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mag.a Marion Fercher 
trgovska poslovodkinja

Draga podpornica in  
podpornik Caritas,

Vaš prispevek je za nas zelo 
pomemben. Posredujemo ga tja, kjer 
ljudje potrebujejo podporo. Vseeno, 
ali gre za materialne, časovne ali 
denarne prispevke, potrebna je velika 
mera solidarnosti, da lahko skupno 
delamo za boljšo družbo. Pomagamo 
tam, kjer je to najbolj potrebno. Leta 
2018 je 2,8 milijona evrov denarnih in 
materialnih prispevkov prišlo na Caritas. 
V primerjavi z letom prej je to prirastek 
za 8,1 odstotka. Prisrčna hvala za vaše 
zaupanje!   

Draga plačnica cerkvenega 
prispevka, dragi plačnik 
cerkvenega prispevka

Vaš cerkveni prispevek je za nas 
zelo pomemben. Od škofije dobimo 
350.000 evrov in 54.716 evrov namensko 
vezanega cerkvenega prispevka. Vsa 
sredstva uporabimo za vsa delovna 
področja Caritas. Naše naloge na 
področju pomoči v stiski in storitev 
uspevajo le s kadrom, ki je motiviran 
in angažiran. Prisrčna hvala nad 900 

sodelavcem in sodelavkam in številnim 
prostovoljcem Caritas, ki se ne 
ustrašijo nobenega izziva!

Draga davkoplačevalka, 
dragi davkoplačevalec 

Vaš prispevek, ki ga dobimo v obliki 
državnih in deželnih subvencij, AMS 
in GKK, je za nas zelo dragocen. 
Raba sredstev se večkrat natančno 
preveri, in zagotavljamo vam odgovorno 
ravnanje z njimi. Caritas je leta 2018 
za vsa področja vložila 44,6 milijona 
evrov. Stroški za administracijo in 
infrastrukturo znašajo le skromnih 4,5 
odstotka stroškov. Na naslednjih straneh 
vidite, kako vaš prispevek, vaš cerkveni 
prispevek, vaš davek, vaš prispevek za 
stroške učinkuje.

Skupno z vami smo Caritas.  

Vaša hvaležna
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dr. Jože Marketz, 
ravnatelj Caritas 

Drage podpornice in 
dragi podporniki Caritas! 

V vedno večji meri smo priče velikih 
sprememb v naši družbi. Od nekaterih 
si obetamo veliko pozitivnega, druge 
pa nam delajo preglavice. Za nas v 
Caritas to pomeni: Prihodnost je v 
naših rokah. Kajti tudi v spremenjenih 
družbenih okoliščinah želi Caritas 
izpolniti svoje poslanstvo, omogočiti 
pomoč ljudem v stiski in sooblikovati 
solidarno družbo. 

Lani so nekatere predele Koroške 
prizadele močne naravne katastrofe. 
Mnoge prizadete družine smo osebno 
obiskali in jim predali takojšnjo pomoč 
iz našega sklada za elementarne 
nesreče; pri tem smo lahko v hvaležnosti 
ugotavljali, kako pomembno vlogo ima 
aktivna sosedska pomoč. To je nadaljnji 
dokaz, da je in da ostane naše geslo 
„drug z drugim>drug proti drugemu“ 
nenadomestljivo.   

To bo pomembno tudi v prihodnje: 
mislim na pomanjkanje kadrov 
na področju nege, na trajno 
brezposelnost starejših ljudi, potrebne 

integracijske ukrepe za migrante in 
migrantke, naraščanje števila mladih, ki 
zaradi zasvojenosti živijo na cesti, in na 
mnoge manjše in večje stiske, s katerimi 
se ljudje obračajo na nas. 

Upanje mi dajejo mnoge motivirane 
skupine sodelavcev in sodelavk, 
naši dobrotniki in dobrotnice in 
kooperacijski partnerji/partnerice, 
ki nam zaupajo, in ne nazadnje moja 
vera v enega Boga, ki nas v veselju in 
trpljenju ne pusti same, s katerim delimo 
skrb za ljudi v stiski.

Moja posebna zahvala velja vsem, ki so 
tudi leta 2018 podpirali naše delo. Moja 
prošnja pa je v imenu vseh, ki zaupajo 
v našo pomoč, namenjena vam vsem: 
Ostanite nam tudi naprej zvesti!

Vaš hvaležni
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Predgovor
Socialni angažma
Socialno delo
Socialne službe
Finančno poročilo

Vsebina

Posebna zahvala velja 6.664 
dobrotnikom in dobrotnicam, številnim 

podpornikom in podpornicam, 
mnogim aktivnim podjetjem in 

zavzetim sodelavcem in sodelavkam.

Mladina v akciji.
42 projektov in akcij so mladi v 

youngCaritas uresničili. Med projekti sta: 
»Akcija kilogram proti revščini« z 2,4 tone 

hrane, in 27.600 evrov na »Dan SPAR 
Coffee to help«. Prisrčna hvala!

Ideje za vašo  

samostojno akcijo 

prostovoljnih 

prispevkov tudi 

najdete na spletu.

Katastrofalna poplava na Koroškem. 
Konec oktobra so bila na Koroškem 
močna neurja z viharji in poplavami, ki 
so podrla drevesa, poplavila ceste in 
poslopja in pretrgala električne vode. 
Posebno prizadeta sta bila okraja Špital 

in Šmohor. Zahvaljujemo se vam za vašo 
veliko pripravljenost pomagati!
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Naše podrobno delovno poročilo  
si lahko preberete na 
www.unser-wirken.caritas-kaernten.at 
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Bodite vedno na tekočem

@ https://www.caritas-kaernten.at/newsletter

www.facebook.com/caritaskaernten

@caritasoesterreich

https://www.youtube.com/user/CaritasAustria

... berite nas, spremljajte nas in se vedno najbolje infor-
mirajte na:

Prisrčna hvala za vašo podporo!
Smiselna darila. Kaj je 

posebnega pri akciji smiselno 
podarjati? Gre za darila, 
s katerimi ne pripravimo 
veselja samo svojim dragim, 
ampak istočasno podarjajo 

tudi upanje in so v pomoč 
ljudem v stiski. 

Živeti socialno odgovornost.  
Naj gre za sodelovanje, darove, 

sponzoriranje ali množično prostovoljstvo 
(Corporate Volunteerings) – zahvaljujemo se 

vsem podjetjem in ustanovam, ki podpirajo 
naše delo in s tem pomagajo ljudem v 

različnih življenjskih situacijah. 
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Kot dobrodelna organizacija katoliške Cerkve podpiramo 
ne glede na versko, socialno ali narodno pripadnost, 
ljudi v težkih življenjskih situacijah, po nesrečah ali 
katastrofah. 
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Pomoč 

Revščina
© Daniel Gollner
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Socialno svetovanje in socialna pomoč
Uradi za socialno svetovanje informirajo, svetujejo 
in pomagajo v socialni in denarni stiski.  

Pomagati v deželi

865 krat smo pomagali z začasno 
denarno pomočjo za stanovanje v 

višini 
201.662,48 evrov

Dnevni center za brezdomce
V našem dnevnem centru pomagamo brezdomcem 
pri njihovem iskanju stanovanja, pri urejanju financ 
in skupno z njimi iščemo rešitve. Začasno jim 
ponudimo tudi naslov, dokler jim ne gre bolje.

13.290 toplih obrokov  
in malic 

Azil, integracija in migracija
Pomagamo ljudem, ki so morali bežati, da se 
znajdejo v novih okoliščinah in jim za čas njihovega 
bivanja pri nas stojimo ob strani.

99% uspešnost v
5 učnih kavarnah, 200 otrok

7.051 ljudi, od tega

2.842 otrok
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61 obiskovalcev in obiskovalk dnevno
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 Socialni angažma 2018

21.493 svetovanj in  
psihoterapij

5.265 ljudem

14.756 klicev

212 svetovanj po spletu

Dušnopastirska služba na telefonu
24 ur na dan in brezplačno smo na razpolago za 
ljudi v težkih življenjskih položajih, na telefonu in na 
spletu.

Izobraževanje staršev
Gre za več razumevanja pri 
komunikaciji med otroki in starši.

45 predavanj in srečanj za starše

320 udeležencev in udeleženk

Št. Vid ob Glini

Celovec

Wolfsberg

Beljak

Špital ob Dravi

Ponudbe za svetovanje
Rešujemo spore, pomagamo obvladovati težave, poiščemo 
poti iz dozdevno nemogočih situacij. Pri tem pomagajo 
naši sodelavci in sodelavke družinskega ter življenjskega 
svetovanja, svetovanja moškim in zasvojenim ter psihoterapije.
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Delo s smislom
magdas LOKAL
Naš svetovljanski lokal je dober primer 
za to, da se gospodarska uspešnost in 
socialno delo ne izključujeta. Z našim 
Social Businessom ustvarjamo smiselna 
delovna mesta za ljudi, ki sicer ne bi, ali pa 
zelo težko našli delo.

16 sodelavcev in 
sodelavk 

7 vajencev

29 praktikantov

iz 13 držav

4.118 ingver sokov

2.808 mezze-krožnikov

Fleisch/Fisch

Vegetarisch

Menu 1 je v prednosti 
pred menijem 2

Menu 1: vegetarijansko

Menu 2: meso/riba

Čezmejni projekt na temo „Socialna 
integracija ljudi, ki so oddaljeni od 
trga dela in v nevarnosti izključitve, na 
osnovi prostovoljnega dela in novih oblik 
zaposlovanja“.

5 Caritas organizacij v 
Sloveniji, na Štajerskem

in na Koroškem.
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Vam najljubše:
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Socialni angažma 2018

carlas, carla+ und „Häferl & Buch“
Kupovati ekološko osveščeno in 
socialno usmerjeno lahko tako postane 
zelo koristno. Vaš materialni dar in 
vaš nakup omogočata ljudem, ki so v 
nevarnosti, da obubožajo, brezplačen 
nakup v naši obnovljeni trgovini carlas.

SPAR Perspektive Handel
V našem socialno-ekonomskem podjetju dobijo 
dolgotrajno brezposelni in starejši iskalci dela 
začasno zaposlitev in strokovna šolanja v 
maloprodaji.

9 sodelavcev in sodelavk, od tega 

4 iz zaposlitvene akcije 50+, 

Bücher, Geschirr und

Textiles und Schuhe

Materialni darovi

tekstil in čevlji

knjige, posode 
in gospodinjske 
potrebščine

Projekt „Perspektive Handel“ podpirajo Evropski 
socialni sklad, AMS Koroška in dežela Koroška. 

85,8% žensk, 
dolgotrajno 

brezposelni  77,2% 

uspešnost na 

trgu dela  46,3% 
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Dobropisi v vrednosti 
228.130 evrov

4 civilniki

30 prostovoljcev

*
* AMS Koroška, podatki januar 2018 do april 2019
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Pomoč v tujini

Uganda
Podpiramo zdravstveni center, begunce iz 
južnega Sudana, vrtnarske in izobraževalne 
projekte in tudi sirotišnico.

Bosna
Za ljudi v hudi stiski je juha velikokrat 
edina priložnost, dobiti nekaj toplega za 
jesti.

Kenija
Po suši 2017 so naša težišča izobraževalni projekti za 
otroke, razdelitev živali in redna delitev hrane.

250 ljudi

231otrok v Kampali
1.400 kmetov je dobilo orodje,  

tečaje in semena

388 otrok je v Korogochu lahko obisko-
valo šolo. 690 otrok je v Ol´Kalou  

redno dobivalo hrano.
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Socialni angažma 2018

Jordanija
Šolski projekt omogoča 
otrokom beguncev obisk šole 
in psihološko oskrbo.

Kosovo
Podpiramo otroke s posebnimi potrebami in brezposelne 
mladince/mladinke iz marginalnih skupin.

280 begunskih otrok lahko razvija 
normalno prihodnost.

55 brezposelnih 
mladih ima od tega  
korist

Po 5 ovc za 120 družin
za nov začetek
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Smo dobrodelna človekoljubna organizacija socialnih 
storitev in delujemo na socialnem, zdravstvenem, 

vzgojnem, izobraževalnem in zaposlitvenem področju.
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Oskrba in nega
Mobilna oskrba in nega
Naša oskrba doma ponuja pomoč v vsakdanu za 
stare in bolne ljudi. Naši sodelavci in sodelavke 
– pomočniki v domovih in v negi, diplomirani 
zdravstveni ter bolniški strežniki in strežnice – 
obiskujejo paciente in pacientke doma.

Okraja Beljak mesto 
in Beljak dežela

Okraja Celovec mesto 
in Celovec dežela

Obiski doma in mobilno spremstvo 
umirajočih
Prostovoljni sodelavci in sodelavke spremljajo težko 
bolne, umirajoče in osamljene ljudi. Podarjajo jim čas 
in pozornost. 

129 spremljevalcev in 
spremljevalk umirajočih

5.590 ur

16 krat smo spremljali 
žalujoče

26 posvetovanj z dementnimi

278 ljudi smo

2.436 ur oskrbovali.

Sorodnikom oskrbovancev
svetujemo in stojimo ob strani.

©
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Stalna oskrba in nega
V naših devetih domovih za ostarele in nego oskrbujemo 
starejše in bolne ljudi profesionalno in s človeško toplino. 

Obervellach Breže

Eberstein
Št. Andraž v 
Labotski doliniTrg

Celovec

Železna KaplaPodgorje

849 ljudi  

602 oskrbovanih mest
422 poklicnih  
sodelavcev in sodelavk

Männer

FrauenPovprečna starost 
naših stanovalcev in  
stanovalk 81,15 let

ženske

moški

201.213 kosil 
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Socialno delo 2018

36 krat smo negovali 
za kratek čas

25 krat smo prehodno 
negovali
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Ljudje s posebnimi 
potrebami

Breže

Globasnica

Althofen

115 sodelavcev in sodelavk spremlja 
naše kliente in klientke celostno in  
ljubeznivo
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Vse to vključuje
Ljudi s posebnimi potrebami sprejmemo v njihovi edinstvenosti. 
To je za nas samoumevno. Sodelovanje in povezanost z 
družbenim življenjem sta za nas posebej pomembna. 

181.665,52  

ur na leto oskrbujemo ljudi
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Bivanje in prosti čas
Oskrbujemo ljudi z različnimi kognitivnimi, 
psihosocialnimi ali drugimi posebnimi potrebami. 
Želimo ustrezno zadovoljiti njihove potrebe in 
možnosti.

V 4 stanovanjskih hišah,

2 posameznih stanovanjih,  

1 stanovanjski skupnosti za dve osebi in

1 stanovanjski skupnosti za tri osebe;
naši sodelavci in sodelavke oskrbujejo

57 stanovalcev in stanovalk. 

Zaposlovanje
Ne glede na potrebo po oskrbovanju in pomoči, 
ponudimo našim klientom in klientkam smiselno 
zaposlitev in strukturiran dan. 

94 klientov in klientk 

zaposlujemo v 4 delavnicah

Socialno delo 2018
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Izobraževanje

537 sodelavcev in sodelavk 

4.408 otrok v   
203 celodnevnih in poldnevnih 

skupinah

Oskrbujemo

11 dnevnih centrov  
za otroke, 

67 otroških vrtcev in

8 zavetišč.

Izobraževanje za otroško 
in bolniško oskrbo
Trajnostna izobrazba in vzgoja 
otrok sta nam zelo pri srcu. 
Otrokom želimo ponuditi 
najboljše možnosti in jih 
sprejeti v njihovi enkratnosti. To 
je v središču naše pozornosti.

Kindertagesstätte

Hort

Kindergarten

3.195  
zaposlenih mater

otroški vrtec

zavetišče

dnevni center za otroke

alleinerzieh. Vater

alleinerz. Mutter

479 samohranilk in 
samohranilcev

matere

očetje
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136 učiteljev in učiteljic 
1.153 šolarjev/šolark 

in študentov/študentk

Šola za socialno-oskrbovalne poklice (SOB)
s strokovnim izobraževanjem za poklic za nego in 
oskrbo starih ljudi ali za oskrbo in spremstvo ljudi s 
posebnimi potrebami, v obliki pouka čez dan ali ob 
poklicu. 

Višja šola za gospodarske 
poklice (HLW)
s težiščem za socialni menedžment in 
s triletno strokovno šolo.

Šola za socialno-oskrbovalne 
poklice v Št. Andražu
Strokovna šola za socialne poklice in 
dvoletna šola za socialno-oskrbovalne 
poklice za strokovno spremljanje 
starejših in ljudi s posebnimi potrebami 
s poukom čez dan. 

Učni zavod za zakonsko in 
družinsko svetovanje
za psihoterapevtsko usmerjeno 
kvalificirano svetovanje. 

Lehranstalt

St. Andrä

HLW

SOB

Šolarji in šolarke ter 
študenti in študentke 
na naši šoli.

Socialno delo 2018

312.007 km
do dislociranih razredov
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Socialna  
dejavnost

Iz 133 zainteresiranih ljudi
je postalo  118 novih prostovoljcev in prostovoljk.

25 izobraževalnih prireditev  

Prostovoljstvo
Ljudem, ki se želijo socialno angažirati, nudimo zanimive 
naloge, pri katerih se lahko zavzamejo za druge. Ti ljudje – 
naši prostovoljci in prostovoljke – so nepogrešljiv del naše 
dejavnosti! 

Civilna služba &
prostovoljno socialno leto (FSJ)
Od doma za oskrbo bolnikov, do 
oskrbe brezdomcev – nudimo zanimive 
priložnosti za mlade ljudi, ki se želijo 
socialno angažirati.

FSJ

Zivildiener

Razdelitev
Civilna služba & 
FSJ

78 civilna služba

9 FSJ

C
orporate Vol

Pfarr-Freiw
illige

Freiw
illigemännlich

weiblich

Prostovoljstvo 
Caritas na 
Koroškem

ženske

moški
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Socialne službe 2018

203 delavnic v

546 učnih enotah na  
8 različnih tematskih  
delavnicah 

336 župnij  
37„obratnih adventnih koledarjev“ 

1.980 vrečk Caritas čaja  

Župnijska Caritas
Poseben delež delovanja Caritas prispevajo 
tudi koroške župnije, v katerih je živa in 
občutna ljubezen do bližnjega. 

youngCaritas
Stavimo tudi na mlado generacijo in ji z akcijami in 
delavnicami ponudimo platformo za njihov angažma. 

LehrerInnen

Jugendliche

V delavnicah in akcijah 
youngCaritas

6.230 mladih

442 učiteljev in učiteljic

C
orporate Vol

Pfarr-Freiw
illige

Freiw
illige

Prostovoljstvo na Koroškem

619 ljudi v naših ustanovah

148 prostovoljnih v župnijah

108 prostovoljnih iz podjetij v okviru 
Corporate Volunteeringa

236 kartonskih škatel oblek in higienskih 
pripomočkov za ljudi v stiski.
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Za ljudi v stiski pomeni majhen prispevek veliko 
spremembo.

Mi

Jaz
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Stroški
Stroški v € od tega darovi

Ljudje v stiski
socialno svetovanje – pomoč posameznikom, 
psihosocialna služba, konzultacija zasvojenih, 
telefonska dušnopastirska služba, dnevno zavetišče za 
brezdomce

2.449.087 1.386.091

Azil, migracija, integracija
svetovanje, podpora ter psihosocialno spremstvo 
beguncev in tujcev v Avstriji, bivališča za begunce, 
integracijsko spremstvo

415.972 105.002

Delo za družine
svetovanje pri družinskih in življenjskih težavah

632.061 37.137

Otroci in mladinci
cerkvene varstvene ustanove za otroke, učne kavarne, 
stanovanjski domovi za študente/-ke

6.553.964 44.808

Zaposlitveni projekti in podjetja, ki 
pomagajo
Caritas trgovine, magdas LOKAL, Perspektive Handel

1.840.280 250.000

Oskrba, nega, spremstvo umirajočih
domovi za ostarele in bolnike, mobilna služba: pomoč in 
nega na domu, skupine mobilnega spremstva 
umirajočih, spremljanje sorodnikov pri negi in v žalosti

24.747.857 303.813

Ljudje s posebnimi potrebami
dnevna zavetišča, delavnice za prizadete, domovi za 
skupinsko ali zasebno bivanje

5.858.470 12.678

Župnijska Caritas, youngCaritas, 
prostovoljno delo
podpora pri službi bližnjemu v farah, izobraževanje, 
podpora pri prostovoljnem angažmaju

250.348 7.080

Mednarodni programi
Sodelovanje in pomoč deželam Uganda, Kenija, 
Jordanija; pomoč pri katastrofah v Siriji, vzhodni Afriki in 
v Ukrajini

953.555 629.754

Šole & tečaji
Višja šola za gospodarske poklice – oddelek socialni 
angažma, strokovne šole za socialne poklice, šole za 
nego in oskrbo, Učni zavod za zakonsko in družinsko 
svetovanje

894.474 0

Vsota storitvenih področij/raba sredstev 44.596.068 2.776.363

Finančno poročilo 2018
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Od kod sredstva

Evro in %

I Prispevki in cerkveni prispevki 2.776.363 6,2

   a) prispevki 428.662

   b) namensko vezani prispevki in sponzorstvo 1.596.134  

   c) dediščina 277.558  

   d) materialni prispevki 474.009  

II Plačila za storitve 36.942.040 82,8

   a) iz javnih sredstev *) 30.799.257  

   b) iz privatnih prispevkov za stroške in razno 6.142.783

III Subvencije in prispevki javne roke ter Cerkve**) 1.293.892 2,9

IV Drugi dohodki 1.705.272 3,8

dobiček iz kapitala 300.319  

V Raba preostalih sredstev iz prejšnjih let in 
neporabljenih prispevkov

334.305 0,7  

VI Štorniranje rezerv 1.544.197 3,5

Vsota vseh izkupičkov 44.596.068 100

Raba sredstev

Evro in %

I Stroški za po statutih določene namene 41.780.366 93,7

II Za priskrbo prispevkov in servis podpornikov 304.682 0,7

III Za administracijo in infrastrukturo 1.998.598 4,5

IV Drugi stroški 0

V Preventivni ukrepi za projekte 2018 512.422 1,1

VI Dotacija iz rezervnega sklada 0

Vsota vseh izkupičkov 44.596.068 100

*) tu so vključena zasebna plačila, v kolikor se ta obračuna preko socialne pomoči.
**)iz cerkvenega prispevka 350.000 €; iz namensko vezanega cerkvenega prispevka 54.700€.
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Gesamtkosten aus 
Spenden finanziert

Menschen in Not

Beschäftigunsprojekte & Hilfsbetrieb Internationale Programme

Familienorientierte ArbeitAsyl, Integration und MigrationLjudje v stiski Delo za družine
Azil, migracija,  

integracija

Zaposlitveni projekti in 
podjetja, ki pomagajo

Mednarodni projekti

Za kaj potrebujemo vaš prispevek

Gospodarska kontrola

Letni zaključni račun 2018 je preverila 
Alpen-Adria Wirtschaftsprüfung in 
Steuerberatung GmbH kot gospodarski 
revizor. Zaključni račun je potrjen in 
označen z neomejenim potrditvenim 
zaznamkom. 

Prispevki, ki se lahko odložijo

Upoštevanje zakonskih predpisov za 
priznavanje davčnega odpisa prispevkov je 
preverila Alpen-Adria Wirtschaftsprüfung in 
Steuerberatung GmbH. Potrjeno je bilo, da 
Caritas izpolnjuje vse pogoje za odpis 
prispevkov v zvezi z uporabo sredstev in 
deleža za administracijo.

Vse je na  
preizkušnji

Skupni stroški področij

 financirani s prispevki
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spoštljivo

pogumno

velikodušno

ljubeče

navdušujoče

srčno
izzivalno

razumevajoče

samozavestno

kompetentno
dejavno

pristno

brez predsodkov 

veselo

skrbno
pozorno

zanesljivo
verno zaupljivo

Impresum

Uredništvo, medijska lastnica, izdajateljica, založnica:  
Caritas na Koroškem, Sandwirtgasse 2, 9010 Klagenfurt/
Celovec, tel. 0463/555 60 - 914, kommunikation@caritas-
kaernten.at. 

Pravice do fotografij so – če ni drugače navedeno – pri 
Caritas.

Tisk: Würcher Media, Internationale Werbeagentur GmbH
Viktringer Platz 5, 9073 Klagenfurt/Celovec


