predstavitev programov in delavnic
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Na Škofijski Karitas Celje (v nadaljevanju ŠKC) smo v
zadnjih letih razvili kar nekaj novih programov. Morda boste tudi zase našli področje, ki bi vam pomagalo
olajšati stisko.
Prva materialna pomoč: v vaši bližini delujejo župnijske Karitas (v nadaljevanju ŽK), kamor se lahko najprej
obrnete po pomoč. Tam vas naši sodelavci sprejmejo
in spremljajo v vaši stiski. Skušajo zagotoviti primerne
možnosti za reševanje vaše situacije, tako v materialnem kot v nematerialnem smislu. Kadar na ŽK neke
možnosti za pomoč ni, se obrnejo na ŠKC.
MATERIALNA POMOČ:
• Pomoč v hrani in higienskih pripomočkih.
• Pomoč pri plačilu položnic.
• Pomoč pri ogrevanju (drva, kurilno olje).
• Delitev oblačil in obutve.
• Pomoč s šolskimi potrebščinami in boni za nakup
delovnih zvezkov.
• Brezplačna izposoja medicinsko-tehničnih pripomočkov.
Kontakt: sprejemna pisarna

NEMATERIALNA POMOČ:
• Svetovalni pogovor ali psiho-socialno svetovanje.

• Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin v
prostovoljstvo. (Vključitev v programe prostovoljstva
na Župnijskih Karitas, v Škofijskem domu Vrbje, v domovih za starejše, pri nudenju učne pomoči otrokom,
izvajanju delavnic ali tečajev na različnih področjih.
Vsak prostovoljec ob pričetku dela podpiše dogovor o
prostovoljstvu, ki ga lahko uveljavlja za pridobivanje
dodatka za delovno aktivnost.)
Kontakt: Saraja Hribernik

• Brezplačne delavnice in tečaji (ustvarjalne, kuharske delavnice in delavnice ročnih spretnosti, nudenje
brezplačnih frizerskih storitev z možnostjo prikaza striženja, tečaj masaže hrbta in raztezanja telesa, tečaj
šivanja).
• Brezplačna izobraževanja (skupaj za zdravje, nega
bolnika na domu, duhovnost, osebne finance).
Kontakt: Metka Šumej

• Mentorstvo (redno osebno spremljanje za prostovoljce programa, ki želijo delati na osebni rasti).
Kontakt: Saraja Hribernik

• Krizno gospodinjstvo: možnost pranja, kuhanja,
tuširanja (vsako sredo v Vrbju; možnost prevoza).
• Hišni obisk. (V primeru potrebe po pogovoru v zasebnem okolju, večje stiske ali slabših možnosti, da
sami obiščete pisarno ŠKC, pridemo predstavniki ŠKC
in ŽK tudi na dom in vam dostavimo tudi materialno
pomoč.)
Kontakt: Barbara Godler

• Osebno spremljanje.
• Zdravstveno svetovanje.
• Svetovanja v primeru nasilja.
Kontakt: Saraja Hribernik

DRUŽINE IN OTROCI:
• Učna pomoč (reden termin, vasko sredo od 15.00
do 16.30 in izredni termini po dogovoru za inštrukcije).
Kontakt: Saraja Hribernik

• Srečanja za starše. (Starševski čvek, svetovanja o
vzgojnih vsebinah in učnih težavah.)
Kontakt: Metka Šumej

• Počitniški programi za otroke (aktivno varstvo v
času zimskih in poletnih počitnic).
Kontakt: Saraja Hribernik

• Tedenska letovanja v Portorožu in enodnevni izlet
na morje za družine in posameznike.
Kontakt: sprejemna pisarna

STAREJŠI:
• Srečanja za starejše (župnišče Sveti Duh Celje, vsako
tretjo sredo v mesecu ob 8.30).
Kontakt: Barbara Godler

DOBRODELNE IN DELOVNE AKCIJE:
• Zbiranje zamaškov za pomoč bolnim otrokom.
• Izvajamo dobrodelne akcije na osnovnih in srednjih šolah.
• Z občasnimi in namenskimi delovnimi akcijami
pomagamo: starejšim, bolnim ali drugače ranljivim
posameznikom in družinam na domu.
Kontakt: sprejemna pisarna

Pri pomoči dosledno upoštevamo ustavno
načelo enakosti, zato je naša pomoč namenjena vsem ljudem v stiski, ne glede na njihovo narodno ali etnično pripadnost, jezik,
spolno usmerjenost, versko ali drugo prepričanje. Za dodelitev pomoči imamo izoblikovane Normative in splošni pravilnik za delitev pomoči, trudimo pa se, da vsako stisko
obravnavamo individualno, nudimo celostno
pomoč in uporabnike usmerjamo v proaktivno reševanje njihovih težav.

Hvala za zaupanje, ki ga izkazujete s tem, ko
se udeležite naših programov. Če so naši programi za vas zanimivi in koristni, vas vabimo,
da nas kontaktirate in se nam pridružite.

Z osebnimi podatki uporabnikov ravnamo
skrbno in v skladu z zakonodajo, predvsem
pa v luči varovanja osebnega dostojanstva
vsakega človeka.
Naše programe sofinancirajo MDDSZ, ESS,
FIHO, ZRSZZ in številne lokalne skupnosti.
Zgibanka je nastala v okviru izvajanja ukrepa operativnega programa Sklada za materialno pomoč najbolj ogroženim, katerega
partner smo.

KONTAKTI:
Škofijska Karitas Celje | Muzejski trg 8 | 3000 Celje
www.karitasce.si | www.dom-vrbje.si
obiščite tudi naš Facebook profil
Sprejemna pisarna Škofijske Karitas Celje
051 658 144 | 0590 80 370 | info@karitasce.si
Saraja Hribernik
saraja.hribernik@karitasce.si | 051 278 481
Barbara Godler
barbara.mesicek@karitasce.si | 051 658 299
Metka Šumej
metka.sumej@karitasce.si | 051 278 482

