
O CARITASU DUBROVAČKE BISKUPIJE 

 

Caritas Dubrovačke biskupije osnovan je 24. rujna 1990. godine i od tada djeluje 

organizirajući i pružajući pomoć potrebitima s područja Dubrovačke biskupije, ali i ostalih 

dijelova Hrvatske i svijeta.  

 

Karitativna je ustanova Katoličke crkve s pravnom osobnošću koja na civilnom području ima 

status neprofitne i humanitarne organizacije. Posrednik je u doniranju hrane i organizator 

volontiranja. Član je Hrvatske mreže protiv siromaštva i Hrvatske mreže socijalnih 

samoposluga. 

 

Korisnici usluga Caritasa Dubrovačke biskupije su pojedinci i obitelji u raznim potrebama 

proizašlim iz ugroženosti osobnim, obiteljskim i društveno-gospodarskim nepovoljnim 

situacijama.  

 

Našu djelatnost možemo podijeliti na: 

• karitativni rad – socijalna služba, podjela materijalne i financijske pomoći, 

organizacija projekata i akcija  

• pružanje socijalnih usluga - obiteljskog savjetovališta i smještaja za žrtve nasilja u 

obitelji 

 

Socijalna služba pomaže osobama kojima je potrebna financijska, materijalna ili 

savjetodavno-informativna pomoć. Podjela materijalne pomoći odnosi se na podjelu 

prehrambenih namirnica, higijenskih proizvoda, odjeće, obuće i namještaja. Prema 

predanom izvješću o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći, u 2020. godini je 

pružena pomoć u vrijednosti 3 milijuna kuna.  

 

Financijska pomoć koju pruža Caritas Dubrovačke biskupije odnosi se na jednokratne 

novčane pomoći, plaćanje raznih životnih troškova poput režija, stanarina, vrtića i 

produženog boravka u školi, plaćanje stipendija, školarina te pomoći u liječenju. Financijska 

pomoć se pruža sukladno trenutnim financijskim mogućnostima te prikupljenim donacijama.  

U sklopu dubrovačkog Caritasa djeluje i Posudionica medicinskih pomagala, a od 2013. 

godine izdano je oko 1600 reversa bolesničkih kreveta, antidekubitusnih madraca, 

invalidskih kolica i ostalih pomagala obiteljima koji ih nisu u mogućnosti osigurati na drugačiji 

način.  

 

Od 2019. Obiteljsko savjetovalište Dubrovačke biskupije djeluje u okviru našeg Caritasa, 

čime Caritas Dubrovačke biskupije postaje pružatelj socijalnih usluga. Savjetovalište pruža 

savjetodavnu pomoć pojedincima i obiteljima te organizira fokus grupe i radionice. 

U suradnji s Dubrovačko-neretvanskom  županijom, 2019. je počela i realizacija projekta 

Skloništa za žrtve nasilja u obitelji, prijavljujući ga na natječaj za sredstva iz EU fondova. 

2021. se počeo provoditi projekt pod nazivom ‘’Josipov dom’’. Kao projektni partner i 

pružatelj socijalne usluge smještaja, Caritas Dubrovačke biskupije je osigurao privremenu 

lokaciju smještaja žrtava nasilja, a dio projektne aktivnosti je osiguranje trajne lokacije.  

 

 

 

 



 

VIZIJA, MISIJA I VRIJEDNOSTI  

 

 

VIZIJA 

 

Društvo sa što više ljubavi, solidarnosti i dostojanstva, a što manje siromaštva, diskriminacije 

i marginaliziranosti. 

 

MISIJA 

 

Pružati ruku pomoći potrebitima koji su se zbog različitih okolnosti našli u teškim životnim 

situacijama. Promicati humanost i djelotvornu ljubav. 

 

VRIJEDNOSTI 

 

*jednako dostojanstvo svih ljudi 

*bratstvo i zajedništvo 

*supsidijarnost 

*solidarnost 

*socijalna uključenost  

*volonterizam 

*transparentnost djelovanja   

 

 


