drugemu 
ustreznemu delavcu, vendar šele potem, ko 
je poskrbela/poskrbel za nujno pomoč.

V nujnih primerih so delavke/delavci soci-
alnega varstva dolžni pomagati ali poiskati 
ustrezno pomoč tudi uporabnikom, ki niso 
državljani Republike Slovenije.

11. Ohranjanje samostojnosti v nara-
vnem življenjskem okolju
Delavke/delavci socialnega varstva podpira-
jo uporabnike svojih storitev v njihovi želji, 
da bi ostali samostojni v domačem življenj-
skem okolju, ki ga kljub zmanjšanim sposob-
nostim (zaradi staranja, bolezni ipd.) ne želi-
jo zapustiti.

Prizadevanja okolice, da bi pomoči potreb-
nega posameznika kot “motečega“ izločili iz 
naravne življenjske sredine, ne smejo biti ra-
zlog za njegovo namestitev v zavod. Uporab-
niku je potrebno ponuditi pomoč in spre-
mljanje na domu ter podpirati in razvijati 
socialne mreže medsebojne pomoči.

12. Spoštovanje človekove enkratnosti 
in dostojanstva
V procesu nudenja pomoči in podpore upo-
rabnikom delavke/delavci socialnega varstva 
varujejo dostojanstvo, zasebnost, avtonomi-
jo in individualnost posameznika, upošteva-
jo njegovo kulturo in vrednote ter si prizade-
vajo uporabljati njim razumljiv jezik in raven 
komuniciranja.

Delavke/delavci v socialnem varstvu razpo-
lagajo z zelo zaupnimi podatki o ljudeh in 
sodelujejo pri reševanju občutljivih življenj-
skih situacij. Delavke/delavci so dolžni va-
rovati vse zaupne in zaupane podatke kot 
poklicno skrivnost. Spoštovanje celovito-
sti osebnosti in dostojanstva posameznika v 
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vseh postopkih izražajo tudi z:

• možnostjo uporabnika, da lahko dobi na 
vpogled dokumentacijo o sebi ali o svoj-
cih, za katere je odgovoren, kot jo predpi-
suje zakon o varovanju osebnih podatkov 
in ki je usklajena s področnimi zakonski-
mi predpisi;

• dostojnim in spoštljivim naslavljanjem in 
ogovarjanjem uporabnikov;

• spoštljivim govorjenjem tudi o odsotnih 
uporabnikih v posvetih s sodelavci, na 
strokovnih timih, v drugih strokovnih sti-
kih ter v odnosih z javnostjo;

• varovanjem človekove potrebe po zaseb-
nosti in z upoštevanjem občutka srame-
žljivosti v domačem in institucionalnem 
okolju;

• doslednim varovanjem identitete posa-
meznika pri vključevanju analize prime-
ra za strokovne, študijske in raziskovalne 
namene.

13. Kriteriji komuniciranja z javnostmi
Delavke/delavci v socialnem varstvu varuje-
jo posameznike in družine pred neustreznim 
obravnavanjem, razgaljanjem in možnimi 
zlorabami v medijih in javnosti. Informacije 
morajo ščititi zasebnost in koristi prizadetih 
ter omogočiti nemoten potek pomoči.

14. Preprečevanje osebnega nadlegov-
anja in nasilja
Delavke/delavci socialnega varstva v vseh 
postopkih in odnosih varujejo spolno, psi-
hofizično in duhovno integriteto posame-
znic in posameznikov.

V socialnih ustanovah si delavke/delavci so-
cialnega varstva prizadevajo, da bi preprečili 
in odkrili zlorabe uporabnikov s strani ose-
bja, samih uporabnikov in ljudi iz neposre-
dnega lokalnega ali domačega okolja.

15. Uveljavljanje in varovanje zasebnos-
ti v socialnih ustanovah
Z namestitvijo v državno, zasebno ali dobro-
delno ustanovo nadomeščamo življenjsko 
okolje, ki ga nudi družina: človečnost, zaseb-
nost, toplino, varnost in domačnost.

Uporabnice/uporabniki v ustanovah prosto-
voljno soodločajo o svojem vsakdanjem ži-
vljenju in počutju (dnevni red, prehrana in 
čas obrokov, svojsko preživljanje prostega 
časa in razvedrila, nedotakljivost zasebnega 
kotička, omogočanje kulturnega, verskega in 
družabnega življenja ...).

16. Odprtost ustanov
Ustanove se s svojimi programi in dejavno-
stjo odpirajo okolju; svojcem, študentom in 
strokovnjakom za potrebe izobraževanja, 
usposabljanja in raziskovanja, pa tudi prosto-
voljcem, različnim organizacijam in javnosti. 
Pri tem je potrebno zagotavljati tajnost po-
datkov, varovanje zasebnosti uporabnikov in 
svobodno voljo njihovega vključevanja v raz-
iskovalne in druge omenjene aktivnosti.

17. Zaupanje in varstvo podatkov
Pomoč v socialnem varstvu temelji na med-
sebojnem zaupanju, ki je pomemben vir 
obojestranske moči. Uporabnik, ki čuti, da 
se delavka/delavec kot človek in kot strokov-
njak resnično zavzema zanj, bo lažje zbral 
moč za rešitev težav. Delavka/delavec, ki ga 
zaupanje uporabnika dodatno motivira, tega 
zaupanja ne sme zlorabiti s posredovanjem 
zaupnih podatkov drugim osebam. Podatke 
varuje kot poklicno skrivnost.

V situaciji, ko delavka/delavec ve, da zaupa-
nih podatkov ne bo mogel obdržati le zase, 
je dolžan o tej omejitvi uporabnika takoj in 
povsem nedvoumno opozoriti.
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18. Dolžnost raziskovanja in izpopoln-
jevanja
Strokovne delavke in delavci ter sodelavke 
in sodelavci sistematično razvijajo raziskova-
nje potreb uporabnikov ter delovne postop-
ke in metode dela v organizacijah, kjer izvaja-
jo svojo dejavnost. Pri tem kritično presojajo 
obstoječa in nova znanja ter metode in teh-
nike dela. Za njihov razvoj mora biti omogo-
čeno stalno izobraževanje in usposabljanje 
v okviru lastne delovne organizacije, inter-
vizijskih in supervizijskih skupin, Socialne 
zbornice Slovenije, izobraževalnih ustanov 
in drugih organiziranih oblik.

19. Sodelovanje in medsebojna pomoč 
med delavkami/delavci socialnega 
varstva
Delavke/delavci v socialnem varstvu izpo-
polnjujejo svoje strokovno znanje ter razvi-
jajo svojo osebnost in čut za sočloveka v sti-
ski. Pri tem se vključujejo v supervizijo in v 
druge oblike strokovne pomoči, ki jim po-
magajo krepiti strokovni in človeški pristop 
do uporabnikov.

Delavci in delavke različnih strok spoštujejo 
znanje in izkušnje drugih, si medsebojno po-
magajo ter usklajujejo svoje delo v dobrobit 
uporabnikov.
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Naslovi Župnijskih karitas v Nadškofiji Maribor

1. ŽUPNIJSKA KARITAS BREZNO

BREZNO 1, 2363 PODVELKA

2. ŽUPNIJSKA KARITAS CIRKOVCE

CIRKOVCE 55, 2326 CIRKOVCE 

3. ŽUPNIJSKA KARITAS CIRKULANE

CIRKULANE 41A, 2282 CIRKULANE 

4. ŽUPNIJSKA KARITAS 

ČRNA NA KOROŠKEM

CENTER 21, 2393 ČRNA NA KOROŠKEM

5. ŽUPNIJSKA KARITAS ČRNEČE

ČRNEČE 170, 2370 DRAVOGRAD

6. ŽUPNIJSKA KARITAS DOLIČ

GORNJI DOLIČ 27, 2382 MISLINJA 

7. ŽUPNIJSKA KARITAS 

DORNAVA - SV. DOROTEJA 

DORNAVA 128 A, 2252 DORNAVA

8. ŽUPNIJSKA KARITAS DRAVOGRAD

KOROŠKA CESTA 13, 2370 DRAVOGRAD

9. ŽUPNIJSKA KARITAS FRAM

FRAM 60, 2313 FRAM 

10. ŽUPNIJSKA KARITAS 

GORNJA SVETA KUNGOTA

ZGORNJA KUNGOTA 1, 

2201 ZGORNJA KUNGOTA 

11. ŽUPNIJSKA KARITAS 

HAJDINA - SV. MARTIN 

ZGORNJA HAJDINA 40, 2288 HAJDINA 

12. ŽUPNIJSKA KARITAS HOČE

HOČKA CESTA 2, 2311 HOČE 

13. ŽUPNIJSKA KARITAS KAMNICA

CESTA NA ROŠPOH 21, 2351 KAMNICA

14. ŽUPNIJSKA KARITAS 

KAPLA NA KOZJAKU

ZGORNJA KAPLA 1, 2362 KAPLA 

15. ŽUPNIJSKA KARITAS KIDRIČEVO

NJIVERCE VAS 32, 2325 KIDRIČEVO 

16. ŽUPNIJSKA KARITAS KOTLJE

KOTLJE 9, 2394 KOTLJE

17. ŽUPNIJSKA KARITAS LIBELIČE

LIBEČIČE 34, 2372 LIBELIČE

18. ŽUPNIJSKA KARITAS LIMBUŠ

LIMBUŠKA 32, 2341 LIMBUŠ 

19. ŽUPNIJSKA KARITAS LOČE

STARI TRG 23, 

3215 LOČE PRI POLJČANAH 

20. ŽUPNIJSKA KARITAS 

LOVRENC NA POHORJU

BENEDIKTINSKA POT 4, 

2344 LOVRENC NA POHORJU 
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21. ŽUPNIJSKA KARITAS 

MAKOLE - SV. ANDREJ 

MAKOLE 38, 2321 MAKOLE 

22. ŽUPNIJSKA KARITAS 

MARIBOR - KOŠAKI

NN, 2000 MARIBOR 

23. ŽUPNIJSKA KARITAS 

MARIBOR - POBREŽJE

KOSOVELOVA 1A, 2000 MARIBOR

24. ŽUPNIJSKA KARITAS 

MARIBOR - RADVANJE

LACKOVA 2, 2000 MARIBOR

25. ŽUPNIJSKA KARITAS 

MARIBOR - STOLNA ŽUPNIJA

SLOMŠKOV TRG 20, 2000 MARIBOR

26. ŽUPNIJSKA KARITAS 

MARIBOR - SV. JANEZ BOSKO

DRAGONJEVA 6, 2000 MARIBOR

27. ŽUPNIJSKA KARITAS 

MARIBOR - SV. JOŽEF 

OB IZVIRKIH 5, 2000 MARIBOR 

28. ŽUPNIJSKA KARITAS 

MARIBOR - SV. MAGDALENA 

MAGDALENSKI TRG 3, 2000 MARIBOR 

29. ŽUPNIJSKA KARITAS 

MARIBOR - SV. MARIJA

VITA KRAJGHERJA 2, 2000 MARIBOR 

30. ŽUPNIJSKA KARITAS 

MARIBOR - SV. REŠNJE TELO

RADVANJSKA 19, 2000 MARIBOR 

31. ŽUPNIJSKA KARITAS 

MARIBOR - SVETI KRIŽ

ERTLOVA 4, 2000 MARIBOR

32. ŽUPNIJSKA KARITAS 

MARIBOR - TEZNO 

VRABLOVA 21, 2000 MARIBOR 

33. ŽUPNIJSKA KARITAS MEŽICA

CELOVŠKA CESTA 6, 2392 MEŽICA 

34. ŽUPNIJSKA KARITAS MUTA

GLAVNI TRG 12, 2366 MUTA

35. ŽUPNIJSKA KARITAS NEGOVA

NEGOVA 14, 9245 SPODNJI IVANJCI

36. ŽUPNIJSKA KARITAS ORMOŽ

SKOLIBROVA 15, 2270 ORMOŽ

37. ŽUPNIJSKA KARITAS PAMEČE

PAMEČE 67, 2380 SLOVENJ GRADEC 

38. ŽUPNIJSKA KARITAS POLENŠAK

POLENŠAK 10, 2257 POLENŠAK 

39. ŽUPNIJSKA KARITAS POLJČANE

PRVOMAJSKI TRG 8, 2319 POLJČANE 

40. ŽUPNIJSKA KARITAS PREVALJE

NA FARI 44, 2391 PREVALJE 

41. ŽUPNIJSKA KARITAS PTUJ - SV. JURIJ

SLOVENSKI TRG 10, 2250 PTUJ

42. ŽUPNIJSKA KARITAS PTUJ - SV. OŽBALT 

POTRČEVA 24, 2250 PTUJ 



102

Plenum NŠKM 2013

43. ŽUPNIJSKA KARITAS 

PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

MINORITSKI TRG 1, 2250 PTUJ

44. ŽUPNIJSKA KARITAS PTUJSKA GORA

PTUJSKA GORA 40, 

2323 PTUJSKA GORA 

45. ŽUPNIJSKA KARITAS RAČE

PTUJSKA CESTA 6, 2327 RAČE 

46. ŽUPNIJSKA KARITAS

 RADLJE OB DRAVI

MARIBORSKA 9, 

2360 RADLJE OB DRAVI

47. ŽUPNIJSKA KARITAS 

RAVNE NA KOROŠKEM

STARA ULICA 7, 

2390 RAVNE NA KOROŠKEM 

48. ŽUPNIJSKA KARITAS REMŠNIK

REMŠNIK 2, 2363 PODVELKA

49. ŽUPNIJSKA KARITAS 

RIBNICA NA POHORJU - SV. JERNEJ 

RIBNICA 4, 

2364 RIBNICA NA POHORJU

50. ŽUPNIJSKA KARITAS RUŠE

TRG VSTAJE 9, 2342 RUŠE

51. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SLIVNICA PRI MARIBORU

K CERKVI 9, 2321 OREHOVA VAS 

52. ŽUPNIJSKA KARITAS 

 SLOVENJ GRADEC

TRG SVOBODE 5, 

2380 SLOVENJ GRADEC 

53. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SLOVENSKA BISTRICA

TRG ALFONZA ŠARHA 6, 

2310 SLOVENSKA BISTRICA

54. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SLOVENSKE KONJICE 

ŠOLSKA 1, 3210 SLOVENSKE KONJICE 

55. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SPODNJA POLSKAVA

SP. POLSKAVA 133, 2331 PRAGERSKO 

56. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SREDIŠČE OB DRAVI

GRABE 33, 2277 SREDIŠČE OB DRAVI 

57. ŽUPNIJSKA KARITAS 

STOPERCE - SV. ANTON PUŠČAVNIK

STOPERCE 11, 2289 STOPERCE

58. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SV. ANDRAŽ V HALOZAH

ZGORNJI LESKOVEC 7, 

2285 ZGORNJI LESKOVEC 

59. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SV. ANTON V SLOV. GORICAH

CERKVENJAK 1, 2236 CERKVENJAK

60. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SV. BENEDIKT V SLOV. GORICAH

ŠOLSKA ULICA 1, 2234 BENEDIKT

61. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SV. DANIJEL NAD PREVALJAMI

ŠENTANEL 17, 2391 PREVALJE
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62. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SV. JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH

JUROVSKI DOL 5, 2223 JUROVSKI DOL

63. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SV. LENART V PODGORCI

PODGORCI 86, 2273 PODGORCI

64. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SV. LENART V SLOV. GORICAH

TRG OSVOBODITVE 13, 

2230 LENART V SLOV. GORICAH 

65. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SV. LOVRENC - JURŠINCI

JURŠINCI 9, 2256 JURŠINCI

66. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SV. LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU

LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU 1, 2324 LO-
VRENC NA DRAVSKEM POLJU

67. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SV. MARJETA NIŽE PTUJA

GORIŠNICA 82, 2272 GORIŠNICA 

68. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SV. MARKO NIŽE PTUJA

MARKOVCI 38, 

2281 MARKOVCI PRI PTUJU 

69. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SV. OŽBALT OB DRAVI

OŽBALT 2, 2365 OŽBALT

70. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SV. PETER pri MARIBORU

MALEČNIK 34, 2229 MALEČNIK

71. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SV. RUPERT - VOLIČINA

SPODNJA VOLIČINA 78, 2232 VOLIČINA

72. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SV. TROJICA V HALOZAH

GORCA 6, 2286 PODLEHNIK 

73. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SV. URBAN - DESTERNIK

DESTERNIK 14, 2253 DESTERNIK

74. ŽUPNIJSKA KARITAS SV. VENČESL

ZG. LOŽNICA 25, 2316 ZG. LOŽNICA

75. ŽUPNIJSKA KARITAS 

SV. VID NAD VALDEKOM

ZAVRŠE 53, 2382 MISLINJA 

76. ŽUPNIJSKA KARITAS 

 SV. VID PRI PTUJU

VIDEM PRI PTUJU 50, 

2284 VIDEM PRI PTUJU 

77. ŽUPNIJSKA KARITAS SVEČINA

PLAČ 1, 2201 ZGORNJA KUNGOTA 

78. ŽUPNIJSKA KARITAS 

ŠENTILJ POD TURJAKOM

ŠENTILJ POD TURJAKOM 43, 

2382 MISLINJA

79. ŽUPNIJSKA KARITAS 

ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH

SLOVENSKA ULICA 26, 2212 ŠENTILJ

80. ŽUPNIJSKA KARITAS 

ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU

ŠENTJANŽ 106, 

2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU 
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81. ŽUPNIJSKA KARITAS 

ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU

ŠMARTNO 56, 

2383 ŠMARTNO PRI SLOV. GRADCU 

82. ŽUPNIJSKA KARITAS 

ŠT. JANŽ NA DRAVSKEM POLJU

STARŠE 7, 2205 STARŠE 

83. ŽUPNIJSKA KARITAS TINJE

VELIKO TINJE 29, 2316 ZG. LOŽNICA 

84. ŽUPNIJSKA KARITAS TRBONJE

TRBONJE 18, 2371 TRBONJE

85. ŽUPNIJSKA KARITAS 

 VELIKA NEDELJA

VELIKA NEDELJA 14, 

2274 VELIKA NEDELJA

86. ŽUPNIJSKA KARITAS VUHRED

VUHRED 137, 2365 VUHRED 

87. ŽUPNIJSKA KARITAS VURBERK

VURBERK 86, 2241 SPODNJI DUPLEK

88. ŽUPNIJSKA KARITAS VUZENICA

ZGORNJI TRG 28, 2367 VUZENICA 

89. ŽUPNIJSKA KARITAS ZREČE

ŠOLSKA CESTA 1, 3214 ZREČE
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• NADŠKOFIJA MARIBOR 

 

• FUNDACIJA ZA FINANCIRANJE INVALIDSKO HUMANITARNIH ORGANIZACIJ RS

• MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE RS

• ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE RS

• MESTNA OBČINA MARIBOR

• OBČINA DUPLEK

• OBČINA HOČE-SLIVNICA

• OBČINA MOZIRJE

• OBČINA RUŠE

• OBČINA STARŠE

• AHA EMMI D.O.O.

• ANJA MITHANS S.P.

• ATELJE 91   

• BACK WECK D.O.O.

• BARTEC VARNOST D.O.O.

• BAŠ D.O.O.

• BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR

• CARITAS GRAZ

• COMTRON D.O.O.

• ČZP VEČER D.D.

• DIAGNOSTIČNI CENTER VILA BOGATIN D.O.O.

• DIJAKI ZAVODA AMS MARIBOR

• DM DROGERIE MARKT D.O.O.

• DOB INŽENIRING D.O.O.                   

• DRAGO BUČAR S.P.                        

• DRAGO ŠOLAR S.P.                        

• DREVESNICA PLANTA, VLADIMIR DOLINŠEK S.P.

• DROSERA D.O.O.

• DRUŽINSKI CENTER MIR IN ŠOLSKE SESTRE FRANČIŠKA KRISTUSA KRALJA

Sofinancerji, donatorji in sponzorji 
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• DSD METALNA D.O.O.                      

• ELEKTRO MARIBOR D.D.                    

• ELEKTRO TABGA D.O.O.

• ELO-EMANUEL LOPIC S.P.

• EMANUEL LOPIČ S.P.

• EUROPARK, NAKUPOVALNO SREDIŠČE MARIBOR

• FINEA TRADE D.O.O.                      

• GAMI MT D.O.O.                          

• GASTROMEDICA D.O.O.

• GEN-I D.D.

• GEOFOTO D.O.O.                          

• GETAS D.O.O.     

• GJURASEK MITJA S.P. PTUJ SLOVENSKI TRG  

• GOSTILNA PRI LIPI, JANEZ TAŠNER S.P.

• HABERKORN D.O.O.                        

• HIMOMONTAŽA D.O.O.

• HSE D.O.O.                              

• IGOR DOLŽAN S.P.                        

• ILIRIJA D.D.

• IMPOL 2000 D.D.                         

• INFOND D.D.                             

• ISP, VESNA LEŠNIK ŠTEFOTIČ S.P.         

• IVANKA KRAJNC S.P.

• J & M RIBIČ D.O.O.

• JANEZ TAŠNER S.P.           

• JANEZ ZORKO S.P.

• JOB ZAVAROVALNA DRUŽBA D.O.O.           

• KANCLER MARINA, DR. STOMATOLOGIJE

• KBM INFOND D.O.O.

• KLEP DENS D.O.O.                        

• KMETIJA MILAN  PLETERŠEK

• KNEZ SIMONA S.P.

• KZ HOČE  D.O.O.

• LEARNA MIKLAVŽ               

• LEKARNA MIKLAVŽ

• LUCIJA GRAHOR S.P.  

• MAAL-TEH LESNE   
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• MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR D.D.         

• MARIDIS D.O.O., LECLERC MARIBOR

• MARLES HIŠE MARIBOR D.O.O.              

• MELTAL-RADO SNEŽIČ D.O.O.               

• MERCATOR D.D.

• METAL PKS D.O.O.                        

• MLEKARNA CELEIA D.O.O. 

• MLEKARSKA ZADRUGA PTUJ Z.O.O.           

• MLINOTEST D.D. 

• MOBITEL D.D. LJUBLJANA

• MOTALNN S.P.                            

• NATALIJA ŠENKIŠ S.P.                    

• NOTARKA - ČREŠNIK ANICA

• NOVA KBM D.D. MARIBOR

• PETROL D.D.

• PINUS TKI RAČE

• PIVOVARNA LAŠKO D.D.                    

• POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR

• POŠTA SLOVENIJE D.O.O.

• POTNIK SREČKO S.P.                      

• PREMA D.O.O.

• PRODIS D.O.O.

• PRVA SALVA D.O.O.                       

• QLANDIA, NAKUPOVALNO SREDIŠČE MARIBOR

• RADIO OGNJIŠČE

• RAHLE JOŽE S.P.                         

• ROGINA MARJAN  S.P.                     

• ROTO GROUP

• RTV CENTER MARIBOR

• SABOD D.O.O.

• SENČILA  ANGELA VRBNJAK S.P.            

• SI.MOBIL D.D.                           

• SKRBINŠEK SONJA S.P.                    

• SKUPINA EKSTRA OLJE                     

• SLOCAN D.O.O., LEON DELIKATESA

• SLOMŠKOVA DRUŽBA, D.O.O. SLOMŠKOVA ZALOŽBA IN SLOMŠKOVA KNJIGARNA

• SOROPTIMIST KLUB MARIBOR
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• SPLOŠNA AMBULANTA INA HEGEDIČ 

• STILL MARKT D.O.O. LJUBLJANA

• STUDIO MODERNA D.O.O. TOP SHOP INTERNATIONAL

• TDR TRADING D.O.O.

• TECTUM D.O.O.

• TELEKOM SLOVENIJE D.D.                  

• TERME MARIBOR D.D.                      

• TRGOTUR KADROVSKI INŽENIRING            

• TUŠ MOBIL D.O.O.                        

• TV EXODUS

• UREJEN EKOTOP D.O.O.

• VARNOST MARIBOR D.D.                    

• VOLK DARINKA S.P.

• VRTNARIJA URBANEK

• ZALOŽBA MODRIJAN



NADŠKOFIJA MARIBOR

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE – delno sofinanciral

EVROPSKI SOCIALNI SKLAD – delno sofinanciral

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE RS – delno sofinanciral

MESTNA OBČINA MARIBOR – delno sofinanciral

FUNDACIJA ZA FINANCIRANJE INVALIDSKIN IN HUMANITARNIH ORGANIZACIJ




