
na GoriškemKam po pomoč

•  Mestna občina Nova Gorica 

•  Center za socialno delo Nova Gorica

•  Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Nova Gorica

•  Goriška območna Karitas

•  Zavod Karitas Samarijan

•  OZARA Slovenija, Enota Nova Gorica

•  ŠENT, Enota Nova Gorica

•  Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško

•  Humanitarno društvo KID Otrok otroku

•  Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote 
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PROGRAM POMOČI:

• socialnovarstvene storitve: prva socialna pomoč, osebna 
pomoč, pomoč družini za dom, pomoč družini na domu

• naloge na podlagi javnih pooblastil: varstvo otrok in družine, 
varstvo odraslih

• starševsko varstvo in družinski prejemki
• regijske koordinacije: preprečevanje nasilja v družini, izvajanje 

nadomestne kazni, obravnava v skupnosti za ljudi s težavami v 
duševnem zdravju

• pravice iz javnih sredstev, ki obsegajo denarne prejemke ter 
subvencije in znižana plačila

CENTER ZA SOCIALNO DELO NOVA GORICA

Denarni prejemki:                                                 
• otroški dodatek
• denarna socialna pomoč
• izredna denarna socialna pomoč
• varstveni dodatek
• državna štipendija  
• pogrebnina 
• posmrtnina

Subvencije in znižana plačila:
• subvencija vrtca
• subvencija malice in kosila za učence (v kolikor družina nima 

veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji)
• subvencija malice za dijake (v kolikor družina nima veljavne 

odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji)   
• subvencija tržne in neprofitne najemnine
• plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje
• kritje razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev
• oprostitev plačil socialnovarstvenih storitev in prispevek k 

plačilu pravic do družinskega pomočnika

Delpinova ulica 18 B
5000 Nova Gorica
Tel.: 05 330 29 00
Faks: 05 330 29 13
E-pošta: gpcsd.gorica1@gov.si
www.csdgorica.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00
sreda: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00
petek: 8.00 – 12.00

Prva socialna pomoč v nujnih primerih tudi:
torek in četrtek: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00
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Krizni center za otroke in mladostnike 10-ka

Marušičeva ulica 6
5000 Nova Gorica
Tel.: 08 205 24 60, 051 635 115 
E-pošta: kc-ng@gov.si

Krizni center je oblika pomoči za otroke in mladostnike, 
ki zaradi različnih težav (nasilje v družini, zlorabe, hude 
težave v odraščanju…) potrebujejo takojšen umik iz 

okolja, kjer živijo. V krizni center lahko pride otrok ali mladostnik 
sam, lahko pa tudi na predlog Centra za socialno delo, interventne 
službe ali po napotilu drugih institucij: šole, policije, zdravstva… 
Otroka ali mladostnika varno namestimo, mu prisluhnemo, se z 
njim pogovorimo, skupaj razmišljamo in iščemo rešitve iz stiske. 
Svetujemo otroku, mladostniku, staršem/skrbnikom ter sodelujemo 
z drugimi institucijami, ki lahko pomagajo.

Center za pomoč na domu Klas

Ul. Gradnikove brigade 47
5000 Nova Gorica
Tel.: 05 335 33 00, 031 662 025
E-pošta: cpd.ng@siol.net

Delovni čas:
ponedeljek: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00
sreda: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00
petek: 8.00 – 12.00

Nudi pomoč pri gospodinjskih opravilih, dostavi  
toplega obroka, osebni higieni in vzdrževanju socialnih 
stikov starejšim, bolnim in invalidnim osebam.

Medgeneracijsko središče Nova Gorica

Ul. Gradnikove brigade 33
5000 Nova Gorica
Tel.: 05 335 33 11, 041 378 786 
E-pošta: medgeneracijsko.sredisce.ng@gmail.com

Delovni čas:
ponedeljek – petek: 8.00 – 16.00

Nudi razne aktivnosti, s katerimi se zagotavlja aktivnejše 
vključevanje v socialno okolje in vzdrževanje psihofizične 
kondicije, širjenje prijateljskih vezi, zadovoljevanje nema-
terialnih potreb, prostovoljstvo.

Dnevni center Žarek

Marušičeva ulica 6
5000 Nova Gorica
Tel.:  08 205 18 98, 041 664 905 
E-pošta: dc-zarek@siol.net

Delovni čas:
ponedeljek – četrtek: 10.00 – 18.00
petek: 10.00 – 16.00

Namenjen je osnovnošolcem, mladostnikom in mlaj-
šim polnoletnikom s statusom dijaka, ki se srečujejo 
s težavami doma, v šoli ter pri socialni integraciji, in 

vsem otrokom, ki si želijo aktivno preživeti prosti čas. V program 
so vključeni otroci in mladostniki iz vseh osnovnih in srednjih šol 
na območju Upravne enote Nova Gorica. Nudimo pomoč pri 
opravljanju šolskih obveznosti, izvajamo psihosocialne in kreativ-
ne delavnice, interakcijske vaje, asertivni trening, športne aktivno-
sti, glasbene delavnice, organiziramo izlete in družabne dogodke, 
redno sodelujemo s starši, šolo in drugimi institucijami. 
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Ul. tolminskih puntarjev 8
5000 Nova Gorica 
Tel.: 05 338 49 02, 05 338 49 00
(Lores Juren, Aleš Markočič)
E-pošta: nova-gorica.ozrk@ozrks.si
www.novagorica.ozrk.si

Uradne ure:  
ponedeljek: 8.00 – 12.00   
sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 16.00  
petek: 8.00 – 12.00

Humanitarni center

Langobardska ul. 8
5250 Solkan

Delovni čas: 
četrtek: 13.30 – 16.30   

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE – 
OBMOČNO ZDRUŽENJE NOVA GORICA

PROGRAM POMOČI:

Materialna pomoč zajema pomoč v obliki različnih prehrambnih 
izdelkov, intervencijskih zalog hrane EU, prehrambnih paketov RKS, 
oblačil, obutve, bele tehnike ter pohištva.

Finančna pomoč se lahko dodeli le izjemoma v primerih, kot so 
deložacije, izklop elektrike, vode…

Finančna pomoč ob večjih elementarnih nesrečah se lahko 
dodeli prizadetim v primeru večjih elementarnih nesreč (poplave, 
požari, orkanska burja…).

Finančna pomoč šoloobveznim otrokom se dodeli v obliki 
»vrednostnih bonov« pred pričetkom šolskega leta.

Strokovna pomoč se nudi na različnih področjih: izpolnjevanje 
raznih obrazcev, prošenj, vlog, priprava skupnih akcij zbiranja 
pomoči…

Brezplačna letovanja otrok in starejših se organizirajo na 
podlagi dodeljenih prostih mest s strani Rdečega križa Slovenije.

Za materialno in finančno pomoč se zaprosi na predpisanem 
obrazcu, ki je na voljo na sedežu združenja ter na spletni strani.
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Skalniška 1
5250 Solkan 
Tel.: 05 330 02 33
E-pošta: voncina.renata@gmail.com, karitas.koper@rkc.si

Skladišče obleke in obutve

Skalniška 1
5250 Solkan 
Tel.: 040 631 763 (Marija Mlinar)

Delovni čas: 
vsak delovni ponedeljek v mesecu
(razen v juliju in avgustu): 16.00 – 18.00

Skladišče hrane 

Cerkev Kristusa Odrešenika
Sedejeva 2
5000 Nova Gorica 
Tel.: 041 655 689 (Renata Vončina)

Delovni čas: 
vsak delovni ponedeljek v mesecu
(razen v drugi polovici avgusta): 16.00 – 18.00 

GORIŠKA OBMOČNA KARITAS

PROGRAM POMOČI:

Družine: enostavno svetovanje, pomoč v obleki, obutvi in hrani 
(osnovna živila), pomoč pri plačilu položnic za gospodinjstvo, 
preventivni program v obliki počitnic v Portorožu ali v Soči 
(Trenta), materialna pomoč ob večjih naravnih nesrečah

Otroci in šolarji: plačilo prehrane v šoli in vrtcu, plačilo šolskih 
potrebščin, pomoč pri plačilu šole v naravi in drugih dejavnosti, 
vezanih na šolo, denarna pomoč preko projekta Posvojitev na 
razdaljo

Posamezniki: svetovanje, pomoč pri nabavi kurjave, pomoč 
pri plačilu stanarine, dodatno zdravstveno zavarovanje in ostali 
stroški gospodinjstva

Starejši, bolni in invalidi: obiski v bolnišnicah, domovih 
za ostarele in na domovih, družabna srečanja, romanja, 
medgeneracijske skupine, pomoč pri duhovni oskrbi, program 
počitnic v Portorožu ali v Soči (Trenta), materialna pomoč (hrana, 
obleka, položnice) 

INFORMACIJE: V vsaki župniji celotnega goriškega območja se 
lahko obrnete na voditelje župnijske Karitas, kjer prebivate, ali na 
župnika te župnije, ki vas bo napotil k voditelju ŽK. Tu boste dobili 
navodila o vrstah pomoči, ki jih Karitas lahko nudi, in kam se lahko 
obrnete za dodatne informacije.
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Skalniška 1
5250 Solkan
Tel.: 05 330 02 34 (Milena Brumat)
Faks: 05 330 02 34
E-pošta: karitas.samarijan@siol.net
www.zavodsamarijan.si 

Delovni čas: 
ponedeljek – petek: 8.00 – 16.00   

ZAVOD KARITAS SAMARIJAN 

PROGRAM POMOČI:

Materinski dom Solkan in Dom Karitas na Cesti
 

Skalniška 1
5250 Solkan
Cesta 98 
5270 Ajdovščina
Tel.: 05 330 02 34, 041 331 639
Faks: 05 330 02 34
E-pošta: karitas.samarijan@siol.net 
www.zavodsamarijan.si

Namenjen je polnoletnim ženskam in njihovim otrokom, ki 
so se znašli v socialno-ekonomski, materialni ali stanovanjski 
stiski, materam z otroki, žrtvam različnih oblik nasilja, ko ni več 
neposredne fizične ogroženosti, samskim ženskam v socialni 
stiski, nosečnicam, porodnicam in brezdomkam.
Nudimo nastanitev, strokovno pomoč, razumevanje v stiski, 
pomoč pri delu z otroki, pomoč pri urejanju zadev z zunanjimi 
institucijami, svetovanja, materialno pomoč.
 
 

Varna hiša Karitas za Primorsko

Tel.: 041 332 038, 031 655 961
E-pošta: karitas.samarijan@siol.net 
www.zavodsamarijan.si

Program je namenjen ženskam in njihovim otrokom, ki so žrtve 
kakršnekoli oblike nasilja in potrebujejo umik v varen prostor. Varna 
hiša nudi varno nastanitev na skriti lokaciji in vključitev v program 
za žrtve nasilja v družini.
Bivanje v varni hiši vključuje različne oblike pomoči: namestitev 
žensk in njihovih otrok v varen prostor, krepitev moči uporabnic 
za samostojno življenje in spodbujanje k aktivnemu reševanju 
osebnih stisk, pomoč pri urejanju zadev z zunanjimi institucijami, 
načrtovanje življenja po odhodu iz varne hiše. Izvajamo tudi razne 
skupinske aktivnosti: skupina za samopomoč, delavnice…

Medgeneracijsko središče Samarijan

Tel.: 031 778 586
E-pošta: karitas.samarijan@siol.net
www.zavodsamarijan.si

V programu z aktivnostmi povezujemo vse tri generacije, osmiš-
ljamo starost in zmanjšujemo socialno izolacijo starejših, koordi-
niramo samopomočne medgeneracijske skupine, kjer si izmenju-
jemo dobre in zdrave navade, da bomo v starosti lažje zavestno 
živeli. Z delovanjem skupin lajšamo in zmanjšujemo stiske in 
starejšim ter njihovim družinskim članom nudimo čustveno in 
duhovno podporo. Izobražujemo prostovoljce za individualno 
družabništvo s starejšimi in za voditelje medgeneracijskih skupin, 
razvijamo medgeneracijsko prostovoljstvo. Nudimo medsosed-
sko pomoč starejšim in osamljenim, izvajamo tečaje (Preprečeva-
nje padcev v starosti, Starajmo se trezno, Obvladovanje krvnega 
tlaka…), seminarje (Hospic, demenca…). Širimo nove medge-
neracijske skupine, izvajamo medgeneracijske tabore in imamo 
Samarijanov telefon za starejše: 031 666 321. Skupine se srečujejo 
enkrat tedensko, nekatere enkrat mesečno.
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PROGRAM POMOČI:

Pisarna za informiranje in svetovanje 

Pisarna nudi osebam z dolgotrajnimi ali občasnimi težavami v 
duševnem zdravju in osebam v duševni stiski ter njihovim svojcem 
pomoč in podporo v socialnem okolju, drugih institucijah ter 
spodbuja posameznikovo lastno aktivnost pri reševanju stiske. 
Svetovalnica nudi informativni razgovor, osebno pomoč, 
razbremenilni razgovor, zagovorništvo in socialno oskrbo na terenu. 
Organizira številne aktivnosti v obliki prostočasnih dejavnosti.

Uradne ure:
ponedeljek: 9.00 – 13.00
sreda: 13.00 – 16.00

Delovni čas:
ponedeljek – petek: 8.00 – 16.00

Partizanska 57
5000 Nova Gorica
Tel.: 05 330 37 20
Faks: 05 330 37 21 
E-pošta: ng@ozara.org
www.ozara.org 

OZARA SLOVENIJA - NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA 
KAKOVOST ŽIVLJENJA, ENOTA NOVA GORICA

Stanovanjska skupnost 

Manjša bivalna enota za ljudi s težavami v duševnem zdravju, ki 
potrebujejo občasno ali stalno podporo pri bivanju in organiziranju 
vsakdana. Stanovalci so upravičeni do strokovne podpore, ki je 
odvisna od njihovega zdravstvenega in psihosocialnega stanja, 
njihovih interesov, potreb in osebnih ciljev. 
Bivanje je namenjeno polnoletnim osebam s težavami v 
duševnem zdravju, ki nimajo urejenih bivalnih razmer, sami ne 
zmorejo samostojno živeti, jim ni mogoče ponuditi pomoči na 
domu, nimajo nikogar, ki bi zanje skrbel. Vključitev v program 
stanovanjske skupine je prostovoljna.
Tel.: 070 550 662 (Maša Černe) in 070 551 771 (Dimitrij Marušič) 

Brunov drevored 23
5220 Tolmin
Tel.: 051 621 241 (Tanja Drole)

Uradne ure: 
sreda (vsakih 14 dni): 9.00 – 12.00

Gostovanje v Tolminu

Delovni čas:
ponedeljek – petek: 8.00 – 16.00
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Sedejeva 9a
5000 Nova Gorica
Tel.: 05 330 96 03, 031 607 245 (Meta Rutar)
E-pošta: meta.rutar@sent.si

Program zajema nizkopražno obravnavo uporabnikov nedovoljenih 
drog in je usmerjen v zmanjševanje socialne in zdravstvene 
škode zaradi drog. Uporabnikom nudimo podporo pri urejanju 
socialno-ekonomskega statusa, pri stikih s socialnovarstvenimi 
institucijami, širjenje socialne mreže in socialno vključevanje, 
svetovanje pri težavah zaradi odvisnosti od prepovedanih drog, 
pomoč pri odločitvi za vstop v druge programe obravnave 
(substitucijski programi, detoksikacija, terapevtske skupnosti) itd.
Program zajema tudi izmenjavo igel in drugega sterilnega pribora 
ter zbiranje uporabljenih igel. Vključitve v program ne pogojujemo 
z abstinenco, držimo pa se dogovora o sodelovanju z določenimi 
pravili (prepoved verbalne in fizične agresije; prepoved vnosa, 
preprodaje in uporabe prepovedanih drog).

Stanovanjska skupina Tolmin

Rutarjeva 12
5220 Tolmin
Tel.: 05 384 17 40 (Melita Stamenkovič)
E- pošta: melita.stamenkovič@sent.si

Namenjena je polnoletnim osebam, ki zaradi dolgotrajnih stisk 
in težav v duševnem zdravju potrebujejo strokovno pomoč 
in podporo za samostojno življenje v skupnosti, ker nimajo 
primernega bivalnega okolja in ustrezne socialne mreže. 
S pomočjo individualnega načrta za samostojno življenje, 
strokovno pomočjo zaposlenih, drugimi rehabilitacijskimi 
programi in službami skušamo doseči čim večjo samostojnost 
stanovalca s ciljem samostojnega bivanja.

C.  Prekomorskih brigad 32
5290 Šempeter pri Gorici  
Tel.: 05 330 96 00, 031 371 992 (Margerita Humar) 
E-pošta: margerita.humar@sent.si
www.sent.si

Uradne ure: 
ponedeljek – petek: 7.30 – 15.30

PROGRAM POMOČI:

Dnevni center za ljudi s težavami v duševnem zdravju

Namenjen je osebam s težavami v duševnem zdravju, njihovim 
svojcem ter drugim, ki jih zanima področje skrbi za duševno zdravje 
in bi radi o tem pridobili več informacij. Skupni cilj je psihosocialna 
rehabilitacija in pomoč pri vključevanju v vsakdanje življenje. V 
obliki skupinskih dejavnosti potekajo: Trening socialnih veščin, 
interakcijske vaje, skupina za samopomoč, tečaji, kreativne delavnice, 
prostočasne dejavnosti, izobraževanja in okrogle mize, izleti, tabori 
itd. Poleg tega strokovni delavci nudijo tudi individualno obravnavo, 
ki vključuje svetovanje, informativne in razbremenilne razgovore ter 
individualno načrtovanje. Vključitev je prostovoljna in brezplačna.

Terensko delo z uporabniki prepovedanih drog

Tel.: 030 322 888 (Luka Mrak)
E-pošta: luka.mrak@sent.si

Program zajema mobilno nizkopražno obravnavo uporabnikov 
drog. Terenski delavci delujejo neposredno v okolju, kjer se uživalci 
drog zadržujejo, zbirajo, bivajo. Delujejo vsak dan na različnih 
lokacijah, in sicer na širšem območju Nove Gorice, Mirna in Renč, 
Ajdovščine, Tolmina (do Bovca) in Goriških Brd (glede na izraženo 
potrebo uporabnikov).  

Dnevni center za uporabnike prepovedanih drog

ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE
CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE V SKUPNOSTI SEVERNO-PRIMORSKA REGIJA 
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PROGRAM POMOČI:

Humanitarni program, ki ga izvajamo s pomočjo donatorjev, 
sponzorjev, prostovoljcev v sodelovanju s krovno organizacijo 
ZPM Slovenije in tudi s podporo lokalnih skupnosti, je v prvi 
vrsti namenjen otrokom in njihovim družinam, ki so se znašli na 
socialnem robu in živijo na območju šestih goriških občin.

Oblike brezplačnih storitev ali pomoči za otroke, mladostnike 
in družine:

• zdravstvena letovanja za predšolske otroke, za osnovnošolce in 
za srednješolce do 17. leta starosti iz pobude 'Pomežik soncu'

• družinska letovanja iz pobude 'Pomežik soncu' (prednost imajo 
enostarševske družine)

• tabori znanja za osnovnošolce druge in tretje triade (prednost 
za nadarjene otroke)

• ustvarjalnice in igralnice za predšolske otroke in za učence prve 
triade v osnovni šoli

• izposoja dobrih igrač in didaktičnih iger v okviru projekta 
Igrača.5

• zbiranje rabljenih, a še vedno uporabnih didaktičnih iger in 
dobrih igrač

• ustvarjalnice in igralnice za otroke in starše

• predavanja in individualna psihosocialna pomoč staršem in 
otrokom z učnimi težavami v sodelovanju z društvom Bravo

• humanitarna denarna pomoč iz projekta Botrstvo

• štipendije za srednješolce iz sklada NIVEA 

• individualna, namenska denarna pomoč ali pomoč v materialu 
(hrana, šolske potrebščine)

• pravna pomoč v okviru projekta Botrstvo

Bazoviška ulica 4
5000 Nova Gorica 
Tel.: 05 333 46 80, 041 650 691 
E-pošta: zpm-ng@amis.net, info@zpm1-novagorica.si 
FB: https://www.facebook.com/ZPMnovagorica
www.zpm-novagorica.si

Delovni čas:
ponedeljek – petek: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 16.00

MEDOBČINSKO DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ZA GORIŠKO

Informacije o brezplačnih ali regresiranih letovanjih in drugih 
prostočasnih aktivnostih (od meseca marca do meseca julija): 
ponedeljek – petek: 8.30 – 12.00 in 13.30 – 16.00 

Informacije o nudenju brezplačne pravne pomoči ter o nudenju 
denarne in materialne pomoči: 
vsak ponedeljek: 8.30 – 12.00 in 13.30 – 16.00

Brezplačna pravna pomoč v okviru projekta Botrstvo: 
vsak zadnji petek v mesecu: 12.00 – 16.00 

Igralnica za predšolske otroke s spremstvom: 
sreda, četrtek in petek: 10.00 – 12.00 in 14.00 – 16.00
 
Izposoja dobrih igrač: 
vsak ponedeljek: 14.00 – 17.00 

Ustvarjalne delavnice »ponedeljčice« med šolskim letom: 
vsak ponedeljek: 17.00 – 19.00
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Gradnikove brigade 9
5000 Nova Gorica
Tel: 031 817 785 (Majda Smrekar)
E-pošta: majda.kid@gmail.com 

Delovni čas:  
ponedeljek – torek: 13.00 – 17.00   
sreda – petek:  9.00 – 13.00 

HUMANITARNO DRUŠTVO KID OTROK OTROKU

PROGRAM POMOČI:

• sprejemamo rabljena otroška oblačila, obutev, igrače, 
posteljnino, otroško opremo, le-te brezplačno posredujemo 
pomoči potrebnim

• v tem letu kupujemo mleko in ga podarjamo družinam v stiski

• družinam, ki so pred deložacijo, pomagamo plačati neplačane 
položnice stanovanjskemu skladu (skupaj s Karitasom, Rdečim 
križem, Zvezo prijateljev mladine in Centrom za socialno delo)

• nudimo brezplačno učno pomoč učencem in dijakom z našimi 
prostovoljci

• mladim družinam pomagamo pri izpolnjevanju obrazcev za 
socialne pomoči

• pri nas je VARNA TOČKA za otroke v stiski, če so zlorabljeni 
(psihično, fizično, spolno, vrstniško nasilje, nasilje v šoli, doma, 
na ulici)
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Miren 216
5291 Miren
Tel.: 05 398 43 00
Faks: 05 398 43 01
E-pošta: info@drustvo-vzd.si
www.mirenski-grad.si
www.brezdomec.si

Delovni čas:
ponedeljek – petek: 9.00 – 16.00

DRUŠTVO PROSTOVOLJCEV VINCENCIJEVE ZVEZE DOBROTE

PROGRAM POMOČI:

Celostna pomoč brezdomcem za aktivno vključevanje v družbo 

Brezdomcem in socialno ogroženim osebam nudimo tople 
večerje in strokovno pomoč pri reševanju njihovih socialnih 
stisk (urejanje denarne socialne pomoči, spremljanje na državne 
institucije, pomoč pri urejanju zdravstvenega zavarovanja...).

Tel.:  041 286 454 (Barbara Magajna) in 040 244 657 (Andreja Ličen)
 www.brezdomec.si

Kraj razdeljevanja toplih obrokov: 
v parku v bližini avtobusne postaje
V primeru slabega vremena:
Sedejeva 9, 5000 Nova Gorica

Uradne ure razdeljevanja toplih obrokov:
ponedeljek – petek: ob 18.00

Miren 216
5291 Miren
Tel.: 040 348 481 (Maja Prinčič)
051 208 071 (Eva Premrl Olivo)
www.mirenski-grad.si

DRUŽINSKI CENTER MIRENSKI GRAD 

Dejavnosti v družinskem centru zajemajo celotno družino. 
Vanj se vključujejo starši, ki želijo reševati zakonske težave na  
konstruktiven način, mladi pari, ki želijo ustvariti trdno zvezo, 
otroci, družine, ki se soočajo s težavami pri vzgoji in iščejo pomoč, 
ter mladi, ki se srečujejo z različnimi osebnimi problemi.
V programu celo leto izvajamo številne aktivnosti za otroke, 
mladostnike, predzakonske pare, zakonce in starše:

• učna pomoč in organizirano varstvo otrok pod naslovom 
Popoldnevi na Gradu

• skupine mladih pomagajo mladim pri njihovem osamosvajanju 
in odgovornem življenju

• skupina za predzakonske pare 

• glasbena skupina vključuje mlade in odrasle pri glasbenem 
ustvarjanju in kreativnem preživljanju prostega časa

• vse družine, posamezniki, mladi in otroci lahko vedno zaprosijo 
za osebni pogovor ali svetovanje

• vsako poletje in med jesenskimi počitnicami poteka Oratorij

• vsako prvo nedeljo v mesecu pripravljamo ustvarjalne delavnice 
za otroke in starše

• organiziramo tudi različne kulturne in zabavne prireditve

• na spletnem forumu potekajo različni pogovori o duhovnih 
temah, družinskih problematikah, življenjskih vprašanjih… 



Oddelek za družbene dejavnosti
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica 
Tel.: 05 335 01 61, 05 335 01 66 (Tamara Simčič)
Faks: 05 302 84 87
E-pošta: tamara.simcic@nova-gorica.si
www.nova-gorica.si

Uradne ure:
ponedeljek – petek: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 14.00
sreda: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 16.00

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

PROGRAM POMOČI: 

• enkratna denarna socialna pomoč (plačilo najnujnejših 
položnic, šolskih kosil, šole v naravi, osnovnih življenjskih 
potrebščin…)

• izredna denarna socialna pomoč

• enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka 

• doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti ali drugi organizirani 
obliki institucionalnega varstva, ki ni v okviru mreže javne službe

• zakonske obveze občine (subvencija najemnine, pogrebni 
stroški, financiranje družinskega pomočnika, pomoč na domu, 
regresiranje oskrbe v institucionalnem varstvu)

Do denarne socialne pomoči so upravičeni občani s stalnim 
bivališčem v mestni občini, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev 
za preživljanje in so uveljavljali pravico do denarne socialne 
pomoči po Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih.

Do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka so upravičeni 
starši otroka, če je otrok državljan Republike Slovenije in ima 
skupaj z enim od staršev stalno bivališče v mestni občini. 

MESTNA OBČINA 
NOVA GORICA

Spoštovani,

z zgibanko Kam po pomoč na Goriškem smo na mestni občini skupaj z različnimi institucijami in društvi, ki delujejo na področju 
socialnih pomoči, skušali v teh neprijaznih časih priskočiti na pomoč vsem tistim, ki ste se znašli v stiski. Odgovorili smo na vprašanje, na 
koga se lahko obrnem, ko nujno potrebujem pomoč.
V zgibanki boste tako našli osnovne informacije o vseh, ki vam lahko pomagajo, z navedbo oblik pomoči, ki vam jih lahko nudijo.
V želji, da bi bilo stisk čim manj, pa nadvse upam, da vam bo ta zgibanka dragocena pomoč.

Matej Arčon, župan


