
VIZIJA KARITASA V SLOVENIJI 

 

Karitas, kot jasno prepoznavno delovanje žive 

Cerkve, v duhu evangelija in cerkvenega 

družbenega nauka:  

� dejavno zagovarja in je pribežališče ubogih, 

zavrženih in trpinčenih;  

� varuje človeško dostojanstvo, nedotakljivost 

življenja in pozitivne vrednote;  

� pozitivno vrednoti družino, kot prostor varnega 

okolja ter medgeneracijskega sožitja in 

sodelovanja;  

� sodeluje pri reševanju stisk kot enakovredni 

partner v družbi;  

� je odprta skupnost sodelavcev, v kateri je 

spoštovano sodelovanje, partnerstvo in 

povezanost v korist ubogih doma in po svetu;  

� je spoštljiv sopotnik ljudi v stiski po načelu 

enakosti, solidarnosti in poštenosti;  

� je prostor za uresničevanje karitativne drže 

vseh ljudi dobre volje;  

� uresničuje lastno identiteto iz poslanstva, 

nadaljuje tradicijo, upošteva dosedanje 

izkušnje in druge vire ter je tudi razvojno 

naravnana;  

� še posebno skrbi za promocijo in razvoj 

prostovoljstva.  

 

DELOVANJE SLOVENSKE KARITAS 

 

Dobrodelne akcije v Sloveniji: 

� ZAupanje – pomoč družinam in 

posameznikom v večjih nesrečah in stiskah, 

� Dobrodelna akcija pomagajmo preživeti, 

� Klic dobrote, 

� Otroci nas potrebujejo, 

� 40 dni brez alkohola, 

� Pokloni zvezek, 

� Za osnovnošolce s petimi in več otrok – 

brezplačni delovni zvezki, 

� Kampanija – podnebne spremembe, 

� Kampanija – HIV / AIDS, 

� Kartica Upanja, 

� Pomoč prizadetim v poplavah, 

� Pomoč zasvojenim, 

� Pomoč ženskam v stiski, 

� Pomoč starejšim, bolnikom in invalidom, 

� Pomoč družinam,  

� Pomoč brezdomcem,  

� Pomoč otrokom, 

� Pomoč migrantom … 

Dobrodelne akcije za tujino: 

� Dobrodelni koncert Solidarni z Japonsko, 

� Ne pozabimo – JV Evropa,  

� Za srce Afrike … 

 

UČINKI SLOVENSKE KARITAS 

 

V letu 2010 je v Sloveniji v okviru mreže Karitas delovala 

krovna organizacija Slovenska karitas, šest škofijskih 

karitas, 431 župnijskih karitas in dva zavoda.  

V Karitas je v letu 2010: 

� delovalo 9.000 prostovoljcev, 

� opravili so 470.000 ur prostovoljnega dela, 

� pomagali 157.000 ljudem v stiski po vseh 

slovenskih krajih. Materialno pomoč je prejelo: 

133.524 oseb v sklopu pomoči posameznikom in 

družinam, 18.764 starejših, 997 brezdomcev, 

4.548 migrantov; 

� materialno pomoč družinam, otrokom in 

starejšim razdelila v hrani, obleki, higienskih 

pripomočkih, v obliki plačila najnujnejših 

položnic in v obliki šolskih potrebščin; 

� razdeljenih je bilo 2.700 ton hrane, 15.570 

oseb je prejelo pomoč v obliki plačila 

položnic, več kot 500 družin je prejelo 

neposredno denarno pomoč ob poplavah, 

10.222 otrok je prejelo šolske potrebščine: 

� programi za otroke: obdarovanj za Miklavža, 

učna pomoč, letovanja družin in otrok v 

Portorožu; 

� uspešno izvajanje socialno varstvenih 

programov …  

 

 



KARITAS V NAŠI ŽUPNIJI 

 

 

 

Ustanovni zapisnik, dne 10. 4. 2011. 

V pripravi je registracija in odprtje računa. 

 

 

 

Sedež je predviden v Krški vasi, kjer je 

sedaj veroučna učilnica. 

 

Trenutni program: 

� priprava srečanja ostarelih za 

binkošti, 

� ponuditi pomoč pri prevozu 

starejših, 

� posredovanje podarjenih stvari, 

� srečanje družin v avgustu 

(predvidoma drugo leto), 

� domači koncert za dobrodelne 

namene, 

� Pomoč družinam v stiski.

VABILO K SODELOVANJU 

 

Zaradi boljšega poznavanja socialnega 

stanja v župniji bi bilo dobro, če bi bili 

prostovoljci Karitas iz vseh vasi. 

Dobrodošli tudi vaši dobronamerni 

predlogi. Vabljeni k sodelovanju. 

 

Namesto rož in sveč na grob ste 

povabljeni, da darujete za dobrodelne 

namene Karitas. 

 

Nabiralnik za Karitas. 

 

 

 

KONTAKTI 

Župnik: 041/321-019 

Tajnik (Vilma): 041/829-102  

Blagajnik (Andreja): 07/49-59-290 

 

Zgibanko pripravili člani Karitas. 

Odgovarja župnik. 

ŽUPNIJSKA 

KARITAS  

CERKLJE OB KRKI 

 

                                    

PRVA INFORMATIVNA ZGIBANKA 

NA VELIKO NOČ 2011 


