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Drage podpornice in 
dragi podporniki Caritas,

transparenca je za nas zelo pomembna in tako objavljamo 
vsako leto naše številke in hkrati pokažemo, kaj vse smo 
s sredstvi dobrega storili. Prisrčna zahvala velja posebej 
vsem dobrotnicam in dobrotnikom, brez katerih naše delo 
ne bi bilo mogoče. Vseeno ali gre za stvarne, časovne ali 
denarne podpore – potrebna je velika porcija solidarnosti, 
da lahko pomagamo tistim, ki potrebujejo podporo. 

Leta 2017 je Caritas prejela stvarne in denarne darove v 
višini 2,6 milijona evrov. Od tega so dobili pomoč predvsem 
ljudje na Koroškem, ki ne morejo plačati najemnine ali 
stroškov za kurjavo ali potrebujejo drugo obliko svetovanja 
ali podpore. Rekord pri darovih smo dosegli pri pomoči 
v tujini. Pri naši kampanji proti lakoti, ki jo izvedemo po že 
ustaljeni navadi v poletnih mesecih, smo zabeležili prirastek 
pri darovih v višini 23 odstotkov na približno 745.000 evrov. 
S temi sredstvi smo pomagali ljudem v severni Keniji med 
veliko sušo in smo beguncem iz Sudana v severni Ugandi 
omogočili bivanje.

Tudi v letu 2017 smo izvedli več velikih investicij: Največja 
je bila sanacija sob in dnevnih sob stanovalcev in stanovalk 
v našem domu za nego „Gregorhof“ v Železni Kapli v višini 
268.000 evrov. Sanacijo smo zaključili 2017 in jo financirali iz 
naše rezerve.

Caritas ni le dobrodelna organizacija, ampak tudi 
storitveno podjetje na področjih nege, s posebnimi 
potrebami, šole in varstva otrok. Leta 2017 je na vseh 
njenih področjih vlagala več kot 42 milijonov evrov. Stroški 
za administracijo in infrastrukturo znašajo le 4,4 odstotka 
sredstev.

Skupno z vami smo Caritas.

Vaša hvaležna 

(mag.a Marion Fercher) 
trgovsko poslovodstvo 
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vsebina & uvod 2017

V preteklem letu se je v naši deželi veliko 
premaknilo. Naša vlada se je na novo sestala 
in je pri tem, udejaniti program. Medtem imamo 
tudi novo vlado na Koroškem. Kakor do sedaj, 
bomo tudi v prihodnje zanesljiv partner pri 
oblikovanju naše družbe in se bomo pri tem z 
angažmajem zavzemali za tiste, ki so posebej 
ranljivi in so iz različnih razlogov na robu družbe. 
Naš jasen cilj je, se velikodušno posvečati vsem 
ljudem in podpirati skupnost v naši družbi. 

„Mi je več kot jaz“ je veliko več kot kampanja 
Caritas, je naša drža! Tudi letos smo na več 
sto krajih na Koroškem, kot tudi v nekaterih 
najbolj revnih državah sveta sodelovali pri tem, 
dajati ljudem več upanja v njihovem življenju in 
skrbeti za socialno varnost. Naši glavnopoklicni 
in prostovoljni sodelavci in sodelavke 
prispevajo na številnih mestih pomemben delež 
k solidarni in pravični družbi. 

Zelo srečen sem nad našo pomoč, ki jo lahko 
dajemo na Koroškem, ki pomaga ljudem tam, 
kjer potrebujejo fizično in psihično pomoč, tam 
kjer ljudje vedno spet padejo skozi socialno 
mrežo. Omenil bi rad tudi številna srečanja 
z ostarelimi, osamljenimi ali tudi umirajočimi, 
kot tudi srečanja z ljudmi, ki izžarevajo veselje, 
čeprav morajo živeti z ovirami in mi vedno znova 
pokažejo, kaj je dejansko pomembno v našem 
življenju: ljubezen, hvaležnost, zadovoljstvo. 
Hvaležen sem tudi številnim sodelavcem in 
sodelavkam Caritas  in v župnijah, ki se ne 
nalezejo skeptične drže napram „tujcem“ in ki so 
iskalcem in iskalkam azila ponudili vsaj začasno 
gostoljubnost.

Osebno se rad spominjam na moji dve potovanji 
v tujino. Na vzhodu Afrike je poleti 2017 grozila 
katastrofa z lakoto in podal sem se na pot v 
Marsabit v Keniji, da bi si sam naredil sliko o 
dramatičnem položaju na licu mesta. Medtem 
spet dežuje. Naši ukrepi so trajnostni, tako tudi 
v Libanonu, ki sem ga obiskal decembra. Tu 
sem lahko videl, kako se otroci iz Sirije z našo 
pomoč šolajo in se tako pripravijo na povratek v 
domovino po vojni. 

Na Koroškem smo našemu geslu „Mi>Jaz“ 
dodali še geslo „skupno>drug proti 
drugemu“. Izzive v hitro spreminjajoči se 
družbi in s tem povezana negotovost, iskanje 
orientacije, solidarna družba vse to moremo le 
skupno vzeti v roke: politika in Cerkev, občine in 
župnije, gospodarstvo in nevladne organizacije 
in vsak posameznik/vsaka posameznica med 
njimi.

Posebna zahvala velja vsem, ki so tudi v 
preteklem letu podpirali naše delo z denarno, 
materialno in časovno pomoč: Bog lonaj! In 
v imenu vseh, ki tudi v prihodnje zaupajo v našo 
pomoč: Prosim, ostanite nam tudi še naprej 
zvesti!

dr. Jože Marketz
ravnatelj Caritas

Drage podpornice in dragi podporniki Caritas!
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Posebna zahvala 
velja 7.866 
dobrotnikom in 
dobrotnicam, 
številnim 
podpornikom in 
podpornicam in 
zahvala za številne 
kreativne ideje, kako 
pomagati.

Smiselna darila. Kaj je posebnega pri 
tem, ko podarjamo smiselno? Gre 

za darila, ki jih podarimo ne le 
najboljšemu prijatelju, ampak s 
katerim hkrati podarimo upanje 
in pomoč ljudem v stiski. 
Ali gre za osla kot simbolu za 
napredek, ali gre za pomoč 
ženskam v Etiopiji, ki morajo 
trdo delati, koze za nov zažetek 

za družine v Burundiju ali paket z 
vsem potrebnim za dojenčka: Tudi 

2017 smo podarili številna darila s 
smislom!

Župnijska nabirka. Eden od stebrov naših dohodkov 
so redne nabirke v katoliških cerkvah, pri katerih 

župnije v okviru naših kampanj sodelujejo. 
Štirikrat na leto obiskovalci in obiskovalke maš 
darujejo za pomoč v stiski doma in po svetu. 
2017 nas je razveselila posebej pripravljenost 
ljudi, nam pomagati pri boju proti posledicam 
suše v zahodni Afriki. Hvala tudi vsem 
nabiralkam in nabiralcem hišnih nabirk za 

njihov angažma, kot tudi vsem, ki pri plačilu 
cerkvenega davka mislijo na nas in delež davka 

namenijo Caritas.

10 ur proti lakoti. Vsakih 10 sekund 
umre otrok za posledicami lakote ali 
podhranjenosti. Ker želimo na to tragedijo 
opozarjati, prirejamo v juliju 2017 akcijski 
dan „10 ur proti lakoti“ – 10 ur smo vsakih 
10 sekund potegnili črno črto na platno, 
da bi tako umiranje otrok postalo vidno. 

Spremljali so nas različne umetnice in 
umetniki, ki so se tej akciji radi pridružili. 
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Coffee to help. Pri župnijski kavi, na 
dan staršev, v pisarni ali v domači 

dnevni sobi: Tudi v preteklem 
letu se je veliko ljudi odločilo za 

toplo skodelico za otroke v stiski. 
HVALA!

#keksehelfen. Peka keksov vzbuja prijetne 
občutke. – Občutek toplote in varnosti. 

Občutek, da želimo z ljudmi, ki jim ne gre 
tako dobro, deliti. Peči v skupini naj daje 

ljudem, o katerih vemo, da so sami ali 
se počutijo izrinjeni, možnost biti v naši 
skupnosti. Z akcijo #keksehelfen smo 
leta 2017 prvič vabili, skupno negovati 

lepo predbožično tradicijo in hkrati 
pomagati ljudem v stiski. Hvala vsem, ki 

ste sodelovali!

Akcije s prostovoljnimi prispevki – čisto osebno. 
Koncert za samohranilke/samohranilce v stiski; okrogli 

rojstni dan, za katerega si želiš „le“ prostovoljne 
prispevke za ljudi v stiski; želja delati dobro tudi 

po smrti in to z omembo Caritas v testamentu; ali 
potovanje po Irski – brez sredstev in odvisen od 

pomoči neznanih ljudi, - in na ta način opozoriti na 
„brezdomstvo“ in nabirati prispevke, kot sta to storila 

brata Marc in Tom Glintschnig: Hvaležni smo za številne 
individualne, osebne in kreativne akcije z zbiranjem 

prostovoljnih prispevkov!

Božične želje naj postanejo resničnost! Leta 2017 
je 288 otrok in mladih, upokojencev in upokojenk 

ter ljudi s posebnimi potrebami v naših 
ustanovah za božič pisalo Jezuščku. V najkrajšem 

času smo našli ljudi, ki so bili pripravljeni, 
te božične želje izpolniti. Sabrina je dobila 

sestavljanko, Gudrun kekse, ki so bili narejeni 
doma in Peter je dobil zelene Crocs. Veselje je bilo 

izjemno. Na tem mestu se zahvaljujemo pri vseh 
dobrotnikih in dobrotnicah za njihov angažma in 

veliko srce!  

skupno delati čudeže 2017
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Posebna zahvala številnim 
podjetjem in kooperacijskim 
partnerjem in partnericam. 

Znatni denarni prispevki. Nenazadnje zaradi možnosti 
odpisa darov pri davkih so denarni prispevki zanimivi 
tudi za številna podjetja. Možnosti za to so prav zaradi 

naše raznolikosti obširne. Podjetnik/podjetnica lahko 
svojo podporo namenja eni ustanovi na regionalni ravni 

ali svoj dar daje v poseben namen. Posebna dobrotnica 
za nas je Modre Bergbau d.o.o. Tik pred božičem 2017 
smo dobili znatno podporo. Na tem mestu se zahvalimo 

vsem podjetjem za prispevke!

Kreativna nabirka. Skupno z vami lahko razvijamo 
povsem individualno akcijo s prostovoljnimi prispevki. 
Lep primer za to je veliki SPAR Coffee to help-dan, 
ki ga izvajamo od leta 2014 naprej! Na 140 krajih 
sodelavci in sodelavke SPAR trgovin skupno z mladimi 
youngCaritas delijo kavo za prostovoljne prispevke. 
Denar je za življenjsko in socialno svetovanje v regiji, za 
ljudi, ki iščejo pomoč. Hvala za vaše prizadevanje! 

Zvesto partnerstvo. Nekatera podjetja nas podpirajo 
že vrsto let. Iz tega nastanejo partnerstva, ki učinkujejo 

na najrazličnejše načine in ki so za naše delo posebej 
dragocena. Podjetje Kelag nas podpira na primer 

s svetovanji za eletrično energijo za naše kliente in 
klientke in z zamenjavo starih naprav, ki potrebujejo 

veliko toka. Dodatno je Kelag odprta za kreativne, nove 
poti. Tako je leta 2017 podarila rikšo za naše domove za 
nego. Zahvala vsem podjetjem, ki skupno z nami hodijo 

po poti, na kateri je socialna drža pomembna.
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Stvarni prispevki in prispevki znanja. V vedno večji 
meri podjetja koristijo možnost, podariti lastne izdelke ali 
blago neposredno. V naših ustanovah jih dobijo ljudje 
v stiski na Koroškem. Vedno več je sponzoringa na 
storitvenem področju. Brezplačni oglas, moderacija, 
produkcija kratkega filma – raznolikost stvarnih in 
storitvenih podpor je brezmejna! Dragocen partner za 
naše ustanove življenjskega in socialnega svetovanja 
je na primer dm drogerie markt d.o.o. S priljubljenimi 
dobropisi za plenice smo lahko pomagali številnim 
družinam v stiski na Koroškem. Nepogrešljiva za naš 
youngCaritas-LaufWunder je skupina STW, ki omogoča 
brezplačen prevoz več sto šolarjev na prireditev. 
Zahvala vsem, ki nam na tako različne načine pomagajo!

Ostanite vedno na tekočem

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

www.facebook.com/caritaskaernten

@caritasoesterreich

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

Socialna skupnost. Uslužbenci in uslužbenke na 
vodilnih mestih v vedno večji meri zaznavajo, da more 
le močna skupnost uspešno delati. Socialni angažma 
približuje tudi kolege in kolegice v podjetju, zazna in 

utrjuje kompetence, ki so potrebni tudi v poklicnem 
vsakdanu. IKEA je podjetje, ki stavi na trajnost takih 

„social team days“. Vsakih dva do tri mesecev 
sodelavci in sodelavke kuhajo za obiskovalce in 

obiskovalke naše ustanove za brezdomce „Eggerheim“. 
Za angažma v tem in v številnih drugih primerih v 

številnih naših ustanovah prisrčen HVALA. Za nas je 
to pomembna podpora in khrati prinese tudi nekaj 

sprememb in veselje v naš vsakdan! 

skupno delati čudeže 2017

... berite o nas, spremljajte nas in informirajte se na:
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Obrazi 
revščine

Starejši ljudje, samohranilka/samohranilec, dolgotrajno 
brezposelni ljudje, begunci – revščina ima na Koroškem 
veliko obrazov. Tudi številni otroci so posredno prizadeti 
zaradi stiske staršev. Gre za ljudi, ki ne morejo več 
plačati najemnine, za ljudi, ki so tik pred tem, da jim 
vzamejo toka in gre za ljudi, ki nimajo denarja za hrano 
in plenice.

Zgubil sem tla pod nogami. 
„Z 54imi leti sem pretrpel najbolj temen čas svojega 
življenja. Vse se je začelo z grenko ločitvijo od moje 
druge žene. Ko sem zapustil skupen dom, sem izgubil 
tudi moj vsakdan z mojimi otroki, na katerega sem bil 
navajen. Plačila za dve stanovanji, stroški za pravno 
svetovanje, življenjski stroški in tudi večeri, ki sem jih 
preživel sam v svojem majhnem stanovanju, so duševno 
in finančno od mene terjali vse. Prišel je trenutek, ko 
enostavno nisem več mogel. Popolnoma izčrpan sem 
zašel v življenjsko nevarni burnout. Zjutraj nisem več 
hotel vstati. Od tega trenutka tudi nisem več mogel delati 
kot inštalater. Od moje svakinje Claudije sem zvedel za 
brezplačno svetovanje koroške Caritas. Claudia je bila 
tudi tista, ki me je opogumila, iskati pomoč.“

S pogledom v prihodnost.
„Ko sem stal pred črepinjami svojega življenja in tik 
pred prepadom, sem dobil posredno in hitro ter nujno 
potrebno pomoč. Zdravljenje se seveda ni zgodilo od 

Toka ni več in manjka denar, 
da bi se lahko kupila hrana 
za otroke. V taki stiski je 
potrebna hitra in neposredna 
pomoč, ki jo lahko z darovi 
udejanimo.
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ljudje v stiski

danes na jutri. Dolgo časa sem se počutil slabo in nisem 
mogel delati. Tudi tu mi je pomagala Caritas s prehodno 
finančno pomoč. Tako sem dobil potrebni čas za nov 
začetek. Še danes me rani ločitev od mojih otrok. Vendar 
imamo redne stike, ki mi dajejo moč. Sedaj mi gre dobro 
tudi spet delam in z zaupanjem gledam v prihodnost.“   

Hitro in učinkovito.
Caritas pomaga po celem Koroškem v socialnih in 
življenjskih svetovalnicah in si prizadeva podpirati ljudi 
v stiski, jim svetovati in jih spremljati. Nadaljnja ustanova, 
brez katere si našega dela na tem področju ne bi mogli 
več predstavljati je dom „Eggerheim“ – ki nudi čez dan 
streho ljudem brez stanovanja. Ljudje v stiski dobijo 
tudi stvarne dajatve kot na primer dobropise za carlas, s 
katerimi dobijo ljudje brezplačno oblačila in stanovanjsko 
opremo. Trikrat na teden se preko ustanove „LEA“ delijo 
živila. Obsežno svetovanje in spremstvo dobijo tudi 
ljudje na begu.

Vse oblike pomoči so za ljudi v stiski brezplačne in jih v 
glavnem omogočijo darovi, ki jih je dobila Caritas.

Se zavedati stroškov.
Skupna priprava proračuna 
je prvi korak k samopomoči.

Viški leta

Leta 2017 nam je uspelo v naših 
življenjskih svetovalnicah na Koroškem 
ponuditi obširno socialno svetovanje, 
ker gresta duševna in materialna stiska 
velikokrat z roko v roki. Sodelovanje 
obeh področij se je obneslo.

Prvič je v zimi 2016/17 obratoval naš 
telefon Caritas, ki daje pomoč pri 
mrazu in to v sodelovanju z drugimi 
organizacijami in prostovoljci/
prostovoljkami. Ta telefon je deloval tudi 
v zimi 2017/18. Bilanca: 52 posredovanj.

3.184 prošenj za svetovanje in finančno 
pomoč je stavilo 1.315 žensk in 1.869 
moških.

183.233,37 evrov se je izplačalo kot 
prehodna pomoč za stanovanja in to v 
850 primerih.

Z 19.741,33 evrov smo financirali 
prispevke za otroške vrtce in zavetišča.

765 ljudi, od tega 145 žensk in 620 
moških, smo oskrbovali v domu 
Eggerheim. 294 ljudi je prejelo 
pomoč pri  administraciji stroškov. 
65 obiskovalcev in obiskovalk je 
povprečno na dan koristilo to ustanovo.

6.000 svetovanj je bilo na področju 
azila, integracije in migracije. Oskrbovali 
smo 299 oseb v 30 bivališčih za 
osnovno oskrbo, od tega je bilo 121 
odjav und 30 prijav. 23.000 revij z 
naslovom megaphon, to je časopis, ki se 
ga ponuja na cesti, se je prodalo.

V učnih kavarnah smo spremljali 169 
otrok s 97 prostovoljnimi sodelavci 
in sodelavkami ter 12 praktikanti/
praktikantkami.

Številke in dejstva

2017
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magdas - LOKAL odprt za svet 
Caritas na Koroškem je novembra 2016 odprla prvi lokal 
z usposabljanjem v Celovcu in to za ljudi, ki so morali 
bežati oziroma so migranti. Ustanova nudi priznanim 
beguncem iz kriznih območij in migrantom možnost na 
integracijo in izobrazbo. Social Business, ki povezuje 
kulture, ustvarja možnosti in sodoben, živ kraj srečanja. 
Več kot 20 ljudi iz 11 različnih držav so dobili službo 
oziroma učno mesto, prvi vajenci so uspešno zaključili 
prvo leto poklicne šole. 

carlas – osebne “trgovine za obleke“ 
Caritas trgovina (danes carla) je bila ustanovljena, da 
bi ljudi v smislu osnovne oskrbe oskrbovali z najbolj 
potrebnim. Podarjeno Second-Hand-blago se z 
dobropisi razdeli ljudem v stiski. Nadalje obstaja 
možnost, blago kupiti. Če se z dohodki doseže dobiček, 
z denarjem preko oddelka socialnega svetovanja 
pomagamo revnim ljudem.  

Vsako leto se okoli 3.500 ljudi obrne na socialne 
posvetovalnice koroške Caritas. Trgovine carlas stojijo 
za ekološko in socialno trajnost in so nepogrešljiva 
sestavina v boju proti revščini. 

To zmoremo 
skupno! 
Korak za korakom v 
prihodnost polna možnosti! 
Z našimi podjetji nudimo 
perspektive za brezposelne 
ljudi in hkrati ustvarjamo 
socialno dodano vrednost. 
Odobravanje naših 
sodelavcev in sodelavk, 
strank, podpornikov in 
podpornic ter partnerjev in 
partneric nas potrjuje v tem, 
še naprej hoditi po inovativnih 
poteh.
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Zaposlitev in podjetja

Skodelica & knjiga – skrinja z zakladami za 
posebne srčke  
13 prostovoljcev vodi Skodelico & knjigo že vrsto let 
z ljubeznijo. Ljudje, ki iščejo nekaj posebnega, najdejo 
to v „skodelici“. Kdor ne ceni darila iz preteklih dni, ki 
nosi v sebi zgodbo? S svojo posebno ponudbo posod, 
umetnosti in knjig je ta ustanova postala poseben kraj 
v Celovcu. Kupci in kupovalke se veselijo ugodnih 
priložnosti za nakup in ljudje v stiski se veselijo darov. 
Dobiček „skodelice“ in knjižne akcije, ki jo izvajamo 
dvakrat na leto, je namenjen projektom za potrebne 
doma in po svetu.

Trgovina s perspektivo SPAR supermarket – 
vsak nakup je možnost! 
Perspektive Handel gGmbH, družbeno koristno podjetje 
Caritas, vodi SPAR-Caritas supermarket v Beljaku, ki ga 
podpirajo Evropski socialni sklad, zavod za zaposlovanje 
na Koroškem in dežela Koroška. To socialno ekonomsko 
podjetje na eni strani iz neposredne bližine oskrbuje 
mestni predel Beljaka, na drugi strani dobijo dolgotrajno 
brezposelne osebe in starejši iskalci dela začasno 
delovno mesto in strokovna šolanja za maloprodajo. 
Cilj je ponovna integracija v splošni trg dela. Strokovni 
pomočniki in pomočnice udeležence in udeleženke pri 
tem podpirajo individualno. 

magdas LOKAL. Veselimo 
se obiska naših gostov, 
odprti za svet. Več kot 200 jih 
lahko dnevno razvajamo!

Višek leta

Naši sodelavci/sodelavke, stranke, 
prostovoljci/prostovoljke in drugi 
podporniki!

1764 ljudi je v domu Eggerheim ali 
v naših socialnih svetovanjih dobilo 
dobropise za nakup v vrednosti 235.000 
evrov za nakup v naših Carla trgovinah. 
38 prostovoljnih sodelavcev in 
sodelavk podpira Caritas v Skodelici & 
knjigi kot tudi naše Carla trgovine.

24 sodelavcev in sodelavk in vajencev 
je dobilo službo v magdas LOKALu. 9 
mladih praktikantov in praktikantk je v 
magdasu spoznalo gastronomijo. 

48 dolgotrajno brezposelnih in 
starejših iskalcev dela je dobilo službo 
v našem SPAR marketu s perspektivnim 
trgovanjem.

Številke in dejstva

2017

S
lika: Johannes P

uch

Projekt „Perspekivna trgovina“ podpirajo 
Evropski socialni sklad, zavod za zaposlovanje 
na Koroškem in dežela Koroška. 
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Olajšaj si 
dušo!

Tu posluša človek!
„Ura kaže 3 zjutraj in telefon zvoni danes že šestič. 
Tihi glas me vpraša obotavljivo, ali imam čas, nujno 
potrebuje nekoga, s katerim se lahko pogovarja. Gre za 
prvi pogovor s to osebo. Ženska na telefonu je slučajno 
o nas brala v časopisu. Med pogovorom se izve, da 
živi klicateljica že več dni v nemiru, ker je izgubila 
službo in more delati le več dva meseca – dokler bo 
podjetje zaradi upokojitve šefa zaprlo. Potem ji grozi 
brezposelnost.

Ker je mati samohranilka, ima velike skrbi in strah za 
prihodnost svoje male družine. Zadnje iskanje dela, 
preden je dobila drugega otroka, ima v slabem spominu. 
Težko je bilo, nekaj najti, kar je bilo možno uskladiti z 
družino in bivališčem. Te misli jo zelo zaposlujejo, čez 
dan pa je komaj časa, se s tem soočati, in če tudi zvečer 
od izčrpanosti zaspi, se sredi noči zbudi in vrtiljak v 
glavi se začne znova vrteti. Tako dolgo, dokler misli, da 
svojega življenja ne more več zdržati.“

Žarek upanja
Tako ali podobno se začne približno polovica svetovalnih 
pogovorov v naših ustanovah. Z 49 % so bili konflikti 
in krize v družinah ter ločitve tudi leta 2017 v središču 
pozornosti naše svetovalne dejavnosti.

Bolezen, osamljenost, težave 
v odnosih, izguba delovnega 
mesta in Cybermobbing. 
Naše psihosocialne ponudbe 
spodbujajo k pogovoru in 
omogočajo zdravljenje – po 
telefonu, e-mejlu, Chatu ali 
osebno. Govoriti pomaga!
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ljudje v kriZah

„Najlepše pri mojem delu na telefonu za pomoč v stiski 
je, ko vidijo opupani klicatelji na koncu pogovora spet luč 
na koncu predora. Tako je bilo tudi v primeru omenjene 
klicateljice. Med pogovorom postaja jasno, da o svojem 
položaju z nikomer ne more govoriti, ker misli, da mora 
biti vedno močna – predvsem zaradi svojih otrok. Drugim 
pa tudi ne želi biti v breme. Iz pogovora pa se tudi nauči, 
da veliko v njenem življenju dobro uspeva in dobi nov 
pogum, biti kos položaju, v katerem se nahaja. Počasi 
minejo občutki nemoči in prepuščenosti na milost in 
nemilost. Konec pogovora tudi mene navdaja z veseljem 
– ne le, ker se klicateljica tako srčno zahvali, ampak 
tudi ker imam občutek, da sem bila ob pravem času na 
pravem mestu.“

Poročilo nekdanje prostovoljne svetovalke
 

Zaupno in profesionalno
Pod številko 142 je dan in noč brezplačno pogovorni 
partner/pogovorna partnerica na telefonu za pomoč 
v stiski za ljudi v krizah na razpolago. Dodatno dela 
25 svetovalcev in svetovalk in 15 psihoterapevtov 
in psihoterapevtk na Koroškem v petih življenjskih 
posvetovalnicah in v svetovanju pri zasvojenosti ter 
svetovanju za moške.

Vse ponudbe pomoči so brezplačne in se jih financira 
pretežno z darovi.

Zaslužena upokojitev. Po 33 
letih občudovanja vrednega dela 
je vodja oddelka „Menschen in 
Krisen“ (ljudje v krizah) Wolfhart 
Baumann (levo) šel v pokoj in 
vodenje oddelka predal javno 
Ursuli Luschnig (desno).

Viški leta

Poleti 2017: Uvajanje Chat svetovanja na 
telefonu za pomoč v stiski

24. oktober 2017: Obletnica 40 let 
telefona za pomoč v stiski

Osrednja tema leta „Starši na meji“: 
50 srečanj s starši v 15 otroških vrtcih s 
skupno 222 udeležencev/udeleženk in 
deset predavanj s 309 poslušalcev in 
poslušalk. 

Številke in dejstva

2017

4.725 ljudi v 17.680 svetovalnih 
pogovorih 

Družinsko in življenjsko svetovanje: 
4.092 oseb je bilo deležnih 10.591 
svetovalnih pogovorov

Obvezno svetovanje staršem pred 
sporazumno ločitvijo (§ 95 Abs. 1a 
AußStrG): 104 oseb

Svetovanje moškim: 1.348 svetovalnih 
pogovorov, 495 moških in fantov.

Svetovanje pri zasvojenosti: 381 
oskrbovanih klientov in klientk v 1.417 
svetovalnih pogovorih (prizadeti in 
sorodniki), 1.151 svetovanj na telefonu, 
114 svetovanj online

Psihoterapija: 7.089 psihoterapevtskih 
enot 633 oseb.

Telefon za pomoč v stiski: 13.364 
pogovorov, 247 kontaktov na mejlu in 
42 Chat svetovanj. 62 prostovoljcev
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Svet za 
vse ljudi

Rahad živi s svojo družino v Jordaniji. Našemu ravnatelju 
pripoveduje ob njegovem pred kratkim izvedenem 
potovanju o „svoji“ šoli. Pri tem osemletna žari in se 
smeji! In to vsekakor ni samoumevno – kajti Rahad 
prihaja iz Aleppa in pozna grozo vojne in bega. V 
Ammanu je v enem našem projektu s svojo družino 
spet našla varni dom, šolo in s tem možnost za dobro in 
samostojno prihodnost!

2017 je bilo po celem svetu več kot 65 milijonov ljudi 
na begu. Ljudje zapuščajo domovino, ker nimajo 
perspektive za mirno, stabilno in človeku dostojno 
življenje. Bežijo pred vojno v Siriji ali v južnem Sudanu, 
pred političnem preganjanjem kot v Rohingya v 
Myanmarju, ali pred naravnimi katastrofami kot močna 
suša v vzhodni Afriki. Približno devet od deset ljudi je 
na begu v lastni deželi ali se zatečejo v drugo deželo 
v razvoju. Te države potrebujejo podporo mednarodne 
skupnosti pri oskrbi velikokrat travmatiziranih ljudi.

Humanitarna pomoč
Izzivov za humanitarno pomoč je toliko, kot prej še 
nikoli. Naša mednarodna mreža nam omogoča, da lahko 
v sili hitro pomagamo. S pomočjo lokalnih partnerjev 
in šolanih sodelavcev in sodelavk lahko pomagamo 
ljudem v stiski tudi pod najtežjimi pogoji. Pomoč v stiski 
in pomoč za preživetje je treba nuditi dolgoročno, kajti 
odraščanje med vojno, begom in lakoto postaja za 

Vseeno ali gre za Afriko, 
Bližnji vzhod ali vzhodno 
Evropo: naša področja 
pomoči sežejo daleč! Cilj 
dela je jasen: Izboljšanje 
življenjskega položaja ljudi 
v kriznih območjih, ki so jih 
povzročile vojne, naravne 
katastrofe in splošne neenake 
možnosti.
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pomoč v tujini

vedno več otrok stvarnost. Za nas je pomembno, da 
omogočamo otrokom znosno sedanjost, jim stojimo ob 
strani, da imajo perspektivo za prihodnost.

Pomoč na licu mesta
Že vrsto let podpiramo izobraževalne in kmetijske 
projekte v Ugandi in Keniji in lahko gledamo nazaj na 
številne uspehe. Že samo v mestnih četrtih z revnim 
prebivalstvom v Nairobiju je v zadnjih letih več tisoč 
otrok, ki je nekoč živelo na cesti, zaključilo šolo. Tako so 
dobili možnost za samostojno življenje.

S pomočjo avstrijske ustanove za pomoč deželam v 
razvoju (Österreichische Entwicklungszusammenarbeit) 
se je leta 2017 začela podpora več tisoč beguncev iz 
južnega Sudana in lokalnega prebivalstva. Uganda velja 
nasplošno za vzgledno deželo kar zadeva ravnanje 
z begunci. Dežela medtem sama trči na lastne meje 
zmogljivosti in je odvisna od pomoči od zunaj. Po prvih 
ukrepih v sili je pomembno, ljudem pomagati v obliki 
kmetijskih tečajev ali možnosti za izobraževanje za 
mlade in tako dajati ljudem perspektivo.   

Skupna priprava proračuna je prvi korak k samopomoči.

Šola s prihodnostjo. Naš 
ravnatelj Jože Marketz se 
na licu mesta prepriča o 
projektu v Jordaniji.

Višek leta

Na svojem akcijskem dnevu proti 
lakoti, ki je bil 28.07.2017 v Celovcu, je 
koroška Caritas medije in javnost obširno 
seznanila o katastrofalni suši v zahodni 
Afriki.

Kenija: V Nairobiju lahko obiskuje 
906 otrok šolo in 47 mladih se je 
izobraževalo na področju turizma in 
gastronomije.

Uganda: V Guluju je bilo 15.276 
beguncev iz južnega Sudana in 
domače prebivalstvo deležnih začetne 
pomoči v kmetijstvu. V Aruji si je 5.000 
ljudi lahko zagotovilo hrano. V Rushooki 
je imelo 120 žensk z družinami korist od 
razdelitve koz in kur. V Loyoru se je 477 
žensk in 97 moških udeležilo tečajev.V 
sirotišnicah v Kankobeju in Nsambyi v 
Kampali se je oskrbovalo 192 otrok.

V Jordaniji se je 280 otrokom 
posredovalo normalnost in perspektivo.

Dnevno je 56 otrok obiskovalo 
celodnevni otroški vrtec v Romuniji.

210 socialno pomoči potrebnih ljudi je v 
Bosni dobilo topel obrok in malico.

Številke in dejstva

2017
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Rahločutno 
spremstvo do konca
Caritas skrbi za starejše in osamljene ljudi ter za 
bolnike doma in to po posameznih urah ali 24 ur 
na dan. Stoji ob strani sorodnikom in pomaga s 
svojimi sodelavci in sodelavkami še preden je 
jesen življenja dokončno minila, kot kaže primer 
Karin Benzinger.

Enkrat je jesen minila in življenje se konča. 
Lepo je, da so potem ljudje pripravljeni, biti z 
človekom in pri človeku. Karin Benzinger (61) iz 
Ribnice spremlja neozdravljivo bolne, ostarele in 
dementne ženske in moške že vrsto let. Čeprav 
smo v smrti vsi enaki, pa je pot do tega trenutka 
raznolika. „Eden mirno zaspi, drugi se bori s 
smrtjo“, ve spremljevalka za umirajoče iz izkušenj. 
Vsak človek je enkraten in tudi želje pri slovesu so 
individualne: „Eni želijo igrati karte do konca, drugi 
se želijo pogovarjati o smislu življenja.“

Poslušati, pogledati v človeka in se v 
njega vživeti
Šestkratna mati in babica spremlja ljudi že dolgo 
pred njihovim odhodom. „Moja pot z njimi se ne 
začenja šele na smrtni postelji, ampak že prej, 
tako lahko nastaja odnos.“ Karin Benzinger se 
pripravi na vsakega umirajočega. Pri tem je za 
njo pomembno, da človek ohrani dostojanstvo in 
samostojnost. „Vprašam se, kaj človek v trenutku 
mojega obiska potrebuje. Poskušam ga poslušati, 
v njega pogledati in se v njega vživeti in biti 
pomirjevalna, v tem kar delam. Najbolj pomembno 
za spremljevalko/spremljevalca umorajočih je, se 
v njega vživeti.“ Sama si prizadeva, da ne bi nikoli 
vrednotila. „Vse sme biti. Zame je človek, takšen 
kakršen je, dostojanstven, popoln in vreden, da se 
ga spremlja.“

Benzinger se že od mladih let ukvarja s smrtjo. 
Kot 20 letni se ji je ustavilo srce, a so jo rešili. „Od 
takrat ni dneva, ko ne bi mislila na smrt. Zame 
nima nič zastrašujočega, je del življenja, kot je to 
rojstvo.“ Za tiste, ki želijo ljudi spremljati na njihovi 
zadnji poti, je nujno potrebno, paziti na lastne 
meje. Viri moči pri tem so „družina, veliki vrt in 
dolgi sprehodi.“
Za svoje delo je poplačana s tem „ko se umirajoči 
človek sprosti in se njegov obraz razsvetli, ko 
vzamem njegovo roko in z njim tiho govorim“. 

Podariti čas in pozornost    
Benzinger je ena od 120 prostovoljnih sodelavcev 
in sodelavk koroške Caritas, ki ostarelim, bolnim 
ali osamljenim ljudem na Koroškem – v domovih 
za oskrbo bolnikov, bolnicah ali doma – preko 
mobilnega spremstva umirajočih in z obiski 
– podari čas in pozornost. Za to službo naše 
sodelavce in sodelavke redno izobražujemo. 

Živeti doma z dobro oskrbo
Dodatno ponujamo ostarelim ljudem in bolnikom v 
okrajih Beljak mesto in Beljak dežela ter Celovec 
mesto in Celovec dežela oskrbo in pomoč v 
vsakdanu. Dobro izobraženi pomočniki in 
pomočnice doma, asistenti in asistentke nege 
kot tudi diplomirani zdravstveni ter bolniški 
strežniki in strežnice oskrbujejo paciente in 
pacientke doma. Eno leto obstaja tudi že 24 
urna oskrba. Na voljo pa smo tudi za družine v 
izjemnih situacijah. Če na primer nesreča, smrt 
ali bolezen onemogočajo opravljanje vsakdanjih 
nalog, naši sodelavci in sodelavke skrbijo za 
gospodinjstvo, nakup in oskrbo otrok. 

Pomoč za sorodnike, ki negujejo
Ženske in moški, ki druge negujejo čez daljše 
časovno obdobje, potrebujejo tudi sami nasvet 
in podporo, da jih težave in vprašanja ne 
preobremenjujejo. Za sorodnike, ki negujejo, 
ponudimo pravne informacije, svetovanje 
pri demenci in spremstvo pri smrti dragega 
človeka. V središču pozornosti so pri tem rešitve, 
ki razbremenjujejo.

Zadnja pot. „Pri umiranju 
je vse dovoljeno“, ve 

spremljevalka umirajočih 
Karin Benzinger.
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Višek leta

Vedno več starih ljudi trpi za demenco, 
bolezni pozabljenja. 2017 smo 
prostovoljnim sodelavcem in sodelavkam 
omogočili dobro izobrazbo iz prakse.

298 ljudi smo v 34.596 urah oskrbovali z 
mobilno oskrbo bolnikov doma.

Enajst družin je v okviru družinske 
pomoči v izjemnih situacijah dobilo 
podporo v 2490 urah.

120 prostovoljnih sodelavcev in 
sodelavk je spremljalo težko bolne, 
umirajoče in osamljene ljudi v 5591 urah.

Za sorodnike, ki negujejo, je bilo devet 
spremstev v primerih izgube dragega 
človeka in 18 svetovanj za demenco.

Številke in dejstva

mobilna oskrba in nega 2017
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Z živali 
gre lažje
V naših devetih ustanovah za nego oskrbujemo 
stare in bolne ljudi profesionalno in dobrosrčno: 
Številni upokojenci in upokojenke imajo prisrčen 
odnos do domačih živali. V hiši „Haus Anna“ si 
delita stric „Onkel Anda“ in njegov pes Simba 
celo sobo. 

Sta kot rit in srajca: Andreas Petutschnig (77), 
ki ga njegova nečakinja kliče stric „Onkel Anda“ 
in njegov pes Simba. Maltezijski mešanec že 
dvanajst let spremlja svojega gospodarja na 
vsakem koraku, ga tolaži, ko mu gre slabo in 
ga razveseli, ko mu gre dobro. Ko je gospod 
Petutschnig prišel v našo hišo „Haus Anna“ v 
Ebersteinu, je bilo jasno: Simba pride zraven! 
Gost na štirih nogah obogati tudi življenje drugih 
stanovalcev in stanovalk. „Pes je vedno tam, kjer 
je tudi stric „Onkel Anda“, ve povedati nečakinja 
gospoda Petutschniga Kathrin Schellander. 
Simba, ki mora zaradi svoje srčne bolezni jemati 
zdravila, si deli sobo s stricem „Onkel Anda“. 
Simba ima svoje mesto pod mizo. Oba se počutita 
zelo dobro v hiši Anna. 

Pes, mačka in druge živali so v naših domovih 
za ostarele in nego prisrčno dobrodošli. Če se 
seveda upoštevajo higijenski predpisi, imajo 
živali vrsti primerno oskrbo in skupni vsakdan z 
ostalimi stanovalci in stanovalkami ni moten. Kajti 
dokazano je, da imajo živali pozitiven učinek na 
osamljene in bolne ljudi.

Medtem v naših hišah živijo različne živali: Kure 
skrbijo v hiši „Haus Elisabeth“ v Št. Andražu za 
sveža jajca. In na vrtu hiše „Haus Michael“ v 
Obervellachu se je vselila družina rac. Tudi druge 
živali pridejo redno na obisk. Mobilni obiski z 
živali in tudi terapije z živali so stalne točke pri 
našem vsakdanjem spremljanju in pri socialni 
oskrbi.

Most med mladimi in starimi
Uspešna socialna oskrba je odločilna za spoštljivo 
staranje naših upokojencev in upokojenk. V tem 
smislu izvajamo več projektov: Pri projektu „Mi 
– povezovati generacije“ je šlo za to, graditi 
mostove med mladimi in starimi, vzpodbujati 

udeležbo starejših ljudi pri družbenem življenju in 
omogočiti, da se lahko eden od drugega, in to ne 
glede na starost, učimo. Upokojenci in upokojenke 
naše hiše „Haus Theresia“ v Trgu so se utopili v 
svet glasbe. Učenci in učenke ljudskih šol je več 
mesecev enkrat na teden obiskalo našo hišo in so 
s starejšimi in velikokrat tudi bolnimi ljudmi peli in 
muzicirali. 

Skupno slikati in se gibati
Stanovalci in stanovalke našega doma 
„Franziskusheim“ v Celovcu in naše hiše „Haus 
Anna“ v Ebersteinu so pri projektu „Umetnost 
staranja – srečanje generacij“ spoznali svojo 
umetniško žilico. Srečali so se dvakrat na mesec 
s šolarji in šolarkami, da bi v slikarskih delavnicah 
skupno slikali in si izmenjavali nasvete. Naš dom 
„Franziskusheim“ v Celovcu in naša hiša „Haus 
Martha“ v Celovcu dajeta poudarek gibanju ljudi 
z demenco in sta Projekt GIB (zdravje in gibanje) 
prinesla v vsakdan. Tako želijo razvijati telesne 
in kognitivne sposobnosti naših stanovalcev in 
stanovalk v domovih. 

Nove perspektive
Ker zaradi demografskega in medicinskega 
razvoja število starih, kronično psihočno bolnih 
ljudi in ljudi, ki potrebujejo posebno nego, v 
naših domovih močno narašča, smo sodelavke 
in sodelavce naših hiš „Martha“, „Klara“, „St. 
Hemma-Haus“ in „Michael“ gerontopsihiatrično 
šolali. Gre za šolanje za psihične bolezni, kot 
je demenca, bolezen pozabljenja, ki nastopa 
posebej v poznem življenjskem obdobju. Šolanja 
so ključ to tega, še bolje razumeti posamezne 
življenjske zgodbe ljudi. 

Kot rit in srajca. Ko je 
Andreas Petutschnig prišel 
v našo hišo „Haus Anna“ v 

Ebersteinu, mu je bilo jasno: 
„Moj Simba pride z mano.“ 

Njegov prijatelj na štirih 
nogah obogati tudi življenje 
številnih drugih stanovalcev 

in stanovalk. 
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Viška leta

Vozimo se z rikšo! Od 2017 naprej 
obstaja za naše stanovalce in stanovalke 
hiš „Martha“ in „Franziskusheim“ v 
Celovcu kot tudi „Theresia“ v Trgu 
ekskluzivna možnost, se voziti z rikšo – to 
je električno kolo s kabino za popotnika/
popotnico.

Znamo praznovati! Številna praznovanja 
in aktivnosti so leta 2017 obogatili 
življenje upokojencev in upokojenk. Ne 
le v hišah, tudi med potjo smo se imeli 
fajn, pri izletih v gore, na tržnicah in pri 
prireditvah, kot pri beljaškem žegnu, pri 
prireditvi z naslovom kokodakanje, pri 
Spectaculumu v Brežah in še več.

602 mest je bilo v 
9 domovih za nego na razpolago.

851 ljudi smo oskrbovali in negovali.

403 sodelavcev in sodelavk skrbi 
za naše stanovalce in stanovalke. 
44 mladih moških je civilno službo 
opravilo v naših hišah. 60 prostovoljnih 
sodelavcev in sodelavk se je angažiralo 
v naših domovih.

Številke in dejstva

stalna oskrba in nega 2017
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Z veseljem biti 
del celote
Spremljamo invalide na področjih stanovanjske 
oskrbe in dela in to celostno in ljubeznjivo. 
Enakopravna udeležba v družbi – inkluzija – je 
naša vodilna misel. Gisela je bila uspešna na poti 
v samostojnost.

Prekomerno uživanje alkohola v družini 
je oblikovalo življenje Gisele. Ženska s 
psihosocialnimi težavami je morala celo 
prenočevati na kavču v stanovanju sorodnikov, ker 
doma ni bila dobrodošla. Leta 2013 se je 20 letna 
preselila v eno od naših štirih stanovanjskih hiš, 
v kateri naš „Caritas. Team oblikovanje življenja“ 
oskrbuje ljudi z ovirami.

„Takrat si nisem nič upala. Od doma sem poznala 
le kreganje in kričanje. Bila sem popolnoma 
obupana“, se spominja Gisela na težek čas, ki 
je preteklost. Njena prihodnost se naj bi začela 
z enoposteljno sobo in lastno kopalnico  v naši 
ustanovi. Oba prostora si je lahko sama opremila. 
Tako se je Gisela – ob celostni oskrbi – korak za 
korakom učila, kaj pomeni, imeti privatno sfero in 
lastnino

Za velik korak biti bližje sanjam o 
lastnem stanovanju
Naši sodelavci in sodelavke so videli potrebe in 
želje mlade ženske; podpirali so njeno željo, si 
sama urediti življenje in biti samostojna; pomagali 
so ji pri nakupu, pranju perila, čiščenju, kuhanju 
in podobnih opravkih pravtako kot pri oblikovanju 
prostega časa. Tudi če za Giselo ni bilo vedno 
enostavno, je po viških in padcih našla svojo pot. 
„Sem samostojna in grem delati. Našla sem veliko 
prijateljev“, pravi mlada ženska. 

Gisela je danes močna, samostojna osebnost in 
zase kot tudi za druge ljudi pomembna članica 
družbe. 2017 se je po temeljitem premišljevanju 
in načrtovanju preselila v delno oskrbovano 
stanovanjsko skupnost z odraslimi z ovirami. Tako 
se je za velik korak približala sanjam o lastnem 
stanovanju.  

Biti varen in se počutiti kot v družini
Čim več svobode pri najboljši podpori; družinsko 
vzdušje in varnost pri bivanju v stanovanju nam 
je srčna zadeva. Oskrbujemo ljudi z različnimi 
kognitivnimi, psihosocialnimi ali različnimi drugimi 
potrebami v naših hišah „Markus“ in „Lukas“ v 
Althofnu ter „Felicitas“ in „Hildegard“ v Brežah. 
Nudimo stanovanjske hiše, ki jih oskrbujemo 
24 ur na dan in delno oskrbovane stanovanjske 
skupnosti.

Na področju „delo in zaposlitev“ se osredotočimo 
na dnevne aktivnosti posameznika, ne glede na 
obseg potrebe po oskrbi in asistenci. V naših 
delavnicah – „Benedikt“  v Althofnu, „Veronika“ 
in „Martin“ v Brežah ter Florian v Globasnici – 
ponudimo delo s smislom v okviru strukturiranega 
poteka dneva: Naši klienti/klientke rišejo slike in 
oblikujejo izdelke iz gline ali lesa, prevzamejo dela 
po naročilu, urejajo pisma ali delajo na vrtu – čisto 
po svojih možnostih in za njih primerni hitrosti. 
Naši sodelavci in sodelavke jih podpirajo, ker jim 
je pomembna udeležba naših klientov in klientk 
pri družbenem življenju, ki so bili tako udeleženi 
pri številnih dogodkih in so tudi sami organizirali 
praznovanja.

Biti bogato obdarovan od klientov 
Pri božičnici delavnice Martin je Raphael naši vodji 
oddelka dal „zavojček“ na pot domov. V njem je 
presenečena našla kos peciva in nož iz plastike. 
Klient ji je pozneje razlagal in to v povezavi s tem, 
kar je sama povedala: „Ti ne maraš preveč peciva 
naenkrat. Tako lahko ta kos deliš in imaš dvakrat 
jesti.“ Toliko empatije in ljubeznjivo sodelovanje – 
kako čudovito!  

Polno želje po 
udejstvovanju. V naši 

delavnici Florian je nastal 
„Naš BILLA srce-Award“. 15 
klientov in klientk je izdelalo 

pokale za zmagovalce. 
Nalogo so mojstrsko opravili.  
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Višek leta

Veliko naročilo za delavnico „Florian“ 
v Globasnici: Izdelali smo pokale za 
zmagovalce za „Naše BILLA srce“- 
Award. S to nagrado se odlikujejo 
trajnostni in socialni projekti BILLA 
sodelavcev.

Inkluzivna modna revija v okviru ReCare 
sejma v Celovcu; dobili smo možnost 
sodelovanja pri projektu „Plačano 
delo namesto žepnine“; uveljavljanje 
pravne konvencije za invalide Združenih 
narodov; tretje mesto delavnice 
„Veronika“ pri Levjem tekmovanju, 
srečanje zborov z delavnico „Florian“ 
na Peci; nogometna fešta inkluzije; 
tek brez meja v Sloveniji; poletni fešti 
delavnic „Benedikt“ in Florian“; otvoritev 
s kuhanim vinom delavnice „Veronika“; 
adventno petje delavnice „Martin“ v 
Brežah in še veliko več.

4 stanovanjske hiše, 2 delno 
oskrbovani stanovanjski skupnosti in 
2 enoosebni stanovanji so v Brežah in 
Althofnu na razpolago.

Leta 2017 smo s 114 sodelavci in 
sodelavkami oskrbovali 151 ljudi 
s potrebo po asistenci  in to v 4 
delavnicah za delo čez dan in 
zaposlitvenih delavnicah v Brežah, 
Althofnu in Globasnici.

Številke in dejstva

ljudje Z ovirami 2017
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Prostor za 
doraščanje in razvoj
V naših izobraževalnih ustanovah za otroke 
deklice in fantje lahko živijo svojo enkratnost. 
Naši sodelavci in sodelavke jih spremljajo z 
ljubeznijo, spoštovanjem in novimi vzgojnimi 
koncepti kar zadeva spanje opoldne in hrane. 
Del njihove življenjske poti gremo z njimi skupno.

Tistih 4.441 deklic in fantov po deželi v katoliško 
cerkvenih celodnevnih otroških vrtcih, otroških 
vrtcih in zavetiščih se igra in uči, imajo veliko 
prostora za doraščanje in razvoj, ker: Vsak otrok 
je enkraten, čudovit in neprimerljiv. Otroke vidimo 
kot sestavni del božjega stvarstva in z njimi 
delamo iz pedagoške odgovornosti z ljubeznijo 
in spoštovanjem. Naši sodelavci in sodelavke 
zaznajo v otrocih in mladih njihove potrebe in 
talente. Skrbijo za njihovo trajnostno izobrazbo 
in vzgojo in so v stiku s starši in odgovornimi 
osebami.

Miza za obed ni miza za nemir 
V naših ustanovah nam je pomembno zdravje, 
zdrava prehrana in primerno vedenje pri mizi. „Leo 
mi je pomagal pri slikanju“, pripoveduje Hannah 
(5) pri obedu, medtem ko jé solato in tolar iz fižola 
in Couscous in ga tunka v hladno omako iz jogurta 
in zelišč.. „Slikanje mi je zelo všeč“, odgovori 
Leo in ponudi Hannah vodo, medtem ko otroška 
varuška posluša.

Pri jedi in pijači želimo vzpodbujati dialog. Kosilo 
je dobra priložnost, doživeti in krepiti skupnost. 
Naši sodelavci in sodelavke sedijo z otroki pri 
mizi, jejo, pijejo in se z njimi pogovarjajo. Tudi 
če so pozorni na to, da pri obedu ni nemira, pa 
je pogovor pri mizi izrecno zaželjen. Z molitvami 
pri mizi, ki jih molijo naši sodelavci in sodelavke 
skupno z otroki, so ti pogovori sestavni del 
pravega vedenja pri mizi. Hkrati se fantje in 
dekleta vključijo v posamezna dela, vendar pri jedi 
ni prisile.  

Ura sanj in sprostitve
Brez prisile gre tudi pri opoldanskem počitku: Kdor 
hoče spati, je prav prisrčno povabljen. Kdor se 
raje „samo“ sprosti in odpočije, sme seveda tudi 
to. Ker nimajo vsi otroci potrebe po opoldanskem 
spanju, imajo v skupinski sobi tudi otok za 
sprostitev, ki ga lahko koristijo tudi dopoldne in 
popoldne. Pomembno nam je, otrokom ponuditi 
prijetno, oktroku primerno vzdušje za sprostitev, ki 
se usklaja z njihovim biološkim ritmom.  

Pot na stranišče se začne v glavi
Čistoča igra pomembno vlogo pri izoblikovanju 
stabilne osebnosti otroka. Pot na stranišče se 
začne v glavi in je ni mogoče pospešiti z vajami 
ali pritiskom. Iz tega razloga za naše voditeljice in 
voditelje sprejem v (celodnevne) otroške vrtce ni 
odvisen od tega, ali otrok že hodi na stranišče ali 
ne. V ta namen daje Caritas na razpolago prostor 
za umik, možnosti za povijanje in navodilo za 
starše in odgovorne osebe.  

Z lamo na raziskovalno potovanje
Vsako leto se voditeljice in voditelji naših 
(celodnevnih) otroških vrtcev in zavetišč srečajo, 
da se izpopolnjujejo in izmenjavajo – 2017 je 
to bilo že desetič. 74 uslužbencev in uslužbenk 
na vodilnih položajih je v okviru lama delavnice 
dobilo pomembne impulze za njihovo dragoceno 
delo. Nadalje našim sodelavcem in sodelavkam 
ponujamo tematske delovne skupine in delavnice 
za razvijanje idej, ki so podlaga za ukrepe pri delu 
z otroki v vsakdanu. 

Pustolovščina. Dekleta in 
fantje župnijskega otroškega 

vrtca Berg v Dravski dolini 
se pri igranju in učenju 

zabavajo.
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Viška leta

Pomoč za Korošce in Korošice, ki so 
prizadeti od revščine: Fantje in dekleta 
župnijskega otroškega vrtca Berg v 
Dravski dolini so dva tedna vneto pekli 
kekse in jih za prostovoljne prispevke 
delili. #keksehelfen je le ena od številnih 
akcij za zbiranje prostovoljnih prispevkov
 
To je okusno: Župnijski otroški vrtec 
„Köttmannsdorfer Spatzen“, župnijski 
otroški vrtec v Launsdorfu in župnijski 
otroški vrtec St. Peter/Taggenbrunn 
so dobili nagrado za njihov angažma 
v zvezi z akcijo „Gesunde Jause/
Küche“ (zdrava malica/kuhinja). Gre za 
ustanove, ki jih upravlja koroška Caritas 
in jih pedagoško spremlja.

Na 89 lokacijah 530 sodelavcev in 
sodelavk  skrbi za 4.441 otrok.

190 otrok je v 11 celodnevnih otroških 
vrtcih začelo svojo izobraževalno pot.

V 67 otroških vrtcih se je 3.597 otrok v 
158 skupinah učilo za življenje.

V 11 zavetiščih se je 654 otrok in 
mladih učilo po šoli.

Številke in dejstva

otroci in mladina 2017
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Učiti se za naloge 
prihodnosti
Naše šole nudijo ob socialnopoklicni osnovni 
kvalifikaciji izobrazbo s srcem za oskrbo starih in 
nege potrebnih ljudi kot tudi za ljudi s posebnimi 
potrebami. Leta 2017 smo imeli „prehodni 
razred“ za migrante in migrantke.

Naši šolarji/šolarke in študenti/študentke – vseeno 
ali so stari 14 ali 50 let, ženske ali moški, rojeni 
na Koroškem ali kje drugje – dobijo pri nas 
kvalificirano in dobro izobrazbo in sodobno znanje 
za oskrbo ali nego ljudi z ovirami, starih ali nege 
potrebnih ljudi. 

Šola v službi integracije
Jeseni 2017 se je na naši Šoli za poklice socialne 
oskrbe (SOB) v Celovcu – zaradi številnih ljudi, 
ki so na begu in migracijskih tokov – za 21 
migrantov in migrantk ustanovil poseben razred za 
pospeševanje jezikovne in družbene integracije. 
Sedem žensk in 14 moških iz Sirije, Afganistana, 
Iraka in iz Bosne, so v tako imenovanem 
„prehodnem razredu“ dobili pouk posebej 
za nemščino, angleščino in v naravoslovnih 
predmetih. 

Od „prehodnega k rednemu šolarju“ 
Adil iz Afganistana se je tako dobro naučil 
nemščine, da je na zaključku šolskega romanja 
na Lisno goro lahko brezhibno prebral besedilo 
avtorice Eveline Dächer: „Hvala za ljudi, ki sem 
jih srečal. Tudi vi, ki ste tukaj, ste med njimi. Tudi 
vi ste mene, ste moje življenje, obogatili. Hvala.“ 
Adil bo na naši šoli SOB začel hoditi v redni razred 
in začel izobrazbo za negovalnega pomočnika in 
strokovno socialnega svetovalca. Dobra polovica 
šolarjev in šolark lahko na osnovi te posebne 
priprave sodeluje pri rednem pouku in tako dobi 
strokovno izobrazbo. 

Sanja Simic, ki je rojena v Bosni, je poučevala 
„prehodni razred“ v angleščini. Njen študij 
angleščine je bil v Avstriji nostrificiran. Ob poklicu 
dela izobrazbo za strokovno socialno svetovalko 
na področju dela s starimi in negovalne asistence. 
– Za nas dva primera uspešne integracije.

Kar šteje
Delo z ljudmi potrebuje več kot „samo“ dobro 
srce. Sodobno spremstvo in oskrba ljudi v 
kriznih položajih se bo moralo zgledovati po 
spoznanjih sodobnih humanističnih vedah. „Srčna 
zadeva“ bo delo kljub temu ostalo; predvsem 
če želi biti povezano z delovanjem Caritas na 
drugih področjih. Naše šole si že desetletja za to 
prizadevajo.  

Pot v prihodnost
Mladi od 14. leta naprej, ki si želijo izbrati socialni 
poklic, so prisrčno povabljeni, obiskovati našo 
Višjo šolo za gospodarske poklice (HLW) s 
težiščem „socialni menedžment“ v Celovcu. Šolo 
se po petih letih zaključi z zrelostnim izpitom in 
omogoča študij. Šola za poklice socialne oskrbe 
(SOB) v Celovcu in v Št. Andražu v Labotski 
dolini nadgrajuje izobrazbo na triletni Strokovni 
šoli za socialne poklice ali na dveletni Šoli za 
socialne službe. Kdor je najmanj 17 let star in 
je zaključil poklicno srednjo šolo ali vajeništvo, 
lahko naredi strokovno izobrazbo na področjih 
nege (negovalna asistenca) in socialne oskrbe 
(na strokovni ravni ali ravni diploma). Kdor je kot 
odrasel odkril veselje in sposobnost za socialni 
poklic, ima možnost, si ob poklicu pridobiti 
potrebne strokovne kvalifikacije v Celovcu, 
Beljaku, Drauhofnu pri Špitalu ob Dravi, 
Treibach-Althofnu in Št. Andražu v Labotski 
dolini.   

Tudi psihoterapevtsko izobrazbo za zakonskega 
in družinskega svetovalca (inkluzivno 
življenjskega in socialnega svetovalca) lahko 
naredite na naši izobraževalni ustanovi za 
zakonsko in družinsko svetovanje v Celovcu. 

Živ šolski vsakdan. Naši 
šolarji in šolarke se veselijo 

praktičnega pouka in številnih 
projektov.
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Viški leta

Umetnost povezuje generacije: Šolarji 
in šolarke strokovne šole za socialne 
poklice v Št. Andražu so s stanovalci 
doma za ostarele „Hiša Elisabeth“, 
sorodniki in umetnikom Heimom 
Luxbacherjem risali slike.

Spoštljivo srečanje . Na HLW v Celovcu 
je 16 učenk kot PEER-Educatorke 
izvedelo več o Aidsu.

Povezovalno. 20 študentov in študentk 
SOB in šolarjev ter šolark HLW so kot 
Volunteers pri IRONMAN Austria Kärnten 
2017 imeli pogovore s športniki in 
športnicami iz številnih držav. 

269 šolarjev in šolark – Višja šola za 
gospodarske poklice

805 šolarjev in šolark na Šoli za poklice 
socialne oskrbe v Celovcu in 63 šolarjev 
in šolark v Št. Andražu

13 študentov in študentk Izobraževalna 
ustanova za zakonsko in družinsko 
svetovanje.

Številke in dejstva

Šolska iZobraZba 2017
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V skupnosti 
je smisel!

Stanislaus Adlaßnig, kmet v pokoju, je v svojem življenju 
že od nekdaj veliko delal. 63 letni Kotmirčan koristi svoj 
čas in se sooča z izzivi življenja v svoji raznolikosti. 
Je priznan in nepogrešljiv pomočnik v Lea (ustanova 
Caritas, ki deli živila) v Kaufmanngasse 6 v Celovcu. 
Tu vsak ponedeljek popoldne deli hrano in izdelke za 
higieno potrebnim ljudem. Za njega je to več kot le delo: 
„Me spoštujejo in imam delo s smislom. Lahko pomagam 
ljudem in jim podarim prisrčnost!“

Več kot 700 prostovoljcev in prostovoljk obogati s svojim 
veseljem in angažmajem koroško Caritas. Vidijo stisko in 
usodo drugih in jim konkretno pomagajo. Oni so močna 
mreža solidarnosti in na ta način oblikujejo uspešno 
socialno skupnost. Povsod tam, kjer smo aktivni, se 
nam pridružijo prostovoljci in prostovoljke, ki omogočajo 
dodatno ponudbo: spremstvo umirajočih, tečaji 
nemščine, učne kavarne, razdeljevanje živil, urejanje 
materialnih darov, bralne ure v domovih za ostarele in 
nego. To je le nekaj izbranih primerov.

Pomagati je lepo  
Prostovoljci in prostovoljke prinesejo ne le spremembo, 
veselje in življenje v vsakdan ljudi, ki so v težkih 
življenjskih položajih, ampak tudi v lastno življenje. 
Dobijo nove vpoglede, izkušnje, socialne kontakte 
in smiselno oblikovanje prostega časa z dodano 
vrednostjo. In seveda posebno „zahvalo“ ljudi, ki jih 
spremljajo. S povpraševanjem jeseni smo hoteli izvedeti 
več o perspektivah prostovoljcev in prostovoljk, njihovi 
odgovori so za nas pomembni!

Več kot 700 aktivnih 
prostovoljcev in prostovoljk 
in 149 odgovornih 
koordinatorjev in koordinatork 
v 336 koroških župnijah 
obogati naše delo z 
veseljem in angažmajem. So 
nepogrešljiv del Caritas.
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prostovoljni angažma & župnijska caritas  

Pomembno delo v župnijah
Poseben prispevek k našemu uspešnemu delu 
prispevajo župnije, ki jih je na Koroškem 336. 
Koordinacijo in spremstvo teh je v rokah naše župnijske 
Caritas. Delo v župnijah je tako pisano kot so župnije 
same! Ali gre za bolšji trg, katerega izkupiček je 
namenjen Caritas, ali gre za predstave otroških skupin, 
župnijske kavarne ali za dneve igranja v dober namen: 
Cilj pri tem je vedno, se zavzemati za ljudi v stiski!

V smislu utrjevanja dobrega sodelovanja smo po 
volitvah župnijskih svetov obiskali skoraj vse dekanije 
in ponujamo stalno podporo pri cerkvenih nabirkah. 
Slednje so bistveni steber naših dohodkov, ki jih dobimo 
z darovi.

Leta 2017 smo ponovno odprli Bürgerspitalskirche, 
kot prostor odprtega, verskega in socialnega srečanja. 
Posebej prostovoljci in prostovoljke Caritas, kot tudi 
sodelavci in sodelavke drugih dobrodelnih organizacij so 
redno povabljeni na AfterWork bogoslužje z agapo.

Smiselno delati. Eden od 
številnih projektov Caritas: 
Ženske v interkulturni skupini 
plestenja se imajo fajn!

Viški leta

Pri telefonu v primeru maraza, ki ga 
ponudi Caritas, je sodelovalo sedem 
župnij. V skrajnih primerih smo delili 
spalne vreče ali ponudili kraj za spanje 
na toplem!

V 10ih inovativnih projektih v okviru 
dolge noči cerkva so prišli na dan 
kreativni odgovori na aktualne izzive v 
naši družbi.

700 ljudi se prostovoljno angažira 
na različnih področjih. Od tega 168 
prostovoljcev in prostovoljk  za 
starejše in bolne ljudi in 113 ljudi za 
otroke v učnih kavarnah.

Izvajali smo 19 ponudb za nadaljnje 
izobraževanje za prostovoljce in 
prostovoljke.

Približno 4 ure na teden so se ljudje 
angažirali na različnih področjih in 99 
odstotkov je imelo občutek, dajati 
dragocen prispevek. 

Na 5 krajih smo omogočili „prostovoljno 
integracijsko leto“ in na 15 krajih skrbeli 
za nadaljevanje projekta „obvezno 
integracijsko leto“.

Preprečevanje zasvojenosti: bilo 
je 10 prireditev s 310 udeleženci/
udeleženkami na področju izobraževanja 
odraslih.

Številke in dejstva

2017
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Dinamično, 
socialno in 
osvežujoče!

20 let youngCaritas na Koroškem
Bilo je leta 2007, ko se je koroška Caritas odločila, da bo 
vse dejavnosti, delavnice in socialne projekte z mladimi 
do 25 let koordinirala pod imenom „youngCaritas“. Od 
takrat se je veliko dogajalo. Vedno znova smo navdušeni 
in presenečeni, kako raznoliko je vsakdanje delo s 
številnimi mladimi, kreativnimi glavami.  

Izobraževalno delo
Naše delavnice v različnih šolskih stopnjah in 
birmanskih skupinah so naše vsakdanje delo in vsaka 
delavnica je prav zaradi udeležencev in udeleženk 
enkratna. Posredujemo vsebine na socialne teme, ki so 
povezane s ponudbami in ustanovami koroške Caritas. 

Na osnovi različnih metod želimo motivirati k 
aktivnemu sodelovanju. Iz tega nastajajo vprašanja, 
kritične pripombe, skupno mišljenje in čutenje – vse 
to je pomembno, da se tudi še po delavnici soočamo 
s temi temami. Z našimi delavnicami želimo mlade 
ljudi senzibilizirati in jih spodbujati k odgovornemu in 
socialnemu ravnanju. Naša ponudba seže od podlag 
za poučevanje, predavanj ali delavnic do ekskurzij v 
ustanove Caritas. Na tem mestu se zahvalimo pri vseh 
pedagogih in pedagoginjah ter kooperacijskih partnerjih 
in partnericah, ki nam vsako leto znova zaupajo. 

Socialni angažma je tudi 
pri mladih ljudeh „in“. Naša 
youngCaritas to vsako leto 
znova potrdi na poseben 
način. 
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youngcaritas

youngCaritas – create future! 
Živimo naše geslo: Skupno z otroki, mladimi in mladimi 
odraslimi oblikujemo našo prihodnost. Prihodnost, ki 
povezuje veselje, angažma in solidarnost in vključuje 
zapostavljene ljudi.

Tudi socialne akcije kot na primer LaufWunder, 
Charitytek, ki že 10 let navdušuje otroke in mlade, naša 
akcija Kilo proti revščini ali SPAR Coffee to help-dan 
spadajo zraven. Pokažemo, da ima solidarnost opraviti 
z veseljem. Da je zanimivo, delati stvari, ki se jih prej 
še nikoli ni delalo. In ker je vse, kar se dela z veseljem, 
lažje in tudi uspešno, ponudimo akcije, ki vsem nekaj 
prinesejo. Ne gre za to, koliko časa se podari, glavno 
je, da se nekaj dela in se naši svetovi spet nekoliko 
približujejo. Kajti solidarnost ne pozna (starostnih) mej. 

Pridi tudi ti in sodeluj!
http://ktn.youngcaritas.at

ČudežTekanja. Vsega skupaj si je 
1.575 otrok in mladih obuvalo tekaške 
čevlje in teklo 12.437 km. Tako se je 
nabrala vsota 24.270,65 evrov. S to 
športno vsoto smo pomagali materam 
v stiski, žrtvam trgovanja z ljudmi, 
prisilne prostitucije in izkoriščanja 
delovne sile ter naši šoli za otroke, ki 
živijo na cesti, v Keniji. 

Višek leta

Sightseeing-Tour po Celovcu nekoliko 
drugače: Erik in Leo, dva klienta naših 
ustanov za brezdomce, sta 33 šolarjev 
in šolark Slovenske gimnazije v Celovcu 
vodila po „njunem“ Celovcu. Mladi so 
spoznali njuno zgodovino. 

Delo z mladimi v naših ustanovah in 
svetovalnicah obrodi sadove:

7.680 mladih, ki smo jih dosegli
373 učiteljev in učiteljic
217 delavnic
96 projektov
633,5 učnih enot

6 mladih žensk je krepilo socialne 
in osebne kompetence v okviru 
prostovoljnega socialnega leta.

17 študentov in študentk je ljudem na 
različnih področjih Caritas podarilo čas. 

Številke in dejstva

2017
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Stroški koroške Caritas 2017 Stroški v € od tega darovi

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

2.125.930 1.137.786

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

641.959 109.325

Delo za družine
svetovanje pri družinskih in življenjskih težavah

684.756 42.798

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

6.342.771 11.168

Zaposlitveni projekti in pomožni obrati
Caritas trgovine, magdas LOKAL, Perspektive Handel

1.320.883 231.199

Oskrba, nega, hospic 
domovi za ostarele in bolnike/onemogle, mobilna služba: pomoč in nega na domu, 
mobilne hospicne skupine, pomoč svojcem pri negi onemoglih in spremljanje v žalosti

23.715.086 21.606

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

5.612.345 22.482

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

236.008 0

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

1.085.964 991.832

Šole & tečaji
Višja šola za gospodarske poklice – oddelek socialni angažma, strokovne šole za 
socialne poklice, šole za nego in oskrbo, Učna ustanova za posvetovanje zakoncev in 
družin. 

892.590 0

Vsota storitvenih področij/poraba sredstev 42.658.292 2.568.196

Finančno poročilo 2017

Poraba sredstev na posameznih področjih

Oskrba, nega, hospic Otroci in mladinci Prizadeti ljudje Ljudje v stiski Zaposlitveni projekti in 
pomožni obrati

Mednarodni programi Šole & tečaji Delo za družine Azil, migracija,  
integracija

Župnijska Caritas,  
youngCaritas, prostovoljno delo

Stroški brez darov Stroški pokriti z darovi
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Finančno poročilo 2017

Prejem sredstev
Evro v %

 I Darovi in cerkveni prispevki 2.568.196 6,0

    a) namenjeni darovi 380.855

    b) nenamenjeni darovi in sponzorstvo 1.562.652  

    c) dediščina 155.893  

    d) darila v blagu 468.796  

 II Plačila za storitve 35.687.911 83,6

   a) iz javnih sredstev *) 28.413.933  

   b) iz privatnih prispevkov za stroške in razno 7.273.978

III Subvencije in prispevki iz javnih in cerkvenih sredstev 1.225.742 2,9

IV Drugi dohodki 2.044.078 4,8

dobiček iz kapitala 510.658  

 V Poraba preostalih sredstev iz prejšnjih let in neporabljenih darov 46.110   0,1

VI Štorniranje rezerv 1.086.255 2,6 

Vsota vseh izkupičkov 42.658.292 100,0 

Poraba sredstev
Evro v %

  I Stroški za po statutih določene namene 40.243.028 94,3

 II Za priskrbo darov in servis darovalcev 285.327 0,7

III Za administracijo in infrastrukturo 1.884.675 4,4

IV Drugi stroški 0 0,0

 V Preventivni ukrep za projekte 2018 245.262 0,6 

VI Dotacija iz rezervnega sklada 0 0,0

Vsota vseh izkupičkov 42.658.292 100,0 

*) vsebuje privatna plačila, v kolikor se le ta obračunajo preko socialne pomoči. 

Gospodarska kontrola

Letni zaključni račun 2017 je preverjal MOORE 
STEPHENS ALPEN-ADRIA Wirtschaftsprüfungs GmbH  
kot gospodarski revizor. Zaključni račun je označen z 
neomejenim potrditvenim zabeležkom.  

Odpis darov

Upoštevanje zakonskih predpisov za priznavanje 
davčnega odpisa darov je pravtako preverjal MOORE 
STEPHENS ALPEN-ADRIA Wirtschaftsprüfungs GmbH. 
Potrjeno je bilo, da Caritas izpolni vse pogoje za odpis 
darov v zvezi z uporabo darov in deležem za 
administracijo.

Vse na preizkušnji

Prisrčna hvala za vašo podporo!
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Kontakt

Freiwilliges Engagement, 
PfarrCaritas & youngCaritas
Tel. 0463/555 60 - 50

Auslandshilfe
Tel. 0463/555 60 - 40

Kinder & Jugend
Tel. 0463/555 60 - 59

Kommunikation & Fundraising
Tel. 0463/555 60 - 914

Beschäftigung und Betriebe
SPAR Caritas-Supermarkt, 
Villach
Tel. 0463 555 60 - 909

magdas LOKAL, Klagenfurt
Tel. 0463/265 220

carla, Klagenfurt 
Häferl & Buch, Klagenfurt
Tel. 0463 555 60 - 24

carla, Villach
Tel. 04242 218 736

Menschen in Not
Sozialberatung 
Asyl, Integration & Migration
Deutschkurse & Talitha
Tel. 0463/555 60 -15

Tagesstätte für  
Wohnungslose & Lea,  
Klagenfurt
Tel. 0463/555 60 - 27

Menschen in Krisen
Caritas-Lebensberatung 
Klagenfurt, Villach, St.Veit/Glan,  
Spittal/Drau und Wolfsberg
Männerberatung 
Klagenfurt und Villach
Caritas-Suchtberatung 
Klagenfurt, Villach, Wolfsberg,  
Spittal/Drau
Tel. 0463/500 667 

Telefonseelsorge
Tel. 142

Schulbildung
HLW Kärntner Caritasverband, 
Klagenfurt
Tel. 0463/56 729

Fachschule für Sozialberufe, 
Klagenfurt
Tel. 04358/28 364

Schule für Sozialbetreuungs-
berufe, Lehranstalt für Ehe und  
Familienberater, Klagenfurt
Tel. 0463/511 404

Studentenhaus Concordia,  
Klagenfurt
Tel. 0662/930 300

Menschen mit Behinderungen 
Tel. 0463/555 60 - 68

Werkstatt Benedikt, Althofen
Tel. 04262/274 47 19

Werkstatt Veronika, Friesach
Tel. 04268/261 07

Werkstatt Martin, Friesach
Tel. 04268/36 01

Werkstatt Florian,  
Globasnitz/Globasnica
Tel. 04230/245 60 11

Haus Markus, Althofen
Tel. 04262/272 50 11

Haus Lukas, Althofen
Tel. 04262/272 98 72

Haus Felicitas, Friesach
Tel.  04268/236 06

Haus Hildegard, Friesach
Tel. 04268/500 34 11

Mobile Betreuung und Pflege
Mobile Soziale Dienste,
24-Stunden-Betreuung, Mobile 
Hospizbegleitung, Besuchsdienst
Haus Franz Josef
Tel. 0463/555 60 - 35

Stationäre Betreuung und Pflege
Franziskusheim, Klagenfurt
Tel. 0463/512 477

Haus Martha, Klagenfurt
Tel. 0463/500 338

Gregorhof,  
Bad Eisenkappel/ Železna Kapla
Tel. 04238/8450

Haus Klara, Maria Elend
Tel. 04253/2165

St. Hemma-Haus, Friesach
Tel. 04268/2257

Haus Anna, Eberstein
Tel. 04264/30 104

Haus Elisabeth, St. Andrä/Lav.
Tel. 04358/2506

Haus Theresia, Feldkirchen
Tel. 04276/5226

Haus Michael, Obervellach
Tel. 04782/29 874

Haus Klemens - Tageszentrum, 
Maria Elend
Tel. 0463/555 60 - 902

Caritas Kärnten
Sandwirtgasse 2
9010 Klagenfurt 
Tel. 0463/555 60 - 0
office@caritas-kaernten.at
www.caritas-kaernten.at


