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POROČILO O DELU SLOVENSKE KARITAS za 2020 

 

I. PROGRAMI 

Slovenska karitas (v nadaljevanju: SK) je v letu 2020 izvajala v Sloveniji naslednje programe: 

1. Letovanja 

Letovanje družin se je izvajalo v 9 tednih,  skupno je letovalo 42 družin (206 udeležencev) in 

73 spremljevalcev, kar je skupaj  278 udeležencev.  

Letovanje otrok – Biserov je trajalo  6 tednov, vključenih pa je bilo 167 otrok. Z njimi je bilo  

110 animatorjev. 

V septembru ter oktobru pa se je izvajalo letovanje za starejše, ki se ga je udeležilo 

60starejših in 20 spremljevalcev (vodje, animatorji, kuharji, duhovnik), kar je skupaj 80 

udeležencev. 

2. Pomoč in oskrba žrtev trgovine z ljudmi 

SK je v okviru pomoči žrtvam trgovine z ljudmi izvajalo programa krizne namestitve. 

V letu 2020 ni bilo kriznih namestitev, zato pa je bilo okrepljeno delo na preventivnem 

področju in v delavnicah za OŠ, ki so potekale v živo in preko Zooma. V mesecu oktobru je v 

okviru projekta OŽTL – krizna namestitev v nakladi 15.000 izvodov izšlo preventivno gradivo, 

ki mlade opozarja na nevarnosti in pasti trgovine z ljudmi. Izvedenih je bilo 55 preventivnih 

delavnic, katerih se je udeležilo 897 učencev. 

3. Pomoč beguncem in migrantom 

Na področju dela z begunci in migranti s svetovanjem in materialno podporo pomagamo 
posameznim prosilcem za azil in tistim, ki so mednarodno zaščito že dobili, zlasti družinam in 
mladoletnim brez spremstva. Neposredno pomoč smo nudili 5-im migrantom, številne pa 
smo napotili na pristojno župnijsko ali škofijsko Karitas. 
 
Pričeli smo z izvajanjem projekta REPATICA za oskrbo in podporo repatriiranim Slovencem in 
njihovim svojcem iz Venezuele.  

4. Spremljanje prisilnih vrnitev 

V celoti ali delno smo izvedli monitoring postopkov prisilnega vračanja za 1 osebo v Pakistan. 
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5. Izobraževanje 

V mesecu oktobru so potekali trije seminarji Karitas z naslovom »Slišim te«, vseh 
udeležencev je bilo 125. 
V letu 2020 je bilo izdanih 12 barvnih številk revije ŽAREK DOBROTE (preko 5.000 izvodov).  
 

6. Preventiva, ozaveščanje, zagovorništvo 

SK je tudi v letu 2020 izvedla vrsto  akcij s ciljem ozaveščanja. Naj naštejemo samo 
najpomembnejše:  

- Teden Karitas pod geslom »Dobro iz vsakega srca«. Odpovedani so bili vsi lokalni 
dogodki in romanje sodelavcev Karitas na Ponikvo. Izšla pa so vsa gradiva in 
vsebinsko smo temo obeležili v oddajah na RO ter v Tedniku družina. 

- Na SK smo letos že dvanajsto leto zapored povabili osnovne šole in vrtce v Sloveniji k 
akciji Pokloni zvezek. Učitelji in vzgojitelji so preko delavnice spodbujali učence in 
otroke k solidarnosti. Zvezke smo zaradi epidemije zbirali v poslovalnica Mercatorja in 
trgovin Office&More. Skupaj je bilo zbranih več kot 23.000 zvezkov in več kot 800 
ostalih šolskih potrebščin za socialno ogrožene otroke. 

- Postna preventivna akcija 40 dni brez alkohola. Akcija je potekala pod geslom 'Mlad, 
vesel in pogumen – brez alkohola' Organizatorji smo v teh 40 dneh spodbujali k 
solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola – v družinah, na cesti in pri zdravju. 

- Nadaljevali smo z izvajanem projekt zagovorništva in kampanj »MIND – Migracije. 
Povezanost. Razvoj.« 

- Izpostaviti velja še nekatere druge akcije, kot YoungCaritas – Karitas mladih v 
Sloveniji, Projekt AVP – Vidni in varni na cesti, Na zdravo zabavo v naravo, Stična 
mladih,Oddaje na Radiu Ognjišče, Postna spodbuda, projekt SOPA , Povezani preko 
telefona, in Z 0.0.  

II. PROJEKTI IN PROGRAMI MEDNARODNE RAZVOJNE IN HUMANITARNE 

POMOČI  

Preko celega leta je potekala redna komunikacija z misijonarji, ki delujejo v državah v Afriki, 

kjer se izvajajo razvojno-humanitarni projekti, financirani s strani dobrodelnih akcij Za srce 

Afrike in Z delom do dostojnega življenja, ter preko projektov s strani Ministrstva za zunanje 

zadeve RS. Nadaljevali smo z izvedbo triletnega razvojnega projekta v Afriki, ki jih podpira 

MZZ (2018–2020). 

SK je nadaljevala tudi z aktivnostmi  mednarodnega razvojnega sodelovanja na Z Balkanu, 
podprtega s strani MZZ. 

III. DOBRODELNE AKCIJE IN ZBIRANJE SREDSTEV  

SK je v letu 2020 izvajala redne dobrodelne akcije: 

- Postna akcija Ne pozabimo za pomoč ljudem v stiski v bližnjih državah v Srbiji, BiH, 

Makedoniji in Albaniji.  

- Dobrodelna akcija Pomagajmo preživeti, ki je namenjena materialni pomoči v obliki 

hrane in plačila položnic za osebe, ki še vedno občutijo posledice gospodarske krize in 

brezposelnosti. Letos je bila še posebej osredotočena na stiske povezane z epidemijo. 
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- Otroci nas potrebujejo, ki je namenjena zbiranju materialnih in finančnih sredstev za 

pomoč socialno ogroženim otrokom s šolskimi potrebščinami.  

- Za srce Afrike, poudarek je bil na pomoči v osrednji Afriki, Ruandi, Burundiju, 

Centralnoafriški republiki, Malaviju in Madagaskarju.  

- Z delom do dostojnega življenja; kjer smo povabili slovenske družine k sodelovanju, 

da bi podprle delo staršev v revnih družinah na misijonih v Afriki, Albaniji ali na 

Šrilanki,  

- Zaupanje; S sredstvi smo rešili 16 večjih stisk družin.  

- Klic dobrote, 30. Jubilejni dobrodelni koncert Klic dobrote, ki je potekla letos v studiu 

RTVSLO v Ljubljani. Sredstva so se zbirala za lajšanje stisk najrevnejših družin po vsej 

Sloveniji.  

- Dohodnina; SK je za leto 2020 prejela donacijo od 16.241 nameniteljev. 

- Nadaljevali smo z zbiranjem artiklov v poslovalnicah Hofer in razširili tudi na redno 

zbiranje v Mercatorju. 

 

SK je poleg rednih akcij izvajala tudi izredne akcije. Tako smo zbirali sredstva za pomoč za  

pomoč ljudem v Siriji, dodatno pomoč ob COVIDU19, ob eksploziji v Libanonu, potresu na 

Hrvaškem, ljudem v stiski v Venezueli, za begunce v Srbiji in BiH, ipd.. Nadalje smo sodelovali  

pri izvedbi prilagojenega dobrodelnega teka  na grad v Ljubljani za pomoč družinam v stiski, v 

sodelovanju z revijo Mavrica smo izvedli več različnih spodbud, itd.  

B. DELOVANJE SLOVENSKE KARITAS 

7. Aktivnosti tajništva, organov ter skupin SK 

V okviru svojega rednega delovanja so se na sejah sestajali tudi organi SK. Za nemoteno 

delovanje programov so bile ustanovljene tudi posebne delovne skupine, ki so načrtovale 

izvajanje in potek programov.   

8.  Mednarodno sodelovanje in povezovanje 

Preko celega leta 2020 je na različne načine in glede na potrebe SK potekalo povezovanje in 

sodelovanje z mrežo Caritas Europa in Caritas Internationalis ter posameznimi članicami 

mreže.  

9. Sodelovanje z drugimi NVO in vladnimi predstavniki na področju 

MHRP: 

Preko celega leta smo sodelovali z drugimi NVO v Sloveniji, ki se ukvarjajo z mednarodnim 

področjem: s platformo Sloga, sodelovanje s Forumom za enakopravni razvoj, z Misijonskim 

središčem Slovenije, Socialno Zbornico, CNVOS, FIHO. 
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10.  Dejavnost razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v 

obdobju 20172020 

SK se je prijavila na razpis z dejavnostmi razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih 

ukrepov na več kot 315 razdelilnih mestih župnijskih in škofijskih Karitas. SK  ima sklenjeno 

pogodbo z MDDSZ  do konca leta 2020. SK je bila izbrana s strani MDDSZ  za izvajanje tega 

programa tudi za obdobje 2020 – 2023. Razdeljevanje bo do leta 2023 dopolnjeno z sredstvi 

REACT-a. 

 

februar 2021                 Peter Tomažič  

generalni tajnik Slovenske karitas 


