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mag. Ernst Sandriesser
ravnatelj Caritas

Poln hvaležnosti za veliko podporo, ki jo 
je koroška Caritas prejela v letu korone 
2020, se oziram nazaj v prvo leto moje 
službe.

Naš cilj je bil, pomagati vsakemu, ki 
potrebuje pomoč in dati vsakemu, ki se 
obrača na nas, perspektivo in upanje v 
ljubezni.

Zahvaljujoč neutrudni zavzetosti naših 
redno zaposlenih in prostovoljnih sode-
lavcev in sodelavk smo kljub pandemiji 
uspeli še naprej skrbeti za ljudi, prizade-
te zaradi revščine. Digitalno komunikaci-
jo smo z našimi ustanovami še močneje 
razširili in s tem okrepili tudi svetovalno 
mrežo v telefonskem in neposrednem 
svetovanju. Sodelovanje s partnerji in 
partnericami na področju tuje pomoči 
smo lahko brez potovanj ohranili in celo 
razširili.

Kljub koroni smo svojo socialno ponud-
bo razširili z zasilnim prenočiščem v 
Celovcu, nadalje razvili oskrbo za ljudi, 
ki potrebujejo nego, konec leta pa smo 
dobili še deseti dom za starejše Dom 
Marija/Haus Maria v Pliberku/Bleiburg. 
Domovi in delavnice za invalide so se 
nadčloveško trudili in omogočili dobro 
oskrbo kljub omejitvam in karanteni.

Posebna zahvala gre zaposlenim v 
vrtcih in dnevnih centrih za otroke za 
upoštevanje ukrepov in za vztrajanje. Za 

družine in občine smo naredili nepre-
cenljivo delo. Tudi na naših šolah je bilo 
z angažmajem učiteljev omogočeno, da 
so učenci lahko zaključili svoje izo-
braževanje.

Bilo je leto, v katerem je bilo treba skoraj 
vse na novo načrtovati. Čeprav je veliko 
ljudi trpelo zaradi pandemije, smo čutili 
veliko pripravljenost darovati in poma-
gati. Zahvaljujem se vsem dobrotnicam 
in dobrotnikom ter podpornicam in pod-
pornikom, ki nam dejansko omogočajo 
našo obsežno pomoč.

Leto 2020 je pokazalo, da lahko kot 
družba prestanemo velike preizkušnje 
le, če držimo skupaj. Z zaupanjem v 
Božjo pomoč in moč srca gremo samo-
zavestno v to 100. leto Koroške zveze 
Caritas.

Vaš hvaležni

Drage dobrotnice                     
in dragi dobrotniki Caritas!
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Viški
2020

Infineon Avstrija in Caritas sodelujeta: Infineon 
izobraževalni sklad kot pomoč za otroke in mlade
Infineon Technologies Austria AG je februarja 2020 pri nas kot 
kooperacijska partnerica ustanovila Sklad za izobraževanje 
Infineon. Poudarek je na spodbujanju šolskega izobraževanja 
za prikrajšane koroške otroke in mlade, ki živijo v revščini. 
Štirje naši projekti so bili leta 2020 podprti s 50.000 evri. 
Poudarek je bil na razširitvi učnih kavarn. Kot prvi ukrep je 
izobraževalni sklad Infineon odprl dodatno skupino za 30 
otrok v učni kavarni v Beljaku na Brauhausgasse. Otroci 
med šestim in petnajstim letom so pri domačih nalogah 
podprti brezplačno in se lahko učijo za prihajajoče preizkuse 
in šolske naloge. 25 prostovoljnih učnih asistentov fantom 
in dekletom daje zaupanje v lastne sposobnosti in s tem 
užitek pri učenju. Socialne veščine se pridobijo v spoštljivi 
medsebojni interakciji in podpira se osebnostni razvoj.

Poseben čas – 
poseben donatorski ček podjetja Kelag
Leta 2020 je Kelag našo nujno koronsko pomoč podprla s 
50.000 evri. To je zagotovilo hitro in učinkovito pomoč ljudem, 
ki jih je kriza še posebej prizadela, pravijo člani upravnega 
odbora dipl.-inž. Manfred Freitag in dipl.-trgovec Danny 
Güthlein. Naš direktor mag. Ernst Sandriesser se je toplo 
zahvalil za donacijo, ki je bila uporabljena tam, kjer je bila 
najnujnejša.

Zasebna fundacija Kärntner Sparkasse je podprla pomoč 
v korona stiski
Zasebna fundacija Kärntner Sparkasse je podprla leta 
2020 10.000 evrov za našo nujno koronsko pomoč. To je 
zagotovilo hitro in učinkovito pomoč ljudem, ki jih je kriza še 
posebej prizadela. Donacija je bila v prvi vrsti namenjena 
mladim staršem in samohranilkam, da ne bodo obupali v 
tem zahtevnem času in da bodo njihovi otroci dobili košček 
prihodnosti.

Nova učna kavarna v Št. Vidu in Celovcu
Jeseni 2020 so nam Rotary Club St.Veit an der Glan, 
HIRSCH Servo AG, TILLY Holzindustrie in občina St. 
Veit an der Glan omogočili, da smo lahko odprli učno 
kavarno v Št. Vidu ob Glini, Crowe SOT - priznano 
revizijsko in davčno svetovalno podjetje s sedežem v 
Celovcu in na Dunaju - pa je odprlo učno kavarno Yellow 
v Celovcu / Welzenegg. Tu dobijo prikrajšani otroci in 
mladi, ki živijo v revščini med šestim in petnajstim letom 
starosti brezplačno popoldansko in študijsko oskrbo.

Čokolada omogoča šolanje –  
kooperacija s podjetjem Zotter
Leta 2020 je štajerski proizvajalec čokolade Zotter podprl 
naš izobraževalni projekt v Karamoji, eni najrevnejših regij 
v Ugandi. Za vsak prodani proizvod »Čokolada omogoča 
šolanje« je 50 centov namenjenih za projekt pomoči. S tem 
bodo financirali šolsko prehrano za 600 osnovnošolcev, 
širitev kuhinje in plače učiteljev.

Preživimo letošnje poletje v „Teil-Land!
To je bilo povabilo s koroške Caritas julija 2020. Cilj: 500 
družinam, ki so imele težave pred ali med korono in ki jih 
pestijo velike skrbi, podariti lepe poletne trenutke. V dveh 
tednih je prispelo več kot 446 bonov v vrednosti 16.615 
evrov. In otroške oči so lahko poleg tega v poletni šoli učnih 
kavarn Caritas 100-krat zasijale, ko so prejeli sladoled, ki ga 
je sponzoriral SPAR.

Prav lepa HVALA vsem 8.458 dobrotnicam/
dobrotnikom, številnim podpornicam/

podpornikom  in podjetjem ter kooperacijskim 
partnericam in partnerjem!

http://www.unser-wirken.caritas-kaernten.at
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Korona je zaostrila  
stisko ljudi
Delo našega oddelka »Ljudje v stiski« 
doseže tiste, ki so v krizah, zaidejo v 
revščino, jih prizadene bolezen ali pa 
preprosto ne vedo, kako naprej. Naša 
vrata so odprta za vas: v „Eggerheimu“, 
v prenočišču za nujne primere, za 
socialno svetovanje in dobro počutje 
ali v centru za razdeljevanje hrane 
„LEA“. Kvalificirani brezplačni nasveti in 
dolgoročna podpora ljudem nudijo trajno 
podporo pri vrnitvi njihovega življenja 
na pravo pot. Beguncem in ljudem z 
migracijskim ozadjem pomagamo tudi z 
osnovnimi storitvami, osvajanjem jezika 
in nasveti.

Korona je povečala stisko ljudi. Zaradi 
pandemije je veliko več takih, ki iščejo 
pomoč, predvsem pa smo opazili velik 
porast tistih, ki nikoli niso mislili, da 
bodo potrebovali pomoč od Caritas. 
Svetovanje je bilo mogoče kadar koli 
tudi po telefonu. Iz učnih kavarn so 
nastale „kavarne na daljavo“. Lj
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Številke & dejstva

6.471 ljudi
od tega je 3.047 ljudi, ki nikoli niso prosili za pomoč, lahko 
prejelo finančno podporo in nasvete prek socialnega 
svetovanja in pomoči.

201.644,43 evrov
je bilo izplačanih ljudem v obliki nepovratnih sredstev 
samo na področju „stanovanja“ za varščino, najemnino, 
elektriko, ogrevanje, obratovalne stroške ali zamenjavo 
naprav, ki potrebujejo veliko električne energije.

47.319,00 evrov
je bilo izdanih v obliki kuponov za hrano.

9.574 svetovanj
za brezdomce in ljudi brez stanovanja smo našteli v 
našem dnevnem centru „Eggerheim“.

136 ljudi
uporablja prostovoljno pomoč našega dnevnega centra za 
brezdomce „Eggerheim“.

572 hišnih obiskov in opravkov na uradih
so izpeljali zaposleni v „Eggerheimu“.

200 šolarjem in šolarkam
smo nudili pomoč v naših osmih učnih kavarnah po 
Koroškem.

http://www.unser-wirken.caritas-kaernten.at
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Psihične obremenitve so se 
močno povečale
Naše telefonsko svetovanje je na 
voljo 24 ur brezplačno na telefonski 
številki 142 in po spletu za ljudi v težkih 
situacijah.

Razjasnitev konfliktov, obvladovanje 
stresa in iskanje izhodov iz na videz 
mrtvih situacij – tu pomagajo naši 
zaposleni v družinskem in življenjskem 
svetovanju, svetovanju moškim, 
svetovanju odvisnikom in psihoterapiji.

Naše izobraževanje za starše je na voljo 
za vprašanja vzgoje.

Psihični stres se je zaradi korone močno 
povečal. Odzvali smo se - na primer s 
kriznim telefonom v prvem lockdownu, 
dokler znova ni bil mogoč osebni nasvet 
na kraju samem, pa tudi z digitalnimi 
srečanji za starše in za moške v majhnih 
skupinah. Lj
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Številke & dejstva

14.843 klicev
ljudi v težkih življenjskih situacijah je bilo deležnih našega 
telefonskega svetovanja.

220 e-poštnih sporočil in 279 spletnih pogovorov
je prispelo v telefonsko svetovanje.

21.054 svetovanj in psihoterapij
je ljudem v krizah v naših svetovalnih centrih za življenjsko 
in družinsko svetovanje, svetovanje za moške, svetovanje 
odvisnikom in psihoterapijo pokazalo izhod iz na videz 
brezizhodnih situacij.

5.292 ljudi
je našlo pomoč v naših svetovalnih centrih

43 delavnic
smo izvedeli za preprečevanje zasvojenosti in nasilja.

54 predavanj, srečanj za starše in telefonskih klicev za starše
je bilo na voljo za 302 udeležencev in udeleženk.

„Hvala za zaupanje vame, 
za ustrežljivost, samozavest, 

vztrajnost in empatijo“,
– stranka iz svetovanja proti odvisnosti.
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Številke & dejstva
2 učenca
sta lahko v magdas LOKAL kljub
korona letu 2020 zaključila izobraževanje.

2.705 ljudi
je prejelo kupone za oblačila za naše carlas.

41 ljudi
je dobilo delovno mesto v našem Spar 
Perspektive Handel Supermarkt.

5 začasnih delovnih mest
je bilo v projektu zaposlovanja stoff.werk. 
Celovec.

20 ljudi
lahko v prihodnosti sodeluje v nižji stopnji 
s prostovoljnim projektom „lend.raum“ 
zasnovanim kot del projekta INVOLVED

9.000 mask
so sešili zaposleni v stoff.werk.klagenfurt in 
2100 mask pa prostovoljci in prostovoljke.

5.000 bombažnih vrečk
so naredili zaposleni v stoff.werk.Celovec za 
SPAR Koroška in Vzhodna Tirolska.

Ukrepati socialno in 
gospodarno
Dokazujemo, da ni nujno, da je 
gospodarsko in socialno delovanje 
v protislovju. Prek našega 
supermarketa SPAR “Perspektive 
Handel” so dolgotrajno brezposelni 
in starejši brezposelni deležni 
začasne zaposlitve in strokovnega 
usposabljanja.

Naš magdas LOKAL ustvarja 
pomembna delovna mesta za ljudi, 
ki imajo malo ali nič možnosti za 
zaposlitev. Zaradi korona pandemije 
je bil za naše vajence uveden 
digitalni program učenja in za goste 
odprt Take-away.

Naše karitasove prodajalne „carlas“, 
carla+ in „Häferl und Buch“ - 
zahvaljujoč stvarnim podporam in   
nakupom strank omogočajo ljudem 
v revščini brezplačne nakupe - smo 
morali, kot ostale trgovine, večkrat 
zapreti.

Ni sence brez svetlobe: naš stoff.
werk.klagenfurt, ki je bil na vrhu 
s proizvodnjo mask, je med krizo 
ustvaril začasna delovna mesta.

Naš čezmejni projekt INVOLVED, 
katerega namen je spodbujati 
socialno integracijo ljudi, ki so najbolj 
oddaljeni od trga dela, in ljudi, ki jim 
grozi izključenost, je začel delovati in 
spodbujali so se novi projekti.
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Zaposlitev &
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Čuteče spremljanje in nega
Naše negovalno osebje profesionalno in s 
srcem skrbi za stare in bolne ljudi, mobilne in 
stacionarne. Pandemija je s strogimi ukrepi od 
vseh zahtevala veliko.

Naši zaposleni so bili zaskrbljeni zaradi vnosa 
virusa v naše domove in so se počutili krive, 
ker kljub vsem svojim prizadevanjem niso 
mogli preprečiti smrti v domovih za starejše.

Naš credo - „Širokosrčni k ljudem“ - je med 
krizo dobil še več vsebine. Prebivalkam in  
prebivalcem ter strankam smo zagotavljali čim 
več normalnosti in občutek velike družine.

Številke & dejstva
365 ljudi
so naši uslužbenci in uslužbenke z ljubeznijo 
spremljali 35.051 ur.

878 stanovalcev in stanovalk
smo celovito oskrbovali v naših negovalnih 
domovih.

430 redno zaposlenih
je v domovih za starejše skrbelo za naše 
stanovalce in stanovalke.

39 civilnikov, 6 mladih žensk in  
85 prostovoljcev in prostovoljk
je spremljalo naše stanovalce in stanovalke v 
domovih za starejše skozi njihov vsakdan.

218.621 kosil
smo kuhali v naših domovih za starejše.

9 različnih notranjih predpisov za 
obiskovalce in obiskovalke
je bilo izvedenih čez leto zaradi pandemije 
Covid 19

120 zaposlenih,
221 stanovalcev
je bilo okuženih s Covid-19 v naših domovih 
za starejše, zaradi tega je bilo tudi 234 
zaposlenih v karanteni.

3.480 ur
je osamljenim, bolnim in umirajočim namenilo 
135 prostovoljcev.

Z 22 svetovanji za žalovanje in 113 
svetovanji za demenco
so naši zaposleni lahko ublažili skrbi in 
strahove ter ljudem podarili varnost

Oskrba & nega

Oskrba & nega

http://www.unser-wirken.caritas-kaernten.at
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Samostojno živeti 
tudi v krizi
Ljudi z različnimi ovirami podpiramo v naših 
hišah in skupnih stanovanjih celostno in 
ljubeče ter jih privajamo na samostojno življen-
je. Naši pomočniki in pomočnice so lepo pove-
zani z lokalnimi skupnostmi v Brežah, Althofnu, 
Dobrli vasi in Globasnici.

V naših delavnicah ponujamo smiselno zapos-
litev in pester vsakdan - ne glede na potrebo 
pomoči.

Korona pandemija je pokazala, da ljudje s 
posebnimi potrebami in njihovi pomočniki 
na zvezni ravni še vedno nimajo zadostnega 
razumevanja. V odlokih zvezne vlade do druge 
polovice leta 2020 ni bilo dokončne razlike 
med področjem ljudi s posebnimi potrebami in 
starostnikov v domovih za starejše. Kljub vsem 
okoliščinam so naši zaposleni dosegli velike 
uspehe.

Številke & dejstva
193.201,39 ure oskrbe
so naši zaposleni nudili našim strankam.

146 zaposlenih
je naše stranke spremljalo celostno in 
ljubeče.

Za 171 delovnih mest
so naši zaposleni lahko poskrbeli.

V 5 stanovanjskih hišah s polno 
oskrbo, 2 enojnih apartmajih 
z delno oskrbo in 2 skupnih 
stanovanjih z delno oskrbo
smo poskrbeli za ljudi s posebnimi potrebami.

4 delavnice
so našim strankam omogočile strukturirano 
vsakodnevno rutino.

Številke & dejstva
193.201,39 ure oskrbe
so naši zaposleni nudili našim strankam.

146 zaposlenih
je naše stranke spremljalo celostno in ljubeče.

Za 171 delovnih mest
so naši zaposleni lahko poskrbeli.

V 5 stanovanjskih hišah s polno oskrbo, 2 enojnih 
apartmajih z delno oskrbo in 2 skupnih stanovanjih z 
delno oskrbo
smo poskrbeli za ljudi s posebnimi potrebami.

4 delavnice
so našim strankam omogočile strukturirano 
vsakodnevno rutino.
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En svet 
za vse ljudi
Dejavnosti pomoči v tujini so raz-
nolike, vse z jasnim ciljem podpreti 
otroke, mlade in odrasle v kriznih 
razmerah (ki jih povzročajo vojne, 
nesreče in neenakosti) na njihovi poti 
do samostojnega življenja.

Izzivi, s katerimi se sooča huma-
nitarna in dolgoročna pomoč za 
samopomoč, so večji kot kdaj koli 
prej. Pandemija korone povečuje 
potrebo po pomoči, saj revščina, 
pa tudi nezakonito delo in opustitev 
šolanja naraščajo.

Zahvaljujoč naši mednarodni mreži 
lahko v nujnih primerih hitro pomaga-
mo, prek lokalnih partnerjev in uspo-
sobljenih zaposlenih pa lahko tudi 
podpremo ljudi v najtežjih razmerah.

Hkrati krepimo ljudi v naših 
dolgoročnih programih, da bi bili 
bolje pripravljeni na izredne razme-
re, si zagotovili preživetje in si sami 
poskrbeli za prihodnost. Številke & dejstva

1.165 družin
v Keniji je prejelo prehrambene in higienske 
pakete ter potrebno izobrazbo o zaščiti pred 
COVID-19.

300 ljudi
je imelo koristi od projekta za pogozdovanje v 
kraju Gulu na severu Ugande.

2000 brezposelnih mladih
na Kosovu in v Ugandi ima koristi od 
ponudb za podporo, kot so iskanje službe, 
usposabljanje in praksa.

200 ljudi
je izboljšalo preživetje s pomočjo 
živinorejskega projekta v Ugandi

855 šolarjev in šolark
v Keniji lahko hodi v osnovno ali srednjo šolo.

47 sudanskih in sirskih otrok 
je ljubeče oskrbovanih v dnevnem centru 
sester frančiškank v Damasku / Sirija.

750 družin
v severni Ugandi izboljša svoj prehranbeni 
položaj in poveča dohodek, ko se udeleži 
naših praktičnih tečajev.

91 otrok z ovirami 
koristi v centru za zgodnje posredovanje 
mobilno oskrbo na domu in vključevanje v 
šolo na Kosovu

Pomoč v tujini©
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Številke & dejstva
4.416 otrok
smo spremljali v naših ustanovah.

V 11 dnevnih cetrih za otroke, 66 vrtcih in  
9 zavetiščih
so se zaupani otroci počutili kot doma. Od tega je 26 
ustanov od Caritas in 60 ustanov, kjer je nositeljica 
Cerkev.

338 celodnevnih ali poldnevnih skupin
je bilo v naših 86 ustanovah.

574 zaposlenih
je ljubeče skrbelo za otroke v naših zavodih.

Created by Tomas Knopp

from the Noun Project

Kljub krizi rastemo skupaj
Sodobna družba mora staršem, zlasti mate-
ram, ponuditi visokokakovostno paleto izdel-
kov in storitev, ki združujejo družino in delo. V 
zvezi s tem zelo dobro sodelujemo z mnogimi 
župnijami in občinami. Trajnostno izobraževan-
je in vzgoja otrok je za nas zelo pomembno. 
Toda to zaradi pandemije leta 2020 ni bilo 
vedno enostavno uresničevati.

Po eni strani je šlo za uravnoteženje, da so 
bile skupine zaradi pandemije čim manjše, po 
drugi strani pa je bila ponujena oskrba vsem 
otrokom, katerih starši so potrebovali otroško 
varstvo. Na tem mestu se zahvaljujemo vsem 
staršem za razumevanje in vsem zaposlenim 
za preudarno delovanje.

http://www.unser-wirken.caritas-kaernten.at
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Številke & dejstva
4 šole
posredujejo znanje in izkušnje na področju zdravstva in oskrbe.

1.405 šolarjev/šolark in študentov/študenkt
usposabljamo na naših šolah za prihodnost.

139 učiteljev in učiteljic
je poučevalo na naših šolah.

NOVO: Visokošolski zavod za socialno nego in oskrbo
se bo začel v šolskem letu 2021/22.

Učite se v  
izrednih časih
Na naših štirih šolah izobražujemo 
sistemske vzdrževalce prihodnosti in 
tako v tem pomanjkanju kvalificiranih 
delavcev dajemo močan poudarek 
v izobraževanju na negovalnem in 
zdravstvenem področju.

Korona je bila in je težka preizkušnja 
za učence in učitelje. Sprva niso 
bili opremljeni za učenje na daljavo. 
Študentje smo na primer preizkušali prek 
skupinskih klepetov in e-pošte in jih učiti 
na najboljši možen način. Kmalu smo 
lahko izjemno povečali kakovost našega 
učenja na daljavo, zato razmišljamo, da 
bi nove oblike poučevanja ohranili na 
strokovnem področju.

V okviru prakse so študentje v času 
pandemije delali tudi v domovih za 
starejše in tako dragoceno prispevali k 
obratovanju hiš.
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Socialna angažiranost
Številke & dejstva
655 aktivnih prostovoljcev in prostovoljk
je pomagalo pri delu našim zaposlenim.

142 novih prostovoljcev in prostovoljk
smo lahko spodbudili za naše delo.

250 koroških članov in članic
v füreinand ‘- avstrijska skupnost za 
sočloveštvo.

11 študentov in študentk
je sodelovalo v projektu »Študenti podarijo 
čas«.

39 civilnikov in 6 mladih žensk  
je začelo s svojim ustvarjanjem v naših 
ustanovah.

40 delavnic
na temo Caritas smo izvedli za otroke in 
mladino. 

785 mladih
smo z našimi dejavnostmi in delavnicami 
dosegli v 91,5 učnih enotah.

7 projektov in akcij
je bilo z mladimi izvedenih kljub koroni.

5 korporativnih prostovoljnih projektov
smo poleti in jeseni v naših ustanovah izvedli 
s pomočjo »Pokaži odgovornost!«.

Več kot 180 začetnih, spremljevalnih  
in zaključnih pogovorov
smo imeli za optimalno podporo civilnemu 
delu.

Dejavni za druge
Naši prostovoljci/prostovoljke obogatijo naše 
delo s svojim veseljem in zavzetostjo in so ne-
pogrešljiv del naše organizacije. Vendar pa je 
bilo leto 2020 zaznamovano z „držanjem distan-
ce“. To je vplivalo tudi na naše ponudbe.

Velike akcije youngCaritas, kot je SPAR Coffee to 
help dan ali LaufWunder, je bilo treba odpove-
dati. Da bi kljub pandemiji in zaporam omogočili 
družabna srečanja, smo iskali nove, kreativne 
načine. Medtem ko je bilo na začetku opravljenih 
veliko telefonskih klicev in je novoustanovlje-
ni »Team Nächstenliebe« omogočil ponudbo 
pomoči, prilagojene razmeram, smo se sčasoma 
posvetili spletnim srečanjem in razvijali nove 
projekte - na primer avstrijsko platformo drug 
za drugega. Regionalno smo uvajali socialna 
botrstva v sodelovanju župnijske Caritas in 
dekanijsko asistentko iz Beljaka. 

Naša youngCaritas se je zanašala predvsem na 
digitalizacijo in decentralizacijo. Na srečo so bili 
civilniki in dekleta, ki se vključijo v prostovoljno 
socialno leto, brez večjih zadržkov pripravljeni s 
Caritas sodelovati in so tako prispevali pomem-
ben delež

http://www.unser-wirken.caritas-kaernten.at
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Draga podpornica in dragi 
podpornik Caritas,

s tem poročilom vam želimo dati jasen 
vpogled v delovanje koroške Caritas. 
Razkrili vam bomo vse številke in vam 
pokazali, kaj se zgodi z vašim darom, 
vašim deležem davka, cerkvenim pri-
spevkom in drugimi zasebnimi nakazili.

Leto 2020 je bilo zahtevno tudi za 
Caritas. Velikodušna podpora naših 
donatorjev je preprečila povečanje so-
cialnih stisk. Leta 2020 je Caritas prejela 
3,85 milijonov evrov gotovine in donacij 
v naravi. To je za 51 odstotkov več kot v 
preteklem letu.

Katoliška Cerkev je prav tako aktivno 
pomagala in svoj prispevek povečala za 
71.900 evrov na 421.900. Preko Karitas 
smo od Cerkvi namenjenega davka 
prejeli 74.102 evrov.

Kot ustanova za socialne storitve smo 
bili še posebej izzvani, da smo skrbeli 
za ljudi v starosti in jih negovali. Naloga 
je bila, vsem našim ustanovam in zapos-
lenim zagotoviti zaščitno obleko, Covid 
teste in kasneje Covid cepljenje.

Naše šole, ki izvajajo izobraževanja za 
socialne poklice, so prešle na učenje 
na daljavo, delavnice za invalide so bile 
začasno zaprte, vrtci pa so bili v dru-
gem četrtletju tudi na krajši delovni čas.

Zahvaljujem se 962 zaposlenim Karitas 
in številnim prostovoljcem, ki so v tem 
težkem letu dali vse od sebe.

Caritas je leta 2020 na vseh področjih 
vnovčila več kot 49,5 milijonov EUR 
(2019: 46,4 milijona EUR). Administrativ-
ni stroški so majhni saj so znašali 4,86 
odstotkov sredstev (2019: 4,57%).

Aktivni smo povsod, kjer sta potreb-
na solidarnost in podpora. Naše delo 
večkrat preverijo - tako javni organi kot 
revizorji. To zagotavlja, da se vsak evro 
porabi primerno in zmerno. V našem 
finančnem poročilu si lahko ogledate, 
kako učinjovit je vsak evro.

Skupno z vami smo Caritas.

Prisrčna hvala za vaš prispevek!

Vaša

mag.a Marion Fercher 
trgovska poslovodkinja

http://www.unser-wirken.caritas-kaernten.at
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A Od kod sredstva 49.455.052 100%

I
Prispevki in  

cerkveni prispevki
3.857.364 7,8%

a) prosti prispevki 713.056 1,4%

b) namensko vezani prispevki in sponzorstvo 2.865.222 5,4%

c) dediščine 114.885 0,2%

d) materialni prispevki 344.202 0,7%

II Plačila za storitve 40.881.891 82,7%

a) iz javnih sredstev *) 35.496.123 71,8%

b) iz privatnih prispevkov za stroške in razno **) 5.385.768 10,9%

III
Subvencije in prispevki  

odprte roke ter Cerkve
1.219.301 2,5%

IV Drugi dohodki 3.042.543 6,2%

  dobiček iz kapitala 258.751 0,5%

V
Raba preostalih sredstev iz prejšnjih let  

in neporabljenih prispevkov
22.199 0,0%

VI Storniranje rezerv 431.754 0,9%

B Uporaba sredstev 49.455.052 100%

I
Stroški za po statutih  

določene namene
44.709.050 90,4%

II
Za priskrbo prispevkov in servis 

podpornikov
342.813 0,7%

III
Za administracijo in infrastrukturo  

(brez področja za donacije )
2.402.709 4,9%

IV Drugi stroški 0 0,0%

V Preventivni ukrepi za projekte 2021 419.757 0,8%

VI Dotacija iz rezervnega sklada 1.580.725 3,2%

Finančno poročilo 2020
v skladu s smernicami odobritvenega pečata za darovanje in evrov
*) tu so vključena zasebna plačila, v kolikor se ta obračunavajo preko socialne pomoči.
**) škofija Krka-Celovec 421.900 evrov, iz namensko vezanega cerkvenega prispevka 74.102 evrov.
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Gospodarska kontrola
Letni zaključni račun 2020 je pre-
verila Alpen-Adria Wirtschafts-
prüfung in Steuerberatung GmbH 
kot gospodarski revizor. Zaključni 
račun je potrjen in označen z neo-
mejenim potrditvenim zaznamkom.

Prispevki, ki se lahko odpišejo
Alpen-Adria Wirtschaftsprüfung in 
Steuerberatung GmbH sta preverili 
skladnost z zakonskimi določbami 
o priznavanju davčne olajšave. 
Potrjeno je bilo, da Caritas izpolnju-
je vsa merila za odpis darov glede 
porabe donacij in deleža adminis-
trativnih stroškov.

Želite preveriti? – Prosim!

Vaš prispevek je v  
dobrih rokah
Avstrijski pečat odobritve donacij je odličje, ki darovalcem in darovalkam 
zagotavlja, da bodo donacije prispele varno in ciljno.

Pred odobritvijo pečata preuči območje 
darovanja Zbornica javnih računovodij. 
Med drugim se spremlja skladnost z 
načeli gospodarnosti in učinkovitosti 
ter pregledno upravljanje z dona-
cijami. Donatorski pečat se vedno 
podeli za poročevalno leto.

Za kaj potrebujemo 
vaše darove
Izdatki

izdatki v € od tega darovi

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

2.714.045 1.833.947

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

182.530 46.170

Delo za družine
svetovanje pri družinskih in življenjskih težavah

679.401 201.502

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

7.403.813 229.313

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

1.238.708 92.344

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

25.952.448 30.676

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

8.432.046 16.178

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

262.475 245.415

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

1.522.602 1.149.320

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

1.066.984 12.500

Vsota storitvenih področij/raba sredstev 49.455.052 3.857.364

http://www.unser-wirken.caritas-kaernten.at
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Ich lass mir nicht einreden,
dass ich nichts
gegen Armut tun kann.

Mit Unterstützung von

Ich
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die
Caritas
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Impresum

Uredništvo, medijska lastnica, izdajateljica, založnica: Caritas na Koroškem, 
Sandwirtgasse 2, 9010 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 Celovec

Mimogrede, ali ste vedeli, 
da ...
... lahko določite, za kaj se uporablja vaš cerkveni davek?

50 odstotkov vašega prispevka lahko namenite našemu delu Caritas.

• Namen lahko nastavite za obdobje do 5 let. Nato je treba vložiti novo 
vlogo.

• Konec leta bo vaš namenski del nakazan Caritas.

Gre hitro in enostavno:
Prošnjo za poseben namen lahko dobite na domači strani škofije  
www.kath-kirche-kaernten.at ali pa ga navedete pri ustreznem uradu za 
cerkvene prispevke.

Caritas pomaga, svetuje, daje zavetje, neguje, finančno podpira, se 
zavzema za vključevanje in izobraževalno delo in dela že 100 let za ljudi! 
„Caritas“ pomeni ljubezen. Vaš prispevek je znak ljubezni do bližnjega in 
solidarnosti z našimi soljudmi!

Vaš prispevek nam omogoča, da pomagamo ljudem v stiski na Ko-
roškem! HVALA!

mailto:kommunikation@caritas-kaernten.at
http://www.kath-kirche-kaernten.at/
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