
Sodelovanje Karitas z zasebnim 
sektorjem v projektih 

mednarodnega razvojnega 
sodelovanja in humanitarne pomoči 

Dogodek poteka v sklopu projekta »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na 
področju mednarodne humanitarne pomoči«, sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve RS v sklopu humanitarnega 

strateškega partnerstva s Slovensko karitas. Slovenska karitas ga izvaja v partnerstvu s Slogo. Izražena mnenja ne 
predstavljajo uradnih stališč Vlade RS in MZZ. 



Primeri sodelovanja s podjetji v 
mednarodni humanitarni pomoči (MHP)

Podjetja se lahko vključijo:

v nujno humanitarno 
pomoč ob naravnih 

nesrečah in drugih krizah: 
hrana, voda, higienske 
potrebščine, bivališča, 

psihosocialno pomočjo …

v rehabilitacijo in 
rekonstrukcijo 

nesrečah/krizah  - prehod v 
razvojno sodelovanje: 

obnova hiš in javne 
infrastrukture, ponovni 

zagon dejavnosti za zaslužek
…



Poplave Srbija in BiH (2014)

• podjetje Domel d.o.o.: podpora
obnova OŠ Barić in OŠ
Obrenovac v Srbiji ter hiše za
socialne programe v Zenici v BiH

• Caritas v Srbiji po poplavah
nakupila belo tehniko za pomoč
več tisoč družinam pri podjetju
Gorenje v Srbiji



Pomoč pri nakupih hrane 
za podhranjene otroke ob 

lakoti v Centralnoafriški 
republiki - CAR

• zaposleni podjetja Roltek za 
vsak prevoženi km namenili 
1 EUR za podhranjene v CAR

• za ta namen redno vsako 
leto prispeva tudi drugo 
manjše podjetje (osebna 
naravnanost direktorja)



Gospodarsko-politična kriza v Venezueli
• Pomoč podjetja Krka, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto z 

zdravili za Slovence v Venezueli od 2019 dalje …



Humanitarna pomoč prizadetim ob vojni v Ukrajini 

• 235 podjetij, ki so 
sodelovali ali s finančnimi 
ali materialnimi 
donacijami za pomoč 
Ukrajini

• nekaj je bilo večjih in 
posebnih akcij, kot s 
podjetjem Krka, s SBC –
Klubom slovenskih 
podjetij …

• sodelovanje med NVO … 



Primeri sodelovanja s podjetji v 
mednarodnem razvojnem 

sodelovanju (MRS)

Podjetja s sodelovanjem prispevajo: 

k odpravi revščine, zmanjšanju 
neenakosti in pospeševanju 

trajnostnega razvoja na 
družbenem, gospodarskem in 

okoljskem področju v partnerskih 
državah. 



• MRS projekt je sofinanciralo Ministrstvo 
za zunanje zadeve RS in podjetje 
Damahaus Prestige d.o.o., katerega 
prispevek je bil in-kind (prenos znanj in 
materiali): sodelavce Caritas Rwanda
usposobili glede izdelave kvalitetnih 
stisnjenih ekoloških zidakov iz prsti na 
usposabljanju v Sloveniji ter donirali 2 
preši za izdelavo zidakov, ki sta bili 
skupaj še s 3 prešami poslane v Ruando

• dodatno je sodelovalo podjetje cargo-
partner, transport in logistika, d.o.o.: 
donacija pri prevozu preš v Ruando

Projekt: Učinkovitejša raba virov za trajnostno 
preživetje 600 revnih družin v okrožju Karongi v 

Ruandi (2018-2020)



in nadaljevanje v 2022 …
• na terenu v Ruandi v kraju 

Birambo je direktor podjetja 
Damahaus prestige domačine 
naučili zidati hišo s temi zidaki … 



Projekt: S trajnostnim upravljanjem z vodo in drugimi viri do 
boljših pogojev za zdravje in

življenje v okrožju Karongi v Ruandi (2021-2023)

• 1.450 najbolj ranljivim 
družinam omogočiti boljše 
pogoje za preživetje in zdravje 
z izboljšanim dostopom in 
trajnostnim upravljanjem z 
vodo in drugimi okoljskimi viri

• projekt sofinancira MZZ RS
• podjetje GeoCodis, 

informacijski sistemi, d.o.o., 
vzpostavilo digitalni sistem za 
spremljanje stanja 
vodooskrbe in dostop do 
informacij za lokalno 
prebivalstvo na tem območju



• podjetje GeoCodis je 
zagotovilo in konfiguriralo 5 
premičnih Wi-fi strežnikov,

• predstavnika podjetja na 
terenu v Ruandi izvedla 2 
usposabljanji za kader Caritas 
Rwanda in mlade za uporabo 
spletnih aplikacij za redno 
vpisovanje podatkov o stanju 
oskrbe z vodo (prvo v 2022)

• izdelava 2 analiz in poročil, ki 
bodo na razpolago tudi 
ruandski vladi

• te aktivnosti bodo omogočile 
dodaten razvoj območja 



Projekt: Razvoj ženskega podjetništva v kmetijstvu v JV 
Srbiji (2020 do 2022) 

• Projekt sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve RS in več partnerjev (in-
kind prispevki), med njimi podjetje Talisman d.o.o. 

• Cilj: 62 ženskam iz občin Knjaževac, Aleksinac in Ražanj, omogočiti 
profesionalizacijo domače predelave  sadja in zelenjave ter prodajo.

• Aktivnosti: usposabljanja za tehnološke postopke, e-marketing, razširitev 
in oprema prostorov in bela tehnika, blagovna znamka, dostop do trga, 
izkušnje iz Slovenije …



• podjetje Talisman d.o.o. je v sklopu projekta 
izdelalo in doniralo inovativni stroj za 
predelavo zelenjave/sadja za ženske 
(pasterizator), ga dostavil v izbrano občino v 
JV Srbiji (Knjaževac) in prenesel znanje o 
uporabi stroja – ženskam in tehnikom iz kraja 
Štipina

• predstavitev  podjetja in strojev na 
konferenci v Srbiji za predstavnike občin JV 
Srbije



Iskrena hvala vsem podjetjem za vso vse 
sodelovanje v projektih pomoči 

najranljivejšim in hvala 
za vašo pozornost!


