Kraška dekanijska Karitas

V Sežani se je karitativna dejavnost začela ponovno obujati v 90. letih prejšnjega stoletja kot odgovor
na različne stiske ljudi. Prva leta delovanja Medžupnijske Karitas v Sežani sta zaznamovala begunski
val ter skrb za lokalne prebivalce. Kasneje so se pokazale potrebe po širitvi mreže pomoči in tako je
bila leta 1999 ustanovljena Medžupnijska Karitas Lokev, leta 2005 pa še Medžupnijska Karitas
Dutovlje. Skupine v Dutovljah, Lokvi in Sežani delujejo v sklopu Kraške dekanije kot del 'velike
družine' Karitas, ki je sinonim za nesebično, prostovoljno, socialno in humanitarno dejavnost. Vse tri
delijo identiteto matične organizacije pri uresničevanju najosnovneših potreb ob spoštovanju in
zaščiti temeljnega človekovega dostojanstva.

Delovanje v dekanijski Karitas temelji na prostovoljnem delu in neposrednem stiku z ljudmi. Vpeti v
lokalno okolje se prostovoljci še bolj predano odzivajo na stiske prebivalstva. Prizadevajo si odgovoriti
na dejanske potrebe človeka, ohraniti njegovo dostojanstvo ter mu omogočiti čim lažji izhod iz
socialnih in osebnih zadreg.

Tako občanom nudijo osnovne prehranske in higienske potrebščine ter obleko in obutev, zato je
pomemben del njihovih aktivnosti ravno zbiranje materialih dobrin, ki jih razdelijo med pomoči
potrebne v sežanski občini. Poleg tega poskušajo lajšati stiske posameznikov in družin, ki s težavo
poravnavajo svoje osnovne mesečne stroške. V okviru svojih aktivnosti obiskujejo tudi stanovalce
Doma upokojencev Sežana ter Socialno varstvenega zavoda Dutovlje. Vsekakor velja izpostaviti, da
so zelo dejavni pri pomoči mladim in šolarjem, katerih starši si nakupa šolskih potrebščin ne morejo
privoščiti, poleg tega pa otrokom omogočajo brezplačno počitnikovanje ter izvajajo druge kreativne
delavnice in programe za družine in starejše.

Poudariti je potrebno, da se vse tri Medžupnijske Karitas redno vključujejo v aktivnosti Škofijske
Karitas Koper oziroma Slovenske Karitas ter sodelujejo z drugimi ustanovami pri izvajanju raznih
dobrodelnih akcij, obenem pa pripravljajo tudi lastne. Akcije zbiranja starega papirja in zamaškov,
adventna akcija, priprava Miklavževega dobrodelnega koncerta in podobne aktivnosti so tako rekoč
stalnica vseh treh enot. Slednje omogočajo, da lahko pomoč ponudijo širšemu krogu ljudi, ki so se
znašli v težkih razmerah, kot bi jim sicer.

Več kot pohvalno je, da ob vsem svojem rednem delu priskočijo na pomoč tudi ob naravnih nesrečah.
Tako so svoje moči združili ob žledu, ki je nedavno ohromil osrednji del Slovenije, in poplavah, ki so
prizadele Bosno in Hercegovino ter Srbijo in Hrvaško. Po močnem neurju pa so pomoč ponudili tudi
prebivalcem naselja Mahniči.

V letih delovanja so prostovoljci Kraške dekanije pomagali že številnim družinam in posameznikom, ki
so se znašli v hudih stiskah. Na tone razdeljene hrane, na kupe poklonjenih oblek, na tisoče
poravnanih položnic je v letih delovanja prižgalo iskro upanja v očeh velikemu številu pomoči
potrebnih. Za plemenito in nesebično pomoč ljudem v stiski podeljuje Občina Sežana Medžupnijski
Karitas Dutovlje, Medžupnijski Karitas Lokev in Medžupnijski Karitas Sežana najvišje občinsko
priznanje – NAGRADO OBČINE SEŽANA ZA LETO 2014.

