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, oblačil ali opreme. 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).
##################

Iskreno se 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.
Hvala tudi vsem, ki ste namesto cvetja ob pogrebu ali ob drugih priložnostih
darovali sredstva nam, da jih bomo lahko porabili za pomoč.
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.
Za vse to se priporočamo tudi v prihodnje.
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

23. letnik, št. 1/2014

julij 2014

Začel se je avgust. Poletje je na višku. Čas dopustov je. Povsod naokrog mrtvilo.
Življenje teče počasi. Ljudje za nekaj časa prekinemo vsakdanjo rutino in se
razbremenimo skrbi.
Toda ne vsi.
Vedno več je takih, ki jim mesec avgust ne pomeni sprostitve. Bliža se namreč
začetek šolskega leta, s tem pa so povezani visoki stroški. Šolarji potrebujejo
učbenike, delovne zvezke, zvezke, torbe in ostale šolske potrebščine. Stroški za
enega osnovnošolskega otroka znašajo lahko tudi 200 EUR. Mnogi starši imajo v
tem obdobju velike skrbi. Si lahko predstavljate, kako je staršem, ki ne vedo, kje
naj vzamejo denar za nakup delovnih zvezkov? Ali pa šolarčka, ki še en teden pred
začetkom šole ne ve ali bo imel šolsko torbo? Prav gotovo se pa vsak od nas tudi
spomni svojih šolskih dni, ko smo z žalostjo gledali sošolce, ki so jim starši v Italiji
kupili lepe zvezke in večbarvne flomastre.
Otroci v šoli se zelo radi primerjajo med seboj in tekmujejo, kdo bo imel boljše in
lepše stvari. Tisti, ki jim starši ne morejo kupiti najnovejših potrebščin, so
zapostavljeni in se bojijo, da jih bodo ostali sošolci zasmehovali. Otroci znajo biti
zelo krivični.
Pomagajmo jim, da bo njihovo otroštvo lepše.

ZBIRAMO ŠOLSKE POTREBŠČINE
Sodelujte v naši akciji zbiranja šolskih potrebščin.
Zbiramo nove in rabljene lepo ohranjene šolske potrebščine (barvice,
flomastre, zvezke, torbe, svinčnike, ravnila, puščice…), ki jih lahko
oddate v modre škatle v župnijski cerkvi Sv. Jakoba, v kapucinski cerkvi
Sv. Ane in v župnijski cerkvi v Stari Loki.
Za nakup šolskih potrebščin lahko prispevate denarna sredstva, ki jih
lahko oddate v Karitasova nabiralnika v cerkvi Sv. Jakoba in Sv. Ane ali
pa jih nakažete na naš transakcijski račun.

POROČILO O DELU OD 1. 1. 2014 DO 30. 6. 2014
~ DOBRODELNI KONCERT »Tu je moj dom – tu smo doma« - 15. marec
2014 ~ Letošnji dobrodelni koncert je bil že tretji po vrsti. Obiskovalci, sodelavci
Karitas in sodelujoči smo se nanj že kar navadili in se ga vnaprej veselimo, saj se
med koncertom ustvari prav posebno vzdušje, ki nas razveseli in napolni z
radostnim razpoloženjem. Poleg zbiranja sredstev za pomoč ljudem v stiski je
namen koncerta tudi spodbujanje in vzgajanje mladih za dobrodelnost. Letos je na
koncertu sodelovalo šest izvajalcev. Vsi nastopajoči so se odrekli honorarju,
Občina Škofja Loka pa nam je omogočila brezplačno uporabo Kristalne dvorane. Za
red in varnost so poskrbeli člani Bratovščine odraslih skavtov iz Škofje Loke, ostalo
organizacijo pa smo izvedli sodelavci Karitas. Vzdušje je bilo enkratno in pravi
užitek je bil prisluhniti mladim pevskim talentom. Po koncertu smo nastopajoče in
obiskovalce obdarili s skromnimi darilci in jih pogostili z domačimi dobrotami.
~ SREČANJE STAREJŠIH, BOLNIKOV IN INVALIDOV, 25. maj 2014 ~
OBISKOVANJE IN OBDAROVANJE PRED VELIKO NOČJO TER OSEBNIMI
PRAZNIKI ~ Organizacija srečanja starejših, bolnikov in invalidov je ena od akcij,
ki jo pripravljamo že vrsto let in je vedno dobro sprejeta. To dokazuje, da naloga
dobrodelnosti ni samo nudenje materialne pomoči, ampak tudi skrb za dobre
medsebojne odnose in pomoč osamljenim. Srečanje smo začeli s skupno sveto
mašo, pri kateri smo sodelovali tudi sodelavci Karitas. Po maši so se udeleženci
zbrali v veži župnišča, kjer so člani mladinskega pevskega zbora poskrbeli za petje,
sodelavci Karitas pa za pogostitev, prevoze in spremstvo. Povabljenci se srečanja
vsako leto radi udeležijo, saj lahko poklepetajo s svojimi znanci in vrstniki in si s
tem popestrijo vsakdan.
Enolične dneve osamljenim popestrijo naše sodelavke tudi z obiski na domu in
obdarovanjem, ki jih opravijo pred prazniki. Nekaterim, ki nimajo nikogar, pa
pomagajo tudi pri vsakdanjih opravilih. Če je pri vas doma kdo, oz. če koga
poznate, ki je osamljen in si želi našega obiska, nam sporočite in naše sodelavke
ga bodo obiskale.
~ ZBIRANJE IN RAZDELJEVANJE OBLAČIL, GOSPODINJSKIH APARATOV,
POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ~ Zbiranje in razdeljevanje oblačil v naših
prostorih na Blaževi ulici 12 zelo dobro poteka. Lepo sodelujemo s članicami
Župnijske Karitas Stara Loka, ki v svoji župniji zbirajo oblačila. Tudi prevzem
darovane opreme, odvoz in dostava prosilcem potekajo tekoče. Pri tem si večkrat
pomagamo s kombijem, ki nam ga posodi sodelavec. Na naših oglasnih deskah
pred vhodom na Mestnem trgu 38 in Blaževi ulici 12 objavljamo potrebe po
oblačilih in opremi. Dogovorili pa smo se tudi z Radiem Sora, da na dnevnih
obvestilih objavljajo potrebe po opremi, ki jo rabijo naši prosilci, oz. ponudijo v
uporabo opremo, ki jo imamo na zalogi v skladišču.
~ DOSTAVA IN RAZDELJEVANJE HRANE ~ Povpraševanje po paketih hrane
se ves čas povečuje, vendar jo zaenkrat še uspemo zagotoviti vsem prosilcem.
Hrano dobimo pri Škofijski Karitas, v mesecu maju pa smo jo prejeli tudi iz
evropskih zalog. Zelo se je obneslo zbiranje v velikem trgovskem centru. Nekaj
hrane kupimo tudi z našimi zbranimi sredstvi. V prvi polovici leta smo imeli za

izdajo hrane povprečno 119 obiskov mesečno, oziroma smo mesečno oskrbovali
310 oseb.
~ POMOČ OB POPLAVAH V BOSNI IN HERCEGOVINI TER SRBIJI ~ Ob
majskih poplavah v Srbiji in Bosni in Hercegovini smo se tudi v naši Župnijski
Karitas nemudoma organizirali ter pripravili veliko hrane in oblačill, ki smo jih
posredovali preko Škofijske Karitas, Loških gasilcev in društva Komušina.
~ POGOVOR IN SVETOVANJE PROSILCEM ~ Vsi prejemniki pomoči najprej z
našima strokovnima sodelavcema opravijo razgovor, kjer jima pojasnijo svojo
stisko. Skupaj se dogovorijo za nujno takojšnjo pomoč in poskušajo najti
dolgoročno rešitev njihove stiske. Največkrat prosilci potrebujejo denarna sredstva
za plačilo položnic in hrano. Se pa k nam zatečejo tudi po drugačno pomoč.
Večkrat zaradi težav v družini potrebujejo rešitev stanovanjskega problema,
opremo za stanovanje ipd. Če je možno, pomagamo sami, v nasprotnem primeru
pa prosilca napotimo na institucijo, ki mu lahko pomaga. Število obiskovalcev se še
vedno povečuje, njihove težave so vedno težje, vendar jim prisluhnemo in jim
pomagamo po naših najboljših močeh. Večkrat so pomirjeni in zadovoljni že zato,
ker jim je nekdo prisluhnil in lahko z večjim optimizmom gledajo v prihodnost.
~ OSTALE AKTIVNOSTI V PRVEM POLLETJU LETA 2014 ~
Zelo lepo sodelujemo z ostalimi dobrodelnimi organizacijami na Škofjeloškem. Tako
z Rdečim križem, kot Rotary klubom. Člani Rotary kluba so nam v začetku leta
podarili 5.000 €, ki so jih zbrali decembra na božičnem koncertu. S temi sredstvi
smo pomagali kar 24 družinam in posameznikom.
Poglobili smo sodelovanje s člani Župnijske Karitas Stara Loka, ki nam pomagajo
pri zbiranju oblačil in hrane. Njihove sodelavke pa spečejo pecivo za božično
obdarovanje prejemnikov hrane in za druge priložnosti.
Občina Škofja Loka nam vsako leto omogoči uporabo Kristalne dvorane za
dobrodelni koncert, stroške dobrodelnega koncerta, srečelova in obdarovanja
starejših pa dobimo delno povrnjene preko razpisa Občine.
O našem delu in akcijah redno seznanjamo ljudi preko Radia Sora, Radia Ognjišče,
časopisov Loški utrip in Družina ter spletne strani župnije Škofja Loka.
PREGLED IZDANE HRANE, OPREME IN OBLAČIL DO 30.6.2014
Prvo polletje

2013

2014

Število izdaj prehrambnih izdelkov

556

712

Število izdaj oblačil - preko 3.800 kg oblačil in otroške opreme

320

344

Razdeljena živila skupaj, od tega:

10.929 kg

7.308 kg

- Razdeljena živila - dar Škofijska Karitas Ljubljana

1.542 kg

2.850 kg

- Razdeljena živila iz EU

6.022 kg

3.441 kg

- Lasten nakup in donatorji
- Razdeljeno mleko EU

419 kg

1510 kg

2.946 kg

1.024 kg

Nakup plenic /zavitkov/

37 kos

40 kos

Razdeljen pralni prašek

722 kg

916 kg

