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Modri Sirah daje radodarnim tudi takšen nasvet: 
'Moj sin, svoji dobrodelnosti ne dodajaj očitkov,

nobenemu daru žaljivih besed!
Mar rosa ne ublaži pripeke?

Tako je tudi dobra beseda boljša kot darilo!
Mar dobra beseda, glej, ne velja več kakor lepo darilo? 

In oboje se najde pri prijaznem človeku. 
Bedak pa dodaja bridke očitke 

in darilo zavistneža poganja solze v oči'
(Sir 18,15-18). 

Škofijska Karitas je tudi lansko koledarsko leto napolnila s celo goro vsakovrstnih 
daril in darov, človekoljubja in dobrodelnosti, pričujoča knjižica pa naj prinaša in 
razodeva tiste dobre besede, ki veljajo več kakor lepo darilo, in naj med ljudstvo 
narahlo spušča tisto roso, ki blaži sleherno pripeko človeške stiske in tesnobe.

 Škof Dr. Jurij Bizjak

Sklepamo devetindvajseto  leto delovanja Škofijske karitas Koper in mnogi smo v 
tej zgodbi prisotni od samega začetka, mnogi ste se pridružili kasneje, vendar ni 
pomembno kdaj je kdo vstopil, pomembno je, kot bi rekla Mati Terezija, koliko 
ljubezni smo v naše delo vložili. 
Dolgo nas je na naslovnici nagovarjal ‘stari’ Usmiljeni Samarijan in prav letos smo, 
v želji po novih, mlajših sodelavcih, osvežili njegovo podobo. Prilika o Usmiljenem 
Samarijanu (Lk, 10, 25 -37) ostaja ista, Gospodovo naročilo »Pojdi in tudi ti tako 
deljaj« se ne spreminja. Zato vas prosim, da nadaljujemo iz korenin modrosti v moči 
mladosti. 

Trikotnik predstavlja tri stebre Cerkve, lahko tudi vero, upanje, ljubezen …
….razlago prepuščam vam. 

Veliko podatkov je zapisnih v tem zborniku, še več pa jih je v knjigi življenja tebe, 
mene, nas, dragi sodelavci Karitas. 

Hvala Bogu in vsem vam, da smo bili v letu 2018 vredni pustiti pečat ljubezeni do 
bližnjega. 

Ravnateljica Jožica Marija Ličen
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Molitev prostovoljca

Jezus, moj Gospod in moj Bog!
Hvalim te, ker sem ustvarjen/a in živim.

Podaril si mi današnji dan, 
da lahko v njem naredim nekaj dobrega.

Blagoslovi ljudi s katerimi se danes srečujem. 
Napolni me z velikodušnostjo do vseh.

Danes si bom prizadeval/a biti do vseh tak/a, 
da se ne bom počutil/a slabo, 
če mi bodo oni vrnili enako.

Pomagaj mi, da bom hodil/a za teboj, 
da bom resničen/na 

in bom vesel/a življenja.
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PROGRAMI ŠKOFIJSKE KARITAS KOPER IN POROČILO O DELU V 
LETU 2018
Delovanje 

SKRB ZA MREŽO KARITAS
Namen
V središču pedagoškega poslanstva karitas,  ki je animacija celotnega krščanskega 
občestva in vseh ljudi dobre volje, je skrb za mrežo karitas, ki na teritoriju krajevne 
Cerkve uresničuje svoje poslanstvo. Mreža karitas je pomembna, ker preko nje 
dosežemo tiste, ki nas potrebujejo.
Škofijska karitas Koper (v nadaljevanju ŠK) se v skladu z Zakonom o humanitarnih 
organizacijah (Uradni list RS, 98/2003) uvršča v register dejavnosti kot humanitarna 
in neprofitna organizacija in ima status humantirane organizacije v javnem interesu. 
Ta status velja tudi za Dekanijske in Območne karitas. 

Cilj
Zagotavljati pokritost Škofije Koper z organizirano mrežo Župnijskih karitas (v 
nadaljevanju: ŽK), skrbeti za učinkovito delovanje mreže v duhu poslanstva Karitas. 

Komu je program namenjen?
Dekanijskim (v nadaljevanju: DK) in Območnim karitas (v nadaljevanju: OK), ŽK, 
župnijam, župnikom in voditeljem ŽK, DK, OK.

Izvajalec
Škofijska karitas Koper

Vsebina
S podporo zaposlenih in ožjih sodelavcev – prostovoljcev spodbujanje širjenja mreže, 
vzdrževanje stikov z mrežo, obveščanje o dogajanju, dajanje informacij, podpora.

Urnik in kraj izvajanja
Programi se izvajajo čez celo leto na ozemlju Koprske škofije

Kontaktne osebe:
Ravnateljica Jožica Ličen: jozica.licen@rkc.si, zaposleni, člani Tajništva ŠK in voditelji 
odborov. 

Financerji
Lastna sredstva ŠK, FIHO, MJU prostovoljno delo. 

V letu 2018
Na ozemlju, ki ga pokriva Škofijska karitas Koper, je bilo konec lanskega leta 86 ŽK in 
9 Medžupnijskih karitas (v nadaljevanju MŽK), ki združujejo 97 župnij. Formalno je 
ustanovljenih 95 ŽK oz. MŽK, ki pokrivajo 97 od 100 župnij v naši škofiji, kar pomeni, 
da je Karitas prisotna v 97% naših župnij. V posameznih župnijah, kjer ŽK še ni 
formalno ustanovljena, posamezniki, sodelujejo z DK oz. OK; prosilci pomoči pa se 
lahko obrnejo v pristojni Center karitas.
ŽK se združujejo v 3 OK: Tolminska, Goriška in Istrska, ter v 5 DK: Idrija-Cerkno, Ilirska 
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Bistrica, Kraška, Postojnska in Vipavska. 
Po dekanijah je naslednje stanje:
Dekani od 9 župnij 9 ŽK; Kobarid od 3 župnij 3 ŽK; Koper od 10 župnij 9 ŽK; Kraška od 
11 župnij 6 ŽK in 2 MŽK (5 župnij); Idrija – Cerkno od 6 župnij 6 ŽK; Ilirska Bistrica od 
6 župnij 3 ŽK in 1 MŽK (3 župnije); Nova Gorica od 13 župnij 8 ŽK in 2 MŽK (5 župnij); 
Postojna od 10 župnij 6 ŽK in 2 MŽK (4 župnije); Šempeter od 11 župnij 9 ŽK; Tolmin 
od 5 župnij 3 ŽK in 2 MŽK (2 župniji); Vipavska od 16 župnij 14 ŽK in 1 MŽK (2 župniji).
V letu 2018 so, v primerjavi s preteklimi leti, številke ŽK drugačne, predvsem 
zaradi združevanja župnij; vendar pokritost celotne škofije Koper s Karitas ostaja 
nespremenjena. 
V podporo prostovoljcem in za dela, ki jih je nemogoče opraviti s prostovoljnim delom 
so bili konec leta 2018 v ŠK zaposleni: 
• Jasmina Krašna, poslovna sekretarka
• Ljudmila Čibej Boltar, računovodkinja
• Franica Grmek, socialna delavka
• Marjana Plesničar Jezeršek, koordinatorka prostovoljcev 
• Tatjana Rupnik, voditeljica programa Popoldan na cesti
• Mihaela Kukolj, strokovna delavka v programu PNC za polovični delovni čas
• Darja Zver, voditeljica Dnevnega centra za brezdomce Bertokih
• Franc Valentin, laični terapevt v Dnevnem centru za brezdomce v Bertokih
• Lucija Božič, voditeljica zavetišča za brezdomce Malorca v Ajdovščini
• Tadeja Marsek, laična delavka v Malorci za polovični delovni čas 
• V PNC je bila preko javnih del v letu 2018 zaposlena Magda Ambrožič, v letu 2019 

pa Nadja Nusdorfer
• V Malorci je preko javnih del v letu 2019 zaposlena Anja Marc. 
Ravnateljica Jožica Marija Ličen je prostovoljka. 
Zavod Karitas Samarijan, katerega ustanoviteljica je ŠK, vodi direktorica Milena 
Brumat, poleg nje je zaposlenih še 6 strokovnih delavk: Davorina Petrinja (začasno jo 
nadomešča Milena Finc), Maša Ferjančič, Silva Črnigoj, Tanja Žorž, Klementina Bajec 
in Dragica Pavšič Gerenčer ter dva laična terapevta: Tomislav Pevec in Marjan Drčar. 
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SPODBUJANJE PROSTOVOLJSTVA IN SKRB ZA PROSTOVOLJCE
Karitas je tretji steber pastoralnega poslanstva Cerkve. Kristjani s karitativnim 
delovanjem to poslanstvo uresničujejo tudi z organiziranim delovanjem znotraj 
Karitas. Ker je Karitas prostovoljska organizacija, ki deluje z minimalnim številom 
zaposlenih sodelavcev so prostovoljni sodelavci »hrbtenica« Karitas.
Cilj
Širiti mrežo prostovoljcev. Pridobivati prostovoljce s »specifičnim« znanjem. Širiti 
prostovoljstvo med mladimi. Skrbeti za strokovno in duhovno oblikovanje prostovoljcev.

Komu je program namenjen?
Obstoječi prostovoljni sodelavci karitas, ljudje dobre volje, strokovnjaki s socialnega, 
zdravstvenega, pedagoškega,.. področja, mladi.

Izvajalec:
Škofijska karitas Koper, Popoldne na Cesti

Vsebina
Skrb za spodbujanje prostovoljstva, oblikovanje prostovoljcev, predavanja in duhovne 
vaje za prostovoljce, podpora pri delovanju skupin in odborov, dejavnosti za krepitev 
pripadnosti karitas (druženja, ipd.),…

Urnik in kraj izvajanja
Programi se izvajajo čez celo leto na ozemlju Koprske škofije

Kontaktne osebe v 2018
Ravnateljica jozica.licen@rkc.si in koordinatorja prostovoljcev marjana.plesnicar@
gmail.com ter za Mlado karitas Tatjana Rupnik: pnc.karitas@gmail.com  

Financerji: Lastna sredstva ŠK, MJU, FIHO
V letu 2018:
Je v ŠK delovalo 1.222 prostovoljcev. Rednim prostovoljcem se pridružuje tudi 1.335 
občasnih prostovoljcev, ki se običajno ne udeležujejo sej ŽK-MŽK z veseljem pa 
sodelujejo v posameznih akcijah in projektih. 

Člani ŽK  po
OK in DK

stalni
prostovoljci

Občasni
prostovoljci

ure prost.
dela

Goriška OK 240 182 27.275

DK Idrija in Cerkno 127 98 5.082

DK Ilirska Bistrica 60 238 5.110

Istrska OK 182 161 15.393

Kraška DK 144 60 2.424

Postojnska DK 116 46 23.584

Tolminska OK 114 69 10.279

Vipavska DK 239 481 29.949

Skupna vsota 1.222 1.335 119.096
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Število prostovoljnih ur 

Redni in občasni prostovoljci člani ŽK-DK-OK so opravili 119.096 ur letno (leto prej 
116.456 ur). Tem lahko dodamo še 6.445 ur, ki so jih opravili odrasli in mladi prostovoljci 
na Popoldne na Cesti in v drugih programih pridemo na skupnih 125.541 ur. Po Zakon 
o prostovoljskem delu bi bil čas prostovoljnega dela tako vreden 1.192.488 Eur.

starostna struktura
prostovoljcev

mlajši 
od 18 let

od
18 do 29 let

od
30 do 59 let

 
nad 60 let

Goriško območje  3 12 86 256

Idrija in Cerkno 58 8 76 83

Ilirsko bistriško območje 49 28 91 130

Istrsko območje 25 16 106 180

Kras 0 0 62 142

Postojnsko območje 3 8 53 98

Tolminsko območje 14 5 63 101

Vipavsko območje 144 42 259 228

Skupna vsota 296 119 796 1.218
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Starostna struktura prostovoljcev 

Poleg vsebin v Tednu karitas so OK, DK, ŽK organizirale predavanja za širšo javnost. 

Romarski dan Vsako leto prva sobota v juniju, vsako leto druga dekanija…to je 
romarski dan sodelavcev Karitas od leta 1996 dalje. Junija 2018 smo bili gostje Kraške 
dekanijske karitas. 
Lepo smo bili sprejeti v Klancu pri Kozini, kjer je pravi biser cerkev Svetega Petra, ki 
ima zanimivo zgodovino, obiskali smo lepo obnovljen dom duhovnosti, ki se je prav 
za ta namen ozaljšal s slikami Umetnikov za karitas, da ne govorimo o stoletni lipi, ki 
je kljubovala mnogim dogodkom na tem področju. Sveto mašo je ob somaševanju 
duhovnikov daroval vikar za pastoralo gospod Ervin Mozetič, področje, ki je letos 
združilo veliko majhnih župnij pa župnik Niko Čuk. Čudovito petje slepe mladenke 
je navdušilo vse zbrane, ob koncu pa Brkinska godba. Veliko smo si povedali, veliko 
doživeli in skupaj ugotovili, da je še veliko čudovitih krajev, ki jih ne poznamo. Hvala 
sodelavke in sodelavci Kraške karitas…super ste!
Romanja Karitas v rojstni kraj Matere Terezije: Zadnji teden v avgustu je za sodelavce 
karitas in njihove najbližje že trinajst let zapored namenjen obisku pomembnih 
Evropskih mest in romarskih središč. Obiskali smo več kot 20 držav, pa Rim, Lurd, 
Fatimo, Assisi in številne kraje, ki so na nas pustili milostni pečat. Glede na to, da je že 
vseskozi naša vzornica in učiteljica Mati Terezija smo sprejeli odločitev, da obiščemo 
Skopje.
Zbralo se nas je za dva avtobusa, podroben opis poti in pomembnih krajev in dogodkov 
je vsak romar dobil v zajetni mapi, ki mu je podrobno prikazala pot in zgodovino teh 
krajev. Druga mapa je bil duhovni zvezek z naslovom Po sledeh Matere Terezije, ki je 
vsakemu omogočil doživeto bogoslužje. Trije duhovniki: Slavko Rebec, Niko Štrancar 
in Cvetko Valič so na poti in v krajih postankov poskrbeli za romarsko vzdušje. Svoje so 
dodali tudi duhovniki v cerkvah, ki smo jih obiskali.
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V Nišu nas je pozdravil domači župnik Marko Trošt, sicer naše gore list. Največje 
presenečenje je bilo za mnoge vstop v cerkev, v kateri je podoba Povišanja svetega 
Križa delo patra Rupnika. Spanje v prijaznem hotelu, naslednje jutro pa ogled 
znamenitosti, še posebej znane Ćelekule z vgrajenimi glavami padlih srbskih vojakov 
v bitki s Turki.
Po 220 km vožnje smo prispeli v Skopje, kjer nas je najprej na pročelju železniške 
postaje pozdravila ura, ki se je leta 1963 ustavila ob potresu. Zanimivo mesto, ki 
na mnogih krajih izgublja pridih orienta in postaja podobno drugim evropskim 
mestom. Želja Makedoncev po ohranjanju zgodovine je verjetno botrovala neštetim 
spomenikom, ki so posejani tako na gosto, da si težko zapomniš vsakega zase. Slišali 
smo tudi kar nekaj osebne zgodovine udeležencev romanja, ki so bili v Skopju pri 
vojakih. In prav v cerkvi Presvetega srca Jezusovega, kjer je Slavko v času vojaščine 
molil, smo imeli sveto mašo. Še večerni pozdrav spomeniku Matere Terezije in 
spanje, kajti naslednji dan nas je v vsej svoji lepoti, po skoraj 200 km vožnje pričakalo 
Ohridsko jezero. V cerkvi Sv. Cirila in Metoda smo se s pesmijo poklonili slovanskima 
zavetnikoma, pa še obisk Sv. Nauma, ki je s samostanom biser v seznamu Unesca. 
Naše zadnje jutro na romanju smo obiskali muzej in kapelo Matere Terezije, kjer smo 
imeli tudi zaključno bogoslužje. Morda je bila sveta maša, lepo oblikovana kapela, 
prijazen pozdrav direktorice Muzeja Matere Terezije ali številni spominki s podobo 
male svetnice, vsekakor pa dragocena skupina sodelavk in sodelavcev Karitas vzrok, 
da smo si bili enotni, da je bil to višek našega romanja.
Duhovne obnove so bile po ustaljenem načinu, in sicer v kapucinskem samostanu v 
Vipavskem Križu, postno je vodil gospod škof Metod Pirih, adventno pa predsednik 
Karitas Vipavske dekanije Tomaž Kodrič. Vsake se je udeležilo okrog 100 sodelavcev. 
Zanimivo je, da iz nekaterih ŽK prihaja celotna ekipa sodelavk, kar kaže na povezano 
skupnost iz nekaterih pa samo predstavniki. Je pa to druženje dragoceno, saj izmenjava 
ne temelji toliko na delovanju, kot na duhovni vsebini našega odnosa do ljudi v stiski.  
Poleg te so podobne duhovne obnove pripravili tudi v DK Ilirska Bistrica in Istrski OK. 
Karitas je pomagala pri izpeljavi dveh duhovnih obnov slepih in slabovidnih in srečanja 
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KBBI ter Križevega pota na Sveto Goro. 
Srečanja Karitas z duhovno, oblikovalno in delovno vsebino so bila tudi po OK, DK, ŽK:
Srečanja po
DK-OK, ŽK-MŽK

DK-
OK

ŽK-
MŽK

Povpr.štev
srečanj ŽK

Goriško območje  24 154 8,1

Idrija in Cerkno 8 44 4,9

Ilirsko bistriško območje 4 9 4,5

Istrsko območje 4 115 6,8

Kras 6 21 3,0

Postojnsko območje 6 81 10,1

Tolminsko območje 10 35 5,8

Vipavsko območje 10 78 4,3

Skupna vsota 72 537 6,2

Nekateri voditelji ŽK, DK, OK so tudi člani ŽPS in DPS, tako, da se večkrat letno, odvisno 
od posamezne župnije oz. dekanije, srečujejo tudi na teh srečanjih, kjer predstavijo 
širši skupini delovanje krajevne Karitas in dobijo tudi mnenje ostalih članov ŽPS in 
DPS. 

Gradivo na mesečnih srečanjih DK ŽK Skupaj
Priročnik za oblikovanje 
sodelavcev ŽK 2 10 12

Žarek dobrote 5 52 57

Sveto pismo 6 37 43

Priročnik za ŽK 0 11 11

Gradivo pripravimo sami 6 39 45

Župnik 8 58 66
Glasila škofijskih karitas 2 12 14

Duhovno vsebino na srečanjih OK, DK pripravi navadno predsednik OK, DK, ponekod 
temu dodajo svoja razmišljanja še sodelavci iz ŽK po vnaprej pripravljenem programu. 
Pregled dela in načrte za naprej ter informacije o pobudah in načrtih SK in ŠK poda 
voditelj OK, DK. Te vsebine se kasneje po voditeljih ŽK prenesejo v posamezne ŽK. 
Srečanje ožjih sodelavcev Karitas v Sloveniji je 16.5.2018 tokrat organizirala naša 
ŠK, pod naslovom: »Vi ste sol zemlje.« Dan smo začeli s sveto mašo v Koprski stolnici, 
ob somaševanju duhovnikov jo je vodil škof Jurij. Na Škofijskem dvorišču so vse 
pogostili sodelavci Istrske OK, sledila je vožnja iz Kopra z dvema ladjama ob naši 
obali s postankom in molitvijo v Izoli. Na obeh ladjah je bilo veliko druženja, petja, 
ribji piknik. Vrečko soli in spominsko vizitko s sliko Solin, domačega slikarja Vojka 
Gašperuta so prisotni dobili v spomin na skupno druženje.
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TAJNIŠTVO ŠKOFIJSKE KARITAS KOPER

Dne 10.1.2018 je Koprski škof msgr. dr. Jurij Bizjak, kot predsednik Škofijske karitas 
Koper imenoval Jožico Ličen, za dobo pet let za ravnateljico Škofijske Karitas Koper, 
16. marca 2018 pa člane Tajništva Škofijske karitas Koper, prav tako za dobo pet let.
Tajništvo Škofijske karitas (v nadaljevanju TŠK) je telo, ki v skladu s statutom ŠK, 
daje pobude, izpeljuje akcije, povezuje in spodbuja delo odborov, pripravlja gradivo, 
obvešča,… Člani tajništva so: Jožica Ličen, ravnateljica ŠK, Tatjana Rupnik, namestnica 
ravnateljice, Milena Brumat, predstavnica Zavoda karitas Samarijan, Ljuba Soban, 
sovoditeljica Odbora za materialno pomoč in članica Sveta SK, Marija Puc, voditeljica 
Odbora za ostarele, bolne in drugače prikrajšane, Renata Vončina, sovoditeljica 
Odbora za materialno pomoč in voditeljica Goriške območne karitas, Darja Leban 
Obid, voditeljica Tolminske območne karitas, Pavla Brec, voditeljica Istrske območne 
karitas, Franc Valentin, predstavnik zaposlenih ŠK Koper in Slavko Rebec, generalni 
vikar koprske škofije in predstavnik Strokovnega sveta ŠK. Srečujemo se v sejni sobi 
Karitas v Ajdovščini. 

Tekoče delo TŠK
V začetku leta 2018 je bila primopredaja med dosedanjim v.d. ravnateljem ŠK msgr. 
Slavkom Rebcem in na novo imenovano ravnateljico Jožico Ličen. Glede na skupno 
delo v preteklosti in dobro sodelovanje to ni vplivalo na nemoten potek dela. 
Člani TŠK smo imeli lani 4 seje, na katerih smo obravnavali tekočo problematiko in 
načrtovali delo. Podrobnosti dela TŠK so v zapisnikih, ki jih prejmejo člani TŠK ter 
voditelji in predsedniki OK, DK, o sklepih so obveščeni tudi zaposleni in drugi sodelavci, 
ki so vpeti v delo in načrtovanje. 
Uresničevanje Strateškega načrta je bilo vključeno v redne dejavnosti TŠK. 
V zadnjih letih se je delo Tajništva ŠK spremenilo, če se je bilo pred leti potrebno za 
vsak točko srečati in se pogovarjati, se je z razvojem elektronskih povezav tudi delo 
Tajništva preoblikovalo. Ob marsikateri problematiki med člani in tudi širše zaokroži 
pobuda, predlog in kaj kmalu se izoblikuje skupen pogled na določeno temo. In takih 
mnenj, vprašanj in pogledov je bilo v letu 2018 več kot 50. 
Pomembne točke:
• molitev in duhovna misel 
• informiranje o sklepih in programih Slovenske karitas
• poslovanje in finančno stanje
• Pravilniki, s posebnim poudarkom na Pravilniku o letovanju in pripravi novega 

Pravilnika za sistemizaciji delovnih mest v ŠK
• Programi: Brezdomci, Popoldan na cesti..
• Odbor za materialno pomoč, hrana EU in spremljanje prejemnikov pomoči
• Odbor za starejše in iskanje prioritet pri delu s starejšimi, bolnimi in invalidi
• Letovanje, Soča, tabori 
• Zavod karitas Samarijan
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• Romanja, duhovne obnove, Teden karitas
• Kadrovske zadeve in odnosi
• Izzivi in načrtovanje, koledar. 
Člani TŠK so z vso resnostjo zastavili svoje delo, še posebej je potrebno izpostaviti 
prizadevanja za delovanje Odbora za starejše, bolne in drugače preizkušene, medtem, 
ko je delo Odbora za materialno pomoč teklo po ustaljenem načrtu. 
Dne, 16.3.2018 se je sestal Nadzorni odbor, katerega člani so: gospod Cvetko Valič, 
gospod Tihomir Busija in gospod Nikolaj Ličen. Kot generalni vikar predstavlja koprsko 
škofijo gospod Slavko Rebec. NO je pregledal zaključni račun. Glede na to, da je NO 
zavzel določena stališča in tudi podal smernice je med letom teklo obveščanje in 
reševanje tekočih zadev. 
Dne 26.4.2018 se je sestal Kolegij zaposlenih in obravnaval tekočo problematiko, 
predvsem izvedbo letovanj, evidenca delovnih ur in prisotnost ter obveščanje 
o odsotnosti, plan koriščenja dopustov. Glede na to, da se delo po posameznih 
programih bistveno razlikuje je nadalje tekla komunikacija med ravnateljico in 
zaposlenim v določenem programu. 

OZAVEŠČANJE
Namen
Poslanstvo Karitas je opozarjanje na stiske in s tem senzibilizacija vseh ljudi dobre 
volje, da se zavedo tako stisk v svoji okolici, kot tistih, oddaljenih (geografsko in 
miselno) ter nanje odgovorijo. Tako karitas širi »civilizacijo ljubezni« 

Cilj 
Biti v Cerkvi in družbi oznanjevalec ljubezni do bližnjega in glas ljudi v stiski. Budno 
spremljati pojave, ki povzročajo ali večajo človeško stisko, prepoznati vzroke zanje 
in iskati poti k njihovem zmanjšanju ali odpravi. Obenem opozarjati na določeno 
problematiko ter tako vplivata na zmanjševanje stisk. 

Komu je program namenjen?
Posredno družbeni in cerkveni javnosti, pomoči potrebnim in darovalcem, sodelavcem 
znotraj mreže karitas, neposredno pa medijem, da o problematiki poročajo in 
ozaveščajo javnost. 

Izvajalec
Škofijska karitas Koper 

Vsebina
Ozaveščanje posameznikov in družbe se v zadnjih letih zelo spreminja, saj je papir 
nadomestil splet. V ta namen smo osvežili spletno stran ŠK, ki pa kliče po celotni 
prenovi. Zelo aktivni smo na FB strani Škofijske karitas, na katerih širimo novico 
o dejavnostih celotne mreže Karitas, predvsem pa napovedujemo dogodke in 
opozarjamo na problematiko. Kljub temu pa še vedno skrbimo za: 
• Tiskanje plakatov, zgibank in brošur, ki strani opozarjajo na stiske in ponujajo 

pomoč;
• priprava sporočil medijem, da se o določeni problematiki poroča in razmišlja;
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• sodelovanje v informativnih in tematskih oddajah v pisnih in vizualnih javnih 
medijih;

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

• sodelovanje v različnih skupinah in komisijah ter na okroglih mizah in predavanjih;
• na župnijskem in dekanijskem nivoju preko spletnih strani in župnijskih oznanil  

ozaveščanje o stiskah ljudi in vabilo k pomoči ;

Urnik in kraj izvajanja
Skozi vse leto, še posebej ob posameznih akcijah in dogodkih.  

Kontaktne osebe
Ravnateljica jozica.licen@rkc.si, poslovna sekretarka jasmina.karitas@gmail.com in 
koordinatorka prostovoljcev marjana.plesnicar@gmail.com 

Financerji
Lastna sredstva ŠK, FIHO, predvsem pa prostovoljno delo.

V letu 2018:
Na ravni ŠK so bili posredovani 4 zapisniki TŠK, gradiva in zapisnik Sveta in Strokovnega 
sveta Slovenske karitas in delujočih skupin ter odborov. Vse bolj se poslužujemo 
elektronskih medijev tako znotraj Karitas, kot tudi z novinarji v lokalnem okolju. V 
vseh številkah Žarek dobrote smo redno izrabljali prostor, ki ga imamo na razpolago 
za predstavitev naših vsebin, objavili smo 40 člankov in več kot 50 fotografij, 
mesečno smo objavili koledar dogodkov. V časopisih je bilo objavljenih 38 člankov, 
na radio in TV smo bili povabljeni 20 krat. Nekatera obvestila so bila posredovana 
preko spletne strani ŠK http://karitas-kp.rkc.si/. Poslanih je bilo 13 obvestil preko 
tiskovnega predstavnika škofije in Tiskovnega urada SŠK. Škofijska karitas je bila v 
različnih medijih (domačih in tujih) 95 krat. Večina pogovor se je nanašalo na kolonijo 
in razstave Umetniki za karitas, kjer smo imeli možnost opozarjati na različne stiske, 
sledili so otroci, brezdomci, družine in programi Zavoda karitas Samarijan. Trikrat smo 
naprosili župnike, da so v Oznanilih objavili pomembne dogodke karitas. Skupaj s 
Slovensko karitas smo pripravili v Petrovem domu v Šempetru okroglo mizo na temo 
»Kaj je dom«. 
Sodelavci  ŽK, DK, OK so svoje delo predstavili:

Mediji DK ŽK Skupaj

časopis 38 37 75

radio 26 7 33

TV 17 17 34

župnijska oznanila 39 458 497

internet 79 134 213

stojnica 3 71 74

Skupaj 202 724 926
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TEDEN KARITAS
Namen
Predstaviti Karitas širši javnosti s poudarkom na aktualni temi, ki je  poudarjena v  
Cerkveni in  socialni sferi države in EU. Spodbujati obče človeško čutenje in krščansko 
dobrodelnost, ki ima izvir v evangeliju.

Cilj
Graditi »prepoznavnost Karitas«. Predstaviti poslanstvo in delo Karitas različnim 
skupinam, predvsem mladim ter  s tem krepiti tretji temelj pastoralnega poslanstva 
Cerkve. Obenem pa tudi navdušiti nove prostovoljce in darovalce. 

Komu je program namenjen
Sodelavcem Karitas, Cerkvenemu občestvu in širši javnosti. 

Izvajalec
Škofijska karitas v sodelovanju s SK in sodelavci ŽK, OK, DK 

Vsebina 
• priprava na Teden karitas z udeležbo na seminarju Slovenske karitas
• priprava v skladu z navodili v Žarku dobrote in priročnikom za oblikovanje 

bogoslužja
• Osrednja prireditev Škofijske karitas z odprtjem razstave Umetniki za karitas
•  Različni dogodki na lokalnem nivoju, ki imajo sporočilno vsebino o stiskah v okolju 

in povabilo k pomoči (okrogla miza, predavanje, tržnica, dobrodelni koncert, 
srečelov, zbiranje pomoči…)

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

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

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

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

Urnik in kraj izvajanja
• Seminar za sodelavce karitas na Mirenskem gradu v oktobru ter teden med 

nedeljo Kristusa Kralja in prvo adventno nedeljo, 

Kontaktne osebe
Ravnateljica  jozica.licen@rkc.si v sodelovanju z voditelji programov v ŠK ter OK, DK 
in organizatorji dogodkov.

Financerji
Seminar na Mirenskem gradu iz sredstev SK in ŠK.
 Organizacija in izpeljava dogodkov se opravi prostovoljno, za prireditve se išče vire pri 
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lokalni skupnosti oz. prostovoljni prispevki udeležencev.
Utrinek:  Od začetka obhajanja Tedna karitas je bila na Dvorcu Zemono pri Vipavi svečana 
akademija in odprtje razstave Umetniki za karitas. Boglonaj Tomažu in vsem sodelavcem. Lani 
je bil datum že določen, vendar so prav ta dan imeli goste iz tujine….. in istočasno je prišla 
ponudba Univerze iz Nove Gorice, da so zainteresirani, da bi pri njih imeli razstavo Umetniki za 
karitas. Težko je spremeniti ustaljene navade, toda izziv se je obrestoval. V čudovitem dvorcu 
Lanthieri je svečana akademija lepo izzvenela, pa tudi postavitev razstave je bila enkratna in 
kar je največ vredno, lahko smo ostali polne tri tedne. Ja, človek obrača, Bog obrne.
Teden Karitas 2018: Od 26.11. – 2.12. z geslom: Mladost iz korenin modrosti. Na to 
temo je bil na Mirenskem gradu seminar, ki se ga je udeležilo skoraj 100 sodelavcev 
iz naše ŠK.
V naši ŠK je že tradicionalno kot uvod v Teden karitas svečana akademija. Ta je bila 16.11. 
, tokrat prvič, v Dvorcu Lanthieri v Vipavi, kjer so kulturni program oblikovale pevke 
skupine Segno iz Vipave, odprli smo razstavo likovnih del 24. mednarodne likovne 
kolonije Umetniki za karitas. Prisotne sta nagovorila naš škof dr. Jurij Bizjak in gostitelj, 
rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Danilo Zavrtanik, ki je izrazil pripravljenost, da 
se v bodoče svečana akademija in razstava dogaja v Dvorcu Lanthieri.
28.11. je bilo romanje na Ponikvo, v OK, DK so organizirali avtobuse. Po sveti maši je 
bila pogostitev za vse sodelavce Karitas v Celju, ŠK Kp je prispevala vino in sokove. Iz 
naše ŠK se je romanja udeležilo več kot 400 sodelavcev karitas. Tudi letos so bile na 
odru Klica dobrote in v studiu TV Slo slike Umetniki za karitas. Postavitev in kasneje 
zaključek razstave terja veliko prostovoljnega dela, toda stalna ekipa sodelujočih pri 
Umetnikih za karitas je to vrhunsko izpeljala…in kar nekaj slik je dobilo lastnika. 
29.11. je bil v večini Centrov karitas  Dan odprtih vrat, s povabilom veroučnim 
skupinam in drugim zainteresiranim, da se seznanijo z delom Karitas. Ponekod so 
zbirali tudi hrano in kmečke pridelke. 
2.12. je bila na Nedeljo karitas pri svetih mašah nabirka za Karitas, ki se v celoti nakaže 
na škofijo in od zbranega  prejmejo 1/3 OK, DK in 2/3 ŠK. 
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SKUPAJ ZA ODGOVOREN ODNOS DO PITJA ALKOHOLA - PROJEKT 
SOPA

Namen
V okviru obstoječih programov Karitas smo se v letu 2018 vključili v projekt SOPA  
z namenom, da na svojem področju uvajamo odgovoren odnos do pitja alkohola. 
Prevzeli smo obsežen program projekta. Škofijska karitas Koper se v tem projektu 
povezuje z organizacijami  iz Občine Nova Gorica, Ajdovščina, Koper in Idrija. Zavedamo 
se problematike in tega, da je sistematični pristop edini način, da jo zmanjšamo -  v 
osebnem, družinskem in družbenem pomenu.

Cilj
Naša dejavnost bo tako  na področju prepoznavanja in naslavljanja alkoholne 
problematike v projektu v Ukrepu 3 skupaj z nekaterimi nevladnimi organizacijami, ki 
so prav tako vključene vsaka na svojem področju in se bomo med seboj v posameznih 
aktivnostih povezali s ciljem,  izdelati  zdrav projekt načina življenja.
Največji uspeh bo, da bo kdo ohranil službo, družino, najprej pa zdravje.  

Komu je program namenjen?
V naših preventivnih programih so preko usmerjanja vključeni starejši, družine, 
posamezniki, mladi. Prostovoljci so v dobrem stiku z vsemi in ob tem zaznavajo 
ranljivo problematiko.

Izvajalec
Škofijska karitas, ŽK, ki delujejo v Občinah Nova Gorica, Ajdovščina, Koper in Idrija.

Vsebina
Ukrep se nanaša na pristop, ki bo potekal v okolju izvajalcev, ki delujejo na področjih 
dobrodelnih organizacij, verskih skupnosti in organizacij s splošno koristnim 
namenom na področjih gibalno oviranih, na področjih duševnega zdravja, socialnega 
varstva, slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih ter na področjih kulture, športa in 
brezposelnosti.
Izvajali bomo aktivnosti po pogodbi, skrbeli za povezovanje, mreženje na lokalni 
ravni v okviru celotne škofije ter se povezovali še na širši, regionalni in nacionalni 
ravni. Pripravljene so zgibanke, ki bodo v Centrih karitas in posredno tudi v javnosti 
opozarjale na problematiko prekomernega pitja alkohola.

Urnik in kraj izvajanja
V našem delu bomo v ŽK izvajali aktivnosti po pogodbi. Pilotni projekt poteka od 
oktobra 2018 do sredine leta 2020.

Kontaktne osebe
Jožica Ličen, ravnateljica ŠK in izbrani sodelavci v projektu: Renata Vončina, Tea Leban, 
Pavla Brec.

Financerji
Projekt sofinancirata EU iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.
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DOM KARITAS V SOČI
Dom stoji v središču vasi Soča, tik ob cerkvi sv. Jožefa, biseru arhitekture s čudovitimi 
poslikavami Toneta Kralja in tik ob smaragdni reki Soči. Obdaja ga bogata kulturna in 
zgodovinska dediščina, prečudovita narava z veličastnimi gorami ter neprecenljiv mir 
in melodija reke Soče. Na voljo je vsem, ki imajo radi naravo, mir in vsem, ki znajo 
sobivati ter deliti. 

Komu je namenjen?
Dom nudi bivanje tako karitatitvnim programom Škofijske karitas Koper, pastoralnim 
programom kot tudi vsem, ki želijo svoj prosti čas preživeti bližje Bogu in naravi.

Izvajalec
Škofijska karitas Koper

Cilj
Temeljni cilj, ki ga zasledujemo in ga vsako leto posebej želimo uresničiti je socialno 
izključenim ali ogroženim udeležencem omogočiti večdnevno bivanje ob prisotnosti 
strokovnih sodelavcev, ki nudijo kakršno koli obliko podpore. Letovanja so namenjena 
otrokom in mladostnikom, socialno ogroženim družinam, starejšim sodelavcem 
Karitas in medgeneracijskim skupinam. Naš cilj je, da vsak udeleženec spozna in 
občuti, da je sprejet in spoštovan v svojem bistvu ter da ima podporo in prijatelje.

Vsebina
V pritličju doma se nahaja kuhinja, ki je dovolj velika, da z lahkoto poskrbi za 50 ljudi, 
jedilnica, družabni prostor ter sanitarije. V prvem nadstropju se nahaja 5 sob (soba 1 
za 10 oseb, soba 2 za 6 oseb, soba 3 za 10 oseb, soba 4 za 4 osebe in soba 5 za 2 osebi), 
ki skupaj nudijo 32 ležišč, vsaka soba ima svojo kopalnico. V drugem nadstropju se 
nahaja soba, ki je namenjena skupnim ležiščem (cca 15 ležišč), soba 6 za 3 osebe 
in soba 7 za 2 osebi s kopalnico ter  skupna tuša in umivalnica z WC-ji. V toplejših 
mesecih je možno izvajanje programa tudi na pokriti terasi ali na travniku za Domom. 
Dom je odlično izhodišče za obisk tako najvišjih vrhov kot tudi malce nižjih, za 
kolesarske podvige, adrenalinske trenutke ter vodne radosti, ki jih nudi reka Soča. Že 
sama narava pa je poskrbela tudi za tiste “mirnejše”, saj imajo možnost občudovati 
prelepo naravo, ki obdaja Dom, pa tudi možnost občudovati smaragdno barvo reke 
Soče ter njeno potovanje skozi dolino. Lepote in bisere se lahko odkriva v dolini Trente 
in Lepene. Nenazadnje ima vsak možnost spoznati ali ponovno doživeti veličino gora, 
modrino neba, lepoto in moč narave ter muhasto vreme.
Programi v Domu potekajo predvsem v poletnem času (junij, julij) in trajajo en teden 
ali pa ob vikendih. V preostalih mesecih, ko Škofijska karitas Koper ne izvaja svojih 
programov je Dom na voljo ostalim zainteresiranim skupinam. Vsaka skupina sama 
pripravi program, poskrbi za nabavo in pripravo hrane ter zadnji dan letovanja Dom 
očisti. Prav tako je vsaka skupina dolžna spoštovati in upoštevati Hišni red, Pravila 
letovanja in požarni red, spoštljivo pa se mora obnašati tudi do bližnjega pokopališča.
Pri rezervaciji termina v Domu imajo prednost skupine, ki delujejo znotraj Škofijske 
karitas Koper, sicer pa se termini za »zunanje goste« polnijo glede na datum prijav. 
Za bivanje v Domu se prispeva prispevek. Višino prispevka za skupine, ki letujejo 
v okviru organizacije Škofijske karitas Koper in željeno višino prispevka, ki ga kot 
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vzdrževalnino Doma poravnajo »zunanji gostje« določi v skladu s Pravilnikom o 
letovanjih Tajništvo Škofijske karitas Koper. O višini in načinu poravnave, kontaktna 
oseba na Škofijski karitas Koper, seznani vse udeležence oziroma vse zainteresirane.

Urnik in kraj izvajanja
Izvajanje programov je možno skozi celo leto.
Naslov: Dom karitas Soča, Soča 25, 5232 Soča

Kontaktne osebe
Za informacije in rezervacije le po mailu: jasmina.karitas@gmail.com
Za Dom, skrbita dolgoletna prostovoljca, Erika in Božidar Kavčič. Za ključ in dokončne 
dogovore o prihodu in odhodu sta na voljo na tel.št. Erika: 041 296 090; Darko: 031 
568 142

Financerji
Programe financirajo izvajalci sami, vzdrževanje Doma pa se pokriva iz prispevkov 
uporabnikov in iz lastnih sredstev Škofijske karitas Koper.
Utrinek: V letu 2018 smo zaposleni s pomočjo Erike in Darka ter ostalih prostovoljcev 
namestili 39 ležišč ter poskrbeli za čiščenje prevlek za vsa ležišča, dostavili delujoč 
pralni stroj, nabavili nekaj novih kuhinjskih pripomočkov, poskrbeli za generalno 
čiščenje doma in razna manjša popravila (tudi izdelava lestve), pred začetkom letovanj 
je bil pokošen travnik in očiščena okolica Doma, nameščeni so bili gasilni aparati in 
pripadajoča opozorila.  Prav tako so vsi prostori v Domu dobili nove oznake in navodilo 
(visi na notranji strani vrat), kako se skrbi za red in čistočo posameznega prostora. Ni 
kaj, sedaj se ne more nihče več izgubiti, niti pozabiti počistiti za seboj. Da pa ne bi kdo 
pozabil kako se je potrebno obnašati, smo ob vhodu postavili oglasno desko, na kateri 
visi Hišni red, Pravila letovanja ter kontaktne številke za nujne primere.
Vsa opravljena dela še dodatno potrjujejo star pregovor: »V slogi je moč«, zato HVALA 
Eriki in Božidarju ter ostalim prostovoljcem, ki vedno priskočijo na pomoč.
V letu 2018 je bilo v Domu 21 terminov, in sicer:

ZAP. 
ŠT. IME SKUPINE TERMIN 

BIVANJA

ŠTEVILO
OTROK, 
MLADINE

ŠTEVILO 
NOČITEV 
OTROCI,
MLADINA

ŠTEVILO
ODRASLI,
SPREM-
LJEVALCI

ŠTEVILO
NOČITEV
ODRASLI,
SPREM-
LJEVALCI

1. Skavti Bovec; Četa 1 17.2. do 
18.2. 12 12 3 3

2. Skavti Bovec; Volčiči 17.3. do 
18.3. 8 8 4 4

3. Družina 27.4. do 2.5. / / 3 15

4. Popotniška študijska 
skupina iz Freisiga

12.5. do 
13.5. / / 26 26

5. zakonca 18.6. do 
21.6. / / 2 6

6.
Program: Popoldan 
na cest;, vodila 
Tatjana Rupnik

25.6. do 1.7. 33 198 17 102
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7. 

Program: Starejši 
sodelavci karitas in 
Medgeneracijska 
skupina; vodili 
Jasmina Krašna in 
Jerneja Božič

1.7. do 8.7. 10 30 23 96

8. 

Program: Otroci iz 
Istrske območne 
karitas in Posvojitve 
na daljavo; vodila 
Tatjana Rupnik

8.7. do 14.7. 24 144 12 72

9. 
Program: Socialno 
ogrožene družine; 
vodila Franica Grmek

14.7. do 
20.7. 6 36 12 72

10. Pevci in organisti 
Sončna pesem

23.7. do 
27.7. / / 21 84

11. Vera in luč 29.7. do 4.8. 5 30 37 222
12. PIF CAMP 5.8. do 12.8. / / 29 211

13. Pesem tisočerih 
zvonov

14.8. do 
19.8. 9 32 27 83

14. ŠD Nova Gorica, 
Sekcija karate

19.8. do 
24.8. 5 25 3 15

15. Slovenski skavti
25.8. 
(dnevno 
bivanje)

/ / / /

16. družina 8.9. do 9.9. / / 2 2

17. družina 14.9. do 
16.9. 4 8 2 8

18. družina 22.9. do 
24.9. / / 2 4

19. družine z otroki 31.8. do 2.9. 12 24 13 26

20. Skavti Bovec; Steg 1
6.10 
(dnevno 
bivanje)

/ / / /

21. družina 12.10. do 
15.10. / / 3 8

SKUPAJ 128 547 242 1059
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Javni socialnovarstveni program za otroke in mladostnike
»POPOLDAN NA CESTI“

Namen
Namenjen je kratkotrajni dnevni obravnavi otrok in mladih, ki izhajajo iz socialno in 
ekonomsko ogroženih družin ter potrebujejo posebno varstvo in skrb. V program so 
vključeni tisti otroci in mladi, pri katerih so prisotne vedenjske težave, učne težave, 
psihosocialne težave, pomanjkanje socialnih veščin ipd.

Komu je program namenjen?
V program so vključeni:
- otroci in mladi, ki sami izrazijo željo
- otroci (osnovnošolci), ki jih k nam napoti šolska svetovalna služba
- otroci in mladi, ki so obravnavani na CSD – ju in jih le ta napoti k nam
- otroci in mladi, ki jih v program vključijo starši

Vsebina
Vsebine programov so naravnane tako, da spodbujajo otrokove ter mladostnikove 
težnje in potrebe po izobraževalnih, kulturnih, umetnostnih, športnih in prostovoljnih 
dejavnosti. Otrokom in mladim iz socialno šibkih družin nudimo pomoč pri učenju z 
brezplačnimi inštrukcijami. V enaki meri se posvečamo socialnim igram, pogovornim 
delavnicam, družabnim in športnim dejavnosti. Spodbujamo njihovo samostojnost, 
ko z njimi in zanje organiziramo ekskurzije, letovanja, tabore in izlete. Omogočamo 
jim, da v odnosu z otroki razvijajo in krepijo svoje talente.

Urnik in kraj izvajanja
Preventivni program deluje v dveh statističnih regijah, na desetih lokacijah. Poteka 
celo koledarsko leto z izjemo v mesecu avgustu: 
• POPOLDAN NA CESTI vsak dan od 10h do 15h, četrtek od 10h do 18h,  v Domu Karitas na 

Cesti, Cesta 98, 5270 Ajdovščina.
• POPOLDNE V AJDOVŠČINI vsako sredo od 14:30 do 18:30,  na Karitas vipavske dekanije, 

Vipavska cesta 11, 5270 Ajdovščina.
• POPOLDNE V VIPAVI vsak torek od 14:30 do 18:30,  v prostorih Škofijske gimnazije Vipava, 

Goriška cesta 29, 5271 Vipava.
• POPOLDNE V VRHPOLJU vsak ponedeljek od 14:30 do 18:30,  v  prostorih župnijske dvorane, 

Vrhpolje 30, 5271 Vipava.
• POPOLDNE V KAMNJAH vsak četrtek od 15.30 do 18:30,  v prostorih župnišča, Kamnje 52, 

5263 Dobravlje.
• POPOLDNE NA SLAPU po dogovoru , v prostorih stare šole na Slapu.
• POPOLDNE V PIVKO vsak ponedeljek od 14:30 do 17:30 in sredo od 14:30 do 17:30, prostori 

Karitas v Pivki, Kolodvorska 4, Pivka
• POPOLDNE V ILIRSKI BISTRICI  vsak četrtek od 14:30 do 17:30, prostori OŠ Antona Žnideršiča,
• POPOLDNE V ŠEMPETRU vsako sredo od 15:30 do 18:30,  v  prostorih župnišča, Cesta 

prekomorskih brigad 24, 5290 Šempeter pri Gorici. 
• POPOLDNE V POSTOJNI vsak torek od 14:30 do 18:30 v prostorih Ljudske univerze v Postojni.
Kontaktne osebe
Za informacije Tatjana Rupnik, 041 762 029, pnc.karitas@gmail.com , Mihaela Kukolj 
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041 816 877 – Popoldan na Cesti, Ajdovščini, Vrhpolju, v Postojni, v Šempetru, v 
Vipavi, v Ilirski Bistrici; Ljubica Ženko, 051 825 334- Popoldne na Slapu, Julka Dekleva, 
040 378 851- Popoldne v Pivko, Klavdija Petrovčič, 041 938 793- Popoldne v Kamnjah.

Financerji
Program financira: MDDSZEM,  FIHO, občine, ZRSZ.

Prihodki programa
Vsa prejeta sredstva(1. 1. 2018 – 31. 12. 2018)

Sofinancer programa v EUR %
MDDSZ 46.750,00 61,85
občine ... 9.475,82 12,54
donacije 1.640,00 2,17
FIHO 11.018,34 14,58
ZRSZ 6.696,21 8,86
SKUPAJ 75.580,37 100

Uporabniki v letu 2018:
Struktura uporabnikov glede na čas/obdobje vključitve v program Število uporabnikov
1 Število uporabnikov, ki so program obiskoval enkrat ali večkrat na teden 22
2 Število uporabnikov, ki so program obiskovali večkrat/ na mesec 92
3 Število uporabnikov, ki so program obiskovali enkrat na mesec 67
4 Število uporabnikov, ki so program obiskovali  nekajkrat na leto 50
5 Število uporabnikov, ki so program obiskovali  enkrat 33

Skupaj 264
Prostovoljci v letu 2018:
Skupno je bilo v v letu 2018 v program vključenih 117 pretežno mladih prostovoljcev, 
ki so opravili 6.445 ur prostovoljskega dela.

Utrinek:
V naš program so otroci vključeni največ zaradi učne pomoči. Razveseli nas podatek, 
da je vsak otrok, ki je redno prihajal na program, popravil ali izboljšal učni uspeh. 
Veseli nas podatek, da so prostovoljci, ki pomagajo pri izvedbi programa, pretežno 
mladi prostovoljci, dijaki srednjih šol, ki si želijo novih znanj in novih izkušenj. Skupne 
prostovoljske ure kažejo, kako pomembni so za nas in nosijo težo programa. Pomembno 
je, da jih spodbujamo, jim, damo možnost, da se izrazijo in jim prisluhnemo. 
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LETOVANJA V SODELOVANJU S SLOVENSKO KARITAS
BISERI – Počitnice otrok v Portorožu

Program je namenjen  otrokom in mladostnikom iz socialno ranljivih družin v starosti 
od sedem do sedemnajst let  ter mladostnikom  s posebnimi potrebami v starosti od 
štirinajst do osemnajst let. Prispeva k večji socialni vključenosti in kvaliteti življenja 
otrok in mladostnikov iz socialno ranljivejših družin.
24 otrok iz naše Škofijske karitas se je udeležilo počitnic Biserov v poletnih mesecih 
v štirih terminih v Portorožu. Otroke in mladostnike so predlagale  Župnijske karitas, 
glede na razpoložljive kapacitete.
Otroci so sobivali z mladimi prostovoljci-animatorji. 
Program je vključeval pomembne vzgojne elemente. Mladi udeleženci so skupaj z 
animatorji spoznavali in razmišljali na temo »KJE SEM DOMA?« ki  je sovpadala  z 
akcijo ozaveščanja Slovenske karitas, »Kaj je dom?«. Vsebine, s katerimi so sledili temi 
so bile izvedene in predstavljene preko iger, ustvarjalnih delavnic, različnih socialnih 
delavnic, pogovornih delavnic, zanimivih gostov ter  preko individualnega dela s 
posameznim otrokom.  Večji del  programa je vključeval  počitniške dejavnosti, kot 
so:  kopanje, izleti z ladjo, petje, ples in druge sproščujoče dejavnosti.
Zelo pomemben vidik v programu je delo mladih prostovoljcev-animatorjev, ki 
otrokom in mladostnikom  predstavljajo pozitivni  zgled pri oblikovanju pozitivnega 
pogleda na življenje in reševanja težav. Animatorji so se že od februarja dalje redno 
srečevali na mesečnih srečanjih, kjer so se usposabljali za delo z otroki. 

Utrinek
»Odkar sem animatorka pri Biserih, je to eden od največjih razlogov, zakaj se veselim 
poletja.
Čudovito je doživeti, kako se v enem tednu povežemo, premagujemo ovire, se učimo 
drug drugega, osrečujemo in brusimo v male, ostre, nežne, skrite, lepe, predvsem pa 
vredne biserčke.
Letos je na letovanju Biserov  še posebej odmevala misel: »Nihče ni drugemu enak, 
a pomemben je prav vsak. Ni važno, kako navzven izgledaš, pomembno je srce, in da 
tega se zavedaš« 
Animatorka  E.

Počitnice družin – Portorož in Soča
Družinam, ki se soočajo s socialnimi stiskami in težavami in si letovanja ne zmorejo 
privoščiti je  ŠK  v poletnih mesecih omogočila letovanje v dveh  terminih. 
Devetim  družinam  smo nudili šestdnevno letovanje ob morju  v Sončni hiši v 
Portorožu in v hribih  v HIŠI Karitas v Soči. Program je potekal v  sproščenem  in 
veselem vzdušju  s ciljem, da bi se  vsak družinski član lepo počutil. Voditeljice so se 
pri oblikovanju programa za otroke in starše prilagajale sestavi in dinamiki skupine, 
upoštevajoč  želje in potrebe udeležencev. 
Družine, oz. družinski člani so imeli možnost skupnega preživljanja časa v čudoviti 
naravi, duhovne ponudbe, psihosocialne podpore in  osebnega svetovanja ter  
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udejstvovanja v ustvarjalnih in pogovornih delavnicah.
Družine so predlagale Župnijske karitas, glede na razpoložljive kapacitete.
Utrinka:
»LETOVANJE DRUŽIN V HIŠI SONCA«: V tednu od 13. do 18. avgusta 2018 se nas je šest 
družin iz različnih krajev Koprske škofije združilo na skupnem letovanju v Hiši sonca v 
Portorožu. Šest tako zelo različnih družin, vsaka s svojimi navadami, vsaka s svojo 
zgodbo v srcu, je v Hiši sonca zadihala kot ena sama družina. Poskrbljeno je bilo prav 
za vse: otroci so z mladimi animatorji uživali v ustvarjanju, starši so si v sproščenih 
pogovorih izmenjali marsikatero izkušnjo. Manjkala ni niti molitev pred jedjo in obisk 
svete maše ob prazniku Marijinega vnebovzetja.
Drobne pozornosti (posteljnina, brisače, sončna krema, lepe nagrade pri tomboli, 
sladoled po sveti maši…) so vsaka posebej prispevale kamenček v mozaik prijetnega 
vzdušja. Višek letovanja pa je bila zagotovo vožnja z ladjico v Izolo in nazaj, ki bo še 
dolgo polnila naše banke spominov.
Lepo je bilo. Kratko, a nepozabno. Iskrena hvala voditeljici, kuharicam in mladim 
animatorjem za vso njihovo dobroto, čas in požrtvovalnost.« (Družina K)
»LETOVANJE DRUŽIN V DOLINI SMARAGDNE REKE«: Letošnje letovanje družin  ob reki 
Soči, v istoimenski vasi je bilo polno navdihujočih trenutkov. Stik z neokrnjenim Božjim 
stvarstvom se nas je dotaknil do globin srca. Bili smo majhna, a v duhu povezana 
skupina.
Soča je s svojo lepoto navdihovala Simona Gregorčiča, duhovnika in pesnika. Sedaj 
ob njej črpa navdih skladatelj in duhovnik Avgust  Ipavec, ki v svoje skladbe ujame 
zvoke čudovite narave Triglavskega narodnega parka. Njegov prijazen sprejem in 
predstavitev »Kapele brez vrat«, ki je vedno odprta vsakemu, ki se želi vanjo zateči. 
Tako odprta bi morala biti naša srca, da lahko sprejemamo  vse ljudi dobre volje in 
lepote narave, ki smo začutili v tem tednu.
Izkusili smo, da smo vsi del ene družine; ko smo sedeli za skupno mizo, ki jo je s 
skromnimi in hkrati slastnimi jedmi založila naša kuharica .
V nedeljo in v ponedeljek pa smo se zbrali pri sv. maši v cerkvi sv Jožefa , ob posvečeni 
mizi,  kot ena družina .« Animatorka S.
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PROGRAMI POMOČI IN DELA Z OSTARELIMI, BOLNIMI IN 
DRUGAČE PREIZKUŠANIMI

V Odboru za ostarele, bolne in drugače preizkušane ŠK Koper se trudimo pomagati  
sodelavkam pri nudenju pomoči starejšim, bolnim in drugače preizkušanim v 
njihovih potrebah, ki jih imajo na telesnem, psihosocialnem in duhovnem področju.
Ostareli, bolni in drugače preizkušani živijo med nami: na domovih, v soseščini, 
v domovih za starejše, v bolnišnicah in zavodih. Z njimi se srečujemo sodelavci ŽK, 
DK, OK in ŠK Karitas. S prepoznavanjem in odkrivanjem njihovih stisk jim skušamo 
pomagati zadovoljevati njihove življenjske potrebe na telesnem (pomoč pri 
negovanju, gibanju, v gmotni pomoči…), psihosocialnem (premagovati osamljenost 
s poslušanjem, pogovorom, pozornostjo z voščilom in manjšim darom, druženjem 
na srečanjih in v skupinah, vabilom in udeležbo na počitnicah v okviru Karitas…) in 
duhovnem področju (jim pomagati osmisliti njihovo življenje, v povezanosti z Bogom, 
omogočiti romanje /Brezje ali drugo/, obisk sv. maše, prejem zakramentov, z njimi 
skupaj moliti, jih duhovno spremljati v njihovem trpljenju …). 

Cilji Odbora za ostarele, bolne in drugače preizkušane: 
- sodelavce Karitas, druge prostovoljce, družinske člane, mlade, župljane ozavešča, 
spodbuja in omogoča, da si pridobijo potrebno znanje in veščine za nudenje  pomoči. 
K vsakemu človeku, ki je enkraten, drugače pristopamo, zato je skrb in delo z ostarelimi, 
bolnimi in drugače preizkušenimi potrebno prilagoditi vsakemu posebej. Sodelavci 
in drugi (prostovoljci, župljani, družinski člani) potrebujejo znanje (predavanja, 
delavnice, informacije), ki pomaga pri vstopanju v odnose z njimi;
- spodbuja sodelavce Karitas in druge ljudi k izmenjavi medsebojnih izkušenj, osebnih 
pričevanj ter vse spodbuja, da je delo s starejšimi, bolnimi, drugače preizkušanimi 
služenje, kar nam je naročil že Jezus Kristus pri zadnji večerji;
- nagovarja sodelavce Karitas k organizaciji in spremljanju bolnikov in starejših na 
romanje na Brezje;
- nagovarja sodelavce Karitas k organizaciji poletnih počitnic za starejše sodelavce ŠK 
Koper in njihove družinske člane v domu v Soči in v Sončni hiši v Portorožu;
- spodbuja k ustanavljanju in podpori že delujočim skupinam za starejše ter skupin za 
duhovno spremljanje bolnikov v ŽK, DK, OK;
- podpira, ozavešča o pomenu vključevanja in sodeluje s skupinami, ki delujejo znotraj 
Cerkve (Vera in luč, Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov, združenje slabovidnih in 
slušno oviranih …) in zunaj Cerkve (Sožitje);
- povezuje, sprejema podporo za delovanje: z duhovniki in drugimi v župniji, 
strokovnimi sodelavci ŠK, vsemi člani Odbora za starejše, voditelji DK, OK, ravnateljico 
ŠK;
- spodbuja in skrbi za duhovno izgrajevanje sodelavcev Karitas, udeležbo na duhovnih 
obnovah v okviru Karitas ali v okviru Cerkve, reden obisk svete maše in prejemanje 
zakramentov ter skupno praznovanje (npr. ob prazniku lurške Matere Božje …);
- spodbuja sodelovanje in se povezuje z zunanjimi strokovnjaki in ustanovami;  
- poudarja pomen upoštevanja in delovanja po etičnih vrednotah in načelih Karitas 
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na vseh ravneh;
Za delovanje Odbora je pomembno, da so vključeni predstavniki vseh DK, OK, MŽK in 
ŽK, strokovne sodelavke ŠK, duhovniki. To omogoča pokritost vseh področij in le na ta 
način se omogoči sodelovanje in izmenjava izkušenj.  

POMOČ OSTARELIM, BOLNIM IN DRUGAČE PREIZKUŠANIM NA PODROČJU 
ŽUPNIJSKIH, DEKANIJSKIH IN OMOČNIH KARITAS
- Sodelavci ŽK pred prazniki (božičnimi in velikonočnimi) obiščejo ostarele, bolnike 
in drugače preizkušane na njihovih domovih ter jim z voščilnico Karitas in vabilom za 
obisk duhovnika na dom (za prejem zakramentov) izrazijo voščilo ob praznikih. 
Razveselijo jih s priložnostnim darilom (domače pecivo, čaj, sadje, mazilo, adventni 
venček,…), jim prisluhnejo, se z njimi pogovarjajo. Ob tej priložnosti preizkušani in 
njihovi domači izrazijo svoje težave, zadovoljstvo ali potrebo po določeni pomoči. 
Voščilnice nekatere sodelavke pošiljajo po pošti ali jih prinašajo mladi iz župnije. 
Sodelavke ŽK obiščejo starejše v župniji tudi ob pomembnih obletnicah.
- Sodelavci ŽK povabijo in spremljajo k sveti maši za ostarele, bolne in drugače 
preizkušane v župniji: pripravijo prostor, kjer duhovnik, daruje sveto mašo in jim 
podeli zakramente (sv. spoved, sveto bolniško maziljenje) ter pripravijo družabno 
srečanje s prigrizkom. To je priložnost, ko se med njimi razvije pogovor, ki jih napolni 
z veseljem. Vključijo tudi njihove domače, pevce (otroški in odrasli zbor), ministrante, 
birmance.  
- Sodelavci ŽK sodelujejo v molitvenih skupinah za starejše, ko se redno (po dogovoru 
– 2-krat mesečno) zbirajo s starejšimi, skupaj z njimi molijo za določene namene, se 
pogovarjajo o svojih doživljanjih, skupaj berejo Božjo besedo in drugo, zapojejo in 
tudi praznujejo.
- Sodelavci ŽK pri srečanjih in obiskih s preizkušenimi odkrijejo ali zaznajo njihove 
stiske, ki se kažejo na raznih področjih (telesne omejitve, osamljenost, žalost, 
zapuščenost, nasilje, gmotno pomankanje), in jim jih pomagajo reševati ali stisko 
omiliti:
• s poslušanjem, pogovori z njimi, spremljanjem in vključevanjem njihovih domačih 

ali skrbnikov;  
• s pomočjo pri osebni negi ali pri nabavi ali izposoji ortopedskih in drugih 

pripomočkov;
• s pomočjo v gospodinjstvu in pri drugih potrebah (prinašanje hrane, prevozi…);
• s posvetovanjem med sodelavkami ŽK in župnijskim duhovnikom;
• z usmerjanjem po pomoč k strokovnim sodelavcem ŠK in k drugim službam 

(občina, socialna služba, zdravstvena služba).
- Sodelavci ŽK ostarele, bolne in drugače preizkušane povabimo ter ponudimo 
možnost podpore in spremljanja na romanje na Brezje in v druge romarske kraje. 
Dobrodošli so tudi njihovi svojci, ki poznajo ostarelega ali bolnega in njegove omejitve.
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POMOČ OSTARELIM, BOLNIM IN DRUGAČE PREIZKUŠANIM V 
INSTITUCIJAH 

Na območjih ŠK Koper, kjer so domovi za starejše, bolnišnice, drugi zavodi sodelavci 
ŽK, DK, OK obiščejo in prinesejo voščilo ob praznikih in ob drugih priložnostih, se z 
njimi družijo v pogovoru, z njimi molijo, berejo, jim skušajo lajšati osamljenost. 
Redno osebno vabijo bolnike, po potrebi jih spremljajo in peljejo, k sveti maši v 
kapelo ali za daritev pripravijo primerno dnevni prostor. Povabijo ali pospremijo jih 
k prejemu zakramentov (sveta spoved) ali k pogovoru z duhovnikom. V pomoč se 
vključujejo njihovi svojci, bodoči birmanci in mladi, kar sodelavci Karitas podpirajo, 
sprejemajo in z njimi sodelujejo. Povabijo tudi pevce in glasbenike, da ob večjih 
praznikih sodelujejo in je doživetje praznično. Vsa načrtovana dogajanja v ustanovah 
so dogovorjena in v sodelovanju s pristojnimi zaposlenimi v ustanovi.

POMOČ OSTARELIM, BOLNIM IN DRUGAČE PREIZKUŠANIM V 
SKUPINAH ZA STAREJŠE

Skupine starejših predstavljajo vodeno družabništvo. Na različne načine se druženja 
organizirajo po celotni Koprski škofiji, izhajajo pa iz t.i. medgeneracijskih skupin, ki so 
bile osnovane po tečaju dr. Jožeta Ramovša iz leta 2011.
Vodilo druženj je, z besedami dr. Ramovša: »V vsakem obdobju življenja  mora človek 
poskrbeti, da je intenzivno  povezan, vsaj z enim pozitivno usmerjenim človekom iz 
vsake generacije, z enim mladim, enim srednjih let in enim starim«.
Nekaj takih skupin je še aktivnih. Srečujejo se v institucijah (domovi za starejše občane) 
ali pa so si skupino organizirali sami. Vsebina programov nekje sledi izobraževanju, 
drugje pa na druženjih, delavnicah in raznih umetniških nastopih prikažejo lastna 
znanja in ustvarjalnost. Srečanja so terminsko določena vnaprej.
Taka srečanja pomagajo starim ljudem do kakovostnejšega življenja, srednje 
generacije se pripravljajo na lastno starost, mladi pa, tam kjer sodelujejo, imajo 
možnost odkrivati  modrost življenja pri starih ljudeh. 
V krajih, kjer skupine delujejo (Ilirska Bistrica, Šempas, Miren, Gora) so pomemben 
del sodobne socialne mreže za kakovostno starost in starejšim prinašajo pozitivno 
razmišljanje, boljše počutje  in pozitiven vpliv na njihovo zdravje.
Škofijska karitas Koper spodbuja tak način družabništva starejših, zato naj se v 
prihodnosti take skupine obnovijo ali  na novo zaživijo.

POMOČ OSTARELIM, BOLNIM IN DRUGAČE PREIZKUŠANIM Z 
DUHOVNIM SPREMLJANJEM

Primer namena in poteka srečanj skupine za DSB
V Vipavski dekaniji smo pričeli s srečanji Skupine za pastoralno spremljanje 
preizkušanih (DSB) septembra 2014. Srečanja v Vrhpolju imajo medžupnijski značaj. 
Vrstijo se vsak tretji četrtek v mesecu, takoj po večerni maši. Trajajo dve šolski uri v 
župnišču v Vrhpolju. Duhovni voditelj srečanj je g. Janez Kržišnik (župnik v Vrhpolju, ki 
je bil vrsto let bolniški duhovnik v splošni bolnišnici v Šempetru pri Gorici.) Srečanj se 
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udeležuje dvanajst žena, ki so bodisi zaposlene v zdravstvenih ali socialnih ustanovah 
ali so prostovoljke (v Domu starejših Pristan v Vipavi) ali skrbijo za ostarele oz. 
invalidne svojce doma. 
Namen srečanj je: »Da bi znali in zmogli osebam, ki jih srečujemo pri izvajanju 
pastoralne dejavnosti v socialnih oz. zdravstvenih ustanovah ali na njihovem domu 
ponuditi in pokazati poleg človeške topline način, kako naj najdejo v sebi moč vere in 
smisel v izkušnji, ki jo doživljajo, in jih pripeljati do izbire upanja, ki ne razočara.«(Brusco 
2014, 9)
V skupini stremimo k duhovnemu in strokovnemu izgrajevanju udeležencev. 

 Potek srečanj:
- molitev;
- delo/študij po literaturi: Brusco, Angelo. Duhovno spremljanje bolnikov. 2014. 
Celjska Mohorjeva družba, Celje–Ljubljana;        
- supervizija, pričevanja;   
- seznanitev z literaturo, ki govori o pastorali zdravja;
- molitev, da bi bili odprti in pripravljeni na Božjo voljo; V smislu besed apostola Jakoba 
»… in molite drug za drugega, da boste ozdravljeni …« na duši in telesu. Te molitve 
pomnožimo namenimo za pomoč Svetega Duha v svetih časih adventa in posta pred 
spovedjo, ki poteka v domu starejših.
Več si lahko preberete na http://zupnija-vipava.si/utrip-zupnije/duhovno-
spremljanje/

Utrinek: Nisem še pripravljena.
Drobna vedno urejena žena na vozičku se je teden za tednom (več mesecev) pojavljala 
na hodniku pred prostorom, kjer je potekala maša. Vedno smo jo povprašale, povabile, 
če bi se rada udeležila maše. »Nisem še pripravljena.« je odgovarjala in se odmaknila 
dalje po hodniku.  
Bil je sveti večer pred Božičem, ko se je v domu starejših, kot običajno, darovala 
polnočna maša. Prostovoljke vabimo in pomagamo priti ljudem iz njihovih sob ali 
jedilnice do prostora, kjer vse pripravimo za polnočnico. Tako je bilo tudi takrat. Mimo 
se je pomikala ta drobna žena. Ponudila sem ji pomoč, da jo peljem v prostor, kjer so 
že prepevali božične pesmi. Obotavljajoče je privolila, nato pa prosila, da jo peljemo 
nazaj v njeno nadstropje. Študent prostovoljec je poprijel njen voziček in ji ustregel. 
Polnočnica se je pričela. Prižgali smo svečke in ob petju pesmi sveta noč sem ju 
zagledala, kako sta po temnem hodniku prišla nazaj k maši. »Se je premislila« je rekel. 
Na zgornjem hodniku je postala nemirna, zato jo je vprašal, če bi vseeno šla k maši. In 
sta šla nazaj dol. Pri polnočnici je eno od negovalk ves čas držala za roko. Naslednje 
jutro je zaspala. Bila je pripravljena na Božični dan.
Martina Naglost, ŽK Vipava

POČITNICE STAREJŠIH
V letu 2018 je ŠK KP izvedla dve letovanji namenjeni starejšim in njihovim bližnjim. 
Tabor v Soči je potekal v dveh delih med 1. in 8. julijem, počitnice v Portorožu pa med 
17. in 21. septembrom. Počitnice v Soči so bile namenjene članom skupin za starejše 
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in njihovim sorodnikom, v Portorožu pa starejšim sodelavkam in sodelavcem, ki so jih 
predlagale Župnijske karitas.
V Soči je tabor zastavljen kot doživetje sobivanja različnih generacij, v Portorožu 
pa  doživetju sobivanja starejših sodelavk in sodelavcev karitas. Skupaj z voditelji in 
pomočniki  soustvarjamo mnogo lepih trenutkov med seboj in v Bogu.
V letu 2018 se je tabora v Soči udeležilo 10 otrok in 23 odraslih, skupaj torej 33 oseb, 
počitnic ob morju, v Sončni hiši v Portorožu pa 20 sodelavcev karitas.
Utrinek Jasmina; Od 1.7. do 5.7. smo v Domu karitas v Soči letovali »moje punce, fant 
in moja malenkost«. Ja, »moji«. To so osebe polne energije, volje in odprtosti za nova 
doživetja. Resnično so me  presenetili. Vse dni smo občudovali prelepo naravo in na 
vse načine uživali v spokojni zeleni in smaragdni barvi, ki nas je obdajala. Sprehode 
smo obarvali z duhovnim vodilom župnika Kržišnika, pomen besed »deliti z drugimi« 
in »iskrena hvaležnost« pa smo spoznali na obisku župnika Ipavca in njegove kapele. 
Najbolj mi je v spominu ostal »naš« podvig……cerkvica sv. Lenarta pri Bovcu. Zakaj? Ja, 
takole…….vsi smo bili navdušeni nad idejo, da gremo k cerkvici »pri« Bovcu in še bolj 
navdušeni, da je ob poti do cerkvice križev pot. Ker nihče od nas še ni bil pri cerkvici, 
smo tisti »pri« razumeli dobesedno…..pri Bovcu…ja, tam blizu. Ja, ja…..tistega »pri » 
kar ni in ni bilo. Ta dan smo imeli križev pot v pravem pomenu. 
Namreč, pot je bila daljša……mnogo daljša kot smo mislili, zato smo porabili več časa, 
zamudili smo kosilo, o primerni obutvi sploh ne morem govoriti, pa še soparen dan 
je bil. No, saj ni bilo vse črno, saj smo pod vsako postajo križevega pota poslušali 
župnikovo besedo, ki je bilo posvečena delovanju v karitas, prepletena z Božjo besedo. 



29

Res pa je, da je pot od postaje do postaje postajala težja in težja. Nekatere je bolel 
gleženj, druge koleno, nekateri smo nosili »dodaten« nahrbtnik, itd…. pa še lačni smo 
postajali. Ta dan je bil edini dan, ko smo vsi v popoldanskem času resnično počivali in 
se do večerne sv. maše le spravili k sebi. 
Po večerji, pri večernem razmišljanju, smo soglasno ugotovili, da je bil to prav 
neverjeten dan in prelep križev pot. In moje spoznanje? Ne glede na težo »križa« tega 
lažje prenašamo, če imamo prave ljudi okoli sebe, …….»moje punce in fanta«.  
Hvala vam vsem za tako lepe spomine. Hvala tudi Jerneji in Primožu, ki sta pripomogla 
k še lepšemu in doživetemu letovanju.

Financerji
Škofijska karitas Koper, FIHO, lastna sredstva na lokalnem nivoju, prostovoljno delo. 
Ocena vrednosti programov v letu 2018 znaša 30.658,92 €.

V letu 2018 
Delo prostovoljk in prostovoljcev ni majhno in je v današnjem svetu še kako potrebno. 
Je nekaj konkretnega, kar lahko naredi vsak, kjerkoli živi in dela. Ni potrebno gledati 
daleč, da bi se nas dotaknila trpljenje in revščina osamljenosti. V vsaki družini, v 
vsakem sosedstvu, v vsaki župniji je vedno nekdo, ki potrebuje takšno ali drugačno 
pomoč. 

Starejši, bolniki, invalidi število število neponovljivo

Vrsta pomoči oseb pomoči število

Pomoč v hrani 615   

Pomoč pri plačilu položnic 429  

Pomoč v nesrečah, stiskah 11  

Obiski na domu 6.213 9.392  

Obiski v domovih, bolnicah 5.754 12.388  
Pomoč v gospod., osebna 
nega 69 451  

Izposoja inv.pripomočkov 2 4  

Romanja in izleti za starejše 1.462 1.462  

Družabna srečanja 3.021 8.145  

Skupine za starejše 147 691  

Laično svetovanje 333 775  

Individualno svetovanje 140 150  

Druga pomoč 661 661  

 18.857 33.357 8.076
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Programi za »ranljive skupine«
DNEVNI CENTER ZA BREZDOMCE, BERTOKI
Program »Pomoč brezdomcem« je nizkopražni program, ki je primarno namenjen 
brezdomcem, sekundarno osebam, ki nimajo urejenega bivališča oz. prebivališča ter 
terciarno vsem, ki so v  materialni, psihosocialni in duhovni stiski ter potrebujejo in 
sprejemajo našo pomoč. 
Situacije, kot so: izguba zaposlitve, izguba finančnih sredstev, razpad družine, pešanje 
fizičnega in duševnega zdravja, različne odvisnosti, izguba stanovanja, so med seboj 
prepleteni dejavniki, ki vodijo v brezdomstvo. Človek se znajde v zaprtem krogu, ko se 
bori za golo preživetje.
V programu želimo zajeti vse osebe, ki so v stiski in potrebujejo našo pomoč. 
Prizadevamo si, da bi z našim delom odgovarjali na dejanske potrebe ljudi v stiski, 
ohranjali njihovo dostojanstvo, z vsakovrstno pomočjo in njihovim sodelovanjem pa 
jim omogočili , da se osamosvojijo in poskušajo sami prevzeti odgovornost za svoje 
življenje.

Cilj: 
• Nuditi brezdomcem osnovne pogoje za življenje in preživetje.
• Nuditi uporabnikom osnovno psihosocialno podporo.
• Zagotoviti možnosti za smiselno preživljanje prostega časa.
• Strokovna pomoč uporabnikom pri uveljavljanju socialno varstvenih pomoči.
•     Nuditi duhovno oskrbo uporabnikom.    
• Sodelovanje prostovoljcev za celovitejše izvajanje programa.
• Povezovanje z lokalno skupnostjo in drugimi organizacijami (vladnimi in 

nevladnimi).
• Omogočanje zagovorništva.
• Osveščanje javnosti o problematiki brezdomstva in potrebah brezdomcev.

Komu je program namenjen?
Vsem osebam, ki so v stiski in potrebujejo ter sprejemajo našo pomoč.

Izvajalec
Škofijska karitas Koper

vsebina 
Našo dejavnost lahko razdelimo na tri sklope:

Dnevni sklop 
V dnevnem centru imajo uporabniki na voljo dnevni prostor za druženje in koristno 
izrabo prostega časa (TV, radio, računalnik, časopisi, revije, družabne igre), dobijo 
lahko hladen obrok in brezalkoholne napitke (kavo, čaj, sok) oz. si sami skuhajo topel 
obrok v čajni kuhinji. 1x tedensko manjši paket prehrane za seboj (paket zadostuje za 
en obrok dnevno – enolončnica v konzervi, paštete, ribe, sok…).

Higienski sklop 
• opravijo lahko osnovne higienske potrebe – tuširanje, umivanje las, britje;
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• dobijo čisto spodnje perilo, čista oblačila, obutev;
• pranje oblačil, ki jih uporabniki hranijo v dnevnem centru.

Informativno,  svetovalni sklop 
• osnovno psihosocialno podporo, strokovno pomoč, informacije – splošne, pravne 
• urejanje osebnih dokumentov, statusne dokumentacije (Zavod za zaposlovanje, 

medicina dela) in ostalih podobnih zadev 
• prijava prebivališča na naslovu Centra Karitas Bertoki (v skladu z 8. členom Zakona 

o prijavi prebivališča)
• pomoč pri urejanju dokumentacije za denarno socialno pomoč, izredno denarno 

pomoč, za zdravstveno zavarovanje,  v sodelovanju z matičnim CSD posameznega 
uporabnika 

• pomoč pri reševanju prenočevanja in nastanitve ter plačilu
• motiviranje in podporo uporabnikom, ki se odločajo za spremembo načina 

življenja in spremljanje ob pripravah na vključevanje v programe rehabilitacije, 
nastanitvi

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

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

Urnik in kraj izvajanja
Ponedeljek, sreda in petek od 8h do 14h; torek in četrtek od 12h do 18h
Naslov:  Center karitas Bertoki, Markova 38,  Bertoki, 6000 Koper

Kontaktna oseba
Darja Zver 051 313 265, 059 028 289 ali karitasbertoki.brezdomci@gmail.com 

Financerji
Program sofinancirajo MDDSZ, FIHO, lokalne skupnosti, donatorji ter Škofijska karitas 
iz lastnih sredstev.

V letu 2018
V letu 2018 smo zabeležili 64 različnih oseb, ki so prišle po pomoč v dnevni center v 
Bertokih, od tega je več ali manj redno prihajalo k nam 37 oseb mesečno. V primerjavi 
z letom 2017 se povprečje mesečnih uporabnikov skoraj ne raszlikuje, prav tako ne 
mesečna vključenost uporabnika. 
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 povp. št./mes. obisk/teren higienski sklop paket razgovor/gsm
 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
januar 46 37 280 325 61 71 90 101 42 29
februar 37 44 234 291 47 68 71 91 18 41
marec 45 41 272 310 54 75 86 95 32 43
april 36 36 196 278 40 72 66 89 27 33
maj 41 39 219 195 59 51 79 73 30 29
junij 38 42 259 186 73 55 70 76 42 19
julij 33 34 166 174 69 47 62 91 32 27
avgust 35 36 188 176 88 60 80 71 47 24
september 37 33 173 151 65 36 69 70 27 21
oktober 38 30 258 158 78 48 67 68 30 31
november 38 39 257 223 74 54 77 66 31 23
december 37 35 296 198 71 57 82 67 24 25
SKUPAJ 38 37,2 2798 2665 779 694 899 958 382 345

Obisk je bil nekoliko manjši kot v letu 2017, kar je posledica kadrovske zasedbe (ni 
javnih del). Kljub visoki motivaciji za kuhanje v DC ter donaciji viška hrane iz OŠ 
Dekani se je povpraševanje po tedenskih paketih s prehrano za s seboj povišalo za 6%. 
Koriščenje higienskega sklopa se je nekoliko znižalo (za 10%), kar pripisujemo dejstvu, 
da ima kar 58% oseb vsaj del leta nastanitev.
V letu 2018 je imelo 10 oseb začasno zaposlitev. Skoraj 3/4-inam (73%) oseb uspeva, 
da imajo streho nad glavo (čeprav je denarno socialna pomoč edini finančni vir 
preživetja). Se pa splošna slika brezdomstva spreminja saj ima kar 19 oseb od 64-
ih večje zdravstvene težave, 10 jih ima motnje v duševnem zdravju, eden je umrl, 3 
osebe pa so na  prestajanju zaporne kazni.

Utrinek:
Izpostavili bi zgodbo našega dolgoletnega možakarja, ki je zašel v težave zaradi 
pomankanja zaposlitve. Leta in leta se je trudil na zavodu za zaposlovanje, a več kot 
občasnih del in dela na črno, ni uspeval sestaviti. Ob temu je, kljub prejemanju le 
denarne socialne pomoči, večji del časa imel stanovanje (sobo).
Pri nas je iskal varen prostor, kjer se je lahko sprostil in si s strokovno pomočjo urejal 
zadeve. Zlasti, ko so se nanj spravile institucije. Zaradi dolgov, mu je banka blokirala 
račun, in ni mogel niti do subvencije za stanovanje.  Skupaj smo prebrodili tudi ta 
udarec in v letu 2018 je dobil začasno zaposlitev z možnostjo podaljšanja v stalno. 
Dobil si je tudi partnerko, s katero živi.  
Zaradi prejšnjih dolgov, kjub rednemu prilivu, ne prejema več kot minimalni dohodek, 
zato se pri nas še oglasi in mu nudimo, poleg strokovnega suporta, varnega prostora, 
tudi prehranski paket in viške hrane.
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HIŠA MALORCA AJDOVŠČINA – Zavetišče za brezdomce
O PROGRAMU
Smo razvojni socialnovarstveni program, ki deluje na področju pomoči brezdomnim. 
Nudimo 24-urno nastanitev in dnevni center.
Nastanitev: zagotavljanje 24 – urne namestitve za brezdomne.
Dnevni center: v katerega se vključujejo uporabniki, ki ne koristijo nastanitve v Hiši 
Malorca, temveč se v njej zadržujejo čez dan in koristijo možnost toplega obroka, 
tuširanja in informativno svetovalnega pogovora.

Izvajalec programa
Program Hiša Malorca Ajdovščina Škofijska karitas Koper izvaja od leta 2015. Takrat 
smo z delom pričeli na pobudo Občine Ajdovščina, ki je še danes naš pomemben 
partner in sofinancer.
Urnik in kraj izvajanja: Strokovna delavka je v Hiši Malorca prisotna vsak delovni dan 
od 8h do 16h. V popoldanskem času je prisotna laična  ali javna delavka. Ker se je 
pokazala potreba, smo v letošnjem letu pričeli z 4 urnim delom ob sobotah dopoldne. 
Izven navedenega časa in v nočnih urah ima hiša Malorca telefon za klic v sili.
Ob sredah popoldne imamo ustvarjalne  delavnice na katerih je prisotna tudi 
prostovoljka, prav tako je v času odsotnosti laične ali javne delavke v hiši prisotna 
prostovoljka. Vzdrževalna dela v hiši opravlja prostovoljec Igor.
Naš program se deli na dva sklopa: 
1. V osnovnem sklopu vključenim zagotavljamo storitve osnovne oskrbe in sicer 

bivanje, organiziranje prehrane, nujno obleko in obutev, zagotovitev vzdrževanja 
osebne higiene, toaletnih potrebščin…

2. V drugem delu pristopimo k problematiki brezdomstva bolj celostno in pogledamo 
ozadje in razloge, ki so vodili v brezdomstvo. Vsakemu posamezniku nudimo 
možnost izdelave individualnega načrta. 

Nudimo tudi informativne in svetovalne razgovore, pomoč pri socialnem vključevanju 
in pri skrbi za aktivno preživljanje prostega časa, nudimo druženje, pomoč pri 
reintegraciji ter pri pridobivanju funkcionalnih znanj. Te storitve so na razpolago 
tudi osebam, ki ne koristijo nastanitvenih kapacitet in se vključujejo zgolj v dnevno 
dogajanje v hiši.

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN?
• Program je namenjen polnoletnim osebam, ki nimajo zagotovljenih minimalnih 

bivalnih pogojev, so brez doma ter začasno ali trajno nezmožni, da bi samostojno 
reševali svojo stanovanjsko problematiko.

• Osebam, ki so brez rednih prihodkov ali jim le ti ne zagotavljajo materialne 
varnosti.

• Osebam, ki prebivajo na območju Republike Slovenije, prednost imajo občani 
Občine Ajdovščina.

• Osnovni pogoj za sprejem pa je, sprejemanje naše pomoči.
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NAMESTITVENE KAPACITETE
Na razpolago imamo 10 postelj, v dvoposteljnih sobah.
Kuhinja, jedilnica z dnevnim prostorom, kopalnica in toaleta so skupni. 
Pred hišo imamo na razpolago prijetno dvorišče s pripadajočim vrtom.

VKLJUČITEV V PROGRAM
Posameznik pred vključitvijo v program vloži prošnjo za sprejem, v kateri opiše svojo 
situacijo. 
Ob namestitvi sklenemo dogovor o sodelovanju v programu in pogodbo o bivanju.
Ob podpisu pogodbe se uporabnik zaveže mesečno plačevati denarni prispevek k 
stroškom bivanja in spoštovanju Pravilnika o delovanju Hiše Malorca Ajdovščina.

SODELOVANJE
Pri delu sodelujemo s prostovoljci, strokovnjaki z različnih področij, sorodnimi 
programi in različnimi institucijami: Centri karitas, Centri za socialno delo, Rdečim 
križem, občinami in drugimi ustanovami.
Naslov: Hiša Malorca, Prešernova 10, Ajdovščina
Kontaktna oseba: Lucija Božič, telefon: 064 195 859 ali e-mail: malorca.karitas@
gmail.com
Financerji: MDDSZ, občina Ajdovščina, ZRSZ, ŠK iz lastnih sredstev in donatorji.

Statistika v letu 2018

Mesec Število vseh vključenih 
uporabnikov

Skupaj 
število 
nočitev 

Zasedenost 
v %

Povprečno število ur 
aktivne* vključenosti 
enega uporabnika na 
mesec

januar 8+3DC=11 248 80 34,72
februar 8+5DC=13 224 80 28,22
marec 9+4DC=13 279 90 37,78
april 9+6DC=15 270 90 36,33
maj 8+7DC=15 248 80 34,22
junij 9+8DC=17 270 90 33,97
julij 8+6DC=14 248 80 38,77
avgust 9+5DC=14 279 90 37,83
september 10+4DC14 300 100 33,28
oktober 8+6DC=14 248 80 33,75
november 8+2DC=10 246 82 43,92
december 9+4DC=13 268 86 48,38
Povprečno 
število na mesec 13,6 260,70 85,70 36,53

V letu 2018 je bilo nastanjenih od 8 do 10 uporabnikov na mesec, ki so bili vključeni v 
program več kot 30 ur na mesec. Uporabniki so bili napoteni iz različnih ustanov, kar 
dokazuje, da je naš program prepoznan in sprejet v okolju. Skozi celo leto smo imeli 
zasedenost ležišč 80 ali več odstotno.
Pri našem delu so dobrodošla pomoč prostovoljci. Opravljenih je bilo 275 ur prostovoljnega 
dela. Najbolj veseli smo, da je kot prostovoljka v programu vključena bivša javna delavka, 
v letošnjem letu pa nam je uspelo preko javnih del zaposliti našo prostovoljko. S tem 
nedvomno zagotavljamo poznavanje in kvaliteto dela z brezdomno populacijo.
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Učinki v letu 2018 so bili naslednji:
• vključitev v program socialne aktivacije: 1 uporabnik
• zagotovitev pomoči in pravic iz zdravstvenega zavarovanja (patronažna služba, 

nujna medicinska pomoč): 2 uporabnika
• pomoč pri podaljšanju in uveljavljanju pravic iz socialnih transferjev: 4 uporabniki
• zagotavljanje toplih kosil: 6 uporabnikov
• ureditev dodatnega zdravstvenega zavarovanja: 1 uporabnik
• zagotavljanje paketov hrane in sredstev za osebno higieno prek Karitas Ajdovščina: 

11 uporabnikov
• zagotavljanje paketov hrane in sredstev za osebno higieno prek Rdečega Križa: 11 

uporabnikov
• obiskovanje izletov ter dogodkov, ki se dogajajo na mreži brezdomcev v primorski 

regiji ter delavnic znotraj programa: 22 uporabnikov
• dokumentirani razgovori z uporabniki tekom celega leta: preko 30 razgovorov
• izvedba delovnih akcij: 22 uporabnikov
• ureditev prijav začasnega bivanja: 17 uporabnikov
• izvedba medijskih dogodkov: dan odprtih vrat, objave o dogodkih na soc. 

omrežjih, prispevki v lokalnih časopisih
• zagotovitev bivanja: 22 uporabnikom
• zagotovitev letovanja preko RK: 2 uporabnika
• hramba denarja,  in osebnih dokumentov v zaklenjeni ognjevarni omari: 3 

uporabniki
• izdaja denarja
V letu 2018 smo izvedli dva dneva odprtih vrat in sicer 10.10. ob svetovnem dnevu 
brezdomcev in v mesecu novembru ob tednu karitas.

Utrinek
V mesecu februarju smo v hiši Malorca Ajdovščina proslavili četrto leto delovanja. Za 
nami je razgibano obdobje. Uvedli smo »Kulinariko ob petkih«, ko skupaj skuhamo 
topel obrok ali iz sestavin, ki so nam na razpolago, pripravimo kaj sladkega (štrudelj, 
palačinke, mufine, celo prekmursko gibanico smo pripravili). Iz odpadnih palet smo 
izdelali visoko gredo, pripravili smo sejančke in čez poletje nas je greda obdarila s 
paradižnikom, bučkami, kumarami. Lotili smo se izdelovanja stojal za svinčnike, ptičjih 
hišic. Radi se odpravimo na kakšen izlet ali druženje. Največ se pri nas dogaja ob 
večjih praznikih in v veselem decembru. Vzporedno s temi prijetnimi trenutki, pa naši 
fantje živijo vsakdanje življenje.
Slobodan o Malorci pove: »V Ajdovščino sem prišel leta 1974. Tu sem delal, si ustvaril 
družino. Ljudje mi rečejo, da nisem nikoli delal. Potem jaz rečem, če nisem jaz delal, 
potem si ti delal namesto mene. V Malorco sem prišel živet aprila 2015. Tu imam 
streho nad glavo in toplo posteljo. Vsak dan med tednom dobim tudi topel obrok. 
Kosila prinesejo prostovoljci RK. Tu so mi pomagali urediti osebne dokumente in 
pokojnino, tako da imam, da preživim. Pomagali so mi urediti tudi obvezno in dodatno 
zdravstveno zavarovanje, da ne plačam, ko grem k zdravniku. Tu ni slabo. Tu mi je v 
redu.«
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SVETOVANJE V MATERIALNIH IN DRUGIH STISKAH
Gospodarske razmere in razmere na trgu dela v Sloveniji kažejo ugodnejšo  sliko, ki 
se odraža v na splošno relativno ugodni socialni situaciji v Sloveniji. Kljub sprejetju 
več ukrepov na področju socialne politike, v letih 2017 in 2018, ostajajo ljudje, ki se 
soočajo  s kompleksnimi stiskami in težavami: ljudje z neurejenimi statusi in z nizkimi 
dohodki, z zdravstvenimi težavami, z neurejenimi stanovanjskimi razmerami, s šibko 
socialno mrežo, dolgotrajno brezposelnostjo , z nizkimi pokojninami … . 
V trinajstih centrih Karitas po celotni škofiji se trudimo prisluhniti stiskam ljudi in jim 
po naših močeh pomagati. Pomoč vključuje   osebno voden pogovor v enem ali v 
več med seboj povezanih delih. Ljudem nudimo: pomoč pri prepoznavanju socialne 
stiske ali težave, pomoč pri oceni možne rešitve, prosilce seznanimo z možnostmi 
uveljavljanja socialno varstvenih storitev in dajatev ter informacijo, kam se lahko  
obrnejo k drugim izvajalcem, glede na vrsto težave. Nudimo jim zagovorništvo ob 
mrežnem sodelovanju z drugimi institucijami. 
Preko svetovanja in strokovnega spremljanja želimo  ljudi   opolnomočiti ; da bi zmogli 
uporabiti svoje vire moči in  tako sami največ prispevati k reševanju svoje trenutne 
stiske. Pomoč nudimo  ljudem, ki to želijo oz. se za to sami odločijo prostovoljno. 
Socialna delavka  Škofijske karitas spremlja posamezne ljudi in jim nudi osebno 
svetovanje ter  spremlja delo prostovoljcev v župnijskih Karitas in jim pomaga  s 
svetovanjem in reševanjem konkretnih problemov pri delu z ljudmi  ter pri mrežnem 
reševanju  konkretnih stisk.
Kontaktne osebe: Voditelji OK, DK, ŽK, odgovorni v Centrih karitas in socialna delavka 
ŠK franica.grmek@kp.karitas.si. 
V  letu 2018 smo sodelavci nudili pomoč v obliki neprofesionalnega svetovanja oz. 
spremljanja 795 osebam in opravljenih je bilo 9082 razgovorov.
Zgodba: »Bila sem brezposelna, mož mi je umrl, hči je zbolela.  S hčerjo sva s pomočjo 
karitas in države preživeli do danes, za kar sem  hvaležna. Kadar mi je bilo najbolj hudo 
in sem skoraj obupala nad življenjem mi je Bog vedno stal ob strani. V moje življenje 
je pošiljal ljudi, ki so mi v težkih trenutkih  zmogli prisluhniti in so me spremljali v moji 
bolečini.« 

MATERIALNA POMOČ IN SPREMLJANJE PREJEMNIKOV POMOČI
Namen
Pomagati družinam in posameznikom, ki so se znašle v materialni stiski s hrano, 
higienskimi pripomočki obleko in drugimi osebnimi predmeti, ob tem pa prisluhniti 
njihovim težavam in stopiti na skupno pot iskanja poti iz nastale situacije. 

Komu je program namenjen
- osebe z zelo nizkimi dohodki, pri katerih je običajno prisotna visoka stopnja 

tveganja revščine in katerih preživetje je običajno odvisno od socialnih transferjev 
(dolgotrajno brezposelni, mladi brezposelni do 24 let, enostarševske družine, 
starejše samske osebe), 

- »revni zaposleni«: osebe, ki sicer delajo, vendar zaradi nizkih in/ali neizplačanih 
dohodkov posledično živijo pod pragom tveganja revščine, delavci migranti in 
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njihovi družinski člani;
- otroci (pri katerih je zaradi revščine ali socialne izključenosti ogrožen njihov 

telesni, duševni/čustveni in socialni razvoj), 
- starejše osebe (ki so zaradi revščine, zdravstvenih ali drugih razlogov odvisne od 

pomoči drugih), invalidi ter osebe s težavami v duševnem zdravju; brezdomci, 
osebe s težavami zaradi odvisnosti in  idr.

Izvajalec
Škofijska karitas Koper v mreži z odgovornimi v Centrih karitas in sodelavci ŽK, OK, DK

Vsebina
Karitas je v lokalnem prostoru širše prepoznavana, zato se prosilci pomoči navadno kar 
sami obrnejo po pomoč v pristojni Center karitas ali h sodelavcu ŽK, ki jim posreduje 
ustrezne informacije. Nekatere družine in posamezniki, ki sicer živijo v revščini, si 
pomoči ne upajo prosit, zato jim je v vzpodbudo povabilo sodelavca Karitas, v nekaterih 
primerih jih napoti tudi Center za socialno delo ali druge institucije, ki zaznajo stisko. S 
prejemnikom pomoči odgovorna v Centru karitas opravi pogovor, preveri materialno 
stanje družine in skupaj pripravita načrt pomoči. Skupaj z materialno pomočjo teče 
tudi spremljanje in enostavno svetovanje družini ali posamezniku, kar je zabeleženo v 
osebni mapi prejemnika.  Glede na socialno stanje in dohodke družine so prejemniki 
pomoči naročeni v razdobju enega do dveh mesecev. Pomoč družini ali posamezniku 
– paket vsebuje živila, ki so v skladišču iz različnih virov: hrana EU, hrana nabavljena 
iz sredstev ŠK oz. OK. DK ali zbrana po župnijah, v trgovinah, v določenih okoljih tudi 
ozimnica. 
Sodelavci se trudijo za diskreten odnos do prosilcev pomoči v skladu z etičnimi načeli, 
za varstvo osebnih podatkov, kakor tudi za spoštljiv odnos do hrane in darovalcev. 
Nekateri izrazijo potrebo po duhovnem spremljanju, drugi spet povedo izkušnje, ki jih 
imajo pri iskanju zaposlitve, uveljavljanju socialnih pravic in tudi zdravstvene težave.  

Kraj izvajanja, odgovorni in urnik
Centralno skladišče ŠK je v najemu v Ajdovščini pri podjetju Codognotto, od koder se 
hrana razvozi v Centre karitas (hrana EU), večino kupljene hrane dobavlja Mercator, ki 
jo brezplačno pripelje v Centre karitas, zbrana hrana po župnijah, trgovinah in darovi 
posameznih darovalcev pa se zbirajo v lokalnem Centru karitas.
Centri karitas, ki skozi vse leto delujejo po dogovorjenem in javno objavljenem urniku 
so: Nova Gorica, Grgar, Idrija, Ilirska Bistrica. Koper, Portorož, Izola, Sežana, Postojna, 
Pivka, Tolmin, Bovec in Ajdovščina. Ti centri so tudi pri MDDSZEM prijavljeni kot 
razdelilna mesta za hrano EU , kar pomeni, da so podvržena tako kontroli o primernosti 
skladiščenja hrane, kakor tudi vsem evidencam za sledljivost posameznega živila. 
Pripravljati morajo tudi plan razdeljevanja ter vmesna in končna poročila. 
Vse delo v zvezi s koordinacijo in razdeljevanjem opravljajo prostovoljke in prostovoljci, 
ki so, poleg delovanja v domači ŽK, pripravljeni dati na razpolago svoj čas in svoje 
znanje v krajevni Cerkvi. 

Kontaktne osebe
Ravnateljica ŠK jozica.licen@rkc.si in so voditeljice odbora za materialno pomoč ljuba.
soban@siol.net in voncina.renata@gmail.com. 
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Financerji: 
EU in MDDSZEM, FIHO,  SK, ŠK, OK, DK, ŽK, lokalne skupnosti in posamezni donatorji.
Splošno mnenje: Sodelavci Karitas na terenu vse bolj ugotavljajo, da je razdeljevanje 
hrane EU nekoliko okrnilo naše poslanstvo. Dobro in prav je, da ljudem materialno 
pomagamo, dobro je, da se z njimi pogovorimo ali bolje, da jih poslušamo, vendar če 
primerjamo čas, ki ga namenimo ljudem in čas, ki ga porabimo za sprejem, skladiščenje 
in razdeljevanje, še bolj kot to pa za  vodenje številnih evidenc in pisanje poročil lahko 
ugotovimo, da preveč svojega prostovoljskega časa porabimo za administracijo in 
logistiko, kot za pogled v oči in 'stati ob strani' človeku v stiski. 
V letu 2018 je hrana EU prihajala redno, v skladu s Navodili. Tri dobave so vsebovale 
osnove artikle: testenine, moko, olje, mleko, riž ter fižol in paradižnik v konzervi. Vsega 
skupaj je v Centralno skladišče, ki je v najemu pri Codognotto v Ajdovščini prišlo 317 
ton hrane in je bila razdeljena v 13 Centrov karitas.
Prejeta in razdeljena hrana EU v 2018:

Živila količina kg/l

Bela moka 24.800,0

Kratke testenine 14.400,0

Špageti 14.400,0

Brušen riž 18.600,0

UVT mleko 105.120,0

Jedilno rafinirano sončnično olje 31.590,0

Fižol 17.280,0

Pelati 18.374,4

Skupaj EU 244.564,4

VIRI POMOČI  

Skupaj celotna količina pomoči 331.941

Delež živil EU 73,68%

Število paketov po normativih MDDSZ 34.143

Ukrep hrane EU predvideva  spremljanje prejemnikov pomoči z namenom, da iščejo 
pot iz nastale situacije in se čimprej postavijo na lastne noge. To sicer pri Karitas ni 
nič novega, poslušanje, pogovor, podpora spada v osnovni odnos med sodelavcem 
Karitas in pomoči potrebnim. Razlika je le v tem, da je potrebno sedaj vse napisat. 
Naslednja faza vsega tega pa je tudi dobra informiranost sodelavcev, da znajo človeka 
v stiski usmeriti na pravi naslov; če se gre za materialne stiske je prva država, če 
govorimo o osebnih ali družinskih problemih so to primerni strokovnjaki, če pa so 
stiske duhovne je tudi tu Karitas pravi naslov. Sodelavci Karitas, ki so zaključili 120 
urni seminar za neprofesionalno svetovanje so prav v tem kontekstu nepogrešljivi. V 
podporo pri večjih stiskah je tudi socialna delavka ŠK, kakor tudi sodelavci v razvejani 
mreži programov Karitas in drugih organizacij. 
Tako je v spodnji tabeli razvidno, da so pogovor s človekom v stiski opravili sodelavci 



39

v Centrih Karitas, največkrat ob prejemu paketa ali prošnji za druge oblike pomoči, to 
je tudi zabeleženo v osebni mapi prejemnika pomoči. Seveda tu niso všteti pogovori v 
ŽK, ko sodelavci stisko zaznajo, ponudijo roko pomoči in skozi vse leto z dobro besedo 
spremljajo stanje družine ali posameznika. Naslednja faza je občasno preverjanje 
upravičenosti in istočasno spremljanje na podlagi določenega obrazca, ki je podpisan 
s strani sodelavca Karitas in prejemnika pomoči v osebni mapi slednjega. So pa tudi 
primeri, ki presegajo znanje in sposobnosti sodelavcev, v teh primerih je socialna 
delavka ŠK prišla v Center karitas in opravila svetovalni pogovor. Pri specifičnih 
problemih pa so bili ljudje usmerjeni v druge programe Karitas (materinski dom, 
varna hiša, Popoldan na cesti, zasvojeni, brezdomci itd..) ali k drugim strokovnjakom 
v lokalnem okolju, največkrat kar na Center za socialno delo. 
Prejemnike pomoči smo z vabili na oglasnih deskah obveščali tudi o različnih koristnih 
predavanjih in delavnicah v lokalnem okolju. V organizaciji karitas pa predavanje za 
prejemnike pomoči: Odrekanje vsiljeni ponudbi in Vsebina praznikov in praznovanje, 
za prejemnike in širšo javnost pa Droge so med nami. Ivica Čermelj je pripravila 
recepte o riževih in jabolčnih jedeh, ki so bili med prejemniki pomoči lepo sprejeti. 
Alenka Rebula je predavala o Odnosih v družini. Že drugo leto deluje Knjižnica karitas v 
Centru karitas v Ajdovščini, podobna ponudba se razvija tudi v drugih Centrih karitas. 

Prejeta hrana in higienski material v Centrih karitas:
OK,DK Hrana ŠK Hrana DK Hrana EU Košarice Skupaj/kg,l

Goriška 8.187 5.642 45.263 5.812 64.904

Idrija-Cerkno 5.203  20.933  26.136

Ilirska Bistrica 2.856 69 12.858 545 16.329

Istrska 10.279  53.764 4.400 68.443

Kraška 1.620 1.227 11.169 1.282 15.299

Postojnska 4.292 4.628 26.258 9.621 44.800

Tolminska 7.936  29.758 2.523 40.217

Vipavska 6.900 2.390 44.561 4.068 57.919

Skupaj 47.274 13.957 244.564 28.252 334.047
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Prejemniki hrane in higienskega materiala v Centrih karitas:
Število Število Skupaj Število

DK,OK center družin posamez. oseb tabori  paketov
Goriška Gorica 266 124 1.038 336 5.630

Grgar 22 55 106 212
Goriška Skupaj 288 179 1.144 336 5.842
Idrija-Cerkno Idrija 128 54 356 25 850
Idrija-Cerkno Skupaj 128 54 356 25 850
Ilirska Bistrica Ilirska Bistrica 86 43 339 30 418
Ilirska Bistrica Skupaj 86 43 339 30 418
Istrska Izola 37 35 163 473

Koper 197 237 900 1.641
Portorož 97 41 307 393 1.304

Istrska Skupaj 331 313 1.370 393 3.418
Kraška Sežana 58 32 248 10 1.030
Kraška Skupaj 58 32 248 10 1.030
Postojnska Pivka 53 37 217 204 842

Postojna 74 74 356 1.628
Postojnska Skupaj 127 111 573 204 2.470
Tolminska Bovec 27 36 113 138

Tolmin 170 201 800 180 2.400
Tolminska Skupaj 197 237 913 180 2.538
Vipavska Ajdovščina 213 105 973 619 1.401
Vipavska Skupaj 213 105 973 619 1.401
SKUPAJ 1.428 1.074 5.916 1.797 17.967

Družine in posamezniki iz poročil ŽK, DK, OK
Družine
Vrsta pomoči

število
oseb

število
pomoči

neponov.
dr.članov

neponov.
št.družin

Pomoč v hrani 6.079    

Pomoč pri plačilu položnic 1.365    

Pomoč v nesrečah, stiskah 49    

Druga materialna pomoč 2.008    

Laično svetovanje 1.973 5.852   

Individualno svetovanje 723 823   

Druga pomoč 63 240   

 12.260 6.915 6.660 1825
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Posamezniki
Vrsta pomoči

število
oseb

število
pomoči

neponov.
št.posam.

Pomoč v hrani 1.024   

Pomoč pri plačilu položnic 117   

Pomoč v nesrečah, stiskah 9   

Laično svetovanje 739 2.272  

Individualno svetovanje 111 129  
Obrok hrane, higienske 
storitve 49 121  

Druga pomoč 89 260  

 2.138 2.782 986

SPREMLJANJE PREJEMNIKOV MATERIALNE POMOČI 
 
OK, DK
 
 

Število
pogovorov
v centru

Število
spremljanj
prejemnikov
 

Spremlj. socialne
delavke ŠK in 
usmeritev različnim
strokovnjakom

Število udel.
predavanj
 in delavnic
 

Goriška 2.749 164 115 14
Idrija-Cerkno 850  7  
Ilirska Bistrica 418 17 13 54
Istrska 1.963 32 84  
Kraška 272  4 4
Postojnska 203 7 15  
Tolminska 1.237 399 57  
Vipavska 1.390 176 12 110
Skupna vsota 9.082 795 307 182
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FINANČNA POMOČ
Vsebina   
Družinam in posameznikom, ki bivajo na ozemlju koprske škofije in iz različnih 
vzrokov zaidejo v materialno stisko, Karitas načeloma pomaga s hrano, izjemoma tudi 
denarno s plačilom računov za nujne življenjske stroške; npr. elektrika, voda, dodatno 
zdravstveno zavarovanje, prehrana v šoli…).
Pomoč lahko uveljavlja družina ali posameznik v župnijski Karitas ali v Centru karitas,  
na osnovi prošnje, predloga župnijske Karitas ali župnije, predloga državnih institucij 
(šole, centrov za socialno delo…) in drugih nevladnih organizacij. 
Upravičenost do pomoči  presojamo na podlagi pravil in cenzusov, ki so opredeljeni 
v Pravilniku o kriterijih za materialno pomoč socialno ogroženim družinam in 
posameznikom.
Praviloma  mora prosilec pred dodelitvijo pomoči Karitas  poiskati vse druge možne 
oblike pomoči pri državnih institucijah, do katerih je  upravičen. 
Prizadevamo si, da je pomoč  hitra in učinkovita; da prejemnika vzpodbujajo k 
dejavnemu soočanju s stanjem, ki ga je privedlo v stisko ter aktivno reševanje le-te .
Strokovna delavka  Škofijske karitas  spremlja delo prostovol jcev v župnijskih Karitas 
in jim pomaga  s svetovanjem ob reševanju konkretnih problemov pri delu z ljudmi  
ter pri mrežnem reševanju konkretnih stisk.
Kontaktne osebe: ravnateljica ŠK jozica.licen@rkc.si, socialna delavka ŠK franica.
grmek@kp.karitas.si; za OK, DK voditelji in odgovorni v Centrih karitas 
Mnenje: »Večina prošenj se nanaša na plačilo zapadlih položnic, ki so se nabirale 
že daljše obdobje . Ob materialnih stiskah so v večina primerih prisotne druge 
kompleksnejše  težave. Ljudje se soočajo z velikimi  stiskami  in imajo velika 
pričakovanja (v mnogih primerih nerealna)  do sodelavk  Karitas.« 

V letu 2018 
Na ŠK je prispelo 47 prošenj in predlogov za finančno pomoč. Večina prošenj so 
prevzele OK-DK. Pozitivno je bilo na ŠK rešenih  prošenj v skupnem znesku 6.073 EUR.  
ŽK, OK in DK so za plačilo položnic družinam, otrokom, starim in   posameznikom 
namenile 85.915  EUR.
Ob reševanju prošnje za plačilo položnic je bilo s strani sodelavcev v Centrih karitas in 
v ŽK ter socialne delavke ŠK,  opravljenega veliko svetovalnega dela ter koordinacije z 
drugimi vladnimi   (zlasti s Centri za socialno delo) in nevladnimi ustanovami. 
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Pomoč družinam in posameznikom pri plačilu položnic

OK, DK
Število
iz  OK, 
DK

Znesek
iz
OK, DK

Znesek iz ŠK Skupaj 
pomoč

Goriška 78 23.324,00 803 24.217

Idrija-Cerkno 11 1.237,88 736 1.974

Ilirska Bistrica 5 1.322,08 0 1.322

Istrska 13 2.961,45 3.705 6.666

Kraška 14 3.009,00 0 3.009

Postojnska 7 1.904,15 298 2.202

Tolminska 24 4.305,22 200 4.505

Vipavska 106 17.318,71 0 17.318

SKUPAJ 258 55.382,49 6.073 61.213
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Skupaj pomoč plačila položnic po OK/DK 
 

Iz podatkov se vidi razveseljivo dejstvo, da se pri finančni pomoči krepi vidik 
subsidiarnost, saj je lokalno okolje prvo dolžno poskrbeti za pomoč župljanom oz. 
občanom.
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ZA-UPANJE
Vsebina 
Na ravni Slovenske karitas poteka enoten projekt pomoči posameznikom in družinam 
ZAUPANJE, ki je razvojno naravnana. Gre za pomoč, katera naj bi bistveno vplivala 
na reševanje različnih stisk in v prihodnosti pomeni večjo osamosvojitev in bistveno 
manjšo neodvisnost posameznika ali družine od rednih pomoči.
 Pri pomoči se upoštevajo kriteriji Škofijske karitas za pomoč ljudem v stiski. Prednost 
pri dodelitvi pomoči imajo družine s šoloobveznimi otroki in družinskimi člani, ki so 
bolni ali invalidi. Enako velja tudi za posameznike.
 Pomoč ni nikoli dodeljena v obliki neposrednega nakazila sredstev, ampak vedno 
v obliki plačila računa za vsebino pomoči ali neposredno v materialu. Posamezna 
družina ali posameznik lahko prejme pomoč praviloma le enkrat.
Zasebnost prosilcev ki so vključeni v program je zaščitena. Stiske prosilcev so v objavi 
(tedniku Družina….) opisane anonimno. V primeru, da je pomoč večja, mora pri 
reševanju sodelovati še druge vladne in nevladne organizacije, ki naj bi praviloma 
prispevale 25% pomoči.
Darovalci sredstva praviloma posredujejo Slovenski karitas. Izjemoma lahko nakažejo 
sredstva tudi neposredno, vendar le v obliki plačila predračuna, ki ga priskrbi Slovenska 
karitas. Slovenska karitas ščiti anonimnost prejemnika. Lahko posreduje ime, vendar 
le ob pisnem dovoljenju prejemnika.
Darovalec in prejemnik pomoči se lahko osebno srečata, vendar le v primeru, če 
prejemnik to pisno dovoli. Srečanje je možno le na sedežu Škofijskih karitas. V primeru, 
da srečanje želi donator-podjetje, pa se je ob dovoljenju prejemnika in spremstvu 
Karitas možno srečati tudi na naslovu prejemnika. Srečanja organizirajo koordinatorji 
Škofijskih karitas. 
S strani Župnijskih , Dekanijskih in Območnih  karitas so  prispele štiri  pobude za 
pomoč.  Realizirane so bile tri: iz Goriške OK,  Tolminske OK in DK Idrija Cerkno v 
skupni višini 4.500 eur.

Zgodba: Dekanijska karitas je predlagala pomoč osebi oz. družini :
»V družini živi oče s tremi otroki. Najstarejši sin je zaposlen, mlajša dva se še šolata. 
Živijo na samotni kmetiji in se preživljajo s prodajo mleka.
 Zaradi hribovite geografske lege, so pogoji kmetovanja težki.
 Pred kratkim so doživeli veliko neurje, ki je  povzročilo ogromne škode na bivalnem in 
gospodarskem objektu. Veter je v celoti odnesel streho. 
Pri najnujnejšem saniranju stanja so priskočili v pomoč  gasilci in sosedje. 
Poleg vsega  tega, se je kmetu pokvaril traktor in bo potreboval cca 4000 eur za 
popravilo.
Družina živi zelo skromno. »
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POSVOJITEV NA RAZDALJO
Namen
Namen programa je pomoč otrokom iz socialno šibkih družin v finančni oz. 
funkcionalni obliki. Pomoč je namenjena osnovnim potrebam otroka kakor tudi 
dejavnostim v prostem času, izjemoma pa za plačilo stroškov družine. Program je 
namenjen tudi za pomoč  otrokom ob izrednih, obremenjujočih dogodkih v družini. 
S pomočjo donatorja- posvojitelja naj tako otrok pridobi dodatne možnosti za njegov 
zdrav celostni razvoj.

Cilji
- preprečevanje revščine in socialne izključenosti
- družini v finančnih težavah pomagati pri oskrbi otrok
- finančna pomoč družini v stiski ob raznih težkih življenjskih dogodkih
- omogočanje otrokom obiskovanje izvenšolskih dejavnosti
- spremljanje družin v stiski, prostovoljec na terenu – kontaktna oseba družine tudi 

za druge oblike pomoči
- pomoč družini pri zagotavljanju pogojev za zdrav otrokov razvoj
- širiti možnosti doniranja na mikroravni
- omogočiti donatorjem direktno finančno pomoč.

Komu je program namenjen?
Program je namenjen tistim otrokom iz socialno šibkih družin, ki jim starši ne zmorejo 
nuditi osnovnih življenjskih dobrin in šolanja ter možnosti  aktivnega vključevanja v 
razne dejavnosti. To so tudi otroci iz enostarševskih družin, iz številnih družin, otroci 
brez staršev, otroci s posebnimi motnjami..
Program je do konca 2018 vključeval otroke iz Slovenije, kot tudi iz  Bosne. Zaradi 
upadanja darovalcev bo za naprej reorganizacija programa.
Izvajalec: ŠK finančni del, OK, DK vsebinski del.

Vsebina
Posvojitelji- donator se obvežejo, da bodo najmanj eno leto prispevali za enega otroka 
300 EUR letno oz. 25 EUR mesečno. Potrebe oz. predloge za upravičene otroke za 
vključitev v program pripravijo na ŽK, DK, OK, kjer se preko leta spremlja otroka oz. 
družino in pripravijo načrt pomoči. Za posvojitelja se pripravi osnovne informacije 
otroka. Pisarna ŠK KP skrbi za računovodski potek posvojitve ter stik s posvojiteljem. 
Stiki med posvojenci in posvojitelji so odvisni od želje obeh, največkrat so to praznična 
voščila, ki se posredujejo preko pisarne.
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V letu 2018
OK, DK Število

Posvojencev Znesek pomoči

Goriška 18 5.400
Idrija – Cerkno 13 3.900
Ilirska Bistrica 5 1.500
Istrska 11 3.300
Kraška 3 900
Postojnska 18 5.400
Tolminska 26 7.800
Vipavska 23 6.900
Skupaj v ŠK KP 117 35.100
ŠK Banja Luka 8.190
Skupaj Posvojitev na razdaljo 175 43.290
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Število posvojencev 

Tudi lani je število posvojiteljev padalo. V letu 2018 je bilo v program Posvojitve na 
razdaljo vključenih 117 otrok iz Slovenije, i zplačana pomoč je znašala 35.100 Eur. Za 
otroke v Banjaluški škofiji se je izplačal zbrani znesek 8.190 Eur. 

POMOČ ŠOLARJEM – DA BO KORAK V ŠOLO VESEL
Namen
Pomoč šolarjem iz socialno šibkih družin. 

Cilj: Preprečevanje socialne izključenosti otrok, pri katerih je zaradi revščine ogrožen 
njihov telesni socialni in čustveni razvoj.
Komu je program namenjen?
- Šolarjem iz družin, ki  pri karitas že prejemajo pomoč v hrani
- Šolarjem iz družin, ki prejemajo DSP
- Šolarjem iz družin kjer se starši soočajo z brezposelnostjo ter nizkimi ali 

neizplačanimi plačami
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- Šolarjem iz enostarševskih družin ali družin z večjim številom otrok
- Šolarjem, pri katerih šolska svetovalna služba ugotavlja, da njihovi učenci 

potrebujejo pomoč

Izvajalec: Škofijska karitas Koper, ŽK, OK, DK
Vsebina 
Akcija zbiranja zvezkov po šolah, ki se skupaj s kupljenimi zvezki in boni, s katerimi  
starši kupijo potrebščine v knjigarnah ali plačajo potrebščine v šoli, v centrih karitas 
razdelijo družinam otrok. Za otroke, kjer so ugotovljene večje potrebe se išče druge 
oblike pomoči znotraj karitas: Posvojitev na razdaljo, učna pomoč in počitniški tabori, 
kar vključuje tudi pomoč celotni družini s hrano, higienskimi potrebščinami, oblačili, 
obutvijo in drugimi osebnimi predmeti. 

Kraj izvajanja, odgovorni in urnik: Centri karitas Nova Gorica, Idrija, Ilirska Bistrica, 
Koper, Portorož, Izola, Sežana, Postojna, Pivka, Tolmin, Bovec, Ajdovščina z 
dogovorjenim urnikom.
Kontaktne osebe
Ravnateljica jozica.licen@rkc.si  in odgovorni v Centrih karitas, voditelji OK, DK, ŽK
Financerji: FIHO,  Akcije SK Karitas (Otroci nas potrebujejo, Pokloni zvezek) in razni 
darovalci
Zgodba: Mama in Oče imata štiri otroke, dva sta otroka s posebnimi potrebami in je 
njihovo šolanje vezani na dodatne stroške. Živijo skromno, pri Karitas dobijo hrano in 
oblačila, zaposlen je le oče, mama je zaradi prizadetosti dveh otrok doma. Imajo malo 
hišo z dvoriščem, kjer se otroci veliko igrajo, pa tudi vrt, kjer pridelajo zelenjavo. Pred 
časom niso uspeli plačati položnic in so bili kar nekaj dni brez elektrike, zato smo jim 
pri Karitas plačali položnico. Zvezki in boni za nakup potrebščin v knjigarni so znatno 
zmanjšali skrbi očeta in matere. 
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V letu 2019
Tudi v letu 2017 so predstavniki OK, DK na seji odbora za materialno pomoč prejeli 
za vsako OK, DK 1.200 zvezkov in za 3.800 Eur bonov za OK in 2.800 Eur za DK. Poleg 
družin – prejemnikov pomoči v hrani so sodelavci ŽK povabili tudi družine, ki sicer ne 
prejemajo materialne pomoči, jim pa začetek šolskega leta predstavlja skrb. 

OK, DK  Družine Šolarji Boni  Znesek ŠK  Znesek OK,DK

Goriška 161 341 152 3.550 1.420

Idrija-Cerkno 88 205 205 2.800 1.640

Ilirska Bistrica 32 74 52 2.250  

Istrska 151 287 147 3.365 625

Kraška 56 80 57 2.620 85

Postojnska 100 190 113 2.870 490

Tolminska 86 196 162 3.700 210

Vipavska 104 196 112 2.800 310

 SKUPAJ 778 1.569 1.000 23.955 4.780

V akciji Pokloni zvezek so šole in vrtci zbrali 5.350 zvezkov in drugih potrebščin. 
Poleg zvezkov in bonov so nekateri šolarji dobili še šolske torbe in druge učne 
pripomočke tako v Centrih karitas, kakor tudi neposredno v domači ŽK, kar je razvidno 
iz zbranih podatkov:
Otroci in mladostniki
Vrsta pomoči

število
otrok

število
pomoči

neponov.
št.otrok

otr.družin
prej.pomoči

Šolske potrebščine 2.243

Kritje kosil, malic 74

Srečanja in obdarovanja 2.052 1.532

Obiski na domu in v bolnicah 86 31

Letovanja in tabori 89 463

Centri za mlade in otroke 5 0

Učna pomoč 10 317

Delavnice in oratoriji 812 864

Druga pomoč 534 597

Skupaj 5.905 3.804 3.737 1.315

Pogled naprej: potrebno bo razmisliti o dodatnih virih, saj je tovrstna pomoč potrebna, 
istočasno pa naložba v bodočnost naroda. 
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POMOČ TUJINI
Namen: Razvojna in humanitarna pomoč manj razvitim deželam, državam, ki jih je 
prizadela vojna, naravne nesreče ipd.

Cilj
Okrepiti partnerske Škofijske karitas in mrežo slovenskih (primorskih) misijonarjev pri 
njihovem uresničevanju karitativnega poslanstva Cerkve. 
Komu je program namenjen: Partnerski Škofijski karitas Banja Luka.
Poleg tega je tudi odprt sklad, če kdo daruje za našega misijonarja v Ugandi, gospoda 
Danila Lisjaka, vendar v letu 2018 ni bilo črpanja sredstev.  
Izvajalec: Škofijska karitas Koper

Vsebina 
Zbiranje in posredovanje materialnih sredstev in denarja partnerskih karitas in 
misijonarjem, za uresničevanje njihovih karitativnih projektov. Preko partnerske 
mreže pomoč najbolj potrebnim z enkratnimi pošiljkami pomoči ali s stalno pomočjo 
(posvojitev na razdaljo). Pomoč z delovnimi akcijami v tujini. Pomoč pri krepitvi 
partnerskih karitas (usposabljanje,…) 

Urnik in kraj izvajanja
Programi se izvajajo čez celo leto. Usmerjeni so predvsem na Škofijsko karitas Banja 
Luka (BIH), ter misijonarju Danilu Lisjaku v Afriki.  

Kontaktne osebe
Ravnateljica ŠK  jozica.licen@rkc.si  041 429 713 in mag. Primož Erjavec, ŠGV primoz.
erjavec@rkc.si 031 800 160.
Financerji: Lastna sredstva ŠK, namensko zbrana sredstva v posameznih akcijah
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Utrinek iz sporočila za medije: ŠK je še iz časov vojne v Bosni pobratena s ŠK Banja 
Luka. Vsakoletna vseslovenska postna akcija Ne pozabimo je namenjena pomoči 
najbolj ogroženim družinam v jugovzhodni Evropi, za našo ŠK so to družine, ki jih 
predlaga Banjaluška karitas. Z zbranimi sredstvi se vsako leto nabavi potrebni material, 
s katerim dijaki Škofijske gimnazije Vipava in mojstri – prostovoljci pomagajo določeni 
družini. Od leta 2001 je 28 družin na tak način dobilo skromno streho nad glavo. 
Poleg tega je v program Posvojitev na razdaljo vključenih 55 Banjaluških otrok, kar 
pomeni, da družine, skupine ali posamezniki darujejo za otroka po 25 Eur mesečno. 
Hvaležnost družin je velika, vendar cilj delovnega tabora mladih ni le pomoč, temveč 
tudi izkušnja stisk in problemov ljudi iz drugega kulturnega prostora. Delovni tabor 
Streha nad glavo je bil letos osemnajsti, v vseh letih se ga je udeležilo več kot 200 
prostovoljcev. 

V letu 2018: Delovni tabor Streha nad glavo
Od 29. julija do 4. avgusta je v vasi Priječani v Bosni potekal delovni tabor Streha nad 
glavo. Mojstri in dijaki ŠGV bodo ob pomoči predstavnikov ŠK Banja Luka pomagali 
dograditi hišo družini, ki jo je poleg revščine doletela še nesreča. 
Najprej je bilo dogovorjeno, da bodo pomagali pri urejanju doma dvema starejšima 
moškima, vendar se je pojavila nova, hujša stiska. Oče je namreč ostal sam s petimi 
majhnimi otroki. Pred dvema mesecema je 33 – letna mama umrla zaradi infarkta, 
najmlajši otrok je imel 6 mesecev, najstarejša hčerka pa 11 let. Oče je bil občasno 
zaposlen, vendar je ostal zaradi otrok doma. Hiša je bila v slabem stanju, socialna 
služba mu je naročila, da zgradi vsaj še eno sobo, drugače mu bodo vzeli otroke.  ŠK je 
iz zbranih sredstev v postni akciji Ne pozabimo nakazala 8.000 Eur za nakup materiala 
in naši prostovoljci so postavili prizidek pod streho. 
Poleg tega je v Posvojitev na razdaljo vključenih 55 otrok. Kljub temu, da pri nas število 
'posvojiteljev' upada smo nakazali zbrani znesek 8.190 Eur. 
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Programi pridobivanja sredstev
NAMENSKA POMOČ

Namen 
Zbrati sredstva za izvajanje različnih programov Škofijske karitas. Darovalcem 
omogočiti, da s simboličnim darom podprejo konkretne programe pomoči. Širiti krog 
darovalcev in s tem opozarjati ljudi za različne stiske. 

Cilj
Vabimo stalne darovalce, da se zavežejo za stalno podporo konkretnemu programu. 
Ob tem želimo zbrati sredstva za nemoteno delovanje naših programov.

Komu je program namenjen
Posamezniki in družine na ozemlju naše škofije. 
Izvajalec Škofijska karitas Koper
Vsebina
Posameznike ali družine vabimo, da se odločijo za mesečni dar najmanj 5 EUR za 
reševanje točno določene stiske:: za pomoč socialno ogroženim družinam in 
posameznikom; starejšim, bolnim in drugače prizadetim; otrokom in šolarjem; 
materam in otrokom v stiski; brezdomcem, beguncem in tujcem ali pomoči v tujini.  Dar 
lahko darovalec nakazuje mesečno, na tri mesece, dvakrat ali enkrat letno. Položnice 
se darovalcem pošlje enkrat letno, navadno zraven še kratek pregled uporabe zbranih 
sredstev in zahvalo. Z dovoljenjem darovalca uredimo nakazovanje preko trajnika. 

Urnik in kraj izvajanja
Skozi vse leto na področju koprske škofije

Kontaktne osebe
Poslovna sekretarka ŠK Jasmina Krašna, karitas.koper@rkc.si, 031 393 666 in Silva 
Fučka, GSM 031 281 175. 
Financerji donacije posameznikov
Utrinek: kar 500 pisem z zahvalo in položnicami je bilo poslanih ob koncu leta. Morda 
bo kdo rekel, da je to preveč papirja, toda za sodelavce Karitas je to moralna dolžnost 
do darovalcev. Pripravili smo tudi zgibanko, vendar ob tem ugotavljamo, da je to le 
en papir v poplavi reklam, zato je potrebno v bodočnosti dobiti drugačno pot do 
morebitnih darovalcev. 

V letu 2018 
je bilo vključenih 425 darovalcev. Nekateri darovalci so umrli, drugi so prenehali 
tudi zaradi slabšega materialnega stanja v družini. Razveseljivo je dejstvo, da se novi 
darovalci odločijo za višji prispevek. 260 darovalcev je odločitev o namenu prepustilo 
nam. Znesek 3, 5 ali več EUR mesečno je za posameznika le simboličen dar, toda v letu 
2018 je bilo na ta način zbranih 12.660 Eur in uporabljenih po namenu. 
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OK, DK Število 
darovalcev Namen Darovalci 

po namenu
Goriška 97 Socialno ogrožene družine 41
Idrija Cerkno 43 Ostareli in bolni 33
Ilirska Bistrica 28 Otroci 49
Istrska 56 Materam 44
Kraška 28 Begunci in tujci 0
Postojnska 41 Drugo 0
Tolminska 43 Odločite sami 258
Vipavska 89
Skupaj 425 425
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Darovalci po DK/OK 
 

DAR ZA STISKO
Namen
Širiti kulturo darovanja in stalno opozarjati, da so med nami ljudje, ki pomoč 
potrebujejo in dati možnost, da vsak daruje kolikor se je v srcu odločil. 

Cilj
Biti znamenje in glas tistih, ki pomoč rabijo in zbrati hrano, higienske in šolske 
potrebščine ali dar v denarju za socialno ogrožene družine in posameznike v lokalnem 
okolju. 

Komu je program namenjen?
Vsem ljudem dobre volje

Izvajalec: Sodelavci karitas na področju koprske škofije
Vsebina
Na javnih mestih, kot so banke in pošte so postavljene posode z napisom Dar za stisko 
in znakom Karitas. Enak napis je na košaricah v trgovinah, kjer se skozi vse leto zbira 
hrana in higienski material, pred začetkom šolskega leta pa tudi šolske potrebščine. 
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Za praznjenje košaric za hrano ali posod za denarne darove skrbijo sodelavci ŽK, DK, 
OK, ki skrbijo za sodelovanje z zaposlenimi v poslovni enoti in prevoz v lokalni Center 
karitas oz. za nakazilo zbranih sredstev na banko.  
V nekaterih župnijah je že več let navada zbiranja hrane in kmečkih pridelkov, 
v zadnjem času pa je to že ustaljena praksa, ki se začne z oznanilom, zbiranjem in 
dostavo v Centre karitas, kjer se ob ostali hrani deli pomoči potrebnim. 

Urnik in kraj izvajanja
Skozi vse leto na bankah, poštah, trgovinah in drugih krajih, kjer sprejemajo to 
pobudo, kakor tudi po župnijah.  V poslovalnicah Hofer pa dva petka in dve soboti 
pred Božičem in prav tako pred Veliko nočjo.

Kontaktne osebe
Voditelji OK, DK, ŽK v sodelovanju s ŠK; zbiranje podatkov ljuba.soban@siol.net , 031 
273 000

Financerji: Donacije posameznikov 
Utrinek: V trgovskih centrih so vozički lepo označeni. Pri Hoferju pa se je zbiranje 
izvajalo v lepem in slabem vremenu pred trgovino, kar ni bilo dobro niti za darovalce, 
niti za prostovoljce, ki so tam stali. Kar nekaj časa je trajalo, da so odgovorni razumeli 
in dovolili, da se akcija z deljenjem letakov njihovim kupcem in zbiranjem vrši v 
preddverju trgovine. 
V letu 2018 Podatki o zbranih sredstvih, so navedeni v poročilih OK, DK, ŽK. Ob 
božičnih in velikonočnih praznikih smo se tokrat prav v vseh Hoferjevih prodajalnah 
vključili v akcijo.  Prav tako so ponekod košarice v Mercatorjevih, Eurospinovih in 
nekaterih drugih trgovinah. Tudi vse več ŽK se odloči za zbiranje v postu ali ob tednu 
Karitas.  Skupni rezultat je 28 ton zbrane hrane in higienskega materiala. 
V ŽK, DK, OK so izpeljali tudi druge akcije, ki so bile namenjene čisto konkretni stiski.
Oblačil, obutve, posteljnine ter pohištva in bele tehnike je v izobilju. V Centrih karitas je 
bilo zbranih skoraj 1.000 m3 oblačil, obutve in posteljnine ter pohištvo in gospodinjski 
aparati.  Razdeljenih je bilo 354 kosov pohištva in gospodinjskih aparatov, oblačila, 
obutev in druge osebne predmete je zase ali za svojo družino izbralo 2.647 prosilcev 
pomoči. Ostalo je šlo v predelavo. 
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UMETNIKI ZA KARITAS
Namen
S pomočjo umetnikov in vseh, ki pri tem sodelujejo, opozarjati na aktualne stiske, s 
katerimi se pri Karitas v določenem letu srečujemo, obenem pa sporočati, da lahko 
prav vsak prostovoljno daruje svoj talent, svoj čas in svoje zanje za ljudi v stiski.

Cilj
Organizacija kolonije in potovanje prodajnih razstav po Sloveniji in zamejstvu. Tako 
širšemu občestvu približati umetnost, ki človeka plemeniti in dobrodelnost, ki ga 
bogati. Z geslom kolonije in razstav osveščati širšo javnost. 

Komu je program namenjen
Slikarji in kiparji, galeristi, ljubitelji umetnosti, kupci

Vsebina
Na koloniji tretji teden v avgustu zberemo domače in tuje umetnike.  Na 'dan odprtih 
vrat' se udeležencem pridružijo tudi strokovni sodelavci in drugi darovalci, ki želijo 
svoj likovni zapis darovati za ljudi v stiski. Sledi potovanje razstav. Svečana otvoritev 
je pred Tednom karitas, ko se likovnim ustvarjalcem pridružijo še glasbeni umetniki. 
Sledijo razstave v različnih galerijah doma in v tujini. Tudi na ta način imamo pri 
Karitas, poleg umetnikov sedanjega časa, možnost predstavitve poslanstva Karitas in 
tudi stisk, ki jih pri delu z ljudmi zaznamo.  Neprodana dela so na stalnih razstavah ali 
plemenitijo prostore za katere so bila namenjena. Sredstva zbrana s prodajo del se 
namenijo za namen, ki je bil napovedan ob razpisu kolonije.

Urnik in kraj izvajanja
Kolonija poteka avgusta na Sinjem vrhu, potovanje razstav skozi vse leto. 

Kontaktne osebe
Jožica Ličen, voditeljica projekta Umetniki za karitas , GSM 041 429 713,jozica.licen@
rkc.si 

Financerji
Škofijska karitas, občina Ajdovščina in drugi podporniki kolonije in razstav.
Utrinek iz kataloga je zapis škofa dr. Jurija Bizjaka: Ko je prerok Elija prišel v Sarepto 
na Sidonskem in prosil vdovo, naj mu prinese grižljaj kruha in malo vode v vrču, mu je 
odgovorila: 'Kakor resnično živi Gospod, tvoj Bog, nimam nič pečenega, samo prgišče 
moke v loncu in malo olja v vrču. In glej, nabiram suhljad, da pojdem in pripravim to 
zase in za sina, da bova pojedla in potem umrla ...' (1 Kr 17,12). Konec pripovedi pa se 
glasi: 'Moka v loncu ni pošla in olja v vrču ni zmanjkalo po besedi Gospodovi, ki jo je 
govoril po Eliju' (1 Kr 17,16). 
Cenjeni obiskovalci. Kakor se je prgišče moke v Sarepti na Sidonskem kar naprej 
množilo in moke ni zmanjkalo, tako naj se prgišče lepote, ki je nastala na Sinjem vrhu 
na Vipavskem, kar naprej množi in naj je nikoli ne zmanjka. Naj vsi žejni mimoidoči 
hrepenijo po njej kakor jelen hrepeni po potokih voda (Ps 42,2) in naj jo lovijo v svoja 
prgišča kakor žejen popotnik lovi studenčnico pri izvirku ob poti in jo pije kakor suha 
in žejna dežela brez vode (Ps 63,2). 
Od 13. do 17. avgusta je na Sinjem vrhu nad Ajdovščino potekala 24. mednarodna 
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likovna kolonija Umetniki za karitas pod naslovom »Polno prgišče lepote..« (I. 
Cankar) S tem geslom se ŠK poklanja Ivanu Cankarju, ki je v svojih delih, prav tako kot 
karitas, opozarjal na socialno problematiko v družbi.  Izkupiček prodanih likovnih del 
bo Karitas namenila pomoči mladim. 
Od ponedeljka do petka so v ateljeju na Sinjem vrhu, skupaj s častnim gostom 
Klavdijem Tutto, ustvarjali izbrani umetniki: Marina Bahovec, Damijana Bijek, Sead 
Emrić, Vivijana Kljun, Mirjana Matič, Vinko Prislan, Milan Razboršek, Pia Zavrtanik in 
Tadej Žugman. Občasno so bili prisotni tudi strokovni sodelavci Jože Bartolj, Silva in 
Azad Karim, Bogdan Soban, Milena Gregorčič, Janez Štros in Tone Seifert, vse dni pa 
Lucijan Bratuš, Mira Ličen Krmpotić in likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn. Za vse 
je gostoljubno skrbela družina Vidmar. 
Delovno vzdušje, ki je zajemalo tudi medsebojno spoznavanje in izmenjavo izkušenj 
je najprej zaznamoval drugi dan kolonije, ko so umetnike obiskali  številni mediji 
in najbolj pogosto je bilo vprašanje 'zakaj darujejo svoj talent in svoj čas v koloniji 
Umetniki za karitas?' V pogovoru, ki ga je vodil Jože Bartolj, pa smo spoznali drug 
drugega in ob poslušanju je prevladalo spoznanje, da je umetnost sila, ki spreminja 
človeka in družbo. Kar nekaj pozornosti smo posvetili 24-letni zgodovini Umetnikov za 
karitas, saj so bili prav vsi letošnji udeleženci v tej koloniji prvič. 
Na praznični dan, smo družno, na gradu Kromberk obiskali pregledno razstavo iz 
različnih  ustvarjalnih obdobij Klavdija Tutte. Pod večer pa smo se zbrali pri sveti 
maši na Otlici, ki jo je ob somaševanju domačega župnika in še treh duhovnikov 
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daroval dekan Vipavske dekanije. Pri maši smo se spomnili pokojnih umetnikov, ki 
so sodelovali v koloniji Umetniki za karitas in jih ni več med nami, naj omenim samo 
nekatere: Marjan Tršar, Stane Jarm, Zvest Apolonijo, Zmago Jeraj, Zmago Posega in 
še deset drugih. Po maši smo družno obiskali Hieronimov grob in tja pod Sinji vrh je 
zazvenela Slomškova V nebesih sem doma. 
Višek druženja je bil v četrtek, saj je ob dnevu odprtih vrat delovno vzdušje obiskalo 
veliko ljubiteljev likovne umetnosti, prišlo pa je tudi veliko slikarjev, ki so 'prgišče 
lepote' oplemenitili s svojim delom. Skulpturo Ivana Cankarja je v lesu z motorno 
žago ustvaril Vlado Cencelj. Pod noč so bila že na ogled postavljena likovna dela 
udeležencev kolonije, strokovnih sodelavcev ter darovalcev ob dnevu odprtih vrat. 
V kulturnem programu so nas, kot vedno, razveselili Mladi z Gore, še posebej pa domači 
pevski zbor Angelski spev, ki je prav v ta namen prvič zapel himno kolonije Prgišče 
lepote in dobrote. Besedilo zanjo je napisala voditeljica Župnijske karitas Otlica Ivica 
Vidmar, uglasbila pa njihova zborovodkinja Katarina Vidmar. Dodatno vzpodbudo za 
ustvarjanje za druge in pomoč ljudem v stiski sta z nagovorom in zahvalo prispevala 
koprski škof dr. Jurij Bizjak in ajdovski župan Tadej Beočanin. 
V katalogu 2018 je tako zapisnih 64 imen avtorjev, nastalo je 124 likovnih del.
Razstave v letu 2018: KC Lojze Bratuž Gorica, Galerija Družina Ljubljana, Jožefova 
galerija Logatec,  Ministrstvo za obrambo, Peterlinova dvorana Trst,  Sveta Gora,  
Knjižnica Murska Sobota, Kulturni dom Krško, Kulturni dom Cerknica, Grošljeva 
galerija Prevalje,  Galerija na Vidmu Ilirska Bistrica, Sinji vrh, Pretorska palača Koper,  
Dvorec Lanthieri v Vipavi, Oder Klica dobrote v Celju, Galerija Ars Gorica.
Stalne prodajne razstave: Kapucinski samostan Vipavski Križ, Občina Ajdovščina, Nova 
KBM Ajdovščina, Karitas vipavske dekanije. 
V letu 2018 je  lastnika našlo 49 del v skupnem znesku 11.625 Eur.
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FINANČNO POROČILO ŠK ZA LETO 2018
PRIHODKI IN ODHODKI NA SKLADIH NA DAN 31.12.2018

Prihodki Odhodki
Karitas 48.498,76 143.172,99
Posvojitev na razdaljo 35.100,00 35.100,00

Brezdomci 69.779,68 66.453,00

Izobraževanje prostovoljcev in glasila 1.347,38 1.347,38

Hiša Cesta 0,00 218,39

Soča 8,726,94 8.726,94

ZA upanje 7.500,00 4.500,00

Pomoč Afriki 550,00 0,00

Pomoč otrokom 47.572,93 47.572,93

Popoldan na Cesti 75.580,37 74.630,48

Družine v stiski 121.843,99 141.769,20

Stari, bolni in invalidi 14.030,96 12.511,68

Streha nad glavo 11.807,36 17.488,36

Naravne nesreče 0,00 0,00

Umetniki za karitas 11.625,00 7.195,77

Materinski dom Šempeter 604,16 604,16

Vrednost EU hrane 173.919,40 173.919,40

Brezdomci-hiša Malorca Ajdovščina 54.336,51 58.138,99
Sklad B. Žorža za otroke 2.422,30 0,00
MJU – gradim sebe , krepim skupnost 21.489,72 5.930,10
MJU – povezani, vključeni , sprejeti 21.642,54 5.787,51

Skladi skupaj 728.377,64 805.068,08
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Sklada FIHO in Namenska pomoč nista prikazana, saj so sredstva v njih razporejena in 
porabljena na drugih skladih. 
V letu 2018 smo zbrali skupaj  512.473,50 €, ki smo jih prejeli iz različnih virov in sicer: 
1. FIHO – Fundacija humanitarnih in invalidskih organizacij - dodeljena sredstva v 
letu 2018 za programe in delovanje v višini 103.251,82 €.

POMOČ DRUŽINAM 45.387,22 €

POMOČ STAREJŠIM, BOLNIM INVALIDNIM 10. 521,68 €

POMOČ OTROKOM 14.018,34 €

POMOČ BREZDOMCEM 3.179,68 €

IZOBRAŽEVANJE ZA ŽK IN GLASILA ŠK 1.374,38 €

DELOVANJE KARITAS 28.797,52 €

SKUPAJ 103.251,82 €

2. MDDSZ - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je sofinanciralo  program 
brezdomcev in program PNC v skupni vrednosti  124.950,00 €.

POMOČ BREZDOMCEM 50.600,00 €

POMOČ BREZDOMCEM – HIŠA MALORCA 27.600,00 €

POMOČ OTROKOM – PNC 46.750,00 €

SKUPAJ 124.950,00 €

3. LOKALNE SKUPNOSTI – Mestna občina Koper ter občine: Izola, Ajdovščina, Pivka, 
Vipava, Postojna, Ilirska Bistrica in Šempeter- Vrtojba  so za programe odobrili sredstva 
v višini 43.167,00 €

POMOČ DRUŽINAM 2.350,00 €

POMOČ BREZDOMCEM 12.674,12 €

POMOČ STARIM, BOLNIM 1.500,00 €

POPLDAN NA CESTI 3.842,17 €

POMOČ OTROKOM 150,00 €

POM.BREZDOM. -HIŠA MALORCA 10.320.85 €

FIN. JAVNIH DEL 12.329,86 €

SKUPAJ 43.167,00 €

4. SLOVENSKA KARITAS je na račun ŠK Koper nakazala skupaj 117.823,16 € in sicer :

KLIC DOBROTE  41.600,00 €

OTROCI NAS POTREBUJEJO 14.300,00 €

ZA UPANJE 7.500,00 €

NE POZABIMO 10.800,00 €

POMAGAJMO PREŽIVETI 10.790,00 €

DONACIJE IZ DOHODNINE 13.000,00 €
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DOHODNINA ZA ŽK 1.166,00 €

STROŠKI EU HRANE 18.667,16 €

SKUPAJ 117.823,16 €

5. ŠKOFIJSKA KARITAS KOPER  je vsa ostala sredstva – 123.281,56 € zbrala v akcijah 
Posvojitev na razdaljo, Namenska pomoč, Streha nad glavo, Korak v šolo, slike iz likovne 
kolonije Umetniki za Karitas, otroci v Afriki, z nabirkami župnij, z darovi dobrotnikov, 
darovi donatorjev, donacij iz dohodnine in s prispevki za nočitve v Soči.

AKCIJE ŠK KOPER 123.281,56 €

SKUPAJ 123.281,56 €

Sredstva splošnega sklada karitas v višini 41.984,70 € smo porabili za pokrivanje 
delovanja. V letu 2018 se je na vseh skladih Škofijske karitas ( z upoštevanjem 
vrednosti EU hrane) zbralo za 728.377,64 € sredstev. Iz leta 2017 smo prenesli ostanek 
sredstev v višini 572.253,29 €; odhodkov je bilo za 805.068,08 €. Stanje vseh sredstev 
na skladih na dan 31.12.2018 je 495.562,85 €. 
Vsa denarna sredstva so bila porabljena namensko, glede na prijavljene programe na 
javnih razpisih pri FIHO, MDDSZ IN LOKALNIH SKUPNOSTI, glede na namen zbiranja 
posameznih akcij ter glede na namen darovalcev. 
Iz prihodkov namenjenih delovanju Škofijske karitas (FIHO, sredstva donatorjev,…) 
se pokrivajo  stroški delovanja Škofijske karitas. V letu 2017 so ti stroški  znašali 
80.664,88 €.
Stroški delovanja Karitas 2018

Električna Energija 463,63

Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 5.629,62

Drobni inventar in drugi stroški materiala 1.417,88

Stroški storitev  pri oprav. dejavnosti (pošta , telefon) 4.972,01

Stroški vzdrževanja OS 333,30

Vrač. stroškov zaposlencem 3.522,54

Str. Plačilnega prometa Zavarovalne premije 2.531,81

Str. Reklame in reprez. in pogost.,izletov, romanj 5.541,83

Stroški drugih storitev, članarine 234,66

Str.int. in osebnih storitev 7.954,24

Amortizacija OS 5.934,51

Plače zaposlenih z dajatvami 35.075,88

Str. Storitev fizičnih oseb 7.052,97

SKUPAJ 80.664,88
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Skalniška 1, 5250 Solkan, Tel.,faks 05/3300234, E-mail:karitas samarijan@siol.net, 
www.zavodsamarijan.si

ZAVOD KARITAS SAMARIJAN -
POROČILO PO PROGRAMIH V LETU 2018
MATERINSKI DOM SOLKAN IN ŠEMPETER

Namen:
Namen programa je preprečevanje in reševanje socialnih stisk žensk in njihovih 
otrok, omogočanje in povečevanje socialne vključenosti, krepitev moči uporabnic 
in razvijanje sposobnosti za vsakdanje samostojno življenje, zagotavljanje temeljne 
socialne varnosti v kriznih obdobjih zaradi izpada drugih virov za življenje ter  
preprečevanje revščine med ranljivimi skupinami prebivalstva, v našem primeru 
žensk in otrok. 

Cilji:
- prispevati k večji socialni vključenosti uporabnic in njihovih otrok
- zagotoviti strokovno pomoč in nujne materialne vire za dostojno življenje.
- razvijati storitve v skladu s potrebami uporabnic, krepiti moč uporabnic, razvijati 
sposobnosti za samostojno življenje.
- krepiti vključevanje uporabnic v aktivno reševanje lastnih stisk in težav ter 
sooblikovanje strategij za izboljšanje življenjskih možnosti.
- sodelovati z drugimi organizacijami (vladnimi in nevladnimi). 
- uvajati inovativne pristope pri delu z uporabnicami.
- promocija in razvoj prostovoljstva.

Komu je program namenjen:
1. Polnoletnim  materam in njihovim otrokom, ki so se zaradi različnih okoliščin 

znašle v socialno ekonomski, materialni ali stanovanjski stiski; matere z otroki, 
ki se morajo zaradi različnih vzrokov umakniti iz matične družine ali izgubijo 
stanovanje

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

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

4. samskim ženskam, ki so zaradi socialnih in materialnih razmer ogrožene              
brezdomke, porodnice, nosečnice.
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Urnik in kraj izvajanja:
Program se izvaja na dveh lokacijah oz. v dveh domovih: Materinski dom Solkan v 
Solkanu, Skalniška cesta 1 in Materinski dom Šempeter, Cvetlična 11a, Šempeter pri 
Gorici.
Število vključenih uporabnic: v letu 2018  je bilo vključenih  30 uporabnikov (14 žensk 
in 16 otrok), povprečno 554 nočitev mesečno.
Prostovoljci: vključenih je bilo 18 prostovoljcev, ki so opravili 456 ur prostovoljnega 
dela.

Zasedenost ležišč v %
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Kontaktne osebe: Tanja Žorž, 041331639, 053300234, 059972052, karitas.samarijan@
siol.net  mdsempeter@siol.net,  www.zavodsamarijan.si
Financerji: 

financer znesek  % stroški znesek  %
MDDSZ 92.400,00 66,39 STROŠKI DELA 86.998,52 62,67
OBČINE 5.698,39 4,09 POSREDNI STROŠKI

(stroški materiala in storitev 52.181,73 37.33

DONACIJE 450,52 0,32
FIHO 6.000,00 4,31
ŠKKP-brezplačni 
najem 18.768,00 13,48

Uporabnice 10.807,00 7,77
Drugo:ZRSZ 5.056,31 3,64
SKUPAJ 139.180,25 100 Skupaj 139.180,25 100

Utrinek: V torek, 30.10.2018 smo odšli v Konjeniški center Celje, kjer se odvijal DAN 
ZAME v organizaciji Sekcije za varne hiše, materinske domove in sorodne organizacije 
v Sloveniji.  Otroci in mame so imeli možnost spoznati delo s konji, to jih je zelo 
navdušilo in sprostilo. 

Vtisi otrok:
„ V Celju mi je bilo najlepše, ko sem jahala konja in ob prihodu smo dobili vrečko z 
darili. Bilo mi je zelo lepo.“   
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VARNA HIŠA KARITAS ZA PRIMORSKO
Namen:
Program »Varna hiša Karitas za Primorsko« je socialno varstveni program, ki je 
prvenstveno namenjen namestitvi žensk in njihovih otrok, ki doživljajo različne oblike 
nasilja, v varen prostor. S tem omogočimo žrtvi, da prekine ponavljajoče se nasilje in 
z našo človeško in strokovno pomočjo najde novo pot, brez nasilja. Program izvajamo 
na tajni lokaciji o kateri širša javnost ni seznanjena. 

Cilji:
• namestitev žensk in njihovih otrok, ki doživljajo nasilje, v varen prostor
• zagotoviti strokovno in človeško pomoč ter nujne materialne vire za dostojno 

življenje in s tem ohranitev človeškega dostojanstva
• izvajanje individualnega programa in storitev
• krepitev vključevanja uporabnic v aktivno reševanje lastnih stisk in težav ter 

sooblikovanje strategij za izboljšanje življenjskih možnosti
• razviti sposobnosti za samostojno življenje
• sodelovanje in povezovanje s preostalimi institucijami, ki delujejo na področju 

socialnega varstva 
• informiranje in osveščanje javnosti o problematiki nasilja 

Komu je program namenjen?
 Program je namenjen  ženskam in njihovi otrokom (fantje do dopolnjenega 16. leta 
starosti), ki doživljajo različne oblike nasilja in se počutijo ogrožene ter potrebujejo 
namestitev v  varen prostor.

Urnik in kraj izvajanja:
Program se izvaja 24 ur dnevno, vse dni v letu, zaradi varnosti se izvaja na tajni lokaciji.

 
V letu 2018: v program je bilo vključenih 5 žensk in 3 otroci, povprečno je bilo 129 
nočitev  mesečno, 1.548 nočitev  letno.
Prostovoljci: vključenih je bilo 7 prostovoljcev, ki so opravili 212 ur prostovoljnega  
dela.
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Zasedenost sob v %

Kontaktne osebe: 
Milena Brumat tel. 031655961, Maša Ferjančič 041332038, 053300234, karitas.
samarijan@siol.net www.zavodsamarijan.si, 

Financerji : 
financer v EUR % stroški znesek  %
MDDSZ 51.000,00 78,83 STROŠKI DELA 46.308,10 72,17

OBČINE 3.600,00 5,56 POSREDNI STROŠKI
(stroški materiala in storitev) 18.385,16 27,83

DONACIJE 530,52 0,82
FIHO 8.000,00 12,37
UPORABNICE 1.562,70 2,42

SKUPAJ 64.693,26 100 SKUPAJ 64.693,26 100

Utrinek: Ob Mednarodnih dnevih boja proti nasilju nas ženskami smo skupaj z Mestno 
občino Nova Gorica 26.11.2018 organizirali kulturno prireditev z naslovom Sonce me 
je s sabo vzelo. Prireditev je bila namenjena ozaveščanju širše družbe o problematiki 
nasilja v družini. V programu, kjer so sodelovali različni glasbeniki in dijakinje 
novogoriške Gimnazije, smo lahko preko glasbe in  literarnih izpovedi sledili težki poti 
ženske, žrtve nasilja, od brezupa v vrtincu nasilja do nove, svetlejše prihodnosti.
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SVETOVALNICA LUČKA:
Izvajalec programa: Zavod Karitas Samarijan
Namen:
Svetovalnica Lučka je namenjena vsem, ki so bili ali so žrtve nasilja v družini, osebam 
z osebnimi, zakonskimi in družinskimi stiskami. Nagovoriti in ponuditi želimo možnost 
strokovnega svetovanja in reševanja njihovih problematičnih življenjskih situacij, ki 
jih doživljajo v družini, šoli, ustanovi ipd. Svetovalnica Lučka je namenjena različnim 
vrstam psihosocialne pomoči vsem polnoletnim osebam, . 

Cilji:
- razbremenitev , opolnomočenje  žrtev
- izboljšanje razpoložljivosti ter pestrosti ponudbe pomoči v lokalnem področju na 
področju nudenja psihosocialne pomoči
- spremembe na osebni ravni žrtve ter krepitev njihove socialne mreže
- izboljšanje življenjske situacije, krepitev socialne mreže
- boljša informiranost ter več znanja za ravnanje z osebami, ki so žrtev nasilja
- povečanje varnosti žrtev nasilja in zmanjšanje nasilja in njegovih posledic v vseh 
okoljih

Komu je program namenjen?
- polnoletnim osebam z  izkušnjo nasilja: fizičnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja, 
tako ženske kot moški,
- osebam, ki imajo osebne, družinske, starševske in podobne težave kot posledice 
neurejenih razmer v družini
- bivšim uporabnicam namestitvenih programov, 
- osebe z izkušnjo nasilja, ki so gibalno ovirane in starejše osebe. 

Vsebina:
• Individualni svetovalni pogovori
• Skupinsko delo: delavnice za samopomoč ali osebno rast. 

Urnik in kraj izvajanja:
- Svetovalnica  je odprta  za uporabnike od 08.00 do 15.00 ure, poslovni čas 
svetovalnice pa je od 07.30 do 15.30 ure, enkrat tedensko pa je odprta za uporabnike 
od 10.00 do 18.00 ure, 
Prostore imamo v najemu na naslovu: Cesta Prekomorskih brigad 20, Šempeter pri 
Gorici.
Kontaktne osebe: Dragica Pavšič Gerenčer: tel. 031 666321, Silva Črnigoj: 031307744, 
 svetovalnica.lucka@gmail.com,  www.zavodsamarijan.si
V letu 2018 je bilo vključenih  44 kontinuiranih uporabnikov in 78 občasnih 
uporabnikov.
Prostovoljci: vključene so bile 3 prostovoljke, ki so opravile 144 ur prostovoljnega 
dela.
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Število vključenih uporabnikov po mesecih:

Kontaktne osebe: Dragica Pavšič Gerenčer: tel. 031 666321, Silva Črnigoj: 031307744, 
 svetovalnica.lucka@gmail.com,  www.zavodsamarijan.si

Financerji v letu 2018
financer v EUR % stroški znesek  %
MDDSZ 25.300,00 60,62 STROŠKI DELA 23.000,00 68,95

OBČINE 4.752,37 11,56 POSREDNI STROŠKI
(stroški materiala in storitev) 18.092,46 31,05

DONACIJE 950,00 2,31
FIHO 2.088,36 5,08
ŠK KP 3.000,00 7,30

SKUPAJ 41.092,46 100 SKUPAJ 41.092,46 100

Utrinek:
Tudi v letošnjem letu se je izkazalo, da ima veliko žrtev  nasilja v družini določene 
težave v duševnem zdravju kot so depresija, anksioznost, socialna fobija, opažamo 
tudi velike težave pri obvladovanjem jeze  kot tudi težave z odvisnostjo od alkohola 
ali tablet. Zaradi vseh teh dodatnih težav potrebujejo uporabnice oz. uporabniki  
poglobljeno psihosocialno pomoč.  
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SOCIALNOVARSTVENI PROGRAM VRTNICA – SOCIALNA 
REHABILITACIJA OSEB S TEŽAVAMI ZARADI ZASVOJENOSTI Z 

ALKOHOLOM
Namen:
Namen programa Vrtnica je socialna rehabilitacija oseb s težavami zaradi zasvojenosti 
z alkoholom z namenom ureditve lastnega življenja, opolnomočenje in vztrajanje v 
abstinenci ter ponovna vključitev v socialno okolje. 
Program nudi možnost abstinentom in zasvojenim, ki bi želeli spremeniti svoje 
življenje, da na strokoven in voden način poiščejo svojo novo pot v življenje brez 
alkohola.

Cilji:
1. vzpostavitev in vzdrževanje abstinence oz. vzdržnosti od alkohola naših uporabnikov, 
2. konstruktivno preživljanje časa uporabnika (z vključevanjem uporabnika v delovne 
aktivnosti, čas za osebno rast, prostočasne aktivnosti), 
3. zmanjšanje škodljivega vedenja (izboljšana komunikacija, učenje konstruktivnega 
reševanj konfliktov, boljša skrb za lastno zdravje, zdrav življenjski slog, …), 
4. širjenje socialne mreže – varna socialna mreža uporabnika, izboljšanje odnosov z 
družinskimi člani,
5. zastavljanje in uresničevanje ciljev posameznega uporabnika, 
6. boljša samopodoba uporabnika, 
7. pridobitev novih spretnosti in znanj, 
8. sprejem problematike in uvid v problem uporabnika, 
9. pozitivna izkušnja bivanja v skupnosti (skupinsko urejanje lastnega življenja ob 
vzgledu, izkušnjah in pomoči tistih, ki abstinirajo že dalj časa),
10. prepoznavnost programa in informiranje javnosti o problematiki zasvojenosti z 
alkoholom.

Komu je program namenjen?
Program je namenjen vsem, ki imajo težave zaradi zasvojenosti z alkoholom, že 
zdravljenim alkoholikom, ki ne uspejo vzdrževati treznosti in ki želijo s pomočjo 
programa vzpostaviti trezno življenje.
Program je namenjen tudi svojcem zasvojenih in uporabnikom v reintegraciji po 
zaključenem bivanju v terapevtski stanovanjski skupnosti.
V terapevtsko skupnost vključujemo le moške, program pa sprejema uporabnike iz 
cele Slovenije.

Izvajalec:
Zavod Karitas Samarijan

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

Kontaktna oseba:
Milena Finc, strokovna vodja programa (nadomešča Davorino Petrinj) tel. 040 980 
464, e-mail: vrtnica.karitas@gmail.com, internetna stran: www.zavodsamarijan.si, 
V letu 2018 smo imeli vključenih 35 uporabnikov in 73 anonimnih vključenih 
v informativno svetovanje ter 257 oseb vključenih v preventivne dejavnosti. 
Povprečno je bilo na mesec 233 nočitev.
Prostovoljci: vključenih je bilo 12 prostovoljcev, ki so opravili 1266 ur dela.

Zasedenost ležišč v %
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Financerji:

financer znesek  % stroški znesek  % 

MDDSZ 55.200,00 47,04 Stroški dela 74.766,32 63,84

Občine 4.039,74 3,44
Posredni stroški 
( stroški  materiala in  
storitev)

42.584,81 36,16

Donacije 200,00 0,17
FIHO 27.575,76 23,50
L a s t n a 
sredstva 4.640,00 3,96

ZZZS 5.358,49 4,56
uporabniki 20.337,14 17,33
SKUPAJ 117.351,13 100 SKUPAJ 117.351,13 100

Utrinek:
Udeleženci programa dostikrat prihajajo iz družin, kjer so mame zelo zaščitniške in 
jih, tudi same v neutolažljivi stiski (ker si tudi same želijo drugače zaživeti – pa ne 
vedo kako..saj so vedno bile nekakšna žrtev) rotijo, naj prenehajo s pitjem, očetov pa 
nekako ni – fizično ali pa v prenesenem psihičnem pomenu: vsekakor niso funkcionalni, 
na voljo svojim otrokom. Pogosto so že njihovi očetje tisti, ki se opijajo do nezavesti 
in vzorec vedenja (ali pa kaka druga zasvojenost, neregulirana čustvena stanja) se 
preko medgeneracijskega prenosa vedenjskih vzorcev in travm prenesejo na mlajše 
generacije..Ni potrebno veliko, da se vzorec tekom težav v življenju, ki jih imamo prav 
vsi ljudje, aktivira. Gre za vzorec bega pred resničnostjo, želji po umiku ter nezmožnost 
potrpežljivega reševanja težav, ki jo ljudje nekako moramo osvojiti. Osebe zasvojene z 
alkoholom nekako verjamejo, da bodo problemi izginili, če jih v omami ne bodo čutili, 
teža čutenja neprijetnih čustev in beg pred njimi  nato povzroči, da rešitev (alkohol) 
postane glavni problem.
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ŽUPNIJSKE, DEKANIJSKE IN OBMOČNE KARITAS - MREŽA
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GORIŠKA OBMOČNA KARITAS (dekaniji Nova Gorica in 
Šempeter)

Vrsta prihodkov DK ŽK SKUPAJ
Prenos 27.759,42 19.954,55 47.713,97
Prispevki lokalnih skupnosti 19.781,77 9.839,21 29.620,98
Prispevki ministrstev 0,00 0,00 0,00
Prispevki podjetij 7.182,76 50,00 7.232,76
Dobrodelne prireditve 11.816,30 1.983,94 13.800,24
Nabirka nedelje Karitas 0,00 4.851,68 4.851,68
Darovi dobrotnikov 3.315,16 14.110,27 17.425,43
Prejeta den. sred. drugih Karitas 12.990,35 1.174,28 14.164,63
Drugo 5.812,00 2.898,87 8.710,87
Skupaj prihodki brez prenosa 60.898,34 34.908,25 95.806,59
Skupaj prihodki 88.657,76 54.862,80 143.520,56
Delovanje    
Stroški poslovanja 9.901,33 523,47 10.424,80
Potrošni material, vzdrževanje 1.062,03 41,36 1.103,39
Stroški izvedbe dobrodelnih akcij 1.557,60 266,52 1.824,12
Skupaj stroški delovanja 12.520,96 831,35 13.352,31
Programi    
Pomoč družinam 15.519,87 11.203,05 26.722,92
Pomoč starejšim 4.642,17 6.274,01 10.916,18
Pomoč posameznikom 13.976,36 2.810,36 16.786,72
Pomoč otrokom 9.622,14 6.940,70 16.562,84
Posredovano na druge Karitas 1.788,15 2.106,98 3.895,13
Pomoč tujini 0,00 0,00 0,00
Drugo 1.010,00 3.981,57 4.991,57
Skupaj programi 46.558,69 33.316,67 79.875,36
Skupaj izdatki 59.079,65 34.148,02 93.227,67
Saldo 31.12.2018 29.578,11 20.714,78 50.292,89

Goriška OK deluje na področju celotnega Goriškega pastoralnega območje, ŽK oz. MŽK je 
ustanovljena v 41 župnijah. Srečanj OK je bilo 24, ŽK pa 154. OK povezuje 240 stalnih in 182 
občasnih  prostovoljcev, ki so v letu 2018 opravili  27.275 ur prostovoljnega dela. Na podlagi 
Zakona o prostovoljstvu je vrednost opravljenega prostovoljnega dela 268.448 EUR.
Organizirano z objavljenimi uradnimi urami imajo dva Centra karitas, in sicer v  Novi Gorici 
in Grgarju. Sodelujejo z vladnimi in nevladnimi organizacijami, predvsem pa zaznavajo stiske 
in iščejo poti, da nanje odgovarjajo celostno, predvsem pa spoštljivo.
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Pomoč ljudem v različnih stiskah je tekla preko ŽK, MŽK in GOK.  Pri spremljevalnih ukrepih 
prejemnikov pomoči je bilo v Centrih karitas 2.749 pogovorov, 164 spremljanj z načrtom, 115 
prejemnikov je bilo usmerjenih k raznim strokovnjakom, 14 pa se jih je udeležilo predavanj 
in delavnic.
Pomoč družinam in posameznikom: pomoč v hrani je prejemalo 288 družin in 179 
posameznikov. V Centru karitas v Novi Gorici in Grgarju je bilo pripravljenih 5.842 paketov za 
1.144 oseb. Večina družin in posameznikov je izbralo tudi oblačila, obutev in druge uporabne 
predmete. V izrednih primerih so ŽK in OK na podlagi prošnje in v skladu s Pravilnikom 
pomagale tudi pri plačilu nujnih položnic družinam in posameznikom v znesku 23.324 Eur.
Za redno izvajanje materialne pomoči je ŠK za skladišče v Novi Gorici in Grgarju nabavila 
8.187 kg hrane, hrane EU je bilo 45.263 kg, iz lastnih sredstev je bilo kupljene 5.642 kg 
hrane, darovane in zbrane hrane v košaricah po trgovinah in župnijah je bilo 5.812 kg . 
Skupna teža razdeljene hrane in higienskih potrebščin je bila 64.904 kg. Ocenjena vrednost 
je 70.000 EUR. 
Pomoč otrokom: 161 družina je za 341 šolarjev prejela različne šolske potrebščine in za 
3.550 EUR bonov, poleg tega so OK in ŽK namenile za pomoč otrokom še dodatnih 16.563 
EUR. V program Posvojitev na razdaljo je vključenih 18 otrok, kar pomeni 5.400 Eur letne 
pomoči.  V različne programe pomoči je bilo na Goriškem vključenih 2.000 otrok. Poleg 
zvezkov in drugih darovanih potrebščin je pomoč otrokom v mreži karitas znašala 20.113 Eur
Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se vidi iz vseh ŽK: opravili so 1.793 obiskov po 
domovih, in 2.074 obiskov v bolnišnicah in domovih za ostarele. Srečanj po župnijah se je 
udeležilo  808 starejših, romanj pa 1.057, 60 oseb se je udeleževalo skupin za starejše. Poleg 
tega so nekaterim pomagali s hrano ali plačilom položnic, kakor tudi z izposojo pripomočkov 
in pomočjo v gospodinjstvu. Pomoč Karitas se je na različne načine dotaknila 5.725 starejših. 
Za izpeljavo vseh programov so, poleg prostovoljnega dela,  porabili 10.916 EUR.
Renata Vončina, voditeljica Goriške OK, utrinek:  V Goriški območni Karitas imamo dva 
Centra v Novi Gorici in Grgarju. V Novi Gorici poleg hrane zbiramo in delimo tudi oblačila, 
obutev, igrače, opremo za dojenčke, drobne pripomočke v gospodinjstvu in na podlagi 
oglasov ponudbe in povpraševanja opremo za stanovanja in gospodinjske aparate. 
Razveseljivo je dejstvo, da se število prejemnikov pomoči zmanjšuje. V letu 2018 smo s 
sredstvi, ki nam jih je dodelila MONG, namesto ognjemeta v okviru silvestrovanja v Novi 
Gorici v višini 2.500,00 eur za pomoč družinam v socialni stiski, pomagali 4 družinam vsaki s 
500,00 eur in dvema  posameznikoma  vsak po 250,00 eur in sicer tako, da smo jim poplačali 
najnujnejše zapadle stroške. 12. oktobra smo v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj v Novi 
Gorici organizirali 6. dobrodelno  prireditev »GORIŠKA DLAN«, ki je bila  velika promocija 
za Karitas in tudi za nastopajoče. Izkupiček smo namenili za vse pomoči potrebne na našem 
območju.  Poskrbeli smo tudi za strokovno usposabljanje na področju starejših, bolnih in 
invalidov in sicer z dvema predavanjema v postnem in adventnem času. V okviru MONG 
zelo dobro sodelujemo z vsemi organizacijami, ki se strokovno ali prostovoljno ukvarjamo s 
pomočjo ljudem v stiski. Naši  prostori so primerni in jih imamo v najemu od Mercator d.d. za 
nedoločen čas z odpovednim rokom treh mesecev. Družba Mercator te prostore prodaja in je 
potrebno, da v primeru, da se to zgodi poskrbimo za rešitev. Za enkrat nam je to še uganka. 
Upajmo v božjo previdnost in goreče molimo, da se kaj takega ne zgodi. Za vse opravljeno 
delo v letu 2018 se iz srca zahvaljujem vsem sodelavcem in sodelavkam Karitas iz Goriške in 
Šempetrske dekanije, zato vsakemu posebej izrekam en velik »BOGLONAJ«.
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DEKANIJSKA KARITAS IDRIJA – CERKNO
Vrsta prihodkov DK ŽK SKUPAJ
Prenos 3.687,23 8.987,03 12.674,26
Prispevki lokalnih skupnosti 3.900,00 1.159,00 5.059,00
Prispevki ministrstev 0,00 0,00 0,00
Prispevki podjetij 0,00 0,00 0,00
Dobrodelne prireditve 1.425,86 1.202,54 2.628,40
Nabirka nedelje Karitas 1.480,46 1.627,67 3.108,13
Darovi dobrotnikov 90,00 4.369,12 4.459,12
Prejeta den. sred. drugih Karitas 4.040,00 0,00 4.040,00
Drugo 687,60 705,31 1.392,91
Skupaj prihodki brez prenosa 11.623,92 9.063,64 20.687,56
Skupaj prihodki 15.311,15 18.050,67 33.361,82
Delovanje    
Stroški poslovanja 1.909,25 120,18 2.029,43
Potrošni material, vzdrževanje 0,00 0,00 0,00
Stroški izvedbe dobrodelnih akcij 35,00 0,00 35,00
Skupaj stroški delovanja 1.944,25 120,18 2.064,43
Programi    
Pomoč družinam 4.336,00 2.950,10 7.286,10
Pomoč starejšim 0,00 1.682,87 1.682,87
Pomoč posameznikom 1.236,23 484,98 1.721,21
Pomoč otrokom 4.166,32 2.919,13 7.085,45
Posredovano na druge Karitas 1.480,46 80,00 1.560,46
Pomoč tujini 0,00 0,00 0,00
Drugo 0,00 490,00 490,00
Skupaj programi 11.219,01 8.607,08 19.826,09
Skupaj izdatki 13.163,26 8.727,26 21.890,52
Saldo 31.12.2018 2.147,89 9.323,41 11.471,30

DK Idrija - Cerkno deluje na področju celotne dekanije, ŽK oz. MŽK  je ustanovljena 
v 12 župnijah dekanije Idrija Cerkno. Srečanj DK je bilo 8, ŽK pa 44. DK povezuje 127 
stalnih in 98 občasnih  prostovoljcev, ki so v letu 2018 opravili  5.082 ur prostovoljnega 
dela. Na podlagi Zakona o prostovoljstvu je vrednost opravljenega prostovoljnega 
dela 52.377 EUR.
Organizirano z objavljenimi uradnimi urami imajo  Center karitas v Idriji. Sodelujejo z 
vladnimi in nevladnimi organizacijami, predvsem pa zaznavajo stiske in iščejo poti, da 
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nanje odgovarjajo celostno, predvsem pa spoštljivo.
Pomoč ljudem v različnih stiskah je tekla preko ŽK, MŽK in DK.  Pri spremljevalnih 
ukrepih prejemnikov pomoči je bilo v Centru karitas 850 pogovorov in 7 spremljanj z 
načrtom.
Pomoč družinam in posameznikom: pomoč v hrani je prejemalo 128 družin in 54 
posameznikov. V Centru karitas v Idriji je bilo pripravljenih 850 paketov za 356 oseb. 
Nekatere družine in posamezniki so izbrali tudi oblačila, obutev in druge uporabne 
predmete. V izrednih primerih so ŽK in OK na podlagi prošnje in v skladu s Pravilnikom 
pomagale tudi pri plačilu nujnih položnic družinam in posameznikom v znesku 1.238 
Eur.
Za redno izvajanje materialne pomoči je ŠK za skladišče v Idriji nabavila 5.203 kg 
hrane, hrane EU je bilo 20.933 kg. Skupna teža razdeljene hrane in higienskih 
potrebščin je bila 26.136 kg/l. Ocenjena vrednost znaša 30.000 EUR. 
Pomoč otrokom: 88 družin je za 205 šolarjev prejelo različne šolske potrebščine in 
za 2.800 EUR bonov, poleg tega so DK in ŽK namenile za pomoč otrokom še dodatnih 
7.085 EUR. V program Posvojitev na razdaljo je vključenih 13 otrok, kar pomeni 3.900 
Eur letne pomoči.  V različne programe pomoči je bilo vključenih 570 otrok. Poleg 
zvezkov in drugih darovanih potrebščin je pomoč otrokom v mreži karitas znašala 
9.885 Eur.  
Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se vidi iz vseh ŽK: opravili so 599 obiskov po 
domovih, 385 obiskov v bolnišnici in domovih za ostarele.  Srečanj po župnijah se 
je udeležilo  293 starejših. Poleg tega so nekaterim pomagali s hrano ali plačilom 
položnic, kakor tudi z izposojo pripomočkov in pomočjo v gospodinjstvu.  Pomoč 
Karitas se je na različne načine dotaknila 1.279 starejših. Za izpeljavo vseh programov 
so, poleg prostovoljnega dela, porabili le 1.683 EUR.

Katarina Filipč, voditeljica DK, utrinek: 
Dekanija Idrija – Cerkno se pripravlja na misijon od 29. marca do 7. aprila pod geslom 
»Pričeval ljubezen bom«. Pri vsaki maši se moli: »Vse kar sem in kar imam je dar in 
priča tvoje ljubezni. Iz nje hočem živeti in jo z veseljem oznanjati…«  Smo sodelavci 
Karitas  pričevalci božje ljubezni?  Karitas je ljubezen! Želimo in upamo, da se bodo 
mladi odzvali vabilu k sodelovanju v pestrem programu misijona, v katerem ima 
Karitas pomembno mesto. Prav primanjkljaj mlajših sodelavcev nam počasi jemlje 
moč in voljo, zato smo bili posebej veseli spodbude ob tednu Karitas »Mladost iz 
korenin modrosti«.  Hvala Bogu, da imamo v Idriji sodelavko Darjo, s skupino mladih, 
ki pomaga tako pri pripravi paketov hrane, kot tudi v drugih akcijah, kot je npr. 
dežuranje pred trgovino Hofer, drugje pa tega sodelovanja še ni čutiti.  Uspešno je 
bilo sodelovanje cerkljanskih birmancev ob prazničnih obiskih starostnikov.  Sicer 
pa bi lahko delo Karitas ocenila kot bp – delitev hrane in oblek, pomoč pri plačilu  
položnic, obiski starejših, spremljevalni ukrepi ob pomoči gospe Franice, sodelovanje s 
CSD in drugimi institucijami. In seveda – ostaja nam problem neprimernega prostora, 
brez normalnega dostopa. Imamo pa v Idriji in Cerknem nova župana, ki kažeta 
več razumevanja za naše delo in potrebe  in upam, da bo utrinek za leto 2020 bolj 
optimističen.
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DEKANIJSKA KARITAS ILIRSKA BISTRICA
Vrsta prihodkov DK ŽK SKUPAJ
Prenos 7.770,03 2.749,26 10.519,29
Prispevki lokalnih skupnosti 1.043,00 200,00 1.243,00
Prispevki ministrstev 0,00 0,00 0,00
Prispevki podjetij 200,00 0,00 200,00
Dobrodelne prireditve 0,00 200,54 200,54
Nabirka nedelje Karitas 625,89 147,18 773,07
Darovi dobrotnikov 535,30 672,10 1.207,40
Prejeta den. sred. drugih Karitas 84,80 0,00 84,80
Drugo 1.500,00 40,04 1.540,04
Skupaj prihodki brez prenosa 3.988,99 1.259,86 5.248,85
Skupaj prihodki 11.759,02 4.009,12 15.768,14
Delovanje    
Stroški poslovanja 150,98 0,00 150,98
Potrošni material, vzdrževanje 0,00 0,00 0,00
Stroški izvedbe dobrodelnih akcij 0,00 31,68 31,68
Skupaj stroški delovanja 150,98 31,68 182,66
Programi    
Pomoč družinam 2.357,83 0,00 2.357,83
Pomoč starejšim 623,34 433,21 1.056,55
Pomoč posameznikom 350,00 0,00 350,00
Pomoč otrokom 0,00 600,00 600,00
Posredovano na druge Karitas 330,00 1.147,18 1.477,18
Pomoč tujini 0,00 0,00 0,00
Drugo 0,00 202,34 202,34
Skupaj programi 3.661,17 2.382,73 6.043,90
Skupaj izdatki 3.812,15 2.414,41 6.226,56
Saldo 31.12.2018 7.946,87 1.594,71 9.541,58

DK Ilirska Bistrica deluje na področju celotne dekanije, ŽK oz. MŽK je ustanovljena 
v 6 župnijah. Srečanj DK je bilo 4, MŽK pa 9. DK povezuje 60 stalnih in 238 občasnih  
prostovoljcev, ki so v letu 2018 opravili  5.110 ur prostovoljnega dela. Na podlagi 
Zakona o prostovoljstvu je vrednost opravljenega prostovoljnega dela  51.600 EUR.
Organizirano, z objavljenimi uradnimi urami, imajo Center karitas v Ilirski Bistrici. 
Sodelujejo z vladnimi in nevladnimi organizacijami, predvsem pa zaznavajo stiske in 
iščejo poti, da nanje odgovarjajo celostno, predvsem pa spoštljivo.
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Pomoč ljudem v različnih stiskah je tekla preko ŽK, MŽK in DK.  Pri spremljevalnih 
ukrepih prejemnikov pomoči je bilo v Centrih karitas 418 pogovorov, 17 spremljanj z 
načrtom, 13 prejemnikov je bilo usmerjenih k raznim strokovnjakom, 54 prejemnikov 
pa se jih je udeležilo predavanj in delavnic.
Pomoč družinam in posameznikom: pomoč v hrani je prejelo 86 družin in 43 
posameznikov. V Centru karitas v Ilirski Bistrici je bilo pripravljenih 418 paketov za 
339 oseb. 
V izrednih primerih so ŽK in OK na podlagi prošnje in v skladu s Pravilnikom pomagale 
tudi pri plačilu nujnih položnic družinam in posameznikom v znesku 1.322 Eur. 
Za redno izvajanje materialne pomoči je ŠK za skladišče v Ilirski Bistrici nabavila 2.856 
kg hrane, hrane EU je bilo 12.858 kg, 69 kg kupljene iz lastnih sredstev, darovane 
in zbrane hrane v košaricah po trgovinah in župnijah je bilo 545 kg. Skupna teža 
razdeljene hrane in higienskih potrebščin je bila 16.329 kg/l. Ocenjena vrednost je 
20.000 EUR. 
Pomoč otrokom: 32 družin je za 74 šolarjev prejelo različne šolske potrebščine in za 
2.250 EUR bonov. V program Posvojitev na razdaljo so vključenih 5 otrok, kar pomeni 
1.500 Eur letne pomoči.  V različne programe pomoči je bilo vključenih 179 otrok. 
Poleg zvezkov in drugih darovanih potrebščin je pomoč otrokom v mreži karitas 
znašala 2.850 Eur.
Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se vidi iz vseh ŽK: opravili so 810 obiskov po 
domovih in 3.274 v domovih za ostarele. Srečanj po župnijah se je udeležilo  115 
starejših, 70 jih je obiskovalo skupine za starejše. Poleg tega so nekaterim pomagali 
s hrano ali plačilom položnic, kakor tudi z izposojo pripomočkov in pomočjo v 
gospodinjstvu. Pomoč Karitas se je na različne načine dotaknila 1.128 starejših. Za 
izpeljavo vseh programov so, poleg prostovoljnega dela, porabili le 1.057 EUR.
Božidara Česnik, voditeljica DK, utrinek:  
Ko se družina odpre v domačem okolju, je to prvo zagotovilo, da bo s svojo prošnjo 
uspešna. Srečna mlada družina, oba starša sta zaposlena, rodila sta se jima dvojčka od 
katerih je eden bolan in je v preteklem letu potreboval zahtevno operacijo hrbtenice in 
po operaciji dvoletno fizioterapijo, ki jo naše zdravstvo priporoča, ne pa tudi financira. 
Družina je pred vse nas, vse občane, različne organizacije razgrnila svoje probleme in 
jih tudi finančno ovrednotila. Stiska družine se je dotaknila vseh generacij različnih 
skupin, ki so organizirali več dobrodelnih koncertov različnih glasbenih zvrsti. Stiska 
družine je bila objavljena v lokalnih medijih, veliko je bilo možnosti na kakšen način 
lahko pomagamo družini. Vsi skupaj smo se izkazali kot solidarni, odprtega srca in 
odprtih dlani. V kratkem času je družina dobila dovolj sredstev za vse predvidene 
terapije in vse pripomočke, ki jih bo mladi junak potreboval na poti okrevanja. Stiska 
se je dotaknila mnogih občanov in opozorila na  finančno breme, ki ga v družino 
prinese bolezen in ga naša družba ni sposobna financirati. 
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ISTRSKA OBMOČNA KARITAS (dekanija Dekani in Koper)
Vrsta prihodkov DK ŽK SKUPAJ
Prenos 1.315,94 19.385,69 20.701,63
Prispevki lokalnih skupnosti 0,00 0,00 0,00
Prispevki ministrstev 0,00 0,00 0,00
Prispevki podjetij 0,00 0,00 0,00
Dobrodelne prireditve 0,00 2.709,99 2.709,99
Nabirka nedelje Karitas 1.980,77 2.074,67 4.055,44
Darovi dobrotnikov 5.444,04 10.406,99 15.851,03
Prejeta den. sred. drugih Karitas 3.300,00 0,00 3.300,00
Drugo 0,00 1.077,48 1.077,48
Skupaj prihodki brez prenosa 10.724,81 16.269,13 26.993,94
Skupaj prihodki 12.040,75 35.654,82 47.695,57
Delovanje    
Stroški poslovanja 3.339,24 426,78 3.766,02
Potrošni material, vzdrževanje 0,00 0,00 0,00
Stroški izvedbe dobrodelnih akcij 143,59 515,60 659,19
Skupaj stroški delovanja 3.482,83 942,38 4.425,21
Programi    
Pomoč družinam 2.961,45 2.684,43 5.645,88
Pomoč starejšim 0,00 2.222,73 2.222,73
Pomoč posameznikom 0,00 825,63 825,63
Pomoč otrokom 4.075,00 2.381,23 6.456,23
Posredovano na druge Karitas 0,00 3.794,75 3.794,75
Pomoč tujini 0,00 200,00 200,00
Drugo 606,18 2.067,00 2.673,18
Skupaj programi 7.642,63 14.175,77 21.818,40
Skupaj izdatki 11.125,46 15.118,15 26.243,61
Saldo 31.12.2018 915,29 20.536,67 21.451,96

Istrska območna Karitas deluje na področju celotnega Istrskega pastoralnega 
območje, ŽK oz. MŽK je ustanovljena v 25 župnijah. Srečanj OK je bilo 4, ŽK pa 115. OK 
povezuje 182 stalnih in 161 občasnih  prostovoljcev, ki so v letu 2018 opravili  15.393 
ur prostovoljnega dela. Na podlagi Zakona o prostovoljstvu je vrednost opravljenega 
prostovoljnega dela 161.399 EUR.
Organizirano, z objavljenimi uradnimi urami imajo tri Centre karitas: Koper, Portorož 
in Izola. Poleg tega imajo za večje količine skladišče v Sv. Antonu in na Kopališkem 
nabrežju. Sodelujejo z vladnimi in nevladnimi organizacijami, predvsem pa zaznavajo 
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stiske in iščejo poti, da nanje odgovarjajo celostno, predvsem pa spoštljivo.
Pomoč ljudem v različnih stiskah je tekla preko ŽK, MŽK in IOK.  Pri spremljevalnih 
ukrepih prejemnikov pomoči je bilo v Centrih karitas 1.963 pogovorov, 32 spremljanj 
z načrtom, 84 prejemnikov pa je bilo usmerjenih k raznim strokovnjakom.
Pomoč družinam in posameznikom: pomoč v hrani je prejemalo 331 družin in 313 
posameznikov. V Centrih karitas v Kopru, Izoli in Portorožu je bilo pripravljenih 3.418 
paketov za 1.370 oseb. Večina družin in posameznikov si je izbrala tudi oblačila, 
obutev in druge uporabne predmete V izrednih primerih so ŽK in OK na podlagi 
prošnje in v skladu s Pravilnikom pomagale tudi pri plačilu nujnih položnic družinam 
in posameznikom v znesku 2.961 Eur. 
Za redno izvajanje materialne pomoči je ŠK za skladišče v Kopru, Izoli in Portorožu 
nabavila 10.279 kg hrane, hrane EU je bilo 53.764 kg, darovane in zbrane hrane v 
košaricah po trgovinah in župnijah je bilo 4.400 kg . Skupna teža razdeljene hrane in 
higienskih potrebščin je bila 68.443 kg/l. Ocenjena vrednost je 80.000 EUR. 
Pomoč otrokom: 151 družin je za 287 šolarja prejelo različne šolske potrebščine in 
za 3.365 EUR bonov, poleg tega so OK in ŽK namenile za pomoč otrokom še dodatnih 
6.456 EUR. V program Posvojitev na razdaljo je vključenih 11 otrok kar pomeni 3.300 
Eur letne pomoči.  V različne programe pomoči sta bila vključena 702 otroka. Poleg 
zvezkov in drugih darovanih potrebščin je pomoč otrokom v mreži karitas znašala 
9.821 Eur.
Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se vidi iz vseh ŽK: opravili so 1.657 obiskov po 
domovih 3.702 obiska v bolnišnicah in v domovih za ostarele.  Srečanj po župnijah 
se je udeležilo  358 starejših. Poleg tega so nekaterim pomagali s hrano ali plačilom 
položnic, kakor tudi z izposojo pripomočkov in pomočjo v gospodinjstvu. Pomoč 
Karitas se je na različne načine dotaknila 2.238 starejših. Za izpeljavo vseh programov 
so, poleg prostovoljnega dela, porabili le 2.223 EUR.
Utrinek: Pavla Brec, voditeljica OK: 
Zaradi sprememb v ureditvi župnij so  se spremenile tudi nekatere župnijske Karitas, 
ker so župnije postale podružnice. Seveda se obseg dela zaradi tega ni zmanjšal, le 
drugače se  je potrebno organizirati. V večini župnijskih Karitas ugotavljamo, da smo  
isti sodelavci že dolga leta, to pomeni, da smo se postarali in vedno težje delamo. 
Predvsem so nam v breme razne evidence in poročila, a se trudimo zadostiti tudi tem 
zahtevam. Mlajše sodelavce pogrešamo, a razumemo, da se za delo pri Karitas vsak 
odloči, ko začuti klic.
V septembru 2019 smo bili obveščeni, da ne bomo več imeli prostora za pohištvo. Ker 
nismo uspeli dobiti drugih prostorov, ne moremo sprejemati, kar nam posamezniki 
ponudijo. Pri izpraznitvi  prostorov in odvozu je ves del obveznosti in skrbi prevzel g. 
Slavko Rebec, za kar se mu najlepše zahvalim.
V lanskem letu smo začutili potrebo po duhovni obogatitvi naših srečanj voditeljev 
in voditeljic Župnijskih Karitas. V dogovoru z našim predsednikom  g. Prelcem smo se 
najprej zbrali pri sv. maši v bertoški cerkvi in priporočili naše delo Jezusu in Mariji.  S 
tem bomo nadaljevali tudi v bodoče, ker čutimo, da nas skupna molitev pri sv. maši  
okrepi. Vsem sodelavcem in sodelavkam se zahvalim za ves trud in napore - tudi fizične 
in želim, da bi zmogli sodelovati še naprej. Bog naj povrne.
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KRAŠKA DEKANIJSKA KARITAS
Vrsta prihodkov DK ŽK SKUPAJ
Prenos 22.093,44 6.723,06 28.816,50
Prispevki lokalnih skupnosti 2.005,52 643,95 2.649,47
Prispevki ministrstev 0,00 0,00 0,00
Prispevki podjetij 1.000,00 0,00 1.000,00
Dobrodelne prireditve 0,00 143,07 143,07
Nabirka nedelje Karitas 827,64 234,89 1.062,53
Darovi dobrotnikov 752,53 4.416,00 5.168,53
Prejeta den. sred. drugih Karitas 1.090,80 0,00 1.090,80
Drugo 0,00 80,00 80,00
Skupaj prihodki brez prenosa 5.676,49 5.517,91 11.194,40
Skupaj prihodki 27.769,93 12.240,97 40.010,90
Delovanje    
Stroški poslovanja 1.292,49 0,00 1.292,49
Potrošni material, vzdrževanje 0,00 0,00 0,00
Stroški izvedbe dobrodelnih akcij 0,00 41,13 41,13
Skupaj stroški delovanja 1.292,49 41,13 1.333,62
Programi    
Pomoč družinam 5.952,79 3.831,00 9.783,79
Pomoč starejšim 1.235,76 312,00 1.547,76
Pomoč posameznikom 0,00 610,00 610,00
Pomoč otrokom 790,00 0,00 790,00
Posredovano na druge Karitas 0,00 0,00 0,00
Pomoč tujini 0,00 0,00 0,00
Drugo 0,00 204,00 204,00
Skupaj programi 7.978,55 4.957,00 12.935,55
Skupaj izdatki 9.271,04 4.998,13 14.269,17
Saldo 31.12.2018 18.498,89 7.242,84 25.741,73

Kraška dekanijska Karitas deluje na področju celotne Kraške dekanije, ŽK oz. MŽK je 
ustanovljena v 28 župnijah. Srečanj DK je bilo 6, ŽK pa 21. DK povezuje 144 stalnih in 
60 občasnih  prostovoljcev, ki so v letu 2018 opravili  2.424 ur prostovoljnega dela. Na 
podlagi Zakona o prostovoljstvu je vrednost opravljenega prostovoljnega dela 23.438 
EUR.
Organizirano, z objavljenimi uradnimi urami, imajo Center karitas v Sežani. Sodelujejo 
z vladnimi in nevladnimi organizacijami, predvsem pa zaznavajo stiske in iščejo poti, 
da nanje odgovarjajo celostno, predvsem pa spoštljivo.
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Pomoč ljudem v različnih stiskah je tekla preko ŽK, MŽK in DK.  Pri spremljevalnih 
ukrepih prejemnikov pomoči je bilo v Centrih karitas opravljenih 272 pogovorov, 4 
spremljanja z načrtom, 4 prejemniki pa so se udeležili predavanj in delavnic.
Pomoč družinam in posameznikom: pomoč v hrani je prejemalo 58 družin in 32 
posameznikov. V Centru karitas v Sežani je bilo pripravljenih 1.030 paketov za 248 
oseb. Večina družin in posameznikov si je izbralo tudi oblačila, obutev in druge 
uporabne predmete. V izrednih primerih so ŽK in OK na podlagi prošnje in v skladu s 
Pravilnikom pomagale tudi pri plačilu nujnih položnic družinam in posameznikom v 
znesku 3.009 Eur. 
Za redno izvajanje materialne pomoči je ŠK za skladišče v Sežani nabavila 1620 kg 
hrane, hrane EU je bilo 11.169 kg, iz lastnih sredstev je bilo kupljene 1.227 kg hrane, 
darovane in zbrane hrane v košaricah po trgovinah in župnijah je bilo 1.282  kg. 
Skupna teža razdeljene hrane in higienskih potrebščin je bila 15.299 kg/l. Ocenjena 
vrednost je 20.000 EUR. 
Pomoč otrokom: 56 družin je za 80 šolarjev prejelo različne šolske potrebščine in za 
2.620 EUR bonov, poleg tega so DK in ŽK namenile za pomoč otrokom še dodatnih 
790 EUR. V program Posvojitev na razdaljo so vključeni 3 otroci, kar pomeni še 900 
Eur letne pomoči.  V različne programe pomoči je bilo vključenih 214 otrok. Poleg 
zvezkov in drugih darovanih potrebščin je pomoč otrokom v mreži karitas znašala 
3.410 Eur
Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se vidi iz vseh ŽK: opravili so 320 obiskov po 
domovih in 928 v domovih za ostarele. Srečanj po župnijah se je udeležilo  156 starejših, 
102pa sta se udeležila romanja ali izleta. Poleg tega so nekaterim pomagali s hrano 
ali plačilom položnic, kakor tudi z izposojo pripomočkov in pomočjo v gospodinjstvu. 
Pomoč Karitas se je na različne načine dotaknila 1.564 starejših. Za izpeljavo vseh 
programov so zaradi prostovoljnega dela porabili le 1.548 EUR.
Nataša Godina, voditeljica Kraške DK, utrinek: 
Kako hitro se obrne leto, človek ne more verjeti.
Za tiste, ki živijo v pomanjkanju, pa je mesec daljši  kakor leto.
Hvala Bogu, se število prejemnikov pomoči, vsaj v naši DK, zmanjšuje. Čeprav menimo, 
da so med nami še ljudje, ki prejemajo minimalni dohodek, a jim je neprijetno vprašati 
za pomoč. Čeprav se trudimo, smo v takih primerih nemočni, ne moremo in ne smemo 
posegati v dostojanstvo ljudi.
Pa še lepši del leta 2018.
Gostili  smo sodelavce in sodelavke ŠK v Klancu pri Kozini.
Bilo je prelepo druženje, ki nam ga je med sveto mašo z angelskim glasom popestrila 
slepa deklica Zala, ki v življenju ve kaj hoče in do sedaj ji tudi uspeva. Prav je tako, 
korajža velja!
Naj nam bodo ona in njej podobni za vzgled, da bomo tudi mi znali bolj ceniti življenje.
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POSTOJNSKA DEKANIJSKA KARITAS
Vrsta prihodkov DK ŽK SKUPAJ
Prenos 1.342,22 15.043,33 16.385,55
Prispevki lokalnih skupnosti 0,00 11.169,86 11.169,86
Prispevki ministrstev 0,00 0,00 0,00
Prispevki podjetij 0,00 15,00 15,00
Dobrodelne prireditve 0,00 0,00 0,00
Nabirka nedelje Karitas 921,98 189,00 1.110,98
Darovi dobrotnikov 80,00 1.451,90 1.531,90
Prejeta den. sred. drugih Karitas 0,00 0,00 0,00
Drugo 0,00 765,04 765,04
Skupaj prihodki brez prenosa 1.001,98 13.590,80 14.592,78
Skupaj prihodki 2.344,20 28.634,13 30.978,33
Delovanje    
Stroški poslovanja 71,82 1.078,44 1.150,26
Potrošni material, vzdrževanje 0,00 1.006,96 1.006,96
Stroški izvedbe dobrodelnih akcij 0,00 0,00 0,00
Skupaj stroški delovanja 71,82 2.085,40 2.157,22
Programi    
Pomoč družinam 202,63 3.825,10 4.027,73
Pomoč starejšim 530,67 3.913,19 4.443,86
Pomoč posameznikom 0,00 404,35 404,35
Pomoč otrokom 140,00 2.885,51 3.025,51
Posredovano na druge Karitas 0,00 0,00 0,00
Pomoč tujini 0,00 450,00 450,00
Drugo 0,00 400,00 400,00
Skupaj programi 873,30 11.878,15 12.751,45
Skupaj izdatki 945,12 13.963,55 14.908,67
Saldo 31.12.2018 1.399,08 14.670,58 16.069,66

Postojnska dekanijska Karitas deluje na področju celotne Postojnske dekanije. ŽK oz. 
MŽK je ustanovljena v 11 župnijah. Srečanj DK je bilo 10, ŽK pa 35. DK povezuje 116 
stalnih in 46 občasnih  prostovoljcev, ki so v letu 2018 opravili  23.584 ur prostovoljnega 
dela. Na podlagi Zakona o prostovoljstvu je vrednost opravljenega prostovoljnega 
dela 210.096 EUR. Organizirano, z objavljenimi uradnimi urami imajo dva Centra 
karitas in sicer v Pivki in Postojni, glede na to, da je Postojnski center premajhen za 
večjo količino hrane, to ob dobavah skladiščijo na Mačkovcu. Sodelujejo z vladnimi 
in nevladnimi organizacijami, predvsem pa zaznavajo stiske in iščejo poti, da nanje 
odgovarjajo celostno, predvsem pa spoštljivo.
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Pomoč ljudem v različnih stiskah je tekla preko ŽK, MŽK in DK.  Pri spremljevalnih 
ukrepih prejemnikov pomoči je bilo v obeh Centrih karitas 203 pogovorov, 7 spremljanj 
z načrtom, 15 prejemnikov je bilo usmerjenih k raznim strokovnjakom. 
Pomoč družinam in posameznikom: pomoč v hrani je prejemalo 127 družin in 111 
posameznikov. V Centru karitas v Postojni in Pivki je bilo pripravljenih 2.470 paketov 
za 573 oseb. Večina družin in posameznikov si je izbralo tudi oblačila, obutev in druge 
uporabne predmete. V izrednih primerih so ŽK in OK na podlagi prošnje in v skladu s 
Pravilnikom pomagale tudi pri plačilu nujnih položnic družinam in posameznikom v 
znesku 1.904 Eur. 
Za redno izvajanje materialne pomoči je ŠK za skladišče v Postojni in Pivki nabavila 
4.292 kg hrane, hrane EU je bilo 26.258 kg, iz lastnih sredstev je bilo kupljene 4.628 kg 
hrane, darovane in zbrane hrane v košaricah po trgovinah in župnijah je bilo 9.621 kg. 
Skupna teža razdeljene hrane in higienskih potrebščin je bila 44.800 kg/l. Ocenjena 
vrednost je 50.000 EUR. 
Pomoč otrokom: 100 družin je za 190 šolarjev prejelo različne šolske potrebščine in 
za 2.870 EUR bonov, poleg tega so DK in ŽK namenile za pomoč otrokom še dodatnih 
3.026 EUR. V program Posvojitev na razdaljo so vključeni 18 otrok, kar pomeni 5.400 
Eur letne pomoči.  V različne programe pomoči je bilo vključenih 867 otrok. Poleg 
zvezkov in drugih darovanih potrebščin je pomoč otrokom v mreži karitas znašala 
5.896 Eur.
Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se vidi iz vseh ŽK: opravili so 810 obiskov po 
domovih in 860 obiskov v bolnišnici in v domovih za ostarele. Srečanj po župnijah 
se je udeležilo  363 starejših. Poleg tega so nekaterim pomagali s hrano ali plačilom 
položnic, kakor tudi z izposojo pripomočkov in pomočjo v gospodinjstvu. Pomoč 
Karitas se je na različne načine dotaknila 1.604 starejših. Za izpeljavo vseh programov 
so, poleg prostovoljnega dela,  porabili 4.444  EUR.
Zinka Vadnjal, voditeljica Postojnske DK, utrinek 
Stopiti na pot prostovoljstva in hoditi po njej ni naloga ampak klic, ki ga zaslišiš in mu 
slediš. Temu klicu se je odzval Marjan Geržina in stopil na to pot. Bil je med pobudniki 
za ustanovitev ŽK Postojna. 
V začetku januarja smo se zbrali na seji DK, veseli novice, da mu je Državni svet podelil 
plaketo za dolgoletno prostovoljno delo. Začelo se je z begunci iz Bosne, nadaljevalo 
z iskanjem ustreznih prostorov za Karitas, pomočjo brezposelnim in drugim ljudem v 
stiski. Kakšno zadoščenje, da tega nismo opazili samo sodelavci, ampak tudi ljudje v 
širši okolici in na državni ravni. 
Marjanu smo iz srca čestitali in želeli še veliko zdravja in moči – ker voljo ima – da bi bil 
še dolgo med nami. Skupaj smo nazdravili. Julka, ki je z njim vzporedno orala ledino na 
Pivškem, pa mu je izročila darilo, in sicer album, v katerega bo vložil fotografije svojih 
dejavnosti. Po zdravici smo obujali spomine. Kot vedno je z veseljem pripovedoval 
o delu v Karitas. Potožil je, da ne more več tako kot pred leti, da je utrujen, a je že v 
naslednji minuti naštel, katera dela ga jutri čakajo. Kar pa je njegova velika odlika, 
nikoli ne pozabi pohvaliti podpore svoje žene, za katero pravi, da je njegova desna 
roka.
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TOLMINSKA OBMOČNA KARITAS  (dekaniji Tolmin in Kobarid)
Vrsta prihodkov DK ŽK SKUPAJ
Prenos 9.566,27 9.866,08 19.432,35
Prispevki lokalnih skupnosti 3.517,50 5.760,19 9.277,69
Prispevki ministrstev 964,60 0,00 964,60
Prispevki podjetij 500,00 490,00 990,00
Dobrodelne prireditve 0,00 680,60 680,60
Nabirka nedelje Karitas 2.017,45 1.967,67 3.985,12
Darovi dobrotnikov 8.168,20 3.125,87 11.294,07
Prejeta den.s red. drugih Karitas 8.100,00 0,00 8.100,00
Drugo 0,98 871,98 872,96
Skupaj prihodki brez prenosa 23.268,73 12.896,31 36.165,04
Skupaj prihodki 32.835,00 22.762,39 55.597,39
Delovanje    
Stroški poslovanja 1.493,94 629,27 2.123,21
Potrošni material, vzdrževanje 143,30 495,08 638,38
Stroški izvedbe dobrodelnih akcij 0,00 114,56 114,56
Skupaj stroški delovanja 1.637,24 1.238,91 2.876,15
Programi    
Pomoč družinam 3.867,10 2.470,77 6.337,87
Pomoč starejšim 556,51 2.574,93 3.131,44
Pomoč posameznikom 131,61 927,48 1.059,09
Pomoč otrokom 8.908,99 841,77 9.750,76
Posredovano na druge Karitas 0,00 1.902,17 1.902,17
Pomoč tujini 6.083,00 220,00 6.303,00
Drugo 202,06 1.129,50 1.331,56
Skupaj programi 19.749,27 10.066,62 29.815,89
Skupaj izdatki 21.386,51 11.305,53 32.692,04
Saldo 31.12.2018 11.448,49 11.456,86 22.905,35

Tolminska območna Karitas deluje na področju celotnega Tolminskega pastoralnega 
območje, ŽK oz. MŽK je ustanovljena v 22 župnijah. Srečanj OK je bilo 10, srečanj ŽK 
pa 35. OK povezuje 114 stalnih in 69 občasnih  prostovoljcev, ki so v letu 2018 opravili  
10.279 ur prostovoljnega dela. Na podlagi Zakona o prostovoljstvu je vrednost 
opravljenega prostovoljnega dela 98.785 Eur. 
Organizirano, z objavljenimi uradnimi urami, imajo dva Centra karitas, in sicer v 
Tolminu in Bovcu, za svetovanje tudi v Kobaridu. Sodelujejo z vladnimi in nevladnimi 
organizacijami, predvsem pa zaznavajo stiske in iščejo poti, da nanje odgovarjajo 
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celostno, predvsem pa spoštljivo.
Pomoč ljudem v različnih stiskah je tekla preko ŽK, MŽK in TOK.  Pri spremljevalnih 
ukrepih prejemnikov pomoči je bilo v Centrih karitas opravljenih 1.237 pogovorov, 
399 spremljanj z načrtom, 57 prejemnikov pa je bilo usmerjenih k strokovnjakom.
Pomoč družinam in posameznikom: pomoč v hrani je prejemalo 197 družin in 273 
posameznikov. V Centrih karitas v Tolminu in Bovcu je bilo pripravljenih 2.538 paketov 
za 913 oseb. Večina družin in posameznikov si je izbralo tudi oblačila, obutev in druge 
uporabne predmete. V izrednih primerih so ŽK in OK na podlagi prošnje in v skladu s 
Pravilnikom pomagale tudi pri plačilu nujnih položnic družinam in posameznikom v 
znesku 4.305 Eur. 
Za redno izvajanje materialne pomoči je ŠK za skladišče v Tolminu in Bovcu nabavila 
7.936 kg hrane, hrane EU je bilo 29.758 kg, darovane in zbrane hrane v košaricah po 
trgovinah in župnijah je bilo 2.523 kg . Skupna teža razdeljene hrane in higienskih 
potrebščin je bila 40.217 kg/l, maloprodajna oz. ocenjena vrednost je 50.000 EUR. 
Pomoč otrokom: 86 družin je za 196 šolarja prejelo različne šolske potrebščine in za 
3.700 EUR bonov, poleg tega so DK in ŽK namenile za pomoč otrokom še dodatnih 
9.751 EUR. V program Posvojitev na razdaljo je vključenih 26 otrok, kar pomeni 7.800 
Eur letne pomoči.  V različne programe pomoči je bilo vključenih 399 otrok. Poleg 
zvezkov in drugih darovanih potrebščin je pomoč otrokom v mreži karitas znašala 
13.451 Eur.
Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se vidi iz vseh ŽK: opravili so 1355 obiskov po 
domovih in 1.145 obiskov v domovih za ostarele. Srečanj po župnijah se je udeležilo  
364 starejših, 28 se jih je udeležilo romanja ali izleta. Poleg tega so nekaterim 
pomagali s hrano ali plačilom položnic, kakor tudi z izposojo pripomočkov in pomočjo 
v gospodinjstvu. Pomoč Karitas se je na različne načine dotaknila 2.004 starejših. Za 
izpeljavo vseh programov so, poleg prostovoljnega dela,  porabili 3.131 EUR.
Utrinek: Darja Leban Obid, voditeljica Tolminske OK: 
Mati dveh majhnih otrok je zaradi nasilja v družini zapustila moža. Rada bi ustvarila 
ljubeči dom za svoji dve hčerki: ena obiskuje osnovno šolo, druga je še v vrtcu. Ve, da 
bo težko, saj je brez zaposlitve, njeni bližnji pa imajo le skromen dohodek in ji prav 
veliko ne bodo mogli pomagati. Vesela je bila že, ko je dobila majhno stanovanje. S 
pomočjo denarnega nadomestila, otroškega dodatka in humanitarnih organizacij so 
se prebijali skozi dneve, tedne. Mati je upala, da se bo tudi zanjo našlo delo. In se je. 
Vendar še ni dobila prve plače, ko je zbolela in je konec leta mogla oditi na operacijo. 
Sedaj ponovno upa, da je operacija uspela, da bo ozdravela, da bo ponovno našla 
službo,…., da bo uspela poravnati tudi dolg za stanovanje od bivšega moža, saj je bila 
ona ob podpisu pogodbe pred leti porok.
In sedaj skupaj z njo upamo, da prodre kakšen žarek sonca tudi do te družine ter jim 
prinese več svetlobe v njihovo življenje.
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KARITAS VIPAVSKE DEKANIJE
Vrsta prihodkov DK ŽK SKUPAJ
Prenos 39.713,00 5.047,36 44.760,36
Prispevki lokalnih skupnosti 24.170,00 354,00 24.524,00
Prispevki ministrstev 0,00 241,00 241,00
Prispevki podjetij 1.400,00 500,00 1.900,00
Dobrodelne prireditve 2.032,00 2.243,23 4.275,23
Nabirka nedelje Karitas 2.580,00 1.309,34 3.889,34
Darovi dobrotnikov 3.617,00 10.398,27 14.015,27
Prejeta den. sred. drugih Karitas 7.543,00 250,00 7.793,00
Drugo 1.772,00 1.268,52 3.040,52
Skupaj prihodki brez prenosa 43.114,00 16.564,36 59.678,36
Skupaj prihodki 82.827,00 21.611,72 104.438,72
Delovanje    
Stroški poslovanja 2.445,00 10,00 2.455,00
Potrošni material, vzdrževanje 4.701,00 0,00 4.701,00
Stroški izvedbe dobrodelnih akcij 3.040,00 8,00 3.048,00
Skupaj stroški delovanja 10.186,00 18,00 10.204,00
Programi    
Pomoč družinam 14.005,00 7.565,18 21.570,18
Pomoč starejšim 3.749,00 1.908,53 5.657,53
Pomoč posameznikom 4.912,00 1.360,25 6.272,25
Pomoč otrokom 8.122,00 1.185,45 9.307,45
Posredovano na druge Karitas 140,00 2.979,34 3.119,34
Pomoč tujini 0,00 0,00 0,00
Drugo 0,00 1.565,00 1.565,00
Skupaj programi 30.928,00 16.563,75 47.491,75
Skupaj izdatki 41.114,00 16.581,75 57.695,75
Saldo 31.12.2018 41.713,00 5.029,97 46.742,97

Karitas vipavske dekanije deluje na področju celotne dekanije, ŽK oz. MŽK je 
ustanovljena v  vseh 24 župnijah. Srečanj DK je bilo 10, ŽK pa 78.  DK povezuje 
239 stalnih in 481 občasnih  prostovoljcev, ki so v letu 2018 opravili  29.949 ur 
prostovoljnega dela. Na podlagi Zakona o prostovoljstvu je vrednost opravljenega 
prostovoljnega dela 297.333 EUR.
Organizirano, z objavljenimi uradnimi urami, je Center karitas s skladiščem v 
Ajdovščini, skrbijo tudi za  Centralno skladišče ŠK.  Sodelujejo z vladnimi in nevladnimi 
organizacijami, predvsem pa zaznavajo stiske in iščejo poti, da nanje odgovarjajo 
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celostno, predvsem pa spoštljivo.
Pomoč ljudem v različnih stiskah je tekla preko ŽK, MŽK in DK.  Pri spremljevalnih 
ukrepih prejemnikov pomoči je bilo v Centru karitas 1.390 pogovorov, 176 spremljanj 
z načrtom, 12 prejemnikov je bilo usmerjenih k raznim strokovnjakom. 110 se jih je 
udeležilo delavnic ali predavanj. 
Pomoč družinam in posameznikom: pomoč v hrani je prejemalo 213 družin in 105 
posameznikov. V Centru karitas v Ajdovščini je bil pripravljen 1.401 paket za 973 oseb. 
106 družin in posameznikov si je izbralo tudi oblačila, obutev in druge uporabne 
predmete, pa tudi pohištvo in različno opremo. V izrednih primerih so ŽK in OK na 
podlagi prošnje in v skladu s Pravilnikom pomagale tudi pri plačilu nujnih položnic 
družinam in posameznikom v znesku 17.318 Eur. 
Za redno izvajanje materialne pomoči je ŠK za skladišče v Ajdovščini in tabore 
nabavila 6.900 kg hrane, hrane EU je bilo 44.561 kg, iz lastnih sredstev je bilo kupljene 
2.390 kg hrane, darovane in zbrane hrane v košaricah po trgovinah in župnijah je bilo 
4.068 kg. Skupna teža razdeljene hrane in higienskih potrebščin je bila 57.919 kg/l, 
maloprodajna oz. ocenjena vrednost je 60.000 EUR.
 Pomoč otrokom: 104 družine so za 196 šolarjev prejele različne šolske potrebščine in 
za 2.800 EUR bonov, poleg tega so DK in ŽK namenile za pomoč otrokom še dodatnih 
9.307 EUR. V program Posvojitev na razdaljo je vključenih 23, kar pomeni še 6.900 Eur 
letne pomoči.  V različne programe pomoči je bilo vključenih 974 otrok. Poleg zvezkov 
in drugih darovanih potrebščin je pomoč otrokom v mreži karitas znašala 12.107 Eur.
Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se vidi iz vseh ŽK: opravili so 2.433 obiskov 
po domovih in 1.184 v domovih za ostarele. Srečanj po župnijah se je udeležilo 
564 starejših, romanj pa 377. So soorganizatorji dveh duhovnih obnov za slepe in 
slabovidne in srečanja KBBI. Poleg tega so nekaterim pomagali s hrano ali plačilom 
položnic, kakor tudi z izposojo pripomočkov in pomočjo v gospodinjstvu. Pomoč 
Karitas se je na različne načine dotaknila 3.417 starejših. Za izpeljavo vseh programov, 
poleg prostovoljnega dela, so porabili 5.658 EUR.
Utrinek: Jožica Ličen, voditeljica Karitas vipavske dekanije:
Med številnimi dogodki in delom nas je v letu 2018 na Vipavskem 'zmotila' objava 
dražbe za Dom karitas na Cesti. Zadeva je bila medijsko pokrita, vse skupaj pa se ni 
zaključilo. Hiše ni kupil nihče, pa tudi pri Karitas ugotavljamo, da bo brez popravila 
hiša postala neuporabna. Skupaj z županom in predstavniki občine Ajdovščina smo 
iskali najboljšo rešitev in mislim, da smo jo tudi našli. Z delom sredstev, ki jih je občina 
v proračunu namenila za sanacijo hiše na Cesti je dala na razpolago za ureditev 
prostorov v Centru karitas v Ajdovščini. Tako se bo Popoldan na cesti preselil v lepe in 
urejene prostore, pa tudi nova okna in vrata nas bodo zaščitila pred burjo. Seveda je 
bilo, poleg občinske podpore, opravljenega tudi veliko prostovoljnega dela predvsem 
s strani močnejšega spola naših sodelavk…pa naj kdo reče, da smo v Karitas same 
ženske!?
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POROČILO ŽK, MŽK, DK, OK  ZA LETO 2018
Vrsta prihodkov DK ŽK SKUPAJ
Prenos 113.247,55 87.756,36 201.003,91
Prispevki lokalnih skupnosti 54.417,79 29.126,21 83.544,00
Prispevki ministrstev 964,60 241,00 1.205,60
Prispevki podjetij 10.282,76 1.055,00 11.337,76
Dobrodelne prireditve 15.274,16 9.163,91 24.438,07
Nabirka nedelje Karitas 10.434,19 12.402,10 22.836,29
Darovi dobrotnikov 22.002,23 48.950,52 70.952,75
Prejeta den. sred. drugih Karitas 37.148,95 1.424,28 38.573,23
Drugo 9.772,58 7.707,24 17.479,82
Skupaj prihodki brez prenosa 160.297,26 110.070,26 270.367,52
Skupaj prihodki 273.544,81 197.826,62 471.371,43
Delovanje    
Stroški poslovanja 20.604,05 2.788,14 23.392,19
Potrošni material, vzdrževanje 5.906,33 1.543,40 7.449,73
Stroški izvedbe dobrodelnih akcij 4.776,19 977,49 5.753,68
Skupaj stroški delovanja 31.286,57 5.309,03 36.595,60
Programi    
Pomoč družinam 49.202,67 34.529,63 83.732,30
Pomoč starejšim 11.337,45 19.321,47 30.658,92
Pomoč posameznikom 20.606,20 7.423,05 28.029,25
Pomoč otrokom 35.824,45 17.753,79 53.578,24
Posredovano na druge Karitas 3.738,61 12.010,42 15.749,03
Pomoč tujini 6.083,00 870,00 6.953,00
Drugo 1.818,24 10.039,41 11.857,65
Skupaj programi 128.610,62 101.947,77 230.558,39
Skupaj izdatki 159.897,19 107.256,80 267.153,99
Saldo 31.12.2018 113.647,62 90.569,82 204.217,44

Ko so zbrane številke je vedno izziv, koliko nas je in kolikim smo pomagali. Vse drugo 
je le okvir, zato slika naše mreže: 
a) V Koprski škofiji je Karitas organizirana v 97 župnijah, ŽK se združujejo v tri OK 
in pet DK.  Imamo 13 Centrov karitas, kje sodelavci iz ŽK nudijo ljudem osnovne 
informacije in konkretno pomoč ter 5 domov, kjer se izvajajo  specifični programi. 
b) Delo ŽK, DK, OK sloni na prostovoljcih: 1.222 stalnih in 1.335 občasnih prostovoljcev 
je v letu 2018 opravilo 119.096 ur prostovoljnega dela. Iz krajevne Cerkve prihaja tudi 
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veliko mladih prostovoljcev, ki delujejo v specifičnih programih ŠK in so darovali 6.445 
ur svojega časa. To so bodoči sodelavci karitas, ki bodo pripravljeni sprejeti in peljati 
programe naprej. Skratka po Zakonu o prostovoljstvu je darovani čas vseh nas vreden 
1.163.449 Eur. 
c) Materialna pomoč in spremljanje družin in posameznikov v stiski  se je izvajalo 
preko ŽK, MŽK, DK, OK, glavnina pa v Centrih karitas, kjer so podatki naslednji: 
- hrano je prejemalo  1.4028 družin (leto prej 1.719) in 1.074 posameznikov (leto prej 
1.028), 
- pripravljenih je bilo 17.967 paketov (leto prej 19.966) za  5.916 oseb (leto prej 6.967), 
- večina je izbrala tudi oblačila, obutev, pohištvo in druge osebne predmete
- skupna teža razdeljene hrane in higienskega materiala znaša 334.047 kg/l z ocenjeno 
vrednostjo 380.000 Eur. 
- V izrednih primerih so ŽK. DK in OK na podlagi prošnje in v skladu s Pravilnikom 
pomagale tudi pri plačilu nujnih položnic družinam in posameznikom v znesku 55.382 
Eur. 
Ob izvajanju spremljevalnih ukrepov prejemnikov pomoči je bilo v Centrih karitas 
9.082 pogovorov, 795 spremljanj z načrtom, 307 prejemnikov je bilo usmerjenih k 
raznim strokovnjakom, 182 se jih je udeležilo preventivnih delavnic in predavanj.
d) Pomoč otrokom: 
Različne šolske potrebščine je prejelo 778 družin  za 1.569 šolarjev; ŠK je za bone 
prispevala za 23.955 EUR, OK, DK, ŽK so za pomoč otrokom porabile dodatnih 53.580 
Eur.
Sodelovanje z družinami, ki imajo otroke v  posvojitvi na razdaljo se je iz ŠK preselilo 
na raven OK, DK, ŽK,  kar predstavlja za 117 otrok  35.100 EUR letne pomoči . V različne 
programe pomoči je bilo vključenih 5.905 otrok. Poleg zvezkov in drugih darovanih 
potrebščin je pomoč otrokom v mreži karitas znašala 77.533 EUR.
e) Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se vidi iz vseh ŽK: opravili so 9.392 obiskov 
po domovih in 12.388 obiskov v bolnišnici in domovih za ostarele.   Srečanj po župnijah 
se je udeležilo  3.021 starejših, romanj pa 1.462. V skupinah za starejše je bilo 147 
starejših. Poleg tega so nekaterim pomagali s hrano ali plačilom položnic, kakor tudi 
z izposojo pripomočkov in pomočjo v gospodinjstvu. Pomoč Karitas se je na različne 
načine dotaknila 18.857 starejših. Za izpeljavo vseh programov so OK, DK, ŽK, poleg 
prostovoljnega dela  porabile 30.659 EUR.
To je glavnina  programov, ki jih po ŽK, DK, OK izvajajo prostovoljci, dodana vrednost 
vsemu materialnemu je tudi duhovna podpora, predvsem pa pričevanje ljubezni do 
bližnjega. V ta krog spadajo še specifični programi, ki so predstavljeni v tem zborniku 
posebej. 
V primerjavi z lanskim letom so podatki razveseljivi v tem smislu, da je padlo število 
prosilcev pomoči prav na vseh področjih; je pa res, da so tisti, ki so ostali potrebni več 
materialne, finančne pa tudi strokovne, čisto človeške in duhovne pomoči.
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Pogled koliko ljudi je v zadnjih desetih letih prejemalo materialno pomoč:

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13.595 19.314 17.358 11.920 11.532 10.105 10.953 8.593 6.957 5.916
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Primerjava števila prejemnikov po le�h  

Še naprej: Dobrodošli vsi, ki pomoč potrebujete in Boglonaj vsem, ki pomagate!
Jožica Ličen, ravnateljica Škofijske karitas Koper
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STATUT ŠKOFIJSKE KARITAS KOPER

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

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

III. VODSTVO
10. ŠK vodijo:
a. Predsednik ŠK
b. Občni zbor ŠK
c. Ravnatelj ŠK
d. Tajništvo ŠK
e. Strokovni svet ŠK
f. Odbori
g. Nadzorni odbor
11. Predsednik ŠK je ordinarij Škofije Koper, ki ŠK tudi vodi. Predseduje občnemu 
zboru ŠK ali za to imenuje svojega zastopnika. Imenuje ravnatelja ŠK po posvetu s 
Tajništvom ŠK in ŠPS, imenuje člane Tajništva ŠK (v nadaljevanju TŠK) ter imenuje 
nadzorni odbor. 
12. Občni zbor ŠK sestavljajo voditelji ŽK in DK oz. OK ali njihovi namestniki, člani TŠK 
in predstavniki ustanov, društev, združenj organizacij in gibanj, ki karitativno delujejo 
v krajevni Cerkvi. 
Občni zbor skliče enkrat letno ravnatelj. Predseduje mu ordinarij ali njegov zastopnik. 
Občni zbor preverja, sprejema in potrjuje: letno poročilo; program dela; proračun in 
zaključni račun in poročilo nadzornega odbora. 
13. Ravnatelj ŠK vodi delovanje in tekoče poslovanje ŠK; njegove naloge so:
- vodi in usmerja delo pisarne ŠK;
- skrbi za pastoralno razsežnost Karitas;



93

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

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

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

1. Etičnost - zrcalo ravnanja sodelavcev Karitas
Sodelavci Karitas si prizadevamo za sočuten odnos do vseh ljudi, še posebej do revnih, 
zatiranih, odrinjenih na rob in ljudi v stiski, ki mora prehajati v solidarno odgovornost 
in delovanje v smislu družbene pravičnosti.
Podpiramo pravično razdelitev dobrin in enake možnosti za vse. Prizadevamo si za 
uresničitev skupnega dobrega za vse in vsakega posameznika. 

2. Krščanske vrednote 
Sodelavci Karitas ravnamo v duhu evangelija in družbenega nauka Cerkve.

3. Sprejemanje različnosti ljudi v stiski 
Vsi ljudje smo ustvarjeni po Božji podobi, zato sodelavci Karitas pomagamo vsem, ne 
glede na spol, etnično pripadnost, narodnost, vero, nazorsko ali politično pripadnost, 
jezik, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli 
drugo osebno okoliščino.
Upoštevamo in spoštujemo versko tradicijo, kulturo in vrednote vsakega posameznika. 

4. Spoštovanje človekovega dostojanstva 
Ob nudenju pomoči sodelavci Karitas varujemo dostojanstvo, osebno integriteto, 
individualnost in zaupne podatke ljudi v stiski. O njih spoštljivo govorimo tudi v njihovi 
odsotnosti.
Vsako nasilje, posebej nad ženskami, otroki, invalidi, starejšimi in drugimi nemočnimi 
ljudmi, je za nas nesprejemljivo.
Pristojnim organom smo dolžni prijaviti nasilje, zlorabo in izkoriščanje. 

5. Vzgoja in podpora za samostojnost in samopomoč
Sodelavci Karitas ljudem v stiski pomagamo k čim večji samostojnosti in celostnem 
razvoju, ki vključuje duhovne, psihološke, čustvene, telesne in materialne vidike. 
Vsem pomoči potrebnim stojimo ob strani, se opiramo na pozitivne strani njihovega 
življenja, ter jim pomagamo uresničevati njihove zmožnosti in izboljšati kvaliteto 
življenja. Skupaj z ljudmi iščemo možne poti iz stiske. Med njimi krepimo zavedanje, 
da je vsak odgovoren za svoj lastni razvoj.

6. Zagovorništvo revnih in odrinjenih
Karitas je zagovornik revnih in odrinjenih na rob družbe, zato skupaj z njimi opozarjamo 
na stiske in strukturne vzroke, ki povzročajo revščino in nepravičnost. 
Na svojem območju odkrivamo nepokrite socialne stiske, nanje opozarjamo in jih po 
svojih močeh in s svojim znanjem pomagamo reševati. 

7. Zaščita šibkih in drugih ljudi v stiski v javnosti 
Sodelavci Karitas varujemo posameznike, skupine ali družine pred neustreznim 
obravnavanjem, razgaljanjem in možnimi zlorabami v medijih in javnosti. Javne 
informacije o delu Karitas morajo ščititi njihovo zasebnost in prispevati k ozaveščanju 
o potrebnosti medsebojne pomoči in solidarnosti v družbi.
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8. Varovanje človeškega življenja in skrb za družino
Sodelavci Karitas se zavzemamo za zaščito človeškega življenja od njegovega spočetja 
do naravne smrti. Pri svojem delu podpiramo družino.
Prizadevamo si za izboljšanje razmer v družinah v stiski in pomagamo tistim, ki nimajo 
primernega družinskega okolja.

9. Prostovoljstvo
Prostovoljsko delo je posebna kvaliteta in odlika karitativnega dela. Prostovoljci 
Karitas si prvenstveno prizadevamo za pomoč človeku v stiski in ne za pohvalo ali 
nagrado.
 10. Osebnostna rast sodelavcev Karitas
Sodelavci Karitas se zavedamo, da karitativno delo ni le nenehno dajanje, ampak tudi 
skrb za lastni človeški, strokovni in duhovni razvoj. Služenje bližnjemu je pogojeno s 
pozitivnim odnosom do sebe in svojega dela, saj ljubezni do bližnjega ni brez ljubezni 
do sebe. 

11. Dolžnost stalnega izpopolnjevanja – skrb za sodelavce
Sodelavci Karitas smo se pripravljeni praktično usposabljati in strokovno izobraževati, 
da bi bili sposobni na primeren in pravilen način opravljati svoje delo.
Karitas mora v okviru časovnih in finančnih zmožnosti sodelavcem zagotavljati 
potrebno izobraževanje in usposabljanje ter jih duhovno podpirati in spremljati.

12. Sodelovanje in varovanje dobrega imena Karitas
Sodelavci Karitas se medsebojno spoštujemo in znamo ceniti delo, znanje in izkušnje 
drug drugega. Gojimo čut in sposobnost sprejemanja različnih darov in poti služenja.
Konflikte in spore rešujemo sproti in na način, ki ne prizadene dostojanstva 
druge osebe. V primeru resnejših konfliktov znamo poiskati primerno pomoč. 
Zagovarjamo enakovredno sodelovanje moških in žensk na vseh nivojih svojega dela, 
tako znotraj organizacije kot v družbi, in zavračamo vsako obliko diskriminacije.
Vodenje razumemo predvsem v duhu služenja sodelavcem in poslanstvu organizacije. 
Vedno varujemo dobro ime Karitas.
 13. Povezovanje in partnerstvo
Sodelavci Karitas se zavzemamo za učinkovito partnersko sodelovanje, solidarnost in 
koordinacijo na vseh ravneh delovanja Karitas in z drugimi organizacijami.
Ravnamo se po načelu subsidiarnosti, kar pomeni, da se odločitve in odgovornosti 
prenesejo na najnižjo možno raven, na kateri jih je mogoče ustrezno izvajati v največjo 
korist ljudem v stiski.
Kjer je primerno, svoje delo usklajujemo z vladnimi organizacijami ali lokalnimi 
oblastmi, strokovnimi organizacijami, civilno družbo, drugimi verskimi organizacijami 
in drugimi pomembnimi deležniki.

14. Skrb za okolje
Sodelavci Karitas se vključujemo v skupna prizadevanja za varovanje in ohranjanje 
okolja. Spoštujemo stvarstvo kot skupni dom vseh ljudi in se zavedamo, da je to 
dediščina prihodnjih rodov. Prizadevamo si za minimalno obremenjevanje stvarstva 
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s porabo virov in energije in kjer je mogoče, uporabljamo lokalne vire, storitve in 
proizvode ter podpiramo lokalno gospodarstvo.
15. Upravljanje in odgovornost
Sodelavci Karitas se zavedamo odgovornosti do tistih, ki jim služimo, in do vseh, ki 
kakorkoli podpirajo naše delo. Zagotavljamo dobro in pregledno upravljanje virov, ki 
so nam zaupani.
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PRAVILNIK O KRITERIJIH ZA MATERIALNO POMOČ  SOCIALNO 
OGROŽENIM DRUŽINAM IN POSAMEZNIKOM

1. Družinam in posameznikom, ki bivajo na ozemlju Koprske škofije in iz različnih 
vzrokov zaidejo v materialno stisko, Karitas načeloma pomaga s hrano in osebnimi 
predmeti, izjemoma tudi denarno (plačilo računov za nujne življenjske stroške, npr. 
elektrika, voda, dodatno zdravstveno zavarovanje…).
2. Pomoč se dodeli na podlagi:
- prošnje družine ali posameznika,
- predloga župnijske Karitas ali župnije,
- predloga državnih institucij (šole, centrov za socialno delo…) in nevladnih organizacij.
3. Pomoč Karitas mora biti hitra in učinkovita in mora teči vzporedno z urejanjem 
drugih pravic.
4. Pred dodelitvijo pomoči, je potrebno poiskati vse možne oblike druge pomoči, do 
katerih je prosilec upravičen. 
Karitas v mreži pomoči sodeluje z drugimi organizacijami in ustanovami (centri za 
socialno delo, zavodom za zaposlovanje, zavodom za pokojninsko in invalidsko   
zavarovanje…).
5. Pomoč se dodeli:
- enkratno (nesreča ali drugi izredni dogodki),
- priložnostno (na začetku šolskega leta, ob nabavi ozimnice, v času zdravljenja..)
- za daljše časovno obdobje.
6. Do enkratne pomoči je upravičen-a družina ali posameznik, ki se ji/mu je zaradi 
nesreče ali drugega izrednega dogodka bistveno poslabšal materialni položaj.
Do občasne pomoči je upravičen-a družina ali posameznik, ki sicer ne izpolnjuje 
pogojev do prejemanja pomoči za daljše časovno obdobje, vendar se je zaradi izrednih 
stroškov znašel v materialni stiski.
Do pomoči za daljše časovno obdobje je upravičen-a družina ali posameznik, če 
dohodki in prejemki ne presegajo seštevka 200 EUR na gospodinjstvo in 200 EUR na 
družinskega člana.
Pomoč se lahko dodeli družini in posamezniku tudi v primeru, da presega cenzus 
iz tretjega odstavka tega člena, če živi v težkih materialnih in socialnih okoliščinah, 
na katere sam-a ne more vplivati in zaradi katerih ima dodatne stroške (bolezen, 
invalidnost…)
7. Upravičenost do enkratne pomoči v višini do 20 EUR presoja član odbora za  
materialno pomoč, na katerega se prosilec obrne.
Upravičenost do ostale pomoči v višini do 200 EUR presoja tajništvo dekanijskega oz. 
območnega odbora za materialno pomoč.
Upravičenost do višine pomoči nad 200 EUR presoja celoten dekanijski oz. območni 
odbor za materialno pomoč, pri čemer se je dolžan pri pomoči, ki presega  1.000 EUR 
posvetovati s tajništvom škofijskega odbora za materialno pomoč.
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Pri pomoči, ki presega zmogljivost dekanijske ali območne Karitas, član dekanijskega 
oz. območnega odbora za materialno pomoč vzpodbudi prosilca, da naslovi prošnjo 
na Škofijsko karitas. Pisno mnenje o upravičenosti prošnje poda tajništvo dekanijskega 
oz. območnega odbora za materialno pomoč in skupaj s kopijo dokumentacije (osebne 
mape) prosilca pošlje na Škofijsko karitas.
Pri pomoči, ki presega 2.000 EUR odloča Tajništvo škofijske karitas.
8. Upravičenost do občasne in pomoči za daljše časovno obdobje vsaj enkrat letno 
preveri telo, ki je pomoč odobrilo.
9. Vse oblike pomoči, ki jo daje Karitas, morajo biti naravnane tako, da prejemnika 
vzpodbujajo k dejavnemu soočanju s stanjem, ki ga je privedlo v stisko.
 Pomoč Karitas naj bo vedno pomoč za samopomoč.
10. Ta Pravilnik je bil sprejet na seji Tajništva škofijske karitas Koper dne 18. junija 
2003 in na seji Odbora za materialno pomoč dne 20. junija 2003 in stopi v veljavo 
s 1. julijem 2003; dopolnjen in usklajen s denarno valuto je bil na seji Odbora za 
materialno pomoč, 9.3.2007 in potrjen na seji TŠK 8.3.2007; sprememba 3. odstavka 
6. člena j bila predlagana na seji Odbora za materialno pomoč 26.2.2016 in potrjena 
na seji TŠK 3.3.2016.
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Skladno s 14.členom Statuta Škofijske karitas Koper, je Tajništvo Škofijske karitas 
Koper na svoji seji dne, 25.1.2019 sprejelo  

PRAVILNIK O LETOVANJU

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen

(predmet pravilnika)
(1) Ta pravilnik ureja letovanja, ki jih organizira Škofijska karitas Koper (v nadaljevanju: 
ŠK KP), letovanja v organizaciji drugih ustanov pri katerih sodeluje ŠK KP in delovanje 
Doma Karitas Soča.
(2) Ta pravilnik lahko smiselno uporabljajo območne, dekanijske in župnijske Karitas 
v Škofiji Koper.
(3) Prav tako se ta pravilnik smiselno uporablja tudi za enodnevna potovanja različnih 
vsebin v okviru različnih Karitas v Škofiji Koper.

2. člen
(etična načela)

(1) Ta pravilnik upošteva Etične vrednote in načela Karitas ter Etični kodeks 
organiziranega prostovoljstva.
(2) Ta določila se spoštujejo pri organizaciji in izvajanju letovanj.

3. člen 
(vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik vsebuje pravila, pričakovanja in prepovedi, ki veljajo za otroke in druge 
udeležence letovanj.
(2) Pravilnik opisuje tudi pričakovana ravnanja in postopke koordinatorja letovanj, 
vodij letovanj in njihovih pomočnikov, animatorjev in prostovoljcev kot tudi 
postopanja vodstva posameznega letovanja v primerih neupoštevanja ali kršitve 
pravil in prepovedi.

4. člen
(izrazi)

(1) Letovanje je več dnevno bivanje oseb v organizaciji različnih Karitas v Škofiji Koper 
ali letovanje pri katerem organizirano sodelujejo sodelavci različnih Karitas v Škofiji 
Koper.
(2) Organizator letovanja je pravna oseba, ki organizira letovanje kot celoto pri čemer 
zagotovi tudi izvajanje programa sama ali s pomočjo drugih.
(3) Z izrazom otroci v tem pravilniku označujemo otroke in mladostnike, ki se udeležijo 
letovanja Karitas.
(4) Z izrazom drugi udeleženci v tem pravilniku označujemo družine, medgeneracijske 
skupine in sodelavce Karitas, ki se udeležijo letovanja.
(5) Pravila letovanja ŠK KP so določila, ki jih ta pravilnik določa za urejeno izvedbo 
letovanj. Držati so se jih dolžni otroci, udeleženci, vodje letovanj in njihovi sodelavci 
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ter ostali prostovoljni sodelavci. Pravila letovanja imajo namen zagotoviti zadovoljno, 
zdravo, sproščeno in lepo letovanje ter zagotoviti varnost na letovanju. 
(6) Koordinator letovanj (v nadaljevanju: koordinator) je oseba, ki jo imenuje 
ravnatelj ŠK KP iz vrst zaposlenih ali prostovoljnih sodelavcev v ŠK KP. Skrbi za časovno 
razporeditev letovanj organiziranih v okviru ŠK KP kot tudi v okviru Slovenske Karitas 
oz. drugih organizatorjev ter za časovno razporeditev zunanjih gostov v Domu Karitas 
Soča. Je oseba pristojna za dajanje informacij v zvezi z letovanji znotraj in zunaj mreže 
Karitas.
 (7) Skupina za letovanje je sestavljena iz vodij letovanj. Skupino za letovanje imenuje 
ravnatelj iz vrst zaposlenih ali prostovoljnih sodelavcev v ŠK KP. 
(8) Vodja letovanja je oseba, ki skrbi za programsko in tehnično pripravo ter izvedbo 
letovanja. Izbran je izmed zaposlenih v ŠK KP. Izjemoma je lahko vodja letovanja tudi 
prostovoljni sodelavec Karitas.
(9) Pomočnik vodje letovanja je oseba zaposlena v ŠK KP ali prostovoljni sodelavec, ki 
pomaga vodji letovanja pri načrtovanju in izvedbi letovanja.
(10) Sodelavci vodje letovanja so osebe, ki vodji skupaj s pomočnikom pomagajo pri 
izvedbi letovanja. Njihovo število se določi glede na potrebe posamezne skupine, 
glede na program in organizacijo letovanja. 
Kadri, ki jih običajno štejemo med sodelavce vodje so: kuharji, pomočniki kuharjev 
ter animatorji. 
(11) Z izrazom zunanji gostje Doma Karitas v Soči označujemo zunanje organizirane 
skupine (skupina ljudi z več kot 15 osebami) in druge goste (skupina ljudi z manj kot 
15 osebami), ki v Domu gostujejo kot samostojne skupine z lastnim programom, 
vodstvom in osebjem. Njihovo letovanje oziroma gostovanje ni organizirano v sklopu 
programov ŠK KP.

5. člen
(namen letovanj)

(1) Z letovanji želi ŠK KP pomagati otrokom in udeležencem pri njihovi osebni rasti, 
socializaciji, pridobivanju socialnih veščin, lajšanju socialnih stisk, krepitvi zdravja, 
spoznavanju novih prijateljstev ter ustvarjanju lepih spominov na prost, dopustniški 
oziroma počitniški čas. ŠK KP želi, da se na letovanju imajo vsi lepo in se vrnejo domov 
zdravi, zadovoljni in sproščeni.

6. člen
(obveznost zaposlenih do letovanj)

(1) Od vsakega zaposlenega v ŠK KP se pričakuje, da sodeluje pri vsaj enem letovanju 
v koledarskem letu, in sicer kot vodja letovanja ali kot pomočnik vodje letovanja.

7. člen
(uporaba slovničnega spola)

(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v slovnični 
obliki za moški spol, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
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II. LETOVANJA, KI JIH ORGANIZIRA ŠKOFIJSKA KARITAS KOPER

8. člen
(razpored letovanj in zaposlenih)

(1) Koordinator v začetku koledarskega leta skupaj z ravnateljem skliče sestanek s 
skupino za letovanja. Na tem sestanku se določi termine letovanj, ki jih organizira ŠK KP. 
Termine letovanj, ki jih organizira ŠK KP se lahko določi in potrdi tudi korespondenčno. 
Sprejete in potrjene termine letovanj se objavi v zborniku.
(2) Razpored zaposlenih in prostovoljnih sodelavcev v ŠK KP za sodelovanje pri 
letovanjih potrdi ravnatelj. Sodelovanje pri letovanjih za zaposlene velja kot delovna 
obveznost.
(3) Pri določitvi vodje letovanja in njegovega pomočnika se upošteva obseg 
tekočega dela, zdravstveno stanje, družinske razmere, izjemne osebne okoliščine in 
nepredvideni dogodki. V primeru, da se naprošeni kandidat za vodjo letovanja čuti 
oviranega na katerem od teh področij, je svojo oviro dolžan pojasniti ravnatelju, ki 
dokončno odloči o zmožnosti vodenja.

9. člen
(priprava letovanj)

(1) Koordinator in skupina za letovanja se do konca meseca maja sestanejo, da si 
izmenjajo informacije v zvezi z letovanji. 
(2) Koordinator letovanj najpozneje teden dni po prejemu razporeda letovanj Slovenske 
Karitas pripravi celovit seznam letovanj pri katerih je udeležena ŠK KP in ga posreduje 
voditeljem območnih in dekanijskih Karitas ter ga javno objavi na spletni strani in drugih 
primernih mestih. Istočasno pripravi tudi seznam vseh sodelavcev na letovanjih in ga 
posreduje ravnatelju ter vsem vodjem letovanj.
(3) Koordinator letovanj in člani skupine za letovanja si medsebojno pomagajo pri iskanju 
sodelavcev vodje, pri prijavi letovanja pristojni policijski postaji, pri urejanju potrebne 
dokumentacije za letovanje (prijavnice, nezgodno zavarovanje …). 
(4) Pred pričetkom letovanj lahko z vodji letovanj in s skrbnikom počitniškega objekta 
preveri stanje objekta ter inventarja v njem.
(5) Ob začetku letovanja vodja letovanja sestavi zapisnik o ogledu in ugotovitvi stanja 
objekta letovanja. Zapisnik je priloga št. 1 tega Pravilnika. O vidnih poškodbah inventarja 
nemudoma obvesti koordinatorja ali skrbnika počitniškega objekta. 
(6) Vodja letovanja pripravi podroben načrt letovanja do 14 dni pred pričetkom letovanja 
in ga v pisni obliki pošlje ravnatelju ŠK KP.
(7) Vodja letovanja se mora s svojimi sodelavci sestati vsaj 1-krat pred letovanjem ter 
analizirati tedenski načrt letovanja. Sestanek organizira in skliče vodja sam.
(8) Vodja in njegovi sodelavci, s pomočjo celotne letujoče skupine, ob zaključku njihovega 
letovanja za seboj počistijo kuhinjo, izpraznijo smetnjake, počistijo (pometejo in obrišejo 
tla) sobe in sanitarije. Počitniški objekt mora biti snažen za naslednjo letujočo skupino.
(9) Vodja letovanja, ki s svojo skupino zadnji letuje, preda ključe počitniškega objekta 
njegovemu skrbniku.
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10. člen
(razmerja med sodelavci vodje letovanja)

 (1) S polnoletnimi animatorji, vodjo letovanja ter s pomočnikom vodje letovanja, ki 
opravljajo to nalogo kot prostovoljsko delo, se v skladu z Zakonom o prostovoljstvu 
sklene Dogovor o prostovoljskem delu. Za sestavo in podpis dogovora poskrbi vodja 
letovanj.
 (2) V imenu mladoletnih animatorjev sklene Dogovor o prostovoljskem delu s ŠK KP 
zakoniti zastopnik ali skrbnik, podpiše pa ga tudi mladoletni prostovoljec.
(3) Uporaba lastnih prevoznih sredstev je odvisna od vsebine letovanja. O upravičenosti 
lastnega prevoza odloči vodja letovanja in poskrbi za povračilo stroškov prevoza. 
(4)  Za letovanja, ki jih organizira ŠK KP se s kuharjem in pomočnikom kuharja lahko 
sklene Dogovor o prostovoljnem delu ali Podjemno pogodbo. 
(5) Višino pavšalnega zneska za delo kuharja in za delo pomočnika kuharja, ki se ga 
upošteva v Podjemni pogodbi, določi Tajništvo ŠK KP.
(6) ŠK KP sklene nezgodno zavarovanje za otroke in družine z otroki, ki letujejo pod 
okriljem ŠK KP. Nezgodno zavarovanje sklene tudi za vodjo letovanja in za sodelavce 
vodje letovanja. Za sklenitev nezgodnega zavarovanja poskrbi vodja letovanja oziroma 
koordinator letovanj.

11. člen
(vabilo in prijavnica za letovanje)

 (1) Vabilo oziroma obvestilo za letovanje pripravi vodja letovanja do konca maja in ga 
posreduje koordinatorju letovanj. V vabilu navede:
- glavne značilnosti in okvirni 
- kraj in čas ter točen čas prihoda in odhoda,
- predstavitev vodje in pomočnika vodje,
- priporočene potrebščine, opremo in obleko,
- višino predvidenega prispevka udeležencev, kaj ta vključuje in način njegove oddaje,
- kontaktno telefonsko številko in elektronski naslov,
- rok za oddajo prijave in način prijave,
- navodila za pot v primeru individualnih prihodov.
(2) Koordinator letovanj oziroma vodja letovanj vabilo oziroma obvestilo skupaj s 
prijavnicami in Pravili letovanj pošlje voditeljem dekanijskih in območnih Karitas, ki 
po svoji presoji  povabijo na letovanje družine in posameznike.
(3) Prijavnico za letovanje pripravi koordinator letovanj za vsako leto posebej glede na 
posebnosti. Splošni vzorec prijavnice je kot priloga št. 2 tega pravilnika. Prijavnica za 
otroke mora vsebovati tudi potrebna soglasja in izjave staršev.
(4) Letovanja se lahko udeleži samo kdor je oddal lastnoročno podpisano prijavnico. 
Za otroke velja podpis zakonitih zastopnikov oziroma skrbnikov.
(5) Vodja letovanja lahko pred letovanjem organizira sestanek udeležencev ali jih 
drugače kontaktira z namenom, da dodatno predstavi letovanje in uskladi dodatne 
podrobnosti oziroma pri letovanjih otrok poda vzgojna zagotovila in priporočila.
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12. člen
(stroški letovanja)

(1) Stroški letovanja se pokrivajo iz sredstev ŠK KP in prispevkov udeležencev letovanja.
(2) Prispevki udeležencev vključujejo stroške nastanitve, stroške hrane, vstopnine in 
organizirane prevoze.
(3) ŠK KP za posamezno letovanje pokriva:
- stroške materiala za delavnice;
- stroške prispevka za pomočnika vodje letovanja, če je prostovoljec;
- stroške prispevka za kuharja in pomočnika kuharja;
- stroške prispevka za animatorje;

13. člen
(nepredvideni stroški letovanja)

(1) V primeru nastanka nepredvidenih stroškov, vodja letovanja te poravna iz lastnega 
denarja. Pri tem je dolžan zahtevati uradni račun z davčno številko, ki glasi na Škofijsko 
Karitas Koper. Po končanem letovanju vodja letovanja te račune preda v računovodstvo 
ŠK KP. Na vsakem računu mora biti navedeno letovanje in namen stroška.
(2) Računovodstvo povrne založen denar vodji letovanja po predložitvi računov, in 
sicer v roku 10 dni.
(3) Za nepredvidene stroške, ki presegajo vsoto 100 EUR na letovanje, je vodja 
letovanja dolžan pridobiti prehodno ustno soglasje ravnatelja ŠK KP.

14. člen
(nabava hrane)

(1) Nabavo hrane in drugega materiala izvede vodja letovanja praviloma pred 
letovanjem. O dobaviteljih ter načinu plačila se dogovori z računovodstvom in 
ravnateljem. Sprotne nabave manjših vrednosti se izvršijo v najbližji trgovini.

15. člen
(poravnava prispevka)

(1) Prijavljeni udeleženci na letovanje poravnajo prispevek na način, kot je opisan v 
vabilu oziroma v obvestilu za letovanje.

16. člen
(varnost na letovanju)

(1) ŠK KP skrbi za varnost na letovanjih, ki jih organizira na naslednje načine: 
- s pripravo varnostnega načrta;
- s sklenitvijo nezgodnega zavarovanja za letovanje otrok in za letovanje družin z 
otroki,
- s skrbno pripravo, objavo in izvajanjem Pravil letovanja, ki so priloga št. 3 tega 
Pravilnika,
- s spodbujanjem udeležencev letovanja k varnemu ravnanju
- z opozarjanjem udeležencev na nevarnosti,
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- z varnim ravnanjem osebja na letovanju.
(2) Vodja letovanja mora na začetku samega letovanja pristojni policijski postaji 
prijaviti letovanje in predati seznam udeležencev. Seznam vsebuje podatke, ki jih 
zahteva veljavna področna zakonodaja.
(3) V načrtu letovanja mora vodja predvideti katere dnevne dejavnosti bodo zahtevale 
dodatni nadzor nad udeleženci ter upoštevati normative in na to opozoriti svoje 
sodelavce.
(4) Na letovanju otroke vodja namesti v sobe tudi animatorje, pri čemer upošteva 
njihovo starost in število ter starost oseb v posamezni sobi.
(5) Vodja letovanja skupine otrok in njegovi sodelavci so dolžni dnevno izmenjavati 
informacije o dogodkih, ki vplivajo na varnost in počutje skupine. Vodja o tem vodi 
pisne zabeležke.
(6) V primeru izleta z avtobusom  ali drugim prevoznim sredstvom, organiziranega 
pohoda ali druge aktivnosti izven objekta letovanja, vodja letovanja, poleg upoštevanja 
normativov šolskega sistema, izdela Varnostni načrt, ki je priloga št. 4 tega Pravilnika. 
V Varnostnem načrtu vodja vnaprej predvidi morebitne nevarnosti in tako še dodatno 
opozori svoje sodelavce na večjo pozornost. 
(7) O vsaki nezgodi, ki ima za posledico kako poškodbo se napiše Zapisnik o nezgodi. 
Obrazec zapisnika je kot priloga št. 5 tega Pravilnika. 

III. LETOVANJA, KI JIH ORGANIZIRA SLOVENSKA KARITAS

17. člen
(povezava med ŠK KP in Slovensko Karitas)

(1) Koordinator oziroma vodja posameznega letovanja, ki se kot član skupine za 
letovanja ŠK KP udeležuje sestankov skupine za letovanja pri Slovenski Karitas, v 
imenu ŠK KP usklajuje termine med njo in Slovensko Karitas, usklajuje pravila in druge 
dogovore. Te informacije prenaša na vse ravni ŠK KP.

18. člen
(uporaba pravil)

(1) Če je letovanje v celoti organizirano s strani Slovenske Karitas (v nadaljevanju: 
SK), se vodje letovanj in njihovi pomočniki ter sodelavci, prostovoljci in udeleženci 
letovanja ravnajo po postopkih in pravilih, ki jih določa SK.
(2) Dolžni so se držati rokov, ki jih postavlja SK za zbiranje prijav.
(3) Kadar letovanje v sodelovanju s SK organizira ŠK KP veljajo določila tega pravilnika, 
ki se nanašajo na letovanje ŠK KP, razen določil navedenih v spodnjem odstavku.
(4) Za letovanje v Sončni hiši Karitas  v Portorožu, ki ga organizira ŠK KP v sodelovanju 
z SK velja:
- prijavnice pripravi SK, koordinator letovanj oziroma vodja posameznega letovanja 
posreduje voditeljem dekanijskih in območnih Karitas;
- prijave po škofiji zbirajo voditelji dekanijskih in območnih Karitas in jih pravočasno  
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posredujejo vodji posameznega letovanja oziroma koordinatorju letovanj;
- na rok, ki ga postavi SK, vodja posameznega letovanja pošlje zbrane prijave na SK;
- vodja posameznega letovanja spremlja število zbranih prijav in v primeru prostih 
mest spodbudi voditelje območnih in dekanijskih Karitas, da zbirajo dodatne prijave.

19. člen
(materialni stroški)

(1) Za povračilo materialnih stroškov, ki so nastali vodjem letovanj iz ŠK KP za 
letovanje posamezne skupine, v organizaciji SK, mora posamezni vodja iz ŠK 
KP preko računovodstva  posredovati zahtevek na SK, in sicer v roku in na način 
ter s prilogami, kot to določi SK na sestanku skupine za letovanje.
(2) SK znotraj sredstev, ki jih nameni za letovanje, priznava upravičene 
materialne stroške. Kateri ti stroški so in način njihovega poravnavanja določi 
SK. Teh določil so se dolžni držati vodje letovanj in drugi sodelavci letovanj iz 
ŠK KP.

VI. DOM KARITAS SOČA
20. člen

(namen Doma Karitas Soča)
(1) ŠK KP je uporabnik župnišča v Soči. Z Domom Karitas Soča razpolaga v dogovoru 
z Župnijo Bovec.
(2) Dom Karitas Soča (v nadaljevanju: Dom) ima na razpolago 37 ležišč, ki so različno 
razporejena v sedmih sobah, v osmi sobi, v drugem nadstropju, pa je prostor namenjen 
skupinskim ležiščem (ležišča na tleh) za 10 oseb.
(3) Dom je primarno namenjen izvajanju programov ŠK KP, ki imajo terminsko 
prednost. Koordinator letovanj za tako določene termine letovanj ne sme sprejemati 
drugih rezervacij.

21. člen
(odprtost doma)

(1) V nezasedenih terminih se v Dom sprejema zunanje goste. 
(2) V Domu se mimo predhodno rezerviranih terminov lahko sprejme skupino ali 
posameznika, ki nujno potrebujejo prenočišče zaradi izrednih razmer. Odločitev 
sprejme oskrbnik hiše ali vodja letovanja ali koordinator letovanj. 
(3) Izredne razmere so neurje, dež ali podobne vremenske razmere, katere 
onemogočajo nadaljevanje poti, po tudi nenadna bolezen ali izgorelost posameznika, 
ki zahtevata kratek premor. 

22. člen
(sobivanje skupin)

(1) Skupine, ki letujejo v okviru programov in v organizaciji ŠK KP bivajo v Domu 
samostojno in jim ne pridružujemo drugih skupin, tudi, če so prosta ležišča. Enako 
praviloma velja tudi za druge skupine.



107

(2) V primerih, ko je skupina manjša od 15 oseb, ima koordinator letovanj pravico, da v 
istem terminu v Dom sprejme dve skupini. Pri tem mora vsako opozoriti na sobivanje 
in dobiti ustno soglasje voditelja.
(3) Prav tako vsako skupino seznani, da so kuhinja, jedilnica in družabna soba skupni 
prostori, ki so na voljo obema skupinama, zato je potrebno sobivati in se za njihovo 
uporabo, če je potrebno, dogovarjati.
(4) V primeru sprejema dveh skupin, ki bosta v domu sobivali, mora koordinator paziti 
na razporejanje oziroma na dodelitev sob, da bo kljub sobivanju in uporabi skupnih 
prostorov, vsaj delno poskrbljeno za zasebnost posamezne skupine. O razporeditvi 
obvesti tudi skrbnika doma.

23. člen
(ključi in inventar)

(1) Vsaka skupina ob prihodu prejme ključ vhodnih vrat in sob. Ključe mora vsaka 
skupina ob odhodu vrniti skrbniku Doma osebno.
(2) V primeru izgube ključa, skupina krije stroške menjave ključavnice in nabave novih 
ključev.
(3) Pred pričetkom letovanja vodja letovanja oziroma vodja skupine preveri stanje 
Doma. Vodja letovanja oziroma vodja skupine sestavi zapisnik o ogledu in ugotovitvi 
stanja Doma. Zapisnik je priloga št. 1 tega Pravilnika. O vidnih poškodbah inventarja 
nemudoma obvesti koordinatorja ali skrbnika Doma. 
(4) Če je v času letovanja oziroma gostovanja posamezne skupine v Domu nastala 
kakršna koli škoda jo mora skupina poravnati. 

24. člen
 (prispevek za bivanje v Domu)

(1) Višino prispevka, ki ga posameznik prispeva za bivanje v Domu določi Tajništvo ŠK 
KP, pri čemer upošteva poslanstvo in dejavnost ter velikost skupin. 
(2) Višina prispevka se določi glede na kategorije: 
Prva kategorija: skupine ŠK KP, ki letujejo v okviru programov in organizacije ŠK KP;  
Druga kategorija: skupine, ki delujejo znotraj Katoliške Cerkve. 
Tretja kategorija: druge skupine s samostojnim programom. 
Četrta kategorija: drugi gostje.
(3) Pri oblikovanju višine prispevka je potrebno upoštevati za čas, ko se Dom ogreva, da 
se za skupine manjše od 16 oseb prispevek poveča za 2%.

25. člen
(sprejem zunanjih gostov)

(1) Za sprejemanje rezervacij, razpored terminov, dokončen dogovor glede prispevka in 
nastanitve ter urejanje drugih vprašanj v zvezi z gosti, je pristojen koordinator letovanj 
ŠK KP.
(2) Koordinator sprejme povpraševanje skupine, nudi informacije o pogojih nastanitve 
in potrdi termin skupine. Ob tem določi uro prihoda in uro odhoda ter to sporoči vodji 
skupine oziroma povpraševalcu v pisni obliki. Kot pisna oblika se šteje tudi elektronska 
pošta.
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Po potrditvi termina posamezni skupini, koordinator obvesti tudi skrbnika Doma.
(3) Koordinator letovanj mora poleg posredovanja potrditve termina letovanja, vodjo 
posamezne skupine seznaniti z višino prispevka za nočitev, pravili letovanja, hišnim 
redom Doma, požarnim redom, z načinom prijave udeležencev policiji, načinom 
pridobitve in vračila ključa Doma ter z oddajo seznama udeležencev letovanja.

26. člen
(obveznosti skupine)

(1) Vodja skupine mora dan pred samim prihodom poklicati skrbnika Doma, da se 
dogovorita o prevzemu ključa, prav tako se s samim skrbnikom Doma dogovori o vračilu 
ključa.
(2) Vodja skupine mora napisati seznam udeležencev, ki je priloga št. 6 tega Pravilnika 
in ga vstavi v mapo gostov v Domu. 
(3) Seznam mora vsebovati naslednje podatke: termin letovanja, ime skupine, skupno 
število članov skupine, število odraslih (nad 15 let) posebej moški in ženske, število 
otrok, do dopolnjenega 15. leta starosti ločeno po spolu, število nočitev skupine 
(odrasli/otroci).

(4) Vodja skupine mora ob začetku letovanja koordinatorju letovanj po elektronski pošti 
poslati seznam udeležencev z zahtevanimi podatki, ki je priloga št. 7 tega Pravilnika. 
Prejeti seznam koordinator nato posreduje pristojni policijski postaji.

27. člen
(tekoče vzdrževanje doma)

(1) Za tekoče vzdrževanje in delovanje Doma tekom leta skrbi skrbnik Doma. S skrbnikom 
se sklene Dogovor o prostovoljskem delu za obdobje od 1.1. do 31.12. koledarskega 
leta.
(2) Skrbnik Doma in koordinator letovanja sestavita pred prvim letovanjem zapisnik 
ogleda Doma. Zapisnik mora vsebovati podatke o ogledu Doma, o stanju prostorov v 
Domu ter popis inventarja. 
(3) Skrbnik Doma mora vsakega vodjo letovanja oziroma vodjo skupine opozoriti na 
pripravo zapisnika o ogledu in ugotovitvah ter opozoriti na posledice povzročitve škode.
(4) Skrbnik doma sproti obvešča koordinatorja letovanj o vseh odstopanjih in potrebah 
Doma ter o nastali škodi.  

28. člen
(skrbnik doma)

(1) Skrbnika predlaga ravnatelj ŠK KP, imenuje pa ga Tajništvo ŠK KP s sklepom, in sicer 
za obdobje od 1.1. do 31.12. koledarskega leta.
(2) Na zadnji seji Tajništva ŠK KP, v tekočem letu, ravnatelj predlaga višino pavšalnega 
zneska povračila materialnih stroškov, ki med letom, za katerega je sklenjen Dogovor o 
prostovoljskem delu,  nastanejo skrbniku pri skrbi za Dom.
Končno višino pavšalnega zneska povračila materialnih stroškov in rok nakazila potrdi 
Tajništvo ŠK KP s sklepom.
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29. člen
(akcija Soča)

(1) Poleg skrbnika, ki svoje delo opravlja prostovoljno, s skupnimi močmi skrbijo 
za Dom tudi zaposleni ŠK KP, po svojim močeh tudi prostovoljni sodelavci Karitas z 
»Akcija Soča«.
(2) »Akcija Soča« (v nadaljevanju: akcija) je delovno druženje zaposlenih in 
prostovoljnih sodelavcev z namenom celostnega čiščenja Doma. Zaradi velikosti 
Doma je potrebno vsaj dvakrat letno poskrbeti za čistočo in urejenost, tako znotraj 
kot tudi zunaj, vključno z okolico. O akciji se predhodno obvesti tudi skrbnika, ki pri 
akciji tudi aktivno sodeluje.
(3) Zaposleni ŠK KP in prostovoljni sodelavci Karitas se dogovorijo za termin in potek 
dela. 
(4) Vsak zaposleni na ŠK KP je povabljen, da se skupaj s prostovoljci v karitativnem 
duhu udeleži vsaj ene akcije v tekočem letu, predvidoma pred prvim letovanjem in po 
zadnjem letovanju.
(5) Zaposlenemu in prostovoljnim sodelavcem, ki se akcije udeleži se povrnejo potni 
stroški.

V. PRILOGE:
Priloga št. 1 – Zapisnik o ogledu prostorov
Priloga št. 2 - Prijavnice 
Priloga št. 3 – Pravila letovanja
Priloga št. 4 - Varnostni načrt 
Priloga št. 5 - Zapisnik nezgode/poškodbe
Priloga št. 6 – Seznam udeležencev letovanja
Priloga št. 7– Seznam udeležencev za prijavo bivanja policiji

VI. KONČNE DOLOČBE  
30. člen

(1) Ta pravilnik začne veljati, ko ga s sklepom sprejme Tajništvo Škofijske karitas Koper, 
in sicer v roku 8 (osmih) dneh po sprejetju sklepa.
(2) Uporablja se od  1. marca 2019. 
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PROGRAM DELA ŠK KOPER ZA 2019

Na podlagi predstavljenih programov v Zborniku želimo z zastavljenimi program 
nadaljevati in jih še bolj približati ljudem v stiski, predvsem pa jih okrepiti s strokovno 
in duhovno vsebino. 

Delovanje in skrb za mrežo Karitas:
• Ureditev aktov in pravilnikov ter sistemizacije delovnih mest v Škofijski karitas,
• Skrb za pretok informacij in sodelovanje znotraj mreže ŠK Koper ter SK in drugih 

ŠK, NŠK ter z vladnimi, nevladnimi in drugimi karitativnimi ustanovami
• Okrepitev dela Tajništva, odborov in podpora OK, DK, ŽK,
• Delovanje pisarne ŠK: spremljanje razpisov, prijave in poročila, računovodstvo 
• Duhovne obnove, Romanja, srečanja. 
• Skrb za predstavitev delovanja in programov znotraj cerkvenih občestev in v 

javnem medijskem prostoru
• Prenova opreme in prostorov v Domu karitas v Soči

Odbori:
• Začetek seminarja  za laično svetovanje ljudem v stiski
• Spremljanje prejemnikov pomoči in sodelovanje z ustreznimi strokovnjaki
• Krepitev obeh programov (Bertoki, Ajdovščina) za brezdomce in povezovanje v 

lokalnem okolju
• Nadaljevanje preventivnega programa Popoldan na cesti in nadgradnja s 

»Svetovalnico Bogdana Žorža«
• Nadaljevanje počitniških taborov za družine, otroke, starejše v Soči in Portorožu
• Okrepitev članov odbora za stare, bolne in invalide iz OK, DK, ŽK z duhovno in 

strokovno vsebino  ter nadaljevanje in nadgradnja obstoječih programov
• Nadaljevanje materialne in finančne pomoči družinam in posameznikom v 

stiski na vseh nivojih Karitas. Pregledno vodenje zahtevanih evidenc in podpora 
Centrom karitas

• Materialna in finančna pomoč otrokom, šolarjem; 
• Pomoč v tujino in izredna pomoč ob naravnih in drugih nesrečah

Spodbujanje čutenja in akcije:
• Iskanje načina pridobivanja darov skupin in posameznikov zaradi sočutja in 

solidarnosti
• Vključevanje v akcije SK: Ne pozabimo, 40 dni brez alkohola, Pomagajmo preživeti, 

Otroci nas potrebujejo, Pokloni zvezek, Za srce Afrike, Klic dobrote in druge akcije 
in pobude

• Akcije in projekti ŠK: Umetniki za karitas, Posvojitev na razdaljo, Namenska pomoč, 
Dar za stisko, združitev akcije Streha nad glavo in Plamen upanja za ŠK Banja Luka

Zavod karitas Samarijan: nadaljevanje programov Materinski dom, Varna hiša, 
Svetovalnica Lučka in Vrtnica. Popravilo strehe v stanovanjski skupnosti Vrtnice v 
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Truškah. 
Datumi različnih dogodkov so objavljeni v koledarčku ŠK za leto 2019;
Objavljamo še termine letovanj:

LETOVANJA v letu 2019
Letovanja v organizaciji ŠKOFIJSKE KARITAS KOPER v Domu karitas Soča
TERMIN SKUPINA vodja letovanja in kontaktni podatki
od 24.6. do 30.6. Popoldan na cesti Tatjana Rupnik (041 762 029
od 1.7. do 4.7.

od 5.7. do 7.7.

Sodelavci Karitas sami ali z družinami 
ter 
skupine starejših

Jasmina Krašna (031 393 666)

Aliče Čubej (051 694 048)

od 8.7. do 14.7. Otroci vključeni v posvojitev na 
razdaljo in otroci iz Istrske OK Tatjana Rupnik (041 762 029)

od 15.7. do 21.7. Socialno ogrožene družine Milena Brumat (031 655 961)
Letovanja v organizaciji SLOVENSKE KARITAS v Sončni hiši v Portorožu
TERMIN SKUPINA vodja letovanja in kontaktni podatki
od 1.7. do 6.7. družine Franica Grmek (041 767 763)
od 19.8. do 24.8. družine Franica Grmek (041 767 763)
od 16.9. do 20.9. starejši Franica Grmek (041 767 763)
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SEZNAM ŽUPNIJSKIH, DEKANIJSKIH OZ. OBMOČNIH KARITAS
Razvrščenih po dekanijah v Koprski škofiji ter kontaktne osebe

GORIŠKA OBMOČNA KARITAS (GOK)
Predsednik: Cvetko Valič, Vinka Vodopivca 79, 5000 Nova Gorica; 041 588 964, cvetko.
valic@rkc.si 
Voditeljica: Renata Vončina, Prvačina 150, 5257 Prvačina; 041 655 689, 3016132, 
voncina.renata@gmail.com 
Namestnica: Marija Mlinar, Orehovlje 49, 5291 Miren, tel. 305 42 24; 040 631 763,  
marija.orehovlje@siol.net 
Uradne ure v Centrih karitas:
Nova Gorica, Gradnikovih brigad 63:  vsak delovni ponedeljek in četrtek med 16,00 
in 18,00 uro. 
Svetovanje in spremljanje, Gradnikovih brigad 63: vsak delovni ponedeljek in četrtek 
med 16,00 in 18,00 uro.
Grgar 58,  po dogovoru
Pogovor z ljudmi v stiski: 
Milka Abram, Vojkova 105 B, Nova Gorica; 040 423 636, milka.abram@gmail.com 
Nada Jan, Miloševa 1, Nova Gorica; 031 638 587, zoltan.jan@siol.net
Zvonka Nose, 031 217 699, zvonka.nose@guest.arnes.si
Avrelija Plesničar, 040 127 443, avrelija.plesnicar@gmail.com
Julijana Spina, 030 332 397; giulispina47@gmail.com
Spremljanje prejemnikov pomoči:
Renata  Vončina, Zvonka Nose, Avrelija Plesničar  
Odgovorni v skladišču hrane v Novi Gorici:
Renata Vončina, Prvačina 150, 5297 Prvačina; 041 655 689,  voncina.renata@gmail.
com 
Informacije za skladišče oblačil v Novi Gorici:
Bogdan Vončina, 301 61 32, 041 513 689, bogdan.voncina@amis.net
Odgovorna v skladišču hrane v Grgarju:
Aliče Čubej, Grgar 69, 5251 Grgar; 051 694 048, alicecubej@gmail.com
Pogovor z ljudmi v stiski:
Aliče Čubej, grgar 69, 5251 Grgar; 051 694 048, alicecubej@gmail.com
Spremljanje prejemnikov pomoči v Grgarju: Ida Humar, Milojka Jevšček, Marija 
Brezavšček, Zdravka Breščak, Aliče Čubej

DEKANIJA NOVA GORICA
1. Briška medžupnijska karitas, Biljana 12, 5212 Dobrovo, tel. 304 50 14 

VALTER MARINIČ, Snežeče 4, 5212 Dobrovo; 041 956 593, irena.marinic4@
gmail.com  
MARIJA ŠTEKAR,  Kojsko 84 b, 5211 Kojsko, 05 3041563; 031 708 999, marija.
anastekar@gmail.com 
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2. Župnijska karitas Deskle, Bevkova 15, 5210 Deskle, tel.  395 30 17 
DANIJELA MARCINA, Prilesje pri Plavah 1, 5210 Deskle; tel. 05 30 52 512, 051 
307 226; danica.marcina@siol.net  
Gorenje Polje,  
SONJA KRAŠČEK, Ložice 93, 5210 Deskle; tel. 05 305 24 52, sonja.krascek@siol.
net 

3. Župnijska karitas Kanal, Trg Svobode 4, 5213 Kanal, tel. 05 305 10 74 
MAGDA VUGA, Morsko 18, 5213 Kanal; 041 581 381, magdavuga@gmail.com  
Marijino Celje, 
CVETKA MELINK, Čolnica 3, 5213 Kanal; 031 720 981, cvetka.home@gmail.com 
Ročinj, 
MAJDA MELINK, Ročinj 42, 5215 Ročinj; 05 309 65 06

4. Župnijska karitas Levpa, Levpa 24, 5214 Kal nad Kanalom, 05 309 50 31 
NADJA OKROGLIČ, Kal nad Kanalom 89, 5214 Kal nad Kanalom; 041 936 722, 
nadja.okroglic@gmail.com 

5. Župnijska karitas Kapela, Škrabčeva 1, 5000 Nova Gorica, tel. 330 77 50 
ANA VONČINA, Grčna 36, 5000 Nova Gorica; 041 436 362, voncina.ana@gmail.
com

6. Župnijska karitas Nova Gorica, Sedejeva 2, 5000 Nova Gorica, tel. 333 30 86 
JULIJANA SPINA, 030 332 397; giulspina47@gmail.com

7. Medžupnijska gorska karitas; Grgar 58, 5251 Grgar, tel. 307 30 10 
ALIČE ČUBEJ, Grgar  69, 5251 Grgar, 051 694 048, alicecubej@gmail.com  
JULIJANA SPINA, Ravnica 27, 5251 Grgar; 031 790 852  
Zdravka Breščak, Banjščice 93, 5251 Grgar, tel. 307 57 08 
Marija Brezavšček, Lokovec 15, 5253 Čepovan, tel. 307 60 44 
Ida Humar, Bate 14, 5251 Grgar, tel. 307 55 16 
Vida Winkler, Nemci 1, 5252 Trnovo, tel. 307 10 46, gsm. 041 962 583 
Milojka Jevšček, Grgarske Ravne 50, 5251 Grgar, 031 667 720

8. Župnijska karitas Kromberk, Vinka Vodopivca 79, 5000 Nova Gorica, tel. 333 25 
35 
MIRJAM KOMJANC, Pod Škabrijelom 21, 5000 Nova Gorica; 041 908 401,   
mirjam.komjanc@gmail.com 

9. Župnijska karitas Solkan, Mizarska 18, 5252 Solkan, tel. 300 51 36 
MAJDA ŠTURM, Šolska  13, 5250 Solkan; 031 683 545, majda1sturm@gmail.com

10. Župnijska Karitas Šempas, Osek, Šempas 115, 5261 Šempas, tel.  307 88 77 
NATALIJA ŠKARABOT, Šmihel 44, 5261 Šempas; 051 228 231, natalija.skarabot@
hotmail.com

DEKANIJA ŠEMPETER PRI GORICI
11. Župnijska karitas Branik, Branik 63, 5295 Branik, tel.  305 72 28 

ANDREJA BAŠA, Branik 49, 5295 Branik; 064 188 642,  andreja.basa@gmail.com
12. ŽK Bukovica – Volčja draga, Bukovica 44 a, 5293 Volčja Draga, tel. 301 32 30 

IRENA JEJČIČ, Bukovica 67, 5293 Volčja Draga; 031 759 019, irena.jejcic@gmail.com 
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13. Župnijska karitas Dornberk, Vodnikova 37, 5294 Dornberk, tel.  301 76 93, 
bostjan.toplikar@rkc.si 
ELVIRA BAŠA, Tabor 26, 5294 Dornberk; 041 566 895, elvira.basa@gmail.com  
namestnica: DRAGICA KOVAČIČ, Gregorčičeva 11, 5294 Dornberk; 031 704 881,

14. Župnijska karitas Miren, Miren 76, 5291 Miren, tel. 305 40 33 
HERMINA MUŽINA, Orehovlje 27 c, 5291 Miren; 031 624 195 
URDIH VENČKA, stanko.urdih@gmail.com

15. Župnijska karitas Prvačina, Prvačina 177, 5297 Prvačina, tel. 301 62 32 
KATARINA RIJAVEC, Prvačina 217, 5297 Prvačina 05 3016 348; 031 294 684 
katarinarijavec1@gmail.com 
namestnica: BOŽA JELERČIČ, Prvačina 34a, 5297 Prvačina, tel 301 61 28 

16. Župnijska karitas Renče-Gradišče, Trg 81, 5292 Renče, tel. 305 33 19 
ZDENKA PISK, Merljaki 33 a, 5292 Renče; 040 325 778,  zdenka.pisk@gmail.com 

17. ŽK Šempeter pri Gorici, Prekomorskih brigad 24, 5290 Šempeter, tel. 393 63 57 
MIRJAM MUŽINA, Na Pristavi 31, 5290 Šempeter pri Gorici; 040 671 774, 
mirjan.muzina@gmail.com 

18. Župnijska karitas Vrtojba, Ul. IX. septembra 132, 5290 Šempeter, tel. 393 72 80 
ČERNE PAVEL, Ul. IX. septembra 85, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici; 041 795 
322, monika.zavadlav@gmail.com 

19. Župnijska karitas Vogrsko, Vogrsko 103, 5293 Volčja Draga 
TEA LEBAN, Vogrsko 115, 5261 Šempas;  051 630 571, tea.leban54@gmail.com

DEKANIJSKA KARITAS IDRIJA - CERKNO
Predsednik: Matej Kobal, Sedejev trg 1 5282 Cerkno ,041 655 961, matej.kobal@rkc.
si
Voditelj: KATARINA FILIPIČ, Plužnje 38, 5282 Cerkno, 031 615 245, fkatarin@gmail.
com    

Uradne ure:
Idrija, Prelovčeva 2, tel. 051 444 630 
• vsako 4. soboto v mesecu med 9. in 11. uro 
• in sredo po 4. soboti med 17. in 18. uro.

Odgovorna v Centru karitas v Idriji: 
Aleš Vižintin, Pot Sv. Antona 49, 5280 Idrija  gsm 051 444 630,  ales_vizintin@t-2.net
Alenka Pavšič, N. Pirnata 1, 5280 Idrija, gsm 031 866 123, alenkapavsic1@gmail.com  
Bruno Rupnik, Župančičeva 17, 5280 Idrija, 051 400 492, bruno.rupnik@siol.net 
Pogovor z ljudmi v stiski: Alenka Pavšič, Darja Ogrič, Vižintin Aleš
Vodenje evidenc: Bruno Rupnik, Aleš Vižintin
Ostali sodelavci: Miro Kuštrin, Vojka Kuštrin, Jež Martinka, Kenda Janez, Svetličič 
Agata, Mažgon Karla, Kogej Barbara, Kunc Stevan, Lahajnar Darja, Medic Barbara, 
Lahajnar Helena
Župnijska Karitas Idrija, Arkova 1, 5280 Idrija,  tel. 05 372 00 07
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Aleš Vižintin, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija,  051 444 63   ales.vizintin@t-2.net
Gore:  Gore 28, 5280 Idrija, tel. 05 377 23 62  
Vera Leskovec, Jelični vrh 13, 5275 Godovič,  041 425 349 vera.leskovvec@gmail.com
Vojsko:  Vojsko 18, 5280 Idrija, tel. 05 374 20 65  
Zofija Novak, Gorenja Trebuša 89, 5280 Idrija,  031 728 436, 05 374 20 13
Župnijska Karitas Črni Vrh: Črni Vrh 3 5274 Črni Vrh, tel. 05 377 87 80
Majda Bajec, Črni Vrh 115, 5274 Črni Vrh,  041 383 818, majda.bajec1@gmail.com
Župnijska Karitas Godovič, Godovič 2, 5275 Godovič, tel. 05 374 74 44
Miranda Černuta, Godovič 41, 5275 Godovič, 031 584 968, miranda.cernuta@gmail.
com
Zavratec:  Zavratec 5
Irena Lukan, Medvedje Brdo 19a, 1373 Rovte, 041 834 274,  irena.lukan70@gmail.
com
Župnijska Karitas Ledine, Ledine 7, 5281 Spodnja Idrija
Anica Lapajne, Ledinsko Razpotje 5, 5281 Spodnje Idrija, 040 898 135, lapajne.ani@
gmail.com
Župnijska Karitas Spodnja Idrija: Na vasi 20, 5281 Spodnja Idrija, tel. 05 372 10 80
Valerija Krivec, Pustota 38, 5281 Spodnja Idrija, 041 933 323, valerija.krivec@gmail.
com
Župnijska Karitas Cerkno: Sedejev trg 1, 5282 Cerkno
Katarina Filipič, Plužnje 38, 5282 Cerkno,  031 615 245, fkatarin@gmail.com
Jožica Hojak, Straža 5, 5282 Cerkno,  041 429 404,   jozica@hojak.si 
Bukovo:  Mavri Zorka , Bukovo 57, 5282 Cerkno,  031 664 805, mzora10@gmail.com
Novaki:  Darja Peternelj, Gorenji Novaki 37b, 5282 Cerkno, 040 951 938
Šebrelje:  Cvetka Erjavec,  Šebrelje 27 a,, 041 638 795

DEKANIJSKA KARITAS ILIRSKA BISTRICA
Predsednik: Franc Raspor, Jelšane 55, 6254 Jelšane, tel. 788 50 09
Voditeljica: Božidara Česnik, Gregorčičeva 8 d, 6250 Il. Bistrica, tel. 714 17 25; 031 
281 682
e-pošta: bozidara.cesnik@kabelnet.net 
Uradne ure v Centru karitas:
Ulica IV. Armije, Ilirska Bistrica
Sreda: pozimi med 16. in 18. uro; poleti med 17. in 19. uro
Odgovorna v skladišču: Božidara Česnik, gsm. 031 281 682
Pogovor z ljudmi v stiski:
Božidara Česnik, Marica Batista
Miljanka Skok, Marica Udovič
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Ostali sodelavci: Jožica Zidar, Miranda Škrabolje, Tina Tomažič, Vilma Barba, Peter 
Hrovatin, Nevia Udovič,  
Program za otroke in mladostnike Popoldan v Trnovem: torek med 15,30 in 18,30 
uro
Odgovorna: Tatjana Rupnik, gsm 041 762 029, e-pošta: Pnc.karitas@gmail.com 
Mihaela Kokalj gsm 041 816 877
Medgeneracijska skupina Ilirska Bistrica
Voditeljica: Božidara Česnik
l. Župnijska karitas Ilirska Bistrica, Jurčičeva 29, 6250 Ilirska Bistrica, tel. 05 714 25 20 
   BOŽIDARA ČESNIK, Gregorčičeva 8 d, 6250 Ilirska Bistrica, tel. 031 281 682
2. Župnijska karitas Knežak, Knežak 151, 6253 Knežak, tel. 05 788 00 07
    PETER HROVATIN Bač42a   6253 Knežak, tel. 041 258 284, 
    e-pošta: peter.hrovatin72@gmail.com
3. Medžupnijska karitas Hrušica, Podgrad-Pregarje, 
    Hrušica 52, 6244 Podgrad, tel. 05 783 54 32
4. Župnijska karitas Jelšane, Jelšane 55, 6254 Jelšane, tel. 788 50 09

ISTRSKA OBMOČNA KARITAS
Predsednik: FRANC PRELC, Bertoki, Markova 1 a, 6000  Koper, gsm 041 795 051 
e-pošta: franc.prelc@rkc.si
Voditeljica:  PAVLA BREC, Krkavče 29, 6274 Šmarje pri Kopru, tel. 656 70 21, gsm 031 
335 969, pavla.brec@gmail.com
Blagajničarka: Rosemarie Furlan, Pobeška c. 9a, 6ooo Koper, 031 207 309, rozi.
furlan@gmail.com
Uradne ure v Centrih karitas:
- Center karitas KOPER, Trg Brolo 9
Vsak četrtek  od 15h do 18h 
Odgovorni v skladišču in pogovor z ljudmi v stiski:
Pavla Brec, Klavdija Piciga, Lucijana Sabadin
Evidenca hrane EU: Milena Potočnik,  041 342 501, milena1.potocnik@gmail.com 
Ostali sodelavci: Rosemarie Furlan, Mirko Juriševič, Nataša Juriševič, Nada Valjavec, 
Silva Špeh, Peter Florjančič, Karmen Grozič, Danica Muzenič, Mila Žužič, Ornela 
Rosetto, Marija Kocjančič, Miloš Klinec, Zdenka Černac, Marija Bančič, Marina 
Salihovič, Boža Železnik.
- Center karitas PORTOROŽ, Cvetna pot 4: 
Vsak drugi četrtek v mesecu  od 15. do 17. ure 
Odgovorna v skladišču in pogovor z ljudmi v stiski: 
Anita Valič, gsm 041 842 162, e-pošta: valic.ana@gmail.com  
Ostali sodelavci: Elvira Bernetič, Jadranka Tomič, Darja Likar, Brigita Vodopivec, Bruna 
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Horvat, Tatjana Letica, Dorko Alič, Tomo Vugrinec, Franjo Premrl.
Center karitas IZOLA, Gregorčičeva 74, 6310 Izola
Vsaka sreda od 10. do 12. ure; tretji teden  sreda in četrtek od 16,30 do 18,30 ure 
Odgovorni v skladišču in pogovor z ljudmi v stiski: 
Suzana Vidmar, Trg republike 4, 6310 Izola, 041 585 760, suzy.vidmar@gmail.com, 
Janez Kobal, Irena Kajfež.
Vodenje evidenc: Pogačnik Janez, 040 209 902, jpogacnik57@gmail.com 

DEKANIJA DEKANI
l. Župnijska karitas Ankaran, Oljčna pot 14, 6280 Ankaran, tel. 05 652 12 12
   ALENKA BOGATEC, Hrvatini 157 B, 6280 Ankaran, gsm 040 544 339, e-pošta: alenka.
live@gmail.com 
2. Župnijska karitas Dekani, Dekani 207, 6271 Dekani, tel.05 658 21 90 
    DORIS MARŠ, Dekani 207, 6271 Dekani, 041 851 758,  doris.mars@telemach.net
3. Župnijska karitas Korte, Korte 73, 6310 Izola, tel.05 642 02 36 
    LUČINDA VIDETIČ, Malija 44, 6310 Izola, gsm 031 413 767 
4.  Župnijska karitas Krkavče,  Koštabona 11, 6274 Šmarje pri Kopru, tel. 05 656 94 40
    PAVLA BREC, Krkavče 29, 6274 Šmarje pri Kopru, tel. 05 656 70 21, gsm 031 335 969,    
e-pošta:  pavla.brec@gmail.com
5. Župnijska karitas Marezige, Marezige 29, 6273 Marezige, tel. 05 655 04 38
     MARTIN ŠUŠTAR, Marezige 29, 040 427 637, martin.sustar@rkc.si 
6. Župnijska karitas Sočerga, Sočerga 30, 6272 Gračišče, tel. 05 657 20 74
    EVELINA ŠAVRON,  Gradin 1a, 6272 Gračišče, tel. 05 657 41 52
 7. Župnijska karitas Predloka, Predloka 14, 6275 Črni Kal, tel. 05 659 00 50 
    VLASTA POHLEN, Hrastovlje 19, 6275 Črni Kal,  gsm 031 544 577, vlasta.pohlen@
luka-kp.si  
8. Župnijska karitas Škofije, Spodnje Škofije 55, 6281 Škofije, tel. 05 654 01 70
    MARJETKA ZERBO, Tinjan 21, 6281 Škofije, gsm 031 443 105, e-pošta: marjetka.
zerbo@gmail.com 
9. Župnijska karitas Šmarje pri Kopru, Šmarje 70, 6274 Šmarje, tel. 05 656 01 37
    LUCIJANA SABADIN, Gažon 11, 6274 Šmarje, tel. 05 656 03 15, gsm 051 224 703, 
e-pošta: lusabadin@gmail.com  

DEKANIJA KOPER
10. Župnijska karitas Bertoki, Markova l, 6000 Koper, tel. 05 631 46 36
KATARINA PODGAJSKI, Kurirska 8 Prade, 6ooo Koper,  031 708 146;  Karitas.bertoki@
gmail.com
    Namestnica: Ivana Mirjanič, Markova 5, Bertoki; 6000 Koper; tel. 05 630 52 80 ali 
040 211 951; ivanamirjanic@yahoo.com 
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11. Župnijska karitas Izola, Trg sv. Mavra 4, 6310 Izola, tel. 05 641 55 45
    SUZANA VIDMAR, Trg Republike 4, 6310 Izola, 041 585 760, suzy.vidmar@gmail.
com 
12. Župnijska karitas Koper – Sv. Marko, Kvedrova 17, 6103 Koper, tel. 05 628 41 00
    MILENA POTOČNIK, Pahorjeva 16, 6000 Koper, gsm. 041 342 501
    e-pošta: milena1.potocnik@gmail.com 
13. Župnijska karitas Koper - Stolnica, Izolska vrata 24, 6000 Koper, tel. 05 627 31 73 
    KLAVDIJA PICIGA, Kampel 6, 6000 Koper, gsm 041 450 764
14. Župnijska karitas Piran, Ul. IX. Korpusa 25, 6330 Piran, tel. 05 673 34 40
    TATJANA LETICA, IX. Korpus 23, 6330 Piran, gsm 031 605 995, e-pošta: tatjana.
letica@gmail.com  
15. Župnijska karitas Portorož, Cvetna pot 4, 6320 Portorož, tel. 05 674 67 00
    ANITA VALIČ, Letoviška 40, 6230 Portorož, tel. 05 674 02 61, 041 842 162; e-pošta: 
valic.ana@gmail.com 
16. Župnijska karitas Sečovlje, Sečovlje 48, 6333 Sečovlje, tel. 05 672 23 23
    BRIGITA VODOPIVEC, Sečovlje 41, 6333 Sečovlje, gsm 041 607 592, e-pošta: brigita.
vodopivec@gmail.com 
17. Župnijska karitas Strunjan, Strunjan 141, 6323 Strunjan, tel. 05 678 20 05
     ONDINA ČEK, Dobrava 19 a, 6310 Izola, 031 827 050
18. Župnijska karitas Sv Anton, Sv. Anton 8, 6276 Pobegi, tel. 05 653 17 34 
     MILOŠ KLINEC, Kavaliči 34, 6276 Pobegi, gsm 051 236 234 
Škofijska karitas Koper
Sprejemališče za brezdomce: tel. 05 90 28 289
Ponedeljkih, sreda, petek od 8h do 14h, torkih in četrtek od 12h do 18h
Odgovorna Darja Zver, gsm 051 313 265, karitasbertoki.brezdomci@gmail.com
Zavod Karitas Samarijan
Program Vrtnica – zdravljenje odvisnosti od alkohola;  tel. 05 90 27 788    
       Odgovorna Davorina Petrinja, gsm 040 980 464, e-pošta: vrtnica.karitas@gmail.
com
Zavod Pelikan Karitas
Pomoč zasvojenim in njihovim svojcem, tel. 05 63 95 038/041 760 067
Svetovalno informacijska pisarna za pomoč zasvojenim in njihovim svojcem, 
Od ponedeljka do petka od 8h do 19h.

KRAŠKA DEKANIJSKA KARITAS
Predsednik: ALEKSANDER SKAPIN, Trg 28.avgusta 4, 6210 Sežana, 041 499 471
               e -pošta:  aleksander.skapin@rkc.si
Voditelj: NATAŠA GODINA, Rodik 39, 6240 Kozina, 041 581 147          
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               e- pošta: natasa.godina@amis.net
Uradne ure v Centru Karitas Sežana, Repentaborska 1:
            2. in 4.  sredo v mesecu od 16. do 18. ure
Odgovorna v skladišču in tudi za pogovor z ljudmi v stiski:
IDA CETIN, Mrše 1, 6242 Materija, 05 68 74 295, 031 055 044, damjan.cetin@gmail.
com 
IVANKA FONDA, Lokev 121, 031 641 819, ivanka.fonda@gmail.com                
Evidenca hrane EU: SANDI MEVLJA, GSM: 031 318 465, sandi.mevlja@gmail.com
Ostali sodelavci: Tamara, Andreja, Edvardo, Jordan, Klara, Meta
Medžupnijska karitas Dutovlje – Tomaj, Dutovlje2 6221 Dutovlje; 05 764 0071
    Dutovlje: MIRANDA MARJANOVIČ, Tublje pri Komnu, 6221 Dutovlje,  041 843 253,       
marjanovicmiranda@gmail.com
Tomaj: ERMIDA GRGIČ Tomaj 19, 6221 Dutovlje, 040 439 380, ermida@siol.net 
Župnijska karitas Hrpelje – Kozina, Reška c. 47 6240 Kozina, 031  632 552
NATAŠA GODINA, Rodik 39 6240 Kozina,  041 581 147, natasa.godina@amis.net
 IDA CETIN Mrše 16242 Materija, GSM:031 055 044, damjan.cetin@gmail.com
Župnijska karitas Komen, Komen 25a, 6223 Komen tel. 05 766 04 90
BOGDANA FURLAN, Mali dol 15, 6223 Komen 031 675 226, bogdana.zemva@gmail.
com
Zupnijska karitas Kostanjevica, ,Vojščica - tel. 05 30 80 708
ANJA OKRETIČ, Kostanjevica 55, 6296 Kostanjevica na Krasu, 041 664 959, anja.
okretic@mlinotest.si
Medžupnijska karitas: Lokev, Divača , Vreme, Lokev 121, 6219 Lokev, 05 767 00 43
ALOJZ MLJAČ , Kraška c.55, 6215 Divača, 041738 979, lojze.mljac@gmail.com
Župnijska karitas Senožeče, Senožeče 84, 6224 Senožeče, 05 767 50 61
ANITA FERFILA Senožeče 68, 6224 Senožeče, 041 617 159, planine60@gmail.com
Župnijska karitas Sežana, Trg 28.avgusta 4, 6210 Sežana, 05 734 41 77
META ALLEGRA, Lenivec 14 ,6210 Sežana, 031846 150, metaallegra@gmail.com
MAIDA KARIŽ, Povir 3, 6210, Sežana, 041 881 78, maidakariz@gmail.com
Župnijska karitas Štanjel, Kobjeglava 59, 6222 Štanjel, 05 769 073
VALTER ŠČUKA, Štanjel 153 , 6222 Štanjel, 031 312 755, valterscuka@gmail.com
IRMA GRMEK Kobjeglava 36, 6222 Štanjel kontaktna oseba za Štanjel, 051 215 611

POSTOJNSKA DEKANIJSKA KARITAS
Predsednik: Marjan Škvarč, Pivka, Pot na Orlek 22, 6257 Pivka, tel.  757 10 72
e-pošta: marjan.skvarc@skavt.net 
Voditeljica: Zinka Vadnjal, Parje 25, 6257 Pivka,  757 53 10, gsm 031 610 144, e-pošta: 
vadnjal.pivka@siol.net 
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Namestnica: Julka Dekleva, Pivka, Snežniška 29, gsm 040 378 851, e-pošta: julka.de@
gmail.com 
Uradne ure v Centrih karitas:
- POSTOJNA, Ljubljanska 1;  vsak drugi četrtek  med 16. in 19. uro
Odgovoren v skladišču in pogovor z ljudmi v stiski: 
Marjan Geržina, Postojna, Tomšičeva 22 a, tel. 726 18 82; gsm 031 329 438, e-pošta: 
marjan.gerzina@studioproteus.si 
Jožica Škrlj 031750 807, e-pošta: jozica.skrlj@gmail.com , 
Ostali sodelavci:Miro Kranjc, Marta Žakelj, Mirka Slavec, Majda Kontelj, Čeč Janez, 
Silva Hafner, Danica Geržina, Ivanka Biasizzo, Iva Ukmar in Ivanka Turk 
Program za otroke in mladostnike Popoldne v Postojni
Odgovorna: Tatjana Rupnik, gsm 041 762 029, e-pošta:  pnc.karitas@gmail.com
- PIVKA, Kolodvorska 10: vsak četrtek od 15,00 do 18. ure in vsako sredo od 8. do 9. 
ure, ostalo po dogovoru
Odgovorna v skladišču in pogovor z ljudmi v stiski: 
Julka Dekleva,  Pivka, Snežniška 29, gsm 040 378 851, e-naslov: julka.de@gmail.com 
Ostali sodelavci: Lea Želko Pasič, Majda Godina, Aljana Metliha, Mojca Smrdel Orel, 
Milka Topič Smrdel
Program za otroke in mladostnike Popoldne v Pivko
Odgovorna: Tatjana Rupnik, gsm 041 762 029, e-pošta:  pnc.karitas@gmail.com,  
Julka Dekleva, gsm 040 378 851
1. Župnijska Karitas Hrenovice, Hrenovice 32, 6230 Postojna tel. 05 757 70 32
    MARIJA MEJAK, Goriče 21, 6230 Postojna, gsm 031 694 500, e-pošta: marija.
mejak@siol.net 
2. Župnijska karitas Košana, Doljna Košana 78, 6256 Košana, tel.05 753 00 16 
    VOLK MIRKA, Kal 1, 6257 Pivka, te.. 05 757 26 20
3. Župnijska karitas Pivka, Pot na Orlek 22, 6257 Pivka, tel.05 757 10 72   
    JULKA DEKLEVA, Snežniška 29, 6257 Pivka, tel. 05 757 31 65, gsm 040 378 851, 
e-pošta: julka.de@gmail.com 
 4. Župnijska karitas Postojna, Vilharjeva 2, 6230 Postojna, tel. 05 720 46 40
    MARJAN GERŽINA, Tomšičeva 22A, 6230 Postojna, tel.  726 18 82 , gsm 031 329 438 
e-pošta: marjan.gerzina@sudioproteus.si 
5. Medžupnijska karitas Orehek, Slavina 53, 6258 Prestranek, tel. 05 754 20 09 
    SILVA BERGOČ, Matenja vas 54, gsm 031 405 325 
6. Župnijska karitas Studeno, Studeno 71, 6230 Postojna, tel. 05 751 60 36 
    HERMINA BRUS, Belsko 40, 6230 Postojna, 041 698 268
7. Medžupnijska karitas Trnje in Zagorje, Zagorje 113, 6257 Pivka, tel. 05 757 52 54 
    ZINKA VADNJAL, Parje 25, 6257 Pivka, tel. 757 53 10, gsm 031 610 144, e-pošta: 
vadnjal.pivka@siol.net 
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8. Župnijska karitas Šmihel,  Šmihel 34, 6257 Pivka, tel. 05 753 05 67
 MARIJA SMRDEL, Nadanje selo 4, 6257 Pivka, gsm 041 316 838

TOLMINSKA OBMOČNA KARITAS
Predsednik: Franc Kavčič, Brunov drevored 1, 5220 Tolmin, 041 259 146, franc.
kavcic@rkc.si
Voditeljica: Darja Leban Obid, Postaja 24 a, 5216 Most na Soči, 041 586 358, darja.
obid@siol.net 
Uradne ure v Centrih karitas: 
TOLMIN, Brunov drevored 1, 5220 Tolmin:  041 853 693, 031 370 583
Vsak drugi in tretji četrtek v mesecu med 8. in 10. uro in vsak prvi, tretji in peti 
četrtek v mesecu med 16. in 18. uro.
Odgovorna v skladišču hrane: 
Darinka Pervanje, Pod gradom 3, 5220 Tolmin, 031 370 583, darinka.pervanje@gmail.
com 
Odgovorna v skladišču oblačil, pohištva, gospodinjskih aparatov: 
Silva Grosar, Zalog 8, 5220 Tolmin, 031 404 841, silva.grosar@yahoo.com
Pogovor z ljudmi v stiski:
Jožica Terlikar, Logje 10, 5223 Breginj, 041 625 809
Danica Gabršček, Na petelincu 9, 5220 Tolmin,  041 405 666, danica.gabrscek@gmail.
com
Darja Leban Obid, Postaja 24a, 5216 Most na Soči, 041 586 358,  darja.obid@siol.net
KOBARID, Trg svobode 3, 5222 Kobarid – zadnja sreda v mesecu med 18. in 19. uro.
Pogovor z ljudmi v stiski:
       Milena Sovdat, Volaričeva 23, 5222 Kobarid, 040 524 189,  milena.sovdat@siol.net
       Metka Gregorčič, Pri malnih 65, 5222 Kobarid, 051 415 760,  metka.gregorcic@
amis.net
       Anamarija Kurinčič, Idrsko 11 , 5222 Kobarid, 031 330 460
       Damjana Sivec, Mlinsko 4, 5222 Kobarid, 041 943 376, damjana.sivec@gmail.com
BOVEC, Trg golobarskih žrtev 10, 5230 Bovec – 1. ponedeljek v mesecu med 15. in 
15.30 uro.
      Odgovorni v skladišču hrane: 
      Bibjana Jankovič, Brdo 62, 5230 Bovec, 040 647 012,  bibjana.jankovic@gmail.com
      Marija Zorč, Brdo 44, 5230 Bovec, 031 706 111,  pszorc@gmail.com 
      Pogovor z ljudmi v stiski:
      Dana Ivančič, Rupa 5, 5230 Bovec, 031 218 931,  dana.ivancic@gmail.com
      Danica Varga, Dvor 50, 5230 Bovec, 068 663 333,  zorc.bovec@gmail.com
      Marija Zorč, Brdo 44, 5230 Bovec, 031 706 111,  pszorc@gmail.com
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Dom karitas Soča, Soča 25, 5232 Soča
Odgovorni: Slavko Rebec, 041 376 137
Kontaktna oseba: Dare Kavčič, 031 568 142

DEKANIJA KOBARID
1. Župnijska karitas Bovec, Trg golobarskih žrtev 10, 5230 Bovec, 05 388 60 90
    DANICA VARGA, Dvor 50, 5230 Bovec, 068 663 333, zorc.bovec@gmail.com 
2. Župnijska karitas Drežnica, Drežnica 35, 5222 Kobarid, 05 384 85 08 
    LIDIJA BERGINC, Drežnica 1, 5222 Kobarid,  05 384 86 07, 041 833 219, 
     lidija.berginc.si@gmail.com
3. Župnijska karitas Kobarid, Trg svobode 3, 5222 Kobarid, 05 389 00 63
    DAMJANA SIVEC, Mlinsko 4, 5222 Kobarid, 041 943 376 , damjana.sivec@gmail.
com
    JOŽICA TERLIKAR, Logje 10, 5223 Breginj, 041 625 809
    ANICA GAŠPERUT, Breginj 140, 5223 Breginj, 05 384 98 29 

DEKANIJA TOLMIN
4. Župnijska karitas Most na Soči, Most na Soči 14, 5216 Most na Soči, 05 381 30 12 
    CVETKA HOZJAN, Kneža 8b, 5216 Most na Soči, 031 811 290,  cvetka.hozjan@gmail.
com 
5. Župnijska karitas Podbrdo, Podbrdo 10, 5243 Podbrdo, 05 380 85 10
    DOROTEJA DAKSKOBLER, Podbrdo 33a, 5243 Podbrdo, 031 242 294,  doricad@
gmail.com  
6. Župnijska karitas Šentviška Gora, Šentviška Gora 41, 5283 Slap ob Idrijci,                 
     05 381 50 50 
     MARIJA LAPANJA, Ponikve 15, 5283 Slap ob Idrijci, 031 780 492,   
     mirica.lapanja@gmail.com
7. Medžupnijska karitas Tolmin, Brunov drevored 9, 5220 Tolmin, 05 381 17 60 
      MARIJA JELINČIČ, Pregljev trg 9, 5220 Tolmin, 051 383 356, dama410@gmail.com 
      DANICA GABRŠČEK, Volče 72, 5220 Tolmin, 05 388 25 82, 041 405 666,
      danica.gabrscek@gmail.com

KARITAS VIPAVSKE DEKANIJE
Predsednik: Tomaž Kodrič, Podnanos 12,5272 Podnanos, 041 415 995, tomaz.
kodric@rkc.si 
Voditeljica: Jožica Ličen, Cesta 18, 5270 Ajdovščina, 041 429 713, jozica.licen@rkc.si 
Namestnica: Hermina Radinja, Vojkova 8, 5270 Ajdovščina, 041 442 238, hermina.
radinja@gmail.com 
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Uradne ure v Centru karitas:
AJDOVŠČINA, Šturje, Vipavska cesta 11,  tel. in fax: 05 366 23 72, 
e-pošta: karitas.vip.dek@siol.net 
ponedeljek med 9. in 11. uro 
četrtek med 16,30 in 18,30 uro
ostale dni po dogovoru
Pogovor z ljudmi v stiski: Hermina Radinja, Jožica Ličen, Ivica Vidmar, Ivanka Bizjak, 
Klara Krkoč, Ivica Čermelj  
Vodenje evidenc: Ljuba Soban, 031 237 000 ljuba.soban@siol.net 
Odgovorne v skladišču hrane: 
Magda Bajc, Stanka Kete, Damjana Brecelj
Knjižnica: Vida Vodopivec, Miljeva Kompara
Dar za stisko: Miljeva Kompara, Zmaga Rustja 
Odgovorne v skladišču oblačil, pohištva, gospodinjskih aparatov in drugega: 
Miranda Furlani, Hilda Koren, Milojka Štrukelj, Vera Koron, Marica Sovdat, Sonja 
Petrovič, Jožka Kodrič, Neva Bavcon, Anica Marc. 

CENTRALNO SKLADIŠČE ŠK ZA HRANO EU: 
Codognotto d.o.o. Ajdovščina, Mirce 23, tel. 05 36 58 500
Vodenje evidenc hrane EU za ŠK Kp: 
Ljuba Soban, Lokavec 204 a, 5270 Ajdovščina, 031 273 000, e-pošta: ljuba.soban@
siol.net 
Namenska pomoč:
Silva Fučka, Cesta 22, 5270 Ajdovščina, gsm 031 281 175, silva.fucka@amis.net 
Umetniki za karitas: 
Jožica Ličen, gsm 041 429 713, jozica.licedn@rkc.si  

DOM KARITAS NA CESTI
Cesta 98, tel. 05 364 79 64, 
Program za otroke in mladostnike POPOLDAN NA CESTI
Odgovorna: Tatjana Rupnik, gsm 041 762 029, e-pošta:  pnc.karitas@gmail.com
HIŠA MALORCA AJDOVŠČINA
Program Podpora pri nastanitvi, Prešernova ulica 10, 5270 Ajdovščina
Lucija Božič,  064 195 859 ali malorca.karitas@gmail.com 
INFORMATIVNO SVETOVALNA PISARNA, AJDOVŠČINA, Goriška 17, (Rizzatova vila) 
Zavod Pelikan Karitas; 030/ 646 946, pelikan.ajdovscina@karitas.si
l. Župnijska karitas Ajdovščina, Ustje;  Quiliano 2, 5270 Ajdovščina, tel. 05 368 92 74
       BOGOMIRA BISTAN, Tovarniška 3 c, 5270 Ajdovščina, gsm 040 467 460, 
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      e-pošta: mirica.bistan@gmail.com 
      ZMAGA RUSTJA, Skrilje 71 c, 5263 Dobravlje, gsm 031 802 939, 
      e-pošta:zmaga.rustja@gmail.com. 
      ANA FAKUČ, Ustje 56, 5270 Ajdovščina, gsm 041 417 110
      e-pošta: ana.sirk@yahoo.com
2. Župnijska karitas Batuje, Batuje 21, 5262 Črniče, tel. 05 366 60 38
ROZI BRATOŽ, Selo 85, 5262 Črniče, tel. 05 366 60 70
KLARA KRKOČ, Batuje 66, 5262 Črniče, 05 366 61 82, rafaelkrkoc@gmail.com 
3. Župnijska karitas Budanje, Budanje 38, 5271 Vipava, tel. 05 364 50 23
MOJCA FERJANČIČ, Budanje 4 a, 5271 Vipava, gsm 031 613 802, 
e-pošta: mojca.ferjancic@ajdovscina.si  
4. Medžupnijska karitas Col – Podkraj,  Col 26, 5273 Col, tel.05 366 86 30
IVANKA BIZJAK, 5273 Col 87/a, tel. 366 87 20, gsm 041 924 680
e-pošta ivanka.bizjak@gmail.com 
5. Župnijska karitas Črniče, Črniče 90, 5262 Črniče, tel. 366 60 36 
JULIJANA BRIC, Malovše 16, 5262 Črniče, gsm 040 888 420, 
e-pošta: julijanabric@gmail.com.   
6. Župnijska karitas Goče, Branica, Goče 38, 5271 Vipava, 05 364 55 58
IDA REHAR, Lože 9, 5271 Vipava,  gsm 041 919 710 
7. Župnijska karitas Kamnje, Kamnje 52, 5263 Dobravlje, tel. 368 80 20
STANKO ROVTAR, Skrilje 1, 5263 Dobravlje, tel. 364 63 42, gsm 031 249 202,
e-pošta: stanko.rovtar@siol.net  
8. Župnijska karitas Lokavec, Lokavec 103, tel. 05 364 22 13  
 BERNARDA VELIKONJA, Lokavec 129, gsm 051 688 824
e-pošta: bernardavelikonja@gmail.com     
9. Župnijska karitas Otlica, Otlica 42, 5270 Ajdovščina, tel. 05 364 95 46
IVICA VIDMAR, Kovk 12, 5273 Col, tel. 364 96 22, gsm 031 374 368 
e-naslov: ivica.vidmar@gmail.com 
10. Župnijska karitas Podnanos, Lozice, Podraga 5272 Podnanos 12, tel. 05 366 90 15
BRANKA SUŠA, Orehovica 25, 5272 Podnanos, gsm 031 243 294
e-pošta: branka.susa@gmail.com 
JOŽICA BOŽIČ, Podraga 90 c, 5272 Podnanos, gsm 041 202 055, e-pošta: 
alenkakoritnik75@gmail.com 
11. Župnijska karitas Šmarje, Planina, Šmarje 6, 5295 Branik, tel. 05 364 86 77
KLAVDIJA TROBEC, Lisjaki 5, 5295 Branik, gsm 031 595 072, e-pošta: klavdija.trobec@
gmail.com 
JOŠTA TERBIŽAN, Planina 51 a, 5270 Ajdovščina, gsm 031 401 679
e-pošta: druzina.terbizan@siol.net 
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12. Župnijska karitas Šturje, Levstikova l, 5270 Ajdovščina, tel. 05 368 90 26
      KOMPARA MILJEVA, Žapuže 37 a, 5270 Ajdovščina, gsm 041 493 016
     e-pošta: kompara.miljeva@gmail.com       
13. Župnijska karitas Vipava, Slap;  Beblerjeva 1. 5271 Vipava, tel. 05 366 50 01 
      MARIJA PUC, Kosovelova 22, 5271 Vipava, 031 477 648, mppucmarija@gmail.com 
MAJDA MALIK, Slap 9, 5271 Vipava, gsm 031 603 895, e-pošta: malik.majda2@gmail.
com 
14. Župnijska karitas Vipavski Križ, Stomaž, Velike Žablje: Vip. Križ 30, 5270 
Ajdovščina, tel. 05 364 79 25 
JOŽICA LIČEN, Cesta 18, 5270 Ajdovščina, gsm 041 429 713; 
e-pošta: jozica.licen@rkc.si 
       TATJANA LOZAR, Stomaž, 5263 Dobravlje, gsm 031 489 414, 
       Tatjana.lozar74@gmail.com 
PAVLINA BIZJAK, Velike Žablje 74, 5263 Dobravlje, 05 36 46 136, pavlina.bizjak@
guest.arnes.si 
15. Župnijska karitas Vrhpolje, Vrhpolje 30, 5271 Vipava, tel. 05 066 53 56 
JOŽKA KODRIČ, Vrhpolje 101, 5271 Vipava, gsm 040 575 345
e-pošta: jozkakodric@gmail.com 
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TAJNIŠTVO ŠKOFIJSKE KARITAS KOPER

JOŽICA LIČEN, Cesta 18, 5270 Ajdovščina, gsm 041 429 713
Jozica.licen@rkc.si, ravnateljica ŠK

TATJANA RUPNIK, Vrhpolje 115a, 5271 Vipava,  gsm 041 762 029
Pnc.karitas@gmail.com; namestnica ravnateljice

MILENA BRUMAT,  Skalniška 1, 5250 Solkan, gsm 031 655 961
milena.brumat.zavod@siol.net – predstavnica Zavoda Samarijan

LJUBA SOBAN, Lokavec 204 a, 5270 Ajdovščina, gsm 031 273 000,  
ljuba.soban@siol.net, članica Sveta Slovenske karitas in so – voditeljica Odbora za 
materialno pomoč 

MARIJA PUC, Kosovelova 22, 5271 Vipava, gsm 031 477 648
mppucmarija@gmail.com – so- voditeljica odbora za stare, bolne in drugače prizadete

RENATA VONČINA, Prvačina 150, 5257 Prvačina, gsm 041 655 689
Voncina.renata@gmail.com – so voditeljica Odbora za materialno pomoč in voditeljica 
Goriške območne karitas

DARJA LEBAN OBID, Postaja 24 a, 5216 Most na Soči, gsm 041 586 358
Darja.obid@siol.net Voditeljica Tolminske območne Karitas

PAVLA BREC, Krkavče 29, 6274 Šmarje pri Kopru, gsm 031 335 969
Pavla.brec@gmail.com Voditeljica Istrske območne Karitas

FRANC VALENTIN, Bertoki, Markova 38, 6000 Koper, gsm 051 627 826
Franc.valentin@gmail.com , predstavnik zaposlenih ŠK Koper

SLAVKO REBEC, Trg Brolo11, 6000 Koper, gsm 041 376 137
Slavko.rebec@rkc.si, generalni vikar koprske škofije in predstavnik Strokovnega sveta 
ŠK
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STROKOVNI SVET ŠKOFIJSKE KARITAS KOPER

SLAVKO REBEC, trg Brolo 11, 6000 Koper, gsm 041 376 137
Slavko.rebec@rkc.si, predsednik Strokovnega sveta ŠK

IVICA ČERMELJ, Beblerjeva 27, 5271 Vipava,  gsm 031 452 217
Ivica.cermelj@gmail.com – predstavnica mreže Karitas, Dijaški dom ŠGV

MIRANDA FURLANI, Otlica 81 a, 5270 Ajdovščina, gsm 041 437 892
Miranda.furlani@gmail.com – predstavnica prostovoljcev, Petrov dom Šempeter

MAJDA ŽUŽEK, Snežniška 34, 6257 Pivka, gsm 040 674 585
Zuzek.majda@gmail.com, predstavnica katehetinj in katehetov

JANA BARBA, Rodiška 12, 6240 Kozina, gsm 040 754 237
Jana.barba@rkc.si, predstavnica župnij iz ŠPS

KLEMENTINA BAJEC, Materinski dom Šempeter, Cvetlična ulica 12, gsm 031 778 586
Klementina.bajec@gmail.com , predstavnica zaposlenih v Zavodu Karitas Samarijan

LUCIJA BOŽIČ, Malorca, Prešernova 10, 5270 Ajdovščina, gsm 064 195 859
Malorca.karitas@gmail.com, predstavnica zaposlenih v Škofijski karitas 

JOŽICA LIČEN, Cesta 18, 5270 Ajdovščina, gsm 041 429 713
Jozica.licen@rkc.si , ravnateljica ŠK Koper 

PISARNA ŠKOFIJSKE KARITAS KOPER, Solkan, Skalniška 1, 
Tel/fax 05/33 00 233;  e-pošta: karitas.koper@rkc.si 
Spletna stran ŠK: http://karitas-kp.rkc.si// , 
TRR: SI56 0475 0000 3155 558
Uradne ure: ponedeljek – petek od 8. do 15. ure;  
JOŽICA MARIJA LIČEN, ravnateljica ŠK Koper, gsm 041 429 713, jozica.licen@rkc.si
JASMINA KRAŠNA, poslovna sekretarka, gsm 031 393 666, jasmina.karitas@gmail.
com 
LJUDMILA Č. BOLTAR, računovodkinja, gsm 051 636 944, karitas.koper.racunovodstvo@
rkc.si 
FRANICA GRMEK, socialna delavka ŠK, gsm 041 767 763, franica.grmek@kp.karitas.si 
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PISARNA IN SEJNA SOBA ŠK V AJDOVŠČINI, Vipavska 11, 5270 Ajdovščina
e-pošta: karitas.vip.dek@siol.net, tel. 05 36 62 372
Program PNC in Center Bogdana Žorža: Tatjana Rupnik, 041 762 029, Pnc.karitas@
gmail.com
Koordinacija prostovoljcev: Marjana Plesničar Jezeršek, 040 565 533, marjana.
plesnicar@gmail.com

SPREJEMALIŠČE ZA BREZDOMCE, Bertoki Markova 38, 6000 Koper  
Vodja programa:  Darja Zver, gsm 051 313 265/05 90 28 289, 
karitasbertoki.brezdomci@gmail.com 

HIŠA MALORCA AJDOVŠČINA
Program Podpora pri nastanitvi, Prešernova ulica 10, 5270 Ajdovščina
Lucija Božič, 064 195 859 ali malorca.karitas@gmail.com 

Program Zasvojenost (izvaja Zavod Pelikan Karitas) 
pisarna Bertoki, Markova 38, 6000 Koper, bertoki@pelikan.karitas.si
pisarna Ajdovščina, Goriška 17, tel. 05 368 14 00
030/ 646 946, pelikan.ajdovscina@karitas.si

DOM KARITAS NA CESTI, 
Cesta 98, tel. 05 364 79 64, e-pošta: Pnc.karitas@gmail.com 
Program za otroke in mladostnike Popoldan na Cesti, 
Odgovorna: Tatjana Rupnik, gsm 041 762 029, Pnc.karitas@gmail.com

DOM KARITAS SOČA, Soča 25
Rezervacije samo po e pošti: jasmina.karitas@gmail.com
Kontaktni osebi: Dare Kavčič, 031 568 142, Erika Kavčič, gsm 041 296 090, e-pošta: 
ekav1@siol.net 

ZAVOD KARITAS SAMARIJAN, Skalniška 1, 5250 Solkan
tel. 05 33 00 234, e-pošta: info@zavodsamarijan;  
spletna stran: http://www.zavodsamarijan.si/ 
Direktorica: Milena BRUMAT,  gsm 031 655 961 

Materinski dom Solkan, 5250 Solkan, Skalniška 1,  tel.in fax  05 33 00 234, e pošta: 
materinski.dom@zavodsamarijan.si,  gsm 041 331 639
Odgovorni:  Tanja Žorž  



129

Materinski dom Šempeter, Cvetlična ulica 11a, 5290 Šempeter pri Gorici,
 tel. in faks: 05 9972052, 031 778 586 e pošta: materinski.dom@zavodsamarijan.si
Odgovorni: Klementina Bajec

Varna hiša Karitas za Primorsko
gsm 041 332 038, 031 655 961, e-pošta: : varna.hisa@zavodsamarijan.si
Odgovorni: Milena Brumat, Maša Ferjančič

Svetovalnica Lučka, cesta prekomorskih brigad 20, Šempeter, 
gsm: 031 666 321, e-pošta: svetovalnica.lucka@zavodsamarijan.si

Vrtnica – socialna rehabilitacija oseb s težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom, 
zdravljenje odvisnosti od alkohola , Center Karitas Bertoki, Markova 38, 6000 Koper
Vodja programa: Davorina Petrinja Pirnat, tel. 059 027 788,  gsm 040 980 464, e-pošta: 
program.vrtnica@zavodsamarijan.si

DRUGA KARITATIVNA GIBANJA IN USTANOVE:
VERA IN LUČ: 
Duhovni asistent v Koprski škofiji: Janez Kržišnik, Vrhpolje 30, 5271 Vipava, gsm 041 
766 845, janez.krzisnik@rkc.si 
Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov: 
KBBI, Ljubljana, Tabor 12, 01 433 94 11, kbratstvo@gmail.com 
SLOVENSKA KARITAS, 1000 Ljubljana, Kristanova 1,
tel. 01 30 05 960, e-pošta: info@karitas.si , spletna stran: www.karitas.si 
Zavod PELIKAN Karitas, Litijska 24, Ljubljana, tel. 01 548 03 63
pomoč zasvojenim SOS tel. 080 1221, e-pošta: pelikan@karitas.si 
Materinski dom Gumnišče in Škofljica, tel. 01 366 77 21
Skupnost Srečanje, tel. 01 300 59 64  
ŠKOFIJSKA KARITAS CELJE, 3000 Celje, Muzejski trg 8, 
tel. 0590 80 370, e-pošta: info@karitasce.si 
ŠKOFIJSKA KARITAS LJUBLJANA, 1000 Ljubljana, Poljanska 2, 
tel. 01 43 92 130, e-pošta: karitas@guest.arnes.si 
NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR, 2000 Maribor, Strossmayerjeva 15, 
tel 0590 80 350, e-pošta: info@karitasmb.si 
ŠKOFIJSKA KARITAS MURSKA SOBOTA, Martjanci 71, 9221 Martjanci 
tel. 02 538 11 50, e-pošta: info@ms.karitas.si 
ŠKOFIJSKA KARITAS NOVO MESTO, Smrečnikova 60, 8000 Novo Mesto
Tel. 040 862 303, e-pošta: info@nm.karitas.si 
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Škofijska Karitas Koper
Skalniška 1, 5250 Solkan
Telefon in fax: 05 33 00 233
e-naslov: karitas.koper@rkc.si
Spletna stran: http://karitas-kp.rkc.si// 
Transakcijski račun: SI56 0475 0000 3155 558
Davčna številka: 75623943
Odgovarja: Jožica Ličen, ravnateljica ŠK 

Postavitev in tisk: Tiskarna Janežič
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