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Delovno poročilo 2013

Dohodki v evrih

Izdatki v evrih

Darovi in nabirke

2.488.989,03

Socialna pomoč razne vrste

Tuzemski darovi

1.338.129,37

(socialno svetovanje, pomoč v sili, projekt Talita)

Karitativna nedelja		

64.055,72

Nabirka materinskega dne		

46.240,48

Elizabetina nabirka		

89.192,41

Namenska podaritev cerkvenega prispevka

31.852,03

Inozemski darovi

Pomoč tujim državljanom

162.641,04

127.958,43

Stvarni darovi		
Darovi, legati, duhovniški darovi, nam. vencev

518.709,66

978.830,30

Podpore za akcijo „Matere v stiski“

61.251,82

Oskrba brezdomcev		

375.724,46

1.150.769,66

Avgustovska nabirka/ lakota projekti

137.642,29

Karitas – življenjska posvetovalnica

Kenija

300.521,58

Psihosocialno svetovanje

669.498,16

Psihoterapija

494.880,44

Uganda, Zimbabve

44.467,47

Filipini

321.201,64

Sirija

105.804,82

Vzhodna Evropa
Albanija – ustanova Renovabis

61.131,86
180.000,00

Delež pri akcijah in sofinanciranje

33.244,44

Luč v temo

26.128,18

Koroška deželna zveza hospicnih in
paliativnih ustanov

2.116,26

Koroška nagrada za človekove pravice

5.000,00

Izobraževanje staršev

1.207.250,05

42.871,45
		

Svetovalnice za zasvojene

103.634,02

Celovec, Beljak, Špital ob Dravi, Wolfsberg
Telefonska dušnopastirska služba

107,002,97

Otroški vrtci

396.425,35

		

Mobilne socialne službe in
hospicno spremljanje

1.324.937,45

Subvencija finančne
zbornice krške škofije

350.000,00

Strokovne šole za socialne poklice

844.079,21

Celovec, St.Andrä/Lav., SOB, Šola za zakonsko
319.880,00

in družinsko svetovanje (brez učnega osebja)

Brezdomci

105.780,00

Naravne nesreče v inozemstvu

Strokovna šola

101.100,00

Avgustovska nabirka/ lakota projekti

137.642,29

Kenija

300.521,58

Subvencija iz javnih skladov
Dežela Koroška

Zasvojitvena preventiva
Karitas - življenjska posvetovalnica
Magistrat Celovec – Brezdomci
Plačila za opravljena dela

45.000,00
3.000,00
65.000,00
3.063.115,39

Uganda, Zimbabve

1.150.769,66

44.467,47

Filipini

321.201,64

Sirija

105.804,82

Vzhodna Evropa

241.131,86

Javni nosilci stroškov
Luč v temo

(Ministrstvo za družine, delovni trg,
socialno zavarovanje)

1.498.918,13

Skrb za ljudi z invalidnostjo

1.564.197,26

Dotacija sklada za pomoč po katastrofah

26.128,18

Privatni nosilci stroškov
(šolnina, stroški nege, finančni donos)
Izkupiček prodaje objektov
Likvidacija rezerv

SKUPAJ

481.430,87

471.768,89
33.076,99

6.759.984,74

SKUPAJ 		

6.759.984,74

Draga bralka!
Dragi bralec!

Želja po miru na svetu se tudi v letu 2013 ni izpolnila. Spori
v Siriji, Maliju, Južnem Sudanu, Centralni afriški republiki in
teroristični napadi v raznih državah so uničevali ljudi in njihovo
življenjsko delo. Svetovne organizacije so mogle le redko
pomirjevalno poseči vmes.

Spremljanje invalidnih oseb se je moglo tako v oskrbovanih
stanovanjskih hišah kot tudi v delavnicah dobro razvijati. Le
čezmejna delavnica Florjan v Globasnici ni mogla popolnoma
izkoristiti svoje zmogljivosti zaradi nepojasnjenih finančnih
vprašanj med Koroško in Slovenijo.

Poleg tega so se dogajale številne naravne katastrofe. Novembra je tajfun na Filipinih povzročil nepredstavljivo škodo.
Katastrofalna poplava junija Koroške sicer ni prizadela. v drugih zveznih deželah pa je povzročila občutno škodo. Povsod
je bila potrebna solidarnost darovalcev in darovalk.

Za mobilno hospicno spremljanje in za mobilno službo obiskov so bili organizirani učni tečaji, s tem se je povečalo število
prostovoljnih sodelavk/sodelavcev.

Z deželnozborskimi volitvami se je na Koroškem razmerje političnih strank bistveno spremenilo. Jesenske
državnozborske volitve so prinesle v parlament sicer dve novi
stranki, a le malo sprememb, povečale pa so dvom ljudi o
stari-novi koaliciji.
Karitas je na vseh področjih intenzivno delovala. Poleg tega je
zasnovala nove projekte: 20 oskrbovanih stanovanj je dobilo
gradbeno dovoljenje in sklep o projektu glede tujih prosjakov bo uresničen kot projekt „C 14“.
Za begunce smo pripravili nadaljnja stanovanja. Razširili smo
jezikovne tečaje in s tem uvedli nove korake k boljši integraciji.
Področje oskrbe malčkov je precej naraslo s prevzemom
dvoskupinskega otroškega vrtca in z ustanovitvijo dnevnega
zavetišča za otroke.
Projekt „Talita – Karitas proti trgovini z ljudmi“ vzbuja še vedno
veliko pozornost. Voditeljica projekta je prejela za to koroško
nagrado za človekove pravice.
Karitas socialne šole so še naprej dobro obiskovane.
O financiranju domov za ostarele in nego oskrbovancev
potekajo težavne diskusije. Ustanovitev prevelikega števila
oskrbovalnih domov povzroča, da domovi niso zadostno
izkoriščeni, s tem pa nastopajo nepredvideni problemi. Kljub
temu je postalo bivanje klientov/klientk v Hiši Terezija v
Feldkirchnu prijetnejše z nekaterimi gradbenimi ukrepi. Poleg
tega je bilo obnovljenih nekaj tehničnih naprav. Najrazličnejša
nadaljnja šolanja in certificiranja zunanjih podjetij stalno
preverjajo kvaliteto in jo z ustreznimi ukrepi izboljšujejo.

Sodelovanje in podpiranje socialnega mišljenja in prakse v
župnijah razvijamo z velikim prizadevanjem, da bi tako kar se
da povsod podpirali socialno dejavnost.
youngCaritas organizira veliko kreativnih akcij in s tem
dosega, da si zlasti mladi ljudje ostrijo socialno zavest in se
navdušujejo za sodelovanje.
Ob velikih katastrofah uporabimo darove tako doma kot tudi
v različnih deželah po svetu v kooperaciji z avstrijsko Karitas.
Prostovoljni sodelavec Karitas, inž. Hans Josef Posseger, gradi v Albaniji otroški in mladinski center. Večji del financiranja
je prevzela ustanova „Renovabis“ in s tem omogočila ta projekt. Prostovoljni sodelavec Otto Hirsch nadaljuje projekte v
afriški Keniji. V Južnem Sudanu podpiramo kmetijski projekt.
Poleg tega nadaljujemo projekte v Ugandi in Zimbabveju.
Razveseljivo je, da smo mogli nadaljevati, na novo navezati
in razširiti kooperacije z različnimi podjetji. Možnost odpisati darovane zneske od davkov je pri darovalcih/darovalkah
čedalje bolj priljubljena. Nadaljnja možnost podpreti Karitas
je prenamemba 50 % cerkvenega prispevka za ustanovo
Karitas.
Vsem, ki Karitas dobrohotno podpirajo,
se prisrčno zahvaljuje

(Dr. Viktor Omelko)
ravnatelj Karitas
Celovec, v februarju 2014
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Pogled v preteklo leto 2013
18.01.2013
Domovina za vse?

„Prišli smo, a nismo bili sprejeti,“ – bi verjetno številni prosilci/prosilke za azil na Koroškem
opisali svoj položaj. Karitas je zato januarja organizirala niz predavanj po koroških farah o
položaju beguncev in prosilcev za azil ter o možnih ukrepih za boljšo integracijo.

14.02.2013
Nočem plastičnih vrečk

Šolarke/šolarji in prostovoljci so izdelali vrečke iz blaga in prve predali sponzorju, to je knjigarna Heyn v Celovcu. Šivane vrečke so zdaj na prodaj v knjigarni. Izkupiček je namenjen mladostnikom v stiski.

21.02.2013
Učne kavarne

Državni tajnik za integracijo Sebastian Kurz in deželni svetnik dr. Wolfgang Waldner sta
odprla učni kavarni v Celovcu (Siebenhügel) in v Beljaku. Z velikim veseljem sta napovedala, da bo ta dejavnost podprta tudi v prihodnje.

11.04.2013
V labirintu pozabe

Uvodna prireditev v Frančiškovem domu Karitas o vprašanju demence je sprožila veliko
zanimanje. V domu bo tudi enkrat na mesec govorilna ura o demenci.

11.04.2013
Ruleta

Marketinški menedžer Hannes Markowitz, šef podjetja Mercedes-Teissl Thomas Teissl in
ravnatelj igralnice v Vrbi mag. Othmar Resch so predali ravnatelju Karitas doktorju Omelku kot dar denarno vsoto originalne ruletne igre ob pomladnem sejmu.

18.04.2013
Spominčica

Začne se akcija „dobra oporoka“ z opozorilom na dolgotrajen učinek „življenja po
življenju“.

22.04.2013
Vojaška godba

Ob bleščečem nastopu vojaške godbe na pomladnem koncertu na dvorišču Hiše Marta
predajo predstavniki vojaške godbe na Koroškem, banke Raiffeisen, dnevnika Kleine Zeitung in avstrijskega radia ORF znatno denarno vsoto za podporo domačih projektov.
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30.04.2013
KELAGov projekt

Podjetje KELAG daje družinam z energetskimi problemi 100.000 evrov na razpolago.
Sodelovanje temelji na treh stebrih: brezplačno in strokovno svetovanje o rabi energije
Karitas klientom/klientkam, premostitvena podpora za neporavnane račune električnega
toka in zagotovitev novih, z energijo varčnih gospodinjskih aparatov.

06.05.2013
Materinski dan

Cvetličarna Brommer in vrtnarija Kropfitsch darujeta del izkupička od prodaje rož na materinski dan za matere v stiski.

19.07.2013
Fotografiranje za „wall of hope“

Nad 100 ljudi je prišlo k fotografiranju in je postavilo s svojo fotografijo znamenje, da jim
lakota milijarde ljudi ni vseeno. Vse fotografije so na ogled na spletnem naslovu www.
wall-of-hope.at. Najlepša hvala prostovoljnim fotografom, vizažistkam in pomočnicam/
pomočnikom.

08.08.2013
Kampanja proti lakoti

Pekarne Wienerroither in Schieder podpirajo letošnjo kampanjo s tem, da je v vseh njihovih podružnicah na prodaj „lakotna štručka“ – od vsake štručke gre 10 centov za učno
pekarno v Keniji. Poleg tega je razločno slišno sporočilo „ura je pet pred dvanajsto“ – ob
11.55 se oglašajo zvonovi v več kot 300 koroških cerkvah. Razločno znamenje, da Cerkvi
ni vseeno, da na svetu strada milijarda ljudi.

06.09.2013
Oskrbovana stanovanja

V nekdanji ljudski šoli v Brežah (Friesach) bo po sklepu predsedstva zgrajenih 20 oskrbovanih stanovanj. Preureditev bo predvidoma končana do konca avgusta 2014.

09.-13.09.2013
18. „delovni in počitniški teden“

Spet se je 57 umetnikov/umetnic iz Avstrije, Nemčije, Slovenije, Hrvaške, Srbije,
Madžarske in Romunije odzvalo povabilu v Celovec. Dosežki kreativnega ustvarjanja
bodo predstavljeni javnosti na ogled ob sklepni prireditvi, ki jo bo popestril celovški mestni
zbor Klagenfurt-Loretto pod vodstvom Sabine Schildberger.

11.-15.09.2013
Težišče trajanja na celovškem jesenskem sejmu

Na koroškem jesenskem sejmu ima Karitas spet dodeljeno brezplačno stojnico – dobro je
predstavljena široka raznolikost dejavnosti Karitas od delavnic za invalidne osebe do akcij
„Coffee to help“. Tudi zvezni predsednik Heinz Fischer in deželni glavar Peter Kaiser sta
obiskala našo stojnico.

5

09.09.2013
Zaokrožite, prosim!

S preprostima besedama „Zaokrožite, prosim!“ je zdaj mogoče darovati za regionalne
projekte Karitas pri vsaki blagajni trgovin BILLA, MERKUR, BIPA in PENNY.

26.09.2013
Romanje

Sodelavci/sodelavke starostnega doma „Hiša Elizabeta“ so povabili oskrbovance/oskrbovanke vseh domov Karitas, sorodnike in tiste, ki se čutijo posebej povezane s katerim od
domov, na romanje v Št. Andraž.

19.10.2013
25-letnica „Hiše Terezija“

Že 25 let je dom za ostarele osebe sredi Feldkirchna nepogrešljiv del mestne občine in
mnogo ljudi pride na praznovanje te obletnice in blagoslovitev novih prostorov.

30.10.2013
Praznujte življenje – življenje do konca

Karitas začenja darovalno akcijo za hospicno spremljanje – s prominentno podporo. Da
bo akcija dobila „obraz“, bodo izdelane „življenjske maske“ uglednih osebnosti, npr. Karla
Markovicsa, Christiane Hörbiger ali Barbare Stöckl. Podrobnosti in video na naslovu
www.caritashospiz.at.

22.11.2013
Projekt C 14

Po intenzivnem preudarku sklene koroška Karitas ustanoviti posvetovalnico za prihajajoče
tuje prosjake/prosjakinje. Za ta namen je predvidena nepremičnina v Celovcu, Völkermarkter Straße 294, in začenjajo se naslednji koraki za realizacijo razumnega projekta.

22. in 29.11.2013
youngCaritas „akcija kilogram proti revščini“

Prazen nakupovalni voziček je za ljudi v stiski dostikrat žalostna realnost. youngCaritas
opozarja na to z velikanskim nakupovalnim vozičkom in poziva k nakupu živil in higienskih
artiklov za darilo. Tudi skupine podjetij prirejajo kilogramsko akcijo pred veletrgovinami.
Skoraj 5 ton je bilo zbranih in razdeljenih ljudem v stiski.

10.12.2013
IKEA in Eggerheim

Pohištvenemu velepodjetju so ljudje, ki nimajo samoumevno strehe nad glavo, zelo prirasli k srcu. Sodelavci/sodelavke podjetja IKEA že drugič pripravijo praznični menu in povabijo nanj kliente/klientke iz Eggerheima. Ustanova dobi v dar tudi obsežno pohištveno
opremo.
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Revščina ima mnogo obrazov

Pomoč ljudem v stiski

Blago „človek“

Leto za letom narašča število posvetovalnih pogovorov z
ljudmi v stiski, ki se finančno več ne „znajdejo“. Karitas je neposredno ali posredno pomagala 2.500 rojakom na Koroškem.
„Ko nimaš denarja, greš na Karitas,“ ne drži več prav, kajti njeni strokovnjaki v prvi vrsti svetujejo: kako dobiti npr.
pripadajočo državno podporo, ki komu pripada; kako pravilno
izpolniti obrazce, kar je za mnoge prezahtevno; kako priti do
nasveta v eksistencialnih pravnih vprašanjih. Cilji so zagotovitev v aktualnem položaju revščine, dolgotrajnejša stabilizacija
življenjskega položaja in motivacija za samopomoč.

Trgovina z ljudmi je tretji največji vir organizirane kriminalitete
in narašča tudi v Avstriji. Ljudi pogosto zvabijo z navajanjem
napačnih dejstev v razmerja, jih priganjajo, silijo, primorajo ali
prodajo, jih držijo kot sužnje, jim grozijo, jih zastrašujejo in z
njimi brutalno ravnajo. Pogosto temu ni moč ubežati.

V znamenju solidarnosti

Nove, pa vendar spet stare teme: naraščanje obiskov v socialni posvetovalnici daje misliti. Misliti zato, ker vendar živimo
v eni najbogatejših držav na svetu, kjer se zdi, da je socialni
sistem zelo dobro urejen. Pa vendar mnogo ljudi zdrsi skozi
mrežo. Samohranilkam, družinam s številnimi otroki, gospodinjstvom z dolgotrajno brezposelnimi člani, osamljenim
ženskam brez pokojnine in ljudem z migracijskim ozadjem
revščina prav posebno grozi. To vidimo vsak dan pri našem
delu. Boj proti mlinom na veter? Drobna rastlinica začenja
poganjati in kaže rahlo zelenje. Ime ji je: Solidarnost

Trgovina z ljudmi je moderno suženjstvo

700.000 otrok, mladostnikov in žensk je vsako leto na svetu
prodanih v prostitucijo. Trgovina z ljudmi je raznovrstna in
pogosto zelo nepregledna: poleg trgovanja z ženskami, otroki
in tudi moškimi za prostitucijo gre tudi za trgovino z ljudmi
kot poceni služinčadjo in sužnji/sužnjami za delo ali za žrtve
trgovine s človeškimi organi ali posvojitev. Trgovina z ljudmi je
svetovni problem – tudi na Koroškem živijo žrtve tega trgovanja.
Talita pomaga prizadetim ljudem z oskrbo, zaščito in potrebno
podporo. Od novembra 2009 je bilo v oskrbi 60 žensk, ki so
na Koroškem zaposlene kot prostitutke ali spolne delavke.
Večinoma se zatekajo v posvetovalnico v akutnih kriznih situacijah, ki morejo segati od materialno/finančne plati ali bolezni
tja do neposrednega nasilja, grozeče nevarnosti ali delovne
nezmožnosti.

Številke & dejstva

1.283 ljudi je iskalo pomoč (879 žensk; 404 moški) (+ 6 %)
12.984 kontaktov (+ 5,18 %)
1.197 sooskrbovanih oseb
239 primerov finančne podpore za življenjske potrebščine
146 bonov za živila
200 plačil stanarine
174 plačil elektrike
24 voznih listkov
139 bonov za obleko ali pohištvo
720 bonov za plenice

Številke & dejstva
22 oskrbovank
redno psihosocialno spremljanje: 13 oseb
posredovanje novega delovnega mesta: 7 žensk
4 ženske so bile rešene prostitucije
23 delavnic v šolah oz. nadaljnje izobraževanje odraslih
(šolanje samozavesti); 834 nagovorjenih mladostnikov
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Domovina za vse?

Življenje med kulturami

„Matere v stiski“

Srečanje z ljudmi, ki so pribežali v Avstrijo, lahko spremeni
naše mišljenje, naše predstave in slike. Tema beg in azil je povezana z zelo številnimi emocijami in omejitvenimi izkušnjami.
Soočenje s tujcem sproži dostikrat tudi strah.

Družina je glavni temelj družbe, na njej je vse zgrajeno. Pritisk, ki ga današnji čas izvaja na družine, pa je marsikdaj ogromen. Zahteve stalno naraščajo, socialni podporni sistemi pa
ne morejo izravnati tega, kar so nekdaj povsem samoumevno
ublažile okoliščine, npr. stalno delovno mesto, večja družinska
zveza, lokalna povezanost ali tudi sosedstvo. Pogosto so
ekonomski pritisk, pasti revščine in anonimnost majhnih družin
izhodišče za razpad družin, dostikrat pa je tudi narobe.

(Ni) prostor(a) v zatočišču?

Stiki in pogovori z ljudmi iz različnih kultur lahko pripomorejo
k pozitivnemu ozračju, dobro sožitje tujcev in domačinov se
lahko utrjuje. Če ljudje doživijo, da so spoštovani in njihove
zadeve upoštevane, tedaj se čutijo sprejete in doma. V kriznih
situacijah oživita v njih spet upanje in pogum, polagoma morejo preboleti svoje dostikrat zelo žalostne in tragične zgodbe.
Karitas skuša - kolikor ji je mogoče - ljudem, katerih prihodnost je negotova, olajšati obdobje čakanja in jih kolikor
mogoče dobro integrirati.
Tudi ozaveščanju pripisujemo velik pomen. Vse prepogosto
pozabljamo, da ne poznamo različnih usod ljudi, ki so zapustili
svoje domove. Ena usoda pa jim je vsem enaka: dele svojih družin, svoje prijatelje, skratka svojo domovino so morali
zapustiti.

Pomoč za najmanjše

Karitas je soočena z družino tam, kjer ta strukturno, ekonomsko ali iz čustvenih in psihosocialnih virov ni več zmožna
v zaželeni meri ustrezati raznolikim potrebam. Karitas mora
pomagati tudi družinam, ki so jih nepričakovani dogodki vrgli
iz tira.
Za leta 1972 posebej ustanovljeni pomožni sklad „matere v
stiski“ poteka nabirka na materinski dan in tudi ob različnih
drugih akcijah, da podpremo družine z majhnimi otroki, če
zmanjkuje denarja za najnujnejše.
Financirajo se ta področja le iz darov, nagrad in kooperacij.

Številke & dejstva

1.655 oseb (554 žensk; 1.101 moški), od teh
800 prosilcev/prosilk za azil,
532 konvencijskih beguncev, ilegalnih inozemcev in turistov,
323 zdomskih delavk/delavcev,
10.118 kontaktov vsega skupaj (+ 26,5 %)
330 tečajnikov/tečajnic v desetih tečajih nemščine; 39 prostovoljcev
15 delavnic v šolah (šolanje samozavesti); 348 nagovorjenih
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Številke & dejstva
Socialna posvetovalnica, Talita,
Tujci in Pomoč materam v stiski:
2.938 oseb (domačinov in tujcev) (+ 13,04 %)
22.939 kontaktnih navezav, skupaj (+ 13,05 %)
93 kontaktov na dan (248 delovnih dni)

„Biti na cesti, pomeni za mnoge, da ti ni uspelo. Da si prelen
poiskati si delo. Saj se da sijajno živeti od denarja drugih. Si
zločinec ali zasvojenec z mamili. Zbujaš strah. Kdor tako misli,
naj prebije enkrat en dan in eno noč z menoj na cesti,“ pravi
mož F., ki hoče s pomočjo Karitas začeti znova.

Z roba v sredino

Umetnost poslušanja - 142

Le za lučaj kamna oddaljen od Benediktinskega trga stoji „Eggerheim“ – dnevno zatočišče za ljudi brez doma in strehe nad
glavo. Hiša je prvi naslov za ljudi, katerih imetje se da zlahka
spraviti v plastično vrečko. Eggerheim je njihova dnevna soba,
marsikdaj tudi spalnica, umivalnica in lepotni salon, poštni predal, krčma in butik hkrati. Predvsem pa daje hiša eno: občutek
dobrodošlosti.

Dušnopastirski pogovor po telefonu je posebna oblika
življenjske pomoči. Dejavnost je namenjena predvsem ljudem,
ki so v kriznih časih povsem osamljeni, nimajo nobenega
sogovornika več in neredko mislijo na samomor. Po telefonu
in internetu ljudje v stiski zlahka dosežejo koga, ki se za njihov
problem zanima, ga dojame, pomaga rešiti in – če je treba –
posreduje strokovne nasvete.

Izguba strehe nad glavo lahko doleti vsakega človeka vedo
povedati sodelavci/sodelavke Karitas. Spiralo navzdol mnogokrat lahko sproži izguba zaposlitve, bolezen ali tudi konec
kakega razmerja. Mnogi se sramujejo svojega položaja in tudi
duševne obolelosti igrajo vedno večjo vlogo.

Prostovoljni sodelavci/sodelavke na drugi strani telefonske
zveze so strokovno šolani, poslušajo in pomagajo pri iskanju
rešitev iz težavnih situacij. Pomoč je anonimna in brezplačna.
Vsem, ki iščejo razumevajočega sogovornika, je na številki
142 ob vsakem času podnevi in ponoči kdo na razpolago.

H kritju stroškov te dejavnosti (€ 375.724,46) sta zdaj
pripevala mesto Celovec 65.000,00 (17,3 %) in dežela
Koroška € 105.780,00 (28,2 %). Karitas mora zato kriti še
vedno 54,5 % (€ 204.944,46) izdatkov.

Stroške telefonske pastorale v višini € 107.002,97 krije Karitas v celoti iz lastnih sredstev, ker za to delo kljub vsem
prizadevanjem ni nobene javne podpore. Brez prostovoljcev in prostovoljk bi bili ti stroški še veliko večji.

Socialna dejavnost je prizadevanje za odnose

Številke & dejstva
557 klientov/klientk (50 oseb na dan)
17 % žensk
46 % še ne starih 40 let
18.375 obiskov
10.950 obrokov hrane oz. zavojev malice
199 oseb v prostovoljnem skrbništvu
132 policijsko prijavljenih oseb
10 oseb je prenočevalo prehodno
6 oseb živi tu vse leto, ker niso sposobne bivati same

Pogovor po telefonu

Številke & dejstva
10.780 klicev, med njimi 7.390 (68,55 %) žensk
510 klicev v akutnem stanju
170 klicev ob grozečem samomoru
8.905 delovnih ur
53 aktivnih prostovoljnih sodelavcev in sodelavk
41 dvojnih služb = 205 ur dodatne dosegljivosti
Spletno svetovanje
105 odgovorov na elektronsko pošto
379 delovnih ur
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Duševno trpljenje

Najti oporo in orientacijo

Zasvojen? Jaz nikakor!

Posvetovalni pogovori pomagajo obvladati konflikte in obremenitve in najti pot iz navidezno nerešljivih situacij. Če znaki
duševne bolezni otežujejo vsakdanji življenjski potek, more
psihoterapija zbuditi nov življenjski pogum in zaupanje.

Zasvojenost ne nastane od danes na jutri, zasvojenost ima
vedno predhodno zgodbo. Mnogo faktorjev tu součinkuje, npr.
obremenjujoči spomini iz otroštva, aktualne življenjske krize ali
pomanjkanje perspektiv za prihodnost. Posebej izšolani sodelavci/sodelavke Karitas izdelajo v zaupnih pogovorih skupaj s
klienti/klientkami vzroke individualnega problema zasvojenosti,
razvijejo skupno možne rešitvene korake in jih spremljajo pri
udejanjanju. To je za prizadete in tudi za sorodnike zelo pomembno, da spet dosežejo zaželeno življenjsko kvaliteto.

Strokovna pomoč ob življenjskih krizah

Vedno večja potreba po psihoterapiji kaže, da današnji čas
preobremenjuje vedno več ljudi. Manjka socialni prostor, ki
posreduje občutek pripadnosti in oporo. Mi spodbujamo ljudi,
da se drug pred drugim spet bolj odprejo in drug od drugega
več pričakujejo ter oblikujejo življenje v skupnosti. K temu
prispevajo tudi ponudbe seminarjev za starše ali šolanje
partnerjev.
Od skupnih stroškov za življenjsko svetovanje
(€ 1.207.250,05) jih 37,3 % (€ 449.574,00) ni bilo kritih z javnimi subvencijami.

Številke & dejstva

5.813 klientov/klientk
Psihosocialno svetovanje:
4.473 oseb
11.060 svetovanj posameznikom, 948 svetovanj dvojicam
265 družinskih pogovorov
Psihoterapija:
732 oseb
6.834 obiskov
Seminarji za starše:
608 oseb
35 večdelnih seminarjev s skupno 197 seminarskimi enotami
Šolanje fantov:
22 delavnic; 289 šolarjev in 22 učiteljev/učiteljic
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Nihče ni brez vzroka bolezensko zasvojen

Karitas svetuje zasvojencem/zasvojenkam in sorodnikom
brezplačno, anonimno in molče. Aktivno deluje tudi na
področju (šolske) preventive pred zasvojenostjo, prav tako na
področju izobraževanja odraslih.
K financiranju te dejavnosti prispeva dežela Koroška €
45.000,00. To je 43,4 % celotnih stroškov (€ 103.634,00).
Karitas prevzema tako 56,6 % (€ 58.634,00) finančnih
stroškov te dejavnosti.

Številke & dejstva
Svetovanje:
1.183 posvetovalnih pogovorov
737 nasvetov po telefonu
152 nasvetov po spletu
346 klientov/klientk (164 žensk; 182 moških)
Preventiva:
97 delavnic (256 vajenskih enot; 1.462 mladostnikov)
7 izobraževalnih tečajev za učitelje/učiteljice (104 vajenske
enote)
39 pogovorov z učitelji/učiteljicami
21 prireditev na področju izobraževanja odraslih, na njih
413 udeležencev/udeleženk

Učiti se igraje

Prva leta so odločilna
Podpiramo razvoj

Otroštvo je zelo občutljiva življenjska faza, v njej se človek najbolj uči. Semena, v njej vsejana, lahko obrodijo kasneje obilen
sad, V otroštvu se vrata odpirajo, lahko pa se tudi zapro. Zato
so vsi pri vzgoji udeleženi poklicani, da ustvarijo raznoliko in
celostno ozračje, v katerem se more otrok zdravo razvijati. Vzgojna in izobraževalna partnerstva med ustanovami in starši
dajejo osebnemu razvoju orientacijo in stabilnost.
Usposobljene in zavzete skupine v naših ustanovah
otroškega izobraževanja podpirajo otroke, da dobijo zaupanje v lastne sposobnosti, in pospešujejo s svojim delom razvoj
identitete in pristojnost opravil.

Karitas - učna kavarna
Velike šanse za mlade ljudi

Vsak otrok naj ima kar se da dobre možnosti, da se uči za
šolo in življenje. Zato dobivajo zapostavljeni šolarji/šolarke
z migracijskim ozadjem ali brez njega brezplačno učno in
popoldansko oskrbo. Otrokom naj bo vcepljeno veselje do
učenja in omogočen čas za skupno igranje.
Učno kavarno Mondi v Wolfsbergu financirata podjetje
Mondi in dežela Koroška.

Karitas ima za pomembno nalogo, da podpira družine vse
od začetka pri njihovem izobraževalnem in vzgojnem delu.
Cerkveni otroški vrtci delujejo od leta 1880, njihovo število je
z desetletji naraslo. Leta 2013 so se zvrstila tale praznovanja:
20-letnica otroških vrtcev v župnijah Gnesau, Kappel in Seeboden, 25-letnica v župniji Pokrče/Poggersdorf in 50-letnica v župniji Bad St. Leonhard. Na novo odprt je bil 2013
otroški vrtec v župniji Afritz am See.

Učni kavarni v Celovcu (Siebenhügel) in Beljaku (St.
Nikolai) sta financirani s podporo državnega tajništva za
integracijo (zvezno ministrstvo za notranje zadeve) in iz
darov, zlasti pa tudi iz privatnega gospodarstva.

Financiranje poteka s prispevki staršev, deželnimi subvencijami in prispevki občin. V posameznih primerih se
posreči sodelovanje s podjetji in stvarno sponzorstvo.
Nekaterim obratom mora Karitas dodatno prispevati.

Številke & dejstva
67 otroških vrtcev (157 skupin)
1 pospeševalni otroški vrtec (1 skupina)
10 celodnevnih otroških vrtcev (34 skupin)
11 dnevnih zavetišč (14 skupin)
6 obratov z integracijskimi skupinami
27 obratov z integracijo posameznikov
3 učne kavarne (137 šolarjev/šolark; 50 neplačanih mentorjev/
mentoric)
235 strokovnih sodelavcev/sodelavk
300 pomožnih sodelavcev/sodelavk
4.703 otroci
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(Srčna) izobrazba

Naložba za prihodnost

Varen dom

Številni mladi ljudje začno poklicno izobraževanje z motivacijo, da hočejo pomagati drugim, jih spremljati ali celo negovati.
Tako začenja vsako leto več kot tisoč mladih, a tudi odraslih
ljudi v šolah Karitas svoje šolanje za najrazličnejše fasete
poklicne pomoči: v strokovni šoli za socialne poklice, v šoli
za poklice socialne oskrbe in negovanja ter na učilišču za
zakonsko in družinsko svetovanje.

Antonov otroški dom je socialnovzgojna ustanova za otroke
in mladostnike. Stoji sredi kraja Treffen in deluje od leta 1902.
Odgovorni nosilec doma je Bonifacijevo društvo v krški škofiji,
zastopnik društva je ravnatelj Karitas dr. Viktor Omelko.

Smiselno delo

Šole imajo pravico javnosti. Karitas je vzdrževalka šol.
Financiranje šol (brez učnega osebja) je zagotovljeno s
prispevki šolarjev/šolark, s subvencijo dežele Koroške
v višini € 101.100,00 (12 %) in z € 94.701,40 darovi (11,2
%). Samo stroški za poslopje in materialni stroški (med
te spadata tudi tajništvo in čiščenje prostorov) znašajo €
844.079,21.

za otroke in mladostnike

Podpora je namenjena mladim ljudem v težavnih življenjskih
fazah. Cilj vzgojnega dela je podpiranje otrok, mladostnikov
in mladih odraslih med njihovim razvojem. Z veliko empatijo,
naklonjenostjo in strokovnim znanjem spremljajo socialni vzgojitelji/vzgojiteljice njim v varstvo zaupane mlade ljudi.
V Antonovem otroškem domu je na razpolago skupno 57
mest. Otroci in mladostniki so po spolu razdeljeni v pet skupin
po 10 oseb. Od julija 2012 je v domu dodatnih 7 oskrbovanih
stanovanjskih mest.

Številke & dejstva

1.218 šolarjev/šolark; 58 razredov, 1 učni tečaj; 110 učiteljev/
učiteljic
Strokovna šola socialnih poklicev: 11 razredov
48 šolarjev/šolark (dveletna šola za socialne dejavnosti)
91 šolarjev/šolark (triletna strokovna šola socialnih poklicev)
132 šolarjev/šolark (petletna šola za socialni menedžment)
triletna strokovna šola za socialne poklice v Št. Andražu:
49 šolarjev/šolark, 3 razredi
Šola za poklicne negovalce/negovalke: 44 razredov
643 učencev/učenk za negovalce/negovalke „pomoč ostarelim“
255 učencev/učenk za negovalce/negovalke „spremljanje invalidov“
9 dnevnih razredov v Celovcu
35 razredov je razdeljenih na Celovec, Beljak, Drauhofen
(Dravski Dvor), Althofen (Stari Dvor) in Št. Andraž
15 zakonskih in družinskih svetovalcev/svetovalk je v
šolanju
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Kraj študija

Študentski dom Concordia omogoča 118 študentom/
študentkam v enoposteljnih sobah s sanitarijami in kuhinjsko
enoto sodobno in moderno udobje. Študentski dom upravlja
salzburško študentsko podjetje – Salzburger Studentenwerk
(office@sstw.at).
Poleti so sobe na razpolago tudi študentom/študentkam jezikovnega študija. Dom ima dve prireditveni dvorani, tri seminarske prostore, telovadnico in vadbeni prostor s savno, vse
to je na razpolago različnim skupinam. Za najem se je obrniti
na Karitas.
Septembra 2013 so bivali v domu umetniki/umetnice, ki so se
udeležili delovnega in počitniškega tedna.

Spremeniti vsakdanjik

Doživljati uspehe

Iti zraven del poti

Ljudje s posebnimi potrebami si želijo živeti aktivno in samostojno. Sodelavci/sodelavke Karitas oskrbujejo, spremljajo
in podpirajo ljudi s posebnimi potrebami in duševno bolne
ženske in moške. Poleg tega ponuja Karitas tudi zelo različne
možnosti stanovanja in zaposlitve. Na izbiro so različne
možnosti preživljanja prostega časa.

Mnogi starejši ljudje si želijo stikov in sprememb. Marsikdaj
ima dan vse preveč dolgih ur. Sodelavci/sodelavke mobilne službe obiskov so tu: za družbo ob pitju kave, živahen
pogovor in skupne sprehode. Naj bo doma ali v domu za
ostarele – povsod prinesejo spremembo.

Živeta integracija zajema vsa življenjska področja

Del temeljne zamisli je tako imenovana „ločitev življenjskih
področij“, ki omogoča doživetje dela na delovnem mestu in
zasebnosti domá. Osredotočenje velja samostojnosti stanovalcev/stanovalk in klientov/klientk.
Izleti, dopusti in praznovanja so stalni dogodki v teku leta,
prav tako tudi intenzivno sodelovanje s številnimi regionalnimi
gospodarstveniki. Delavnice imajo veliko naročil in izdelujejo
tudi po želji. Ustanove so med seboj tesno povezane; tako je
bil npr. leta 2013 organiziran tečaj slovenščine, katerega so se
skupno udeleževale tri delavnice. Tudi na raznih bazarjih so
se ustanove skupno predstavile (na jesenskem sejmu v Celovcu, v veletrgovini City Arkaden, Peca idr.).

Številke & dejstva

4 stanovanjske hiše
2 stanovanjski skupnosti, 1 stanovanje za eno osebo
54 stanovalcev/stanovalk
50 sodelavcev
4 dnevne delavnice
78 klientov/klientk
35 sodelavcev/sodelavk

Služba obiskov & hospicno spremljanje

Mobilni hospicni spremljevalci/spremljevalke gredo skupno z umirajočimi pacienti/pacientkami in njihovimi družinami
skozi ta težki čas in strokovno in rahločutno poskrbijo zanje.
Ne nazadnje osvetlijo temne ure in vedo: če prizadeti ljudje
dobijo vanje zaupanje in spoznajo, da se jim nič več ni treba
junaško držati, lažje popustijo.
Sodelavci/sodelavke, ki delajo izključno prostovoljno, opravijo vselej temeljito šolanje, spremljajo jih ustrezni strokovnjaki, in delujejo v regionalno organiziranih mobilnih skupinah.
Mnogi od njih opravijo to šolanje tudi za dodatno poklicno
kvalifikacijo.
Spremljanje je brezplačno. Šolanje in organizacija sta
financirana s prispevki za tečaje in z darovi. Hospicno
spremljanje dobi denarno podporo od koroške deželne
zveze hospicnih in paliativnih ustanov.

Številke & dejstva

80 aktivnih prostovoljnih sodelavk/sodelavcev za službo obiskov
1.012 za obiske porabljenih ur
1 izobraževalni tečaj
54 aktivnih prostovoljnih hospicnih spremljevalk/spremljevalcev
1.390 delovnih ur
1 izobraževalni tečaj, 1 seminar ob koncu tedna, tema „žalovanje“
6 prireditev nadaljnjega šolanja in izobraževanja sodelavcev/
sodelavk
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S srcem in človečnostjo
dobivati točke

Oskrba na domu

Živeti s Karitas

Pomagajo obuti in sezuti nogavice in pripraviti zajtrk. Pomijejo
in pospravijo. Včasih tudi skupno kuhajo. Spremljajo tudi k
zdravniku ali na dolgo pričakovani obisk k sorodnikom – za
kliente/klientke na domu so pomočniki/pomočnice mobilne
socialne službe pravi angeli.

Spremljanje in strokovno ustrezno negovanje starih in bolnih
ljudi je in ostaja naloga, ki se ji družba ne more odpovedati,
zato je zanjo pristojna tudi Cerkev.

Brez vas ne bi mogli ostati doma

Če je potrebno, skrbi tudi diplomirano zdravstveno in
strezniško osebje za strokovno oskrbo, svetuje oskrbovancem in njihovim sorodnikom in podpira aktivnost in mobilnost
(dihalne, nožne in druge aktivne gibalne vaje), kajti številni
bolniki, nege potrebni in invalidni ljudje bi radi kar se da dolgo
ostali v okolju, ki so ga vajeni.
Družinska pomoč pomaga družinam ob krizah. Družinski
pomočnik ali družinska pomočnica pride neposredno v
družino, jo oskrbuje in podpira, in otroci ostanejo v vajenem
okolju.

Častno dočakati starost

Socialne in demografske spremembe se dogajajo z bliskovito
naglico – v Evropi smo soočeni s čedalje starejšo družbo, ki
potrebuje nove stanovanjske in oskrbovalne oblike. Medicinski napredek povečuje pričakovano življenjsko dobo, prinaša
pa tudi nove izzive – npr. bolezensko demenco. Družinske
strukture se menjajo; vedno manj sorodnikov je na razpolago
za nego. Pričakovanja ostarelih ljudi se spreminjajo – posledica tega je, da naše oskrbovalne ustanove nenehno razvijamo
naprej.

Karitas ima organizirano mobilno socialno službo v okrajih Celovec-mesto, Beljak-mesto, Celovec-dežela in Beljak-dežela.
Pomoč je lahko občasna ali tudi skozi daljše obdobje.

Koroška Karitas se že več kot 50 let posveča negi in oskrbi
ostarelih ljudi in je na Koroškem s svojimi devetimi domovi
pomembno privatno podjetje te vrste. Nenehna prizadevanja Karitas za izboljšanje kvalitetnega menedžmenta so pod
rednim nadzorom tudi zunanjih podjetij. Jeseni 2013 je bila
izvedena obširna zunanja študija, ki je preverila zadovoljstvo
tako sorodnikov kot sodelavk in sodelavcev.

Glede storitev obstajajo dogovori z deželo Koroško.
Delež stroškov, ki ga morajo poravnati oskrbovanci, je
stopničasto urejen po socialnih vidikih.

Številne dejavnosti, izleti, praznovanja in akcije, a tudi dodatno
in nadaljnje izobraževanje sodelavk/sodelavcev so v domovih
na dnevnem redu.

Številke & dejstva
265 oskrbovanih oseb
27.352:49 opravljenih delovnih ur
40 sodelavcev/sodelavk
2.902:29 ur za družinsko pomoč
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Številke & dejstva

9 domov za ostarele in onemogle
791 oskrbovancev/oskrbovank (leta 2013)
374 sodelavcev/sodelavk (stanje decembra 2013)
52 civilnikov

Namesto na delo
rajši v šolo

Katastrofe & krize
Zgledni projekti v tujini

Tudi v letu 2013 je Karitas uspelo v tujini postaviti miljnike v
boju proti lakoti, revščini in naravnim katastrofam. Tekoči projekti so se nadaljevali, tisoči žrtev nepredvidljivih katastrof so
bili deležni nagle in učinkovite pomoči.

„Pomoč za samopomoč“ v Afriki
To načelo je vidno v vseh projektih Karitas. Poseben poudarek
je namenjen predvsem izobraževalnim programom za otroke
in žene, pa tudi kmetijskim projektom.

Novembra je pustošil na Filipinih tajfun Haiyan in zapustil za
seboj pravo razdejanje. Nad 14 milijonov ljudi je bilo neposredno prizadetih. Državljanska vojna v Siriji se je dramatično
zaostrila, okrog sedem milijonov ljudi je moralo zapustiti
svoje domove. Nenavadni nenadni začetek zime na Bližnjem
vzhodu je še dodatno poslabšal položaj ljudi v begunskih
taboriščih. Avstrijska Karitas je pomagala tamkajšnjim travmatiziranim ljudem. Od začetka konflikta je dobilo okrog 50.000
ljudi živila, zimska oblačila in zdravstveno pomoč. Karitas je v
akciji nujne pomoči oskrbela ljudem na Filipinih vodo, živila in
zaščitne ponjave. Istočasno so se začeli ukrepi za obnovo in
rehabilitacijo.

V revnih predmestjih Nairobija v Keniji podpiramo štiri šole.
Začeli smo nogometno akademijo in učno pekarno s šolo
za brezdomske otroke. Začel se je tudi program za matere,
okužene z aidsom. Z zidavo internata v Ugandi/Rushooka so
dobila dekleta iz oddaljenih krajev priložnost, da hodijo v šolo.
V Ugandi/Kaabong je Karitas podprla zdravstveni center. V
Zimbabveju/Mutare je že dolga leta deležno podpore šolanje
mater samohranilk in njihovih otrok. V Južnem Sudanu so se
učili ljudje tehnike v živilski produkciji.

Slepi kot Evrope
Večina vzhodnoevropskih držav je sčasoma postala članica
Evropske zveze. Vendar mora del prebivalstva živeti v veliki
revščini in v človeka nevrednih razmerah. Na najslabšem so
otroci, kajti socialnih prestrežnih mrež ni. Koroška Karitas daje
upanje številnim projektom. Otroški in mladinski center v Albaniji/Tale je bil povečan, novo dnevno zatočišče za EU sirote v
Romuniji/Nitchidorf je bil odprt in „hrana na kolesih“ v Bosni
in Hercegovini/Sarajevo je funkcionirala.

Pomoč v tujini financiramo z darovi, ki so nam zaupani v
ta namen (€ 1.150.769,66). To je 46,6 % skupne vsote vseh
darov, ki jih je prejela Karitas na Koroškem. Zlasti naše
prizadevanje za motiviranje ljudi, da prevzamejo botrstva otrok, ob katastrofah in lakoti, zagotavlja uspešno in
dolgotrajno pomoč.

Številke & dejstva
350 otrok in mladostnikov v Albaniji
300 otrok v Romuniji
1.500 otrok brez doma v Keniji
60 internatskih mest v kraju Rushooka
46 žensk in 30 otrok v Zimbabveju
470 ljudi v kmetijskih projektih v Južnem Sudanu
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Rekreacija. Petje. Gibanje
Ponudbe za rekreacijo na otokih Ischia in Krk in
izobraževalno potovanje „Avstrija – dežela samostanov“ so
bili tudi v letu 2013 zelo priljubljeni. Telovadba za zdravje in
pevski zbor Karitas, ki ima pevske vaje vsak torek v naši
hiši in vabi še nove pevce/pevke, so nadaljnje ponudbe za
udeležence.

Karitas prodajalne

Kvalitetno blago iz druge roke
Karitas prodajalne so že dolga leta samoumevna priložnost
za nakup obleke, antikvitet, knjig, otroških igrač, gospodinjskih potrebščin in še marsičesa po ugodnih cenah. Darovani
stvarni darovi so v dobrem stanju, mnogokrat povsem novi in
zelo poceni na prodaj. Karitas socialna posvetovalnica izstavi
potrebnim bone, z njimi dobijo potem v prodajalni potrebna
oblačila ali druge stvari. Tako je zagotovljeno, da so tudi ljudje
v stiski dobro oskrbljeni.
Prodajalni „Häferl in knjiga“ in „To & ono, za vsakega kaj“
razširjata prodajno ponudbo pod vodstvom samo prostovoljnih
prodajalcev/prodajalk.
Ves izkupiček iz prodajaln je kot socialna pomoč spet
namenjen potrebnim ljudem. Tako je lahko nakup v eni
izmed Karitas prodajaln dvakratno smiseln.
Kreativne ideje za darove
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Paleta „Karitas & ti artiklov“ sega zdaj že od dežnikov in
nakupovalnih torb do T-majic, z njimi je mogoče nositi v
javnost Karitas teme. Nakup je hkrati dar za Karitas. Med
darilnimi artikli je posebno priljubljen Elizabetin zeliščni čaj.
Tudi delavnice, kjer delajo invalidi, rade izdelujejo darove po
naročilu.
Darovati smiselno
Tako enostavno je delati čudeže: Darujte družinam v Sudanu seme za setev in orodje, da si bodo mogle same zagotoviti
eksistenco in jih ne bo vedno pestila lakota. Paket za dojenčka
pomaga mladim družinam in s polno šolsko torbo olajšate
otrokom pot v boljšo prihodnost. Otroci brez doma so potrebni
vaše pomoči, ko iščejo zatočišče. Simbolični darovi se dobijo
že za 15 evrov. Naročilo po spletu je tudi za začetne internetnike zelo enostavno, plačate pa po položnici. Nato dobite
ustrezno informacijo o projektu in osebno vizitko, da jo izročite
obdarovancem.
www.schenkenmitsinn.at

Številke & dejstva
4 tovornjaki s 61.860 kg starih tekstilij
3 pošiljke oblačil, gospodinjskih potrebščin in pisarniškega
materiala v Srbijo, Ukrajino in na Kosovo
249,5 ur za družbo koristnega dela 4-ih oseb kot prisojena
„izravnava kaznivega dejanja“
4.022 prodanih zavitkov Karitas Elizabetinega zeliščnega čaja

Mladi smo in se angažiramo. S teboj vred – smo – youngCaritas!

youngCaritas

pogumno, drzno & angažirano
CCreate Future! Jaz delam! Zdaj pa še ti!
youngCaritas je mladinska sekcija Karitas in ponuja mladim
ljudem priložnost za izkušnje na socialnem področju.
youngCaritas oblikuje z otroki, mladostniki in mladimi odraslimi
našo prihodnost. Prihodnost, ki povezuje veselje, angažma
in solidarnost ter vključuje zapostavljene ljudi. Učiteljem/
učiteljicam in vsem, ki delajo z otroki in mladostniki, pa youngCaritas pomaga pri obravnavanju socialnih tem med poukom.
V letu 2013 je dobila youngCaritas novo internetno podobo.
Na spletnem naslovu http://ktn.youngcaritas.at najdete med
drugim poučni material, ki ga lahko brezplačno naložite v
svoj računalnik.
Povpraševanje po dopolnilnem izobraževanju se je v
šolah zelo povečalo. youngCaritas se prav tako z otroki in mladostniki odkrito in pogumno loteva žgočih tem in
prireja izobraževalne delavnice za često zelo občutljive
družbene teme – kot so med drugim azil/integracija, trgovina
z ljudmi, revščina v Avstriji, preprečevanje zadolževanja in
preprečevanje zasvojenosti.
Ponudba predavanj in delavnic je za šole in mladinske skupine – razen v redkih primerih – brezplačna.
Birmanske skupine in šolski razredi radi obiskujejo razne
ustanove Karitas in/ali pogosto sodelujejo z raznimi domovi v
svoji regiji.

Zelo se množijo tudi socialne akcije. youngCaritas je v letu
2013 spet postavila na noge zanimive velike projekte, npr.
„čudežni tek“ ali „kilogramsko akcijo“, med katero je bilo
zbranih okrog 5 ton trajnih živil in higienskih potrebščin.
Nočem plastične vrečke, Coffee-to-help, veliko pletenje za
podjetje Innocent ali tudi čudežna šolska vrečka so nadaljnji projekti, pri katerih so bile udeležene šole in birmanske
skupine.
Vedno več šol tudi samostojno organizira zbiranje darov za
realizacijo projektov Karitas. Neverjetno velika socialna zavzetost je občutno opazna tudi v raznih karitativnih ustanovah. Od
domov za ostarele do zatočišča za ljudi brez strehe nad glavo,
od delavnic za invalidne osebe pa tja do učnih kavarn Karitas:
povsod je sodelovala tudi mladina.
Karitas actionPool se prav tako veseli številnih mladih članov,
ki ob potrebi tudi zunaj šole priskočijo na pomoč.
In najvažnejšega ne smemo pozabiti: Skupno kaj premakniti je zabavno!
http://ktn.youngcaritas.at

Številke & dejstva
11.412 nagovorjenih mladostnikov
1.068 multiplikatorjev/multiplikatoric
287 delavnic
80 akcij in projektov
6 mladostnikov je bilo spremljanih ob njihovi maturitetni/diplomski nalogi
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Darovati čas in znanje

Več kot čudež

Župnijska mreža ljubezni do bližnjega
Konkretno poprijeti, poslušati skrbi, sotrpeti, spremljati ljudi
na robu družbe, ki nimajo vplivnih lobistov in njihova stiska
ni pripravna za velike časopisne naslove – mreža ljubezni do
bližnjega raste v vseh 336 župnijah na Koroškem, pokonci jo
držijo ljudje, ki se v svojem prostem času angažirajo za druge
ljudi.
Kljub propagiranemu občutku, da postaja svet hladnejši,
brutalnejši in čedalje bolj egoističen, kaže vsakdanja dejavnost
v številnih župnijah, da imajo stotine prostovoljnih sodelavcev/
sodelavk župnijske Karitas (služba bližnjemu) pred očmi srečo
drugih ljudi. Organizirajo službo obiskov, srečanja seniorjev,
dobrodelne prireditve, pogovorne skupine, bolšje trge,
hišne nabirke, v župnijski kavarni priredijo srečanje ob kavi
(Coffee to help) in še marsikaj. Referat za župnijsko karitativno dejavnost jim pri tem pomaga in ponuja konkretno podporo
pri njihovem delu v župniji. Vanjo spadajo tudi informacijske
prireditve v posameznih župnijah s strokovnjaki iz referatov
Karitas. Predvsem gre tu za ponudbe v pomoč sorodnikom
pri negi in oskrbi bolnikov, pri demenci, za žalovanje ob smrti
sorodnikov ali tudi za šolanje prostovoljcev/prostovoljk, ki so
na voljo za govorilne ure Karitas v župniji.
Prostovoljni sodelavci/sodelavke ravnajo socialno pogumno in
s tem posnemajo Jezusov zgled. Ljudje najdejo v delu za izrinjene del življenjskega smisla, kajti ljubezen do bližnjega se ne
da delegirati, ni prenosna. Jedro pustolovščine krščanstva se
da živeti in doživeti v ljubezni do bližnjega.

Številke & dejstva
57 prireditev in predavanj v župnijah
36 sodelavcev/sodelavk Karitas (govorilne ure Karitas) v 21
župnijah
36 tečajev s 534 udeleženci/udeleženkami, ki negujejo sorodnike

18

Karitas &
prostovoljci/prostovoljke
Neustrašeno pomagati

Da Karitas more pomagati ljudem v stiski, potrebuje tudi mnogo prostovoljcev/prostovoljk, ki se srčno in strokovno zavzemajo. In potrebno je trdno prepričanje, da je skupno mogoče
kaj spremeniti in premakniti. Povsod zgrabijo - prostovoljci,
župljani, podjetniki, šolarji/šolarke in nastavljeni sodelavci/
sodelavke Karitas - priložnost, da pomagajo in tako ljudem v
stiski obrnejo življenje na bolje.
Angažiranje lahko velja za daljšo dobo, npr. v dušnem pastirstvu po telefonu, hospicnem spremljanju ali različni učni
pomoči pri tečajih nemščine, v učnih kavarnah ali pri projektih
pomoči v tujini.
Lahko pa pomeni tudi sodelovanje pri posameznih akcijah in projektih. Člani skupine actionPool se lahko - na
vprašanje ali imajo čas in če so pripravljeni pomagati - sami
odločijo. Čedalje pogosteje so iskani darovi praktičnega
znanja: naj bo video rez ali fotografije, poklicno moderiranje
na prireditvi, zdravniški poseg ali prevajanje … - številni ljudje,
od študentov/študentk do upokojencev/upokojenk pomagajo
Karitas s svojim darom praktičnega znanja.
Vedno večjega pomena postaja tudi tako imenovani Corporate Volunteering – podjetja motivirajo pri tem svoje sodelavce/sodelavke za socialni angažma pri različnih socialnih
projektih.

Številke & dejstva

397 prostovoljcev v ustanovah Karitas (redno)
260 članov v „actionPool-u“
4 projekti v okviru „Corporate Volunteering“

Skupno delati čudeže

&ti?

Delaj dobro in govori o tem
Naloga referata za komunikacije je poročati navzven o delovanju Karitas. Naloga Karitas pa je biti slej ko prej govorilo za
tiste ljudi, za katere sicer javnost nima posluha.

Tako je & ti občuten v Karitas, kajti brez tega „ti“ bi Karitas niti
približno ne bila tako močna.

Pomembna področja poleg klasične tiskovne službe in spletnih medijev (domača stran, facebook in twitter) so iskanje
denarnih virov, menedžment prireditev in obširni sektor
kooperacij s podjetji.

Na tem mestu se zahvaljujemo Mohorjevi tiskarni Hermagoras in Banki BKS za dolgoletno prijazno podporo
našega delovnega poročila.

Razne (deloma vseavstrijske) akcije z mediji in/ali podjetji
kot partnerji (Božičkova akcija dnevnika Krone, Iskra toplote,
Korošci v stiski idr.) so že stalnice našega dela. Hkrati nas
veseli, da zavzemajo socialni vidiki v koroškem podjetništvu
vedno uglednejše mesto, da se to področje neprestano širi in
je za obe strani donosno. Sodelovanje je dogovorjeno z vsakim podjetjem posebej.
Razni projekti in kooperacije omogočajo, da ljudje darujejo
tudi drugače kot le s klasično položnico: Ste že kdaj priredili
srečanje ob kavi (Coffee to help)? Ste svoj stari mobilnik
vtaknili v Ö3-čudežno vrečko? Ali pa ste spletli kako kapico
za stekleničke podjetja Innocent?
Z javno učinkovitimi akcijami so ljudje povabljeni, da se
aktivno povežejo, postanejo del kampanje in nosilci njenega
sporočila. Poleti 2013 se je dalo zelo veliko ljudi motivirati,
da so postavili znamenje proti lakoti. Solidarnost z revnimi
koroškimi rojaki je bilo razločno čutiti, ko je youngCaritas novembra oklicala kilogramsko akcijo proti lakoti.
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Caritas-Zentrale 				0463/55560-0
Klagenfurt, Sandwirtgasse 2
Direktion 				
Sozialhilfe & Sozialberatung

0463/55560-13
0463/55560-15, 14, 26, 43

AusländerInnenberatung

0463/55560-14

Talitha „gegen Menschenhandel“

0463/55560-54

Mobile Hospizbegleitung

0463/55560-35

Pflegende Angehörige

0463/55560-50

Kindergartenreferat

0463/55560-19, 20, 41, 44, 49

Auslandshilfe

0463/55560-40

Erholungsreferat

0463/55560-25

Zivildienst

0664/806 488 141

PfarrCaritas & Freiwilligenarbeit

0463/55560-50

youngCaritas

0463/55560-47

Öffentlichkeitsarbeit
Unternehmenskooperationen
Mobile Soziale Dienste
Klagenfurt, Kolpinggasse 6/III

0463/55560-40, 47
0463/55560-55
0463/55560-17, 29, 32

Schule für Sozialbetreuungsberufe (SOB)
Lehranstalt für Ehe und Familienberater
Klagenfurt, Viktringer Ring 36

0463/511404

Studentenhaus Concordia
Klagenfurt, Hubertusstraße 5

0662/930 300

Einrichtungen für Menschen mit Behinderung:
Verwaltung
0463/55560-34
Friesach, Neumarkterstraße 9, Werkstatt Martin 04268/3601
Treibach, Werkstatt Benedikt
Industriepark Süd B 3

04262/27447

Friesach, Werkstatt Veronika
Industriestraße 10

04268/26107

Globasnitz 98, Werkstatt Florian

04230/2456011

Treibach, Lastenstraße 31, Haus Lukas

04262/27298-0

Treibach, Funderstraße 8, Haus Markus

04262/27250-0

Friesach, Haus Felicitas
Neumarkterstraße 11

04268/23606

Friesach, Haus Hildegard
Neumarkterstraße 13
Altenwohn- und Pflegeheime:

04268/50034
0463/55560-46, 21, 34

Klagenfurt, Franziskusheim
Feldkirchnerstraße 51

0463/512477
0463/500338

Caritas-Lebensberatung
Klagenfurt, Hubertusstraße 5
Klagenfurt, Kolpinggasse 6
Villach, Karlgasse 3
St. Veit, Grabenstraße 10
Wolfsberg, Freidlgasse 12
Spittal, Feldstraße 5/2

0463/500667
0463/500667
04242/21352
0664/806 488 388
04352/54423
04762/33929

Klagenfurt, Viktringer Ring 34, Haus Martha

Männerberatung
Klagenfurt, Kolpinggasse 6
Villach, Karlgasse 3

0463/599500
0664/806 488 330

Eberstein, Max Kohlaweg 6, Haus Anna

Caritas Suchtberatung
Klagenfurt, Hubertusstraße 5
Villach, Karlgasse 3
Spittal, Feldstraße 5/2
Wolfsberg, Freidlgasse 12

St. Andrä/Lav. 1, Haus Elisabeth

04358/2506

0664/806 488 888
04242/238559
04762/33929
04352/544232

Feldkirchen, Amthofgasse 1, Haus Theresia

04276/5226

Obervellach, Hauptstraße 27, Haus Michael

04782/29874

Maria Elend 12, Tageszentrum Haus Klemens

04253/31024

Telefonseelsorge
Tagesstätte für Obdachlose
Klagenfurt, Kaufmanngasse 6

142
0463/514079

Projekt C 14 für anreisende BettlerInnen
Klagenfurt, Völkermarkter Straße 294
0664/806 488 127
Fachschule für Sozialberufe I
Klagenfurt, Viktringer Ring 40
St.Andrä/Lav., Wölzing 19

0463/56729
04358/28364

Bad Eisenkappel 211, Gregorhof

04238/8450

Maria Elend 79, Haus Klara

04253/2165

Friesach, Conventgasse 2, St.-Hemma-Haus

04268/2257
04264/30104

Friesach, betreubares Wohnen Haus Franz Josef
Schulhausplatz 1
0463/55560-48
Caritas Shops
Klagenfurt, Kolpinggasse 4
Villach, Rathausgasse 6
Spittal, Litzelhofenstraße 9
Wolfsberg, Allgäu 2

0463/55560-24
04242/218736
04762/33950
0664/806 488 189

Häferl & Buch, Klagenfurt, Kolpinggasse 2
„Dies & Das, für jeden was“, Klagenfurt, Kolpinggasse 6
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