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KARITAS 
Škofijska Karitas Celje       

ŽIVLJENJE IN DELO KARITAS V CELJSKI ŠKOFIJI V LETU 2013 
 

Škofijska Karitas Celje (ŠKC) je krščanska humanitarna organizacija, katere delo in poslanstvo 
temeljita na naslednjih izhodiščih: 
• ŠKC svoje poslanstvo opravlja v edinosti s celjskim škofom in v pastoralnih okvirih Škofije Celje; 
• ŠKC je v službi človeka in vedno in povsod zagovarja in brani njegovo dostojanstvo; 
• sodelavci Karitas spoštujejo in ščitijo osebne podatke in varujejo identiteto prosilcev; 
• težišči delovanja Karitas sta odkrivanje nepokritih stisk in pomoč ubogim; 
• osnovi delovanja ŠKC sta mrežno povezovanje in sodelovanje, katerih temelj je mreža dejavnih in 

močnih Župnijskih Karitas (ŽK); 
• temeljni način delovanja ŽK je prostovoljno delo; 
• ŠKC spodbuja prostovoljstvo in skrbi za redno in trajno duhovno in strokovno rast sodelavcev; 
• sodelavci Karitas sodelujejo z drugimi sorodnimi ustanovami in vsemi ljudmi dobre volje; 
• poslovanje Karitas je nepridobitno, pregledno in v skladu z zahtevami pravičnosti in poštenosti. 
 

Finančno poročilo Karitas v celjski škofiji v letu 2013 
 

PRIHODKI ZA REALIZACIJO ODHODKOV EUR  
Lastna zbrana sredstva 301.535,75  
Sredstva iz skupnih akcij Slovenske Karitas 135.252,85  
FIHO 115.657,00  
Ministrstva, Zavodi, … 121.564,11  
Intervencijske zaloge ES 172.441,15  
Občine 74.117,03  

SKUPAJ PRIHODKI 920.567,89  
 

ODHODKI 
 

I. RAZDELJENA POMO Č V LETU 2013 EUR Št. uporabnikov  

Pomoč družinam in posameznikom 577.473,19 16.460 

Pomoč otrokom 80.871,07 3.451 

Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim ... 117.073,12 4.298 

Pomoč migrantom 12.044,50 489 

Manjši programi 26.923,45 250 

Pomoč tujini 9.827,50 0 

SKUPAJ POMOČ 824.212,83 24.948 

II. STROŠKI POSLOVANJA    

Izobraževanja, osveščanje, delo z ŽK 8.809,67  

Delovanje in investicije 78.030,28  

Stroški akcij 9.515,11  

SKUPAJ IZOBRAŽEVANJA IN POSLOVANJE 96.355,06  

SKUPAJ ODHODKI 920.567,89  

 
 
 
 



V letu 2013 smo se skupaj s 1.170-imi sodelavkami in sodelavci v 74 župnijah celjske škofije trudili po 
svojih najboljših močeh pomagati vsem ubogim med nami. Družinam in posameznikom, otrokom, 
dijakom in študentom, starejšim, bolnim, invalidom in onemoglim ter tujcem in migrantom smo 
poskušali lajšati stiske celostno. Vsako prošnjo in klic na pomoč smo obravnavali individualno in iskali 
najbolj ustrezne rešitve za odpravo oz. omilitev stisk. Posebno skrb smo tudi v letu 2013 namenili 
delavcem in njihovim družinam, ki so neredno prejemali osebne dohodke in izgubili zaposlitev. 
Pomagali smo kar 7-im takšnim podjetjem, nekaterim tudi večkrat. Kot minula leta smo pri prošnjah 
na pomoč beležili največji porast pri starejših, ki s pokojnino ne morejo poravnati vseh življenjskih 
stroškov, in posameznikih, oseb, ki živijo same, so prejemniki pravic iz javnih sredstev in imajo 
mnogokrat zdravstvene težave.  
 
Med dejavnostmi v letu 2013 moramo posebej izpostaviti: 
• nove  programe nematerialne pomoči (svetovanja, tečaji, delavnice, izobraževanja izvajalcev …), 
• letovanja socialno šibkih družin, otrok in starejših ter izlet na morje za družine – več kot 150 oseb, 
• akcijo Otroci nas potrebujejo in delitev šolskih potrebščin – pomagali smo 1.926-im otrokom,  
• skupaj smo zbrali, kupili ali pridobili in razdelili 528.000 kg živil, pomagali 7.562 gospodinjstvom, 
• brezplačno delitev kruha v mestu Celju in Trbovljah – razdelili smo 20.200 kg kruha, 
• brezplačno izposojevalnico medicinsko-tehničnih pripomočkov – 106 izposoj, 
• obiske novorojenčkov in program Nasmeh upanju – vključenih 78 družin, 
• pomoč pri plačilu položnic – obravnavali 1.540 prošenj in namenili 163,325 EUR sredstev, 
• pomoč 'urbanim brezdomcem' - 33 oseb ima pri nas zakonsko stalno bivališče, krizna namestitev. 
 
Seveda pa v gornjih številkah ni zajeto vse. Morali bi jim dodati še podarjeni čas in številne prevožene 
in prehojene kilometre, ki se nikjer ne zapisujejo in ne obračunavajo, saj so kilometri do ljudi in ure, ki 
teko za druge. In ravno to je največja vrednost in dodana vrednost Karitas: da imamo veliko ljudi, ki 
so ljudje za druge. Naša glavna naloga ostaja, da v duhu Evangelija - bodisi prilično bodisi 
neprilično - oznanjamo resnično svobodo človeka, ki je v tem, da se pustimo privezati z vrvicami 
ljubezni, ki so dolge toliko, kolikor je od nas oddaljen naš bližnji. V tem je naše upanje, naše 
poslanstvo in naše odrešenje.  
 
Česar nismo ovrednotili s številkami, naj vključimo v iskreno zahvalo vsem za vsak dober dar. In hvala 
za zaupanje. Obenem prosimo odpuščanja vse, ki smo jim zaradi svoje človeške omejenosti nehote 
storili krivico.  
Vsem, ki jih pesti stiska in so mnogokrat na robu obupa obljubljamo spremljanje in podporo tudi 
vnaprej.  
 
 

Škofijska Karitas Celje 
 

Matej Pirnat 
generalni tajnik 

Rok Metličar 
predsednik 

 
 

 
Dodatne informacije: 
Škofijska Karitas Celje, Muzejski trg 8 
Matej Pirnat  
gsm: 051 658 133 
e-naslov: info@karitasce.si 
splet: www.karitasce.si 


