Želiš postati prostovoljec? Opaziš stisko bližnjega in mu želiš pomagati? Poznaš
koga, ki potrebuje pomoč? Želiš osamljenemu popestriti vsakdan?
Postani naš sodelavec! Lahko boš obiskoval ostarele, bolne ali osamljene. Pomagaš
lahko pri zbiranju in razdeljevanju hrane ter oblačil. Pomoč potrebujemo tudi ob
različnih dobrodelnih akcijah, na katerih zbiramo denarna sredstva. Mogoče lahko
pomagaš s svojimi idejami za izboljšanje delovanja, za pridobitev novih donatorjev.
Če se nam želiš pridružiti, nas pokliči ali obišči v času uradnih ur v pisarni Karitas.
Obiščete nas lahko tudi tisti, ki v svoji okolici že komu pomagate, pa potrebujete
pomoč ali nasvet.
##################

Hrano, oblačila ali opremo lahko oddate v času uradnih ur v naših prostorih. V
kolikor želite, da dobrine prevzamemo sami, nas obvestite po telefonu (izven
uradnih ur pustite sporočilo na telefonski tajnici), preko elektronske pošte ali pa
nam pustite sporočilo v nabiralniku na notranji strani vrat na Mestnem trgu 38.
Zbiramo tudi neuporabljena zdravila v originalni embalaži, ki jim še ni potekel rok
uporabe. Oddamo jih v Ljubljano v ambulanto za osebe, ki nimajo urejenega
zdravstvenega zavarovanja.
Denarna sredstva lahko nakažete na naš transakcijski račun (glej spodaj).
##################

Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo vsem dobrotnikom za denarne
prispevke, darovane dobrine, za vse spodbudne besede, nasvete, prostovoljno
pomoč (prevoze, popravila, pomoč pri raztovarjanju …).
Zahvaljujemo se mladim za pomoč pri razdeljevanju hrane in oblačil, za izdelovanje
daril in vizitk ter za pomoč ob raznih akcijah. Hvala skavtom za raznašanje luči
miru iz Betlehema.
Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste namesto cvetja ob pogrebu ali ob drugih
priložnostih darovali v humanitarne namene. Vsem vam se priporočamo tudi v
prihodnje. Hvaležni smo tudi vsem vam, ki se v molitvi spomnite tistih, ki trpijo
pomanjkanje ali doživljajo kakšno drugačno stisko in na ta način pripomorete, da
jim je lažje.
Bog povrni vsem, ki delate dobro!
ŽUPNIJSKA KARITAS ŠKOFJA LOKA
URADNE URE: vsako delovno sredo med 16.00 in 17.00 uro
PROSTORI:Mestni trg 38 – pritličje: delitev in zbiranje hrane
Blaževa ulica 12 (nunski samostan): delitev in zbiranje oblačil
Mestni trg 38 – 1. nadstropje, desno: svetovanje
Mestni trg 38 – oglasna deska in nabiralnik za pošto in prošnje
TELEFON: 04/512-33-00
ELEKTRONSKI NASLOV: karitas.skofjaloka@volja.net
TRANSAKCIJSKI RAČUN: SI56 1919 0500 7360 005

ŽUPNIJSKA KARITAS

ŠKOFJA LOKA
Priloga Oznanil župnije
Sv. Jakoba v Škofji Loki

22. letnik, št. 2/2013

januar 2014

Tudi letos bo dobrodelni koncert. Že tretjič. Zdaj že lahko rečemo, da bo
tradicionalen. Organizacija in izvedba koncerta ni enostaven podvig in zahteva
večmesečno pripravo. Največ truda zahteva izbira izvajalcev in določitev programa
prireditve.
Namen koncerta je v prvi vrsti zbiranje prostovoljnih denarnih sredstev za pomoč
ljudem v stiski. Ni pa samo to. Priprava koncerta zbere vse nas, sodelavce Karitas,
in vsak na svoj način pomaga. Nastopajoči so pretežno mladi, vključeni v različne
glasbene skupine, ki s svojim sodelovanjem na svoj način pomagajo in se s tem
navajajo tudi na dobrodelnost. Vsako leto nam pri pripravi prostora in vzdrževanju
reda na pomoč priskočijo tudi skavti. Sodelavci Karitas po koncu koncerta
poskrbimo za pogostitev nastopajočih in obiskovalcev. Lahko bi rekli, da dobrodelni
koncert ni samo kratkotrajen dogodek, ampak je pravo družabno srečanje, ki
prispeva k spoznavanju in povezovanju različnih skupin ter generacij naše župnije,
odmev pesmi pa odzvanja še dolgo in govori o tem, kako množica malih dejanj
rojeva velike sadove…
Celoten izkupiček letošnjega dobrodelnega koncerta bo namenjen družini, ki ima
otroka s hudo cerebralno paralizo. Nujno potrebujejo pripomoček za lažje
dvigovanje.
DOBRODELNI KONCERT MLADI ZA KARITAS
TU JE MOJ DOM – TU SMO DOMA
15. marec 2014

POROČILO O DELU OD 01.07.2013 DO 31.12.2013
Tudi v drugi polovici leta 2013 delovna vnema in pripravljenost naših sodelavcev za
pomoč bližnjim ni pojenjala. Še več. Z razdelitvijo dela in zadolžitvijo posameznikov
za posamezna področja delovanja smo dosegli, da delo poteka tekoče in da se na
vsako potrebo lahko najhitreje odzovemo. To je še posebej pomembno v primerih,
ko prosilci nepričakovano pridejo v stisko in potrebujejo takojšnjo pomoč, kot so
npr. nujna selitev, nenadna bolezen, izguba službe, naravna nesreča. V takih
primerih pomagamo z rabljenim pohištvom, gospodinjskimi aparati, ogrevalnimi
napravami in drugo opremo iz našega skladišča. Manjkajočo opremo pa zbiramo
tudi preko oglasov na Radiu Sora, naši oglasni deski in internetu. Če prosilci sami
ne zmorejo, jim pomagamo tudi pri dostavi in sestavljanju opreme.
Naše skladišče oblačil je po zaslugi darovalcev ves čas dobro založeno, tako da
večkrat viške oblačil podarimo drugim župnijskim Karitas po Sloveniji. Trenutno
najbolj potrebujemo moške bunde, čevlje, fantovske čevlje, spodnje perilo. V
skladišču oblačil zbiramo tudi odeje, blazine, posteljnino, brisače in podobno.
Naše sodelavke so pred božičnimi prazniki obiskale 165 starejših, osamljenih ali
bolnih prebivalcev. Obdarovale so jih s skromnimi darili in voščilnicami, ki jih je
izdelala naša sodelavka. Kot že veliko let doslej, so jim škofjeloški skavti pred
Božičem prinesli Betlehemsko luč miru.
Potrebe po hrani se iz leta v leto povečujejo. V letu 2013 smo imeli 1180 obiskov
za hrano oz. v povprečju 100 na mesec (v letu 2012 je bilo mesečno povprečje 78
obiskov). V letu 2013 smo povprečno mesečno oskrbovali 285 oseb. Prosilcem smo
razdelili kar 20 ton hrane. Dobrotniki so nam podarili 812 kg raznih živil. Kmetje iz
Svetega Duha in Žabnice so podarili 600 kg krompirja in 400 kg zelja, člani
Župnijske Karitas Stara Loka pa so za praznike zanje spekli pecivo. Tako skupaj še
bolj učinkovito pomagamo ljudem v stiski. Vsem iskrena hvala.
V času uradnih ur naši svetovalci redno sprejemajo prosilce. Na nas se obračajo s
prošnjami za pomoč v njihovih stiskah. Največkrat prosijo za hrano in plačilo
položnic za stanovanjske stroške, kurjavo in šolske potrebe otrok. Seveda moramo
upravičenost pred plačilom preveriti, da ne bi prišlo do zlorab našega zaupanja.
Pred začetkom šolskega leta smo z zbranimi prispevki pomagali nakupiti šolske
potrebščine 2 družinama in zbrali preko 800 zvezkov in veliko ostalih potrebščin.
Na našo pobudo prosilcem pomaga tudi Škofijska Karitas Ljubljana. V letu 2013 so
prispevali skupno 11.305 €, in sicer 36 družinam za plačilo položnic 4.005 €, v
akciji Stiska za nakup kurjave pa 4 družinam v skupni vrednosti 1.080 € in v akciji
Nakup delovnih zvezkov 46 družinam, oziroma 110 otrokom v vrednost 6.220 €.
Na nedeljo vseslovenske Karitas, 2. 12. 2013, smo izvedli tradicionalen in že zelo
lepo uveljavljen dobrodelni srečelov. Ta akcija zbiranja denarnih sredstev je naša
najobsežnejša in tudi najuspešnejša. Letos so se darovalci dobitkov in kupci srečk
še prav posebej izkazali s svojo pripravljenostjo za pomoč bližnjemu. Pripravili smo
kar 1400 dobitkov, s prodajo srečk pa smo pridobili 4000 € sredstev. Zbrana
sredstva bomo namenili za nakup hrane in plačilo položnic prosilcem.
Tudi v tem obdobju smo aktivno sodelovali z ostalimi dobrodelnimi organizacijami
na škofjeloškem. Rotary klub nam vedno priskoči na pomoč pri reševanju večjih
stisk. Tudi sredstva v višini 5.000 €, ki so jih zbrali z organizacijo božično

novoletnega plesa, so nam podarili za pomoč družinam v stiski. S temi sredstvi
bomo lahko krepko pomagali posameznikom in družinam v začetku leta 2014.
Občina Škofja Loka nam je letos nakazala 4.739 €. Na razpisu občine za
sofinanciranje humanitarne dejavnosti smo dobili odobreno še 1.044 €.
Podjetje za dostavo hrane Feliks nam je tudi letos dobavljalo en obrok tople hrane
na dan za ljudi, ki tople hrane drugače sploh nimajo. Hrano vozijo trem osebam,
vsakemu po dvakrat na teden. Dvema socialno ogroženima družinama pa smo
pomagali, da so šli brezplačno za en teden na morje.
Zelo zgledno v Škofji Loki sodelujemo tudi z Rdečim križem, Centrom za socialno
delo in občinsko socialno komisijo. O naših dejavnostih redno seznanjamo javnost
preko Radia Sora, Radia Ognjišče, mesečnika Loški Utrip in Gorenjskega Glasa.
Vsem iskrena hvala.
PREGLED DELA V LETU 2013 in PRIMERJAVA Z LETOM 2012
LETO 2013
Število obiskov za prehrano
Število obiskov za oblačila - preko 9.000 kg
oblačil in otroške opreme
Razdeljena živila skupaj, od tega:

LETO 2012

1180

934

772

320

20.383 kg

17.548 kg

Razdeljena živila - dar Škofijska Karitas Ljubljana

3.269 kg

3.673 kg

Razdeljena živila iz EU

9.158 kg

7.725 kg

Lasten nakup in donatorji

1.816 kg

2.802 kg

6.140 kg/l

3.348 kg/l

Nakup plenic

75 zav.

58 zav.

Razdeljena oprema in ortopedski pripomo.
Razdeljen pralni prašek - dar Škofijska
Karitas Ljubljana

95 kos

80 kos

1.584 kg

854 kg

Razdeljeno mleko EU

PREGLED PREJEMKOV IN IZDATKOV V LETU 2013
Prejemki
EUR
Izdatki
EUR
Donacije posameznik. - dobrotnikov
3.440 Nakup hrane, potrebščin, plenic
2.924
Prispevek Občine Škofja Loka
4.739 Denarna pomoč- položnice
12.209
Občine Šk. Loka za družino Kožuh
7.500 Nakupi šolskih potrebščin
96
Pomoč družini Kožuh
4.623
Sofinanciranje Občine Šk. Loka za
Humanitarne dejavnosti - razpis
1.044 Obdaritev starejših, pogostitev
817
Dobrodelni koncert
1.836 Betlehemska lučka
216
Dobrodelni srečelov
3.854 Pomoč za otroke - oratorij
300
Rotary Club
3.000 Počitnice družin
180
Nabirka na nedeljo Karitas
820 Prevozi
160
Nabiralnik v cerkvi
942 Pis. mat., kartuše, papir,elektri
1.612
Prodaja sveč za 1. november
245 Stroški dobrodelnega koncerta
952
Obresti
341 Stroški dobrodelnega srečelova
333
Skupaj:
27.761 Nakup sveč
60
SKUPAJ
24.482

