
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NA DAN  
ODPRTIH VRAT 

 
 
 

ob mesecu preprečevanja 
zasvojenosti pod geslom 

»Več virov, več možnosti« 
in  

ob Tednu Karitas,  
ki bo od 26.11. do 02.12.2012 

pod geslom: 
»Veselje v sožitju« 

 
 
 
 

Informacije in kontakti: 
  

Škofijska karitas Koper 

POMOČ BREZDOMCEM 
Darja Zver, strokovna vodja programa 

051 313 265 
darja.zver@gmail.com 
http://karitas-kp.rkc.si 

 
 

 
 
 
 

Zavod Pelikan – Karitas 
PROGRAM POMOČI IN 

CELODNEVNEGA BIVANJA  
ZA ZASVOJENE  

Tel. in fax: 05 639 50 38, 041 760 067 
bertoki@pelikan.karitas.si 

http://pelikan.karitas.si 
 
 

PROGRAM VRTNICA 
-socialna rehabilitacija oseb s težavami 

zaradi zasvojenosti z alkoholom 
040 980 464 

vrtnica.karitas@gmail.com 
www.zavodsamarijan.si 

facebook: Vrtnica Zavod karitas Samarijan 

CENTER KARITAS 
BERTOKI 

Bertoki, Markova 38, 6000 Koper 
 

Škofijska karitas Koper 

 POMOČ BREZDOMCEM 
 
 
 
 
 
 

Zavod Pelikan – Karitas 
PROGRAM POMOČI IN 

CELODNEVNEGA BIVANJA  
ZA ZASVOJENE 

 

PROGRAM VRTNICA  
SOCIALNA REHABILITACIJA 
OSEB S TEŽAVAMI ZARADI 

ZASVOJENOSTI  
Z ALKOHOLOM  



Kaj je Center karitas Bertoki? 
 

Center karitas Bertoki je stičišče  
treh specifičnih programov Karitas, 

vsak program je samostojen  
in izvajan s strani različnih 

organizacij Karitas. 
 

Tu domuje še Istrska območna 
karitas, ki pa svoje programe 
pretežno izvaja na terenu in v 

Centrih karitas Koper, Izola in Piran. 
 
 

Vsi trije programi se izvajajo v 
skladu z etičnimi načeli Karitas, kar 

pomeni tudi z etičnimi načeli in 
strokovnimi ravnanji socialnega 

varstva. 
 

Delujemo v ločenih prostorih  
in avtonomno. 

 
Ko je potrebno pa sodelujemo  
med seboj, kakor sodelujemo  

tudi z drugimi organizacijami in 
programi na področju  

socialnega varstva (CSD, nevladne 
organizacije …) ter drugimi 

institucijami. 
 

Ob Tednu Karitas, ki ga obeležujemo 
od 26.11. do 02.12.2012 in mesecu 

preprečevanja zasvojenosti 
 
 

VABIMO 
na 

 

DAN ODPRTIH VRAT 
CENTRA KARITAS BERTOKI 

 

 
Programov: 

 Pomoč brezdomcem Škofijske 
karitas Koper, 

 Program pomoči in celodnevnega 
bivanja za zasvojene Zavoda Pelikan – 
Karitas, 

 Program Vrtnica – socialna 
rehabilitacija oseb s težavami zaradi 
zasvojenosti z alkoholom Zavoda Karitas 
Samarijan, 

ki bo 
 

v četrtek, 29. novembra 2012 
 v Centru Karitas  

na Markovi 38 v Bertokih 
 

od 9.00 do 11.00,  
ob 9.30 bomo predstavili vse tri 
programe, prej in potem pa bo 

možnost individualnih pogovorov z 
izvajalci posameznih programov 

Program VRTNICA – socialna 
rehabilitacija oseb s težavami zaradi 

zasvojenosti z alkoholom 
vabi na 

ogled stanovanjske skupnosti  
I. faze  

v Truške št. 5, Marezige. 
ob 11.30 odhod iz Bertokov  

(prevoz z lastnim prevozom),  
dan odprtih vrat  
od 12.00 do 13.00  

in  
od 15.00 do 18.00 

 
in  
 

Zavod Pelikan – Karitas 
Skupnost Srečanje v Vremah 

vabi na ogled 
terapevtske skupnosti (komune) 

– Dolina upanja 
Vremski britof 26 
dan odprtih vrat 
od 13.00 do 17.00. 

 
 
 

PRISRČNO VABLJENI! 
 
 

Sodelavci programov  
v Centru karitas Bertoki in enotah 


