
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. Potrebujemo sodelavca za pomoč pri prevozu in sestavljanju pohištva. 
Če se nam želiš pridružiti, nas pokliči ali obišči v času uradnih ur v pisarni Karitas. 
################## 
 
Hrano, oblačila, obutev 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. 
Za oddajo pohištva oz. gospodinjskih aparatov nas prej pokličite, da se dogovorimo 
o prevozu. 
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, zbiranju, razdeljevanju …), obiskovanje. 
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, namesto darila ob jubileju ali 
ob drugih priložnostih darovali sredstva. 
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@gmail.com 
TRANSAKCIJSKI RAČUN:  SI56 1919 0500 7360 005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poletne počitnice so v polnem zamahu, veliko staršev pa je z mislimi in skrbmi že v 
prihodnjem šolskem letu. Otroci so prinesli domov sezname, na katerih je 
zapisano, katere šolske potrebščine bodo potrebovali. Marsikatera družina bo 
svojim otrokom vse potrebno težko nakupila, saj so stroški zelo veliko breme. 

Vsi otroci si želijo in zaslužijo imeti enake možnosti, kot jih imajo njihovi vrstniki. 
Želijo pridobivati znanje in izkušnje, ki jim bodo v prihodnosti pomagale dostojno 
in ustvarjalno živeti. Vendar to ni mogoče brez osnovnih pripomočkov, kot so 
šolske potrebščine. 

Na Karitas bomo ob vaši podpori pomagali številnim družinam pri nakupu šolskih 
potrebščin, zato vas tudi letos prosimo za pomoč in podporo. Vsak, še tako majhen 
dar, je prispevek za lepšo prihodnost številnih otrok. Hvala! 

 
  
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 št. SI56 1919 0500 7360 005. 

ŽUPNIJSKA KARITAS 

  
ŠKOFJA LOKA

 
Priloga Oznanil župnije 
Sv. Jakoba v Škofji Loki              24. letnik, št. 1/2015                                     julij 2015  



POROČILO O DELU OD 1. 1. 2015 DO 30. 6. 2015 
 
Delovna vnema sodelavcev Župnijske Karitas Škofja Loka tudi v prvi polovici leta 
2015 ni pojenjala. Zdi se, da se ob povečevanju stisk in potreb prosilcev po pomoči 
povečuje tudi energija in pripravljenost ljudi za dobrodelnost. Kadar kdo od 
sodelavcev svoje zadolžitve ne more opraviti, se vedno najde prostovoljec, ki delo 
opravi namesto njega. Sodelavci si med seboj pomagamo, se družimo, razvedrimo 
in tako navežemo tesnejše medsebojne odnose. Če kdo zaradi različnih razlogov 
zadolžitev ne more več opravljati, se kar spontano delo prenese na drugega, tako 
da teče nemoteno naprej. Včasih kakšne akcije za zbiranje sredstev ne moremo 
izpeljati, pa se kar od nekod pojavi neka druga rešitev, da sredstva v kakršni koli 
obliki vseeno pridobimo. 
Tako smo se letos odločili, da zaradi škofjeloškega pasijona, ki se je dogajal ravno 
v istem času, ne bomo organizirali dobrodelnega koncerta. Mnogi sodelavci in 
nastopajoči so namreč sodelovali na pasijonu. Zaradi tega nismo imeli možnosti 
zbirati prostovoljne prispevke. Smo pa zato nepričakovano prejeli dve donaciji, ki 
so ju prispevali dobrotniki ob sklenjeni poroki in ob smrti svojca. Prav tako smo od 
škofjeloških kmetov letos prejeli precej več pridelkov, kot prejšnja leta v takem 
času. 
~ SREČANJE STAREJŠIH, BOLNIKOV IN INVALIDOV, ~ OBISKOVANJE IN 
OBDAROVANJE PRED VELIKO NOČJO TER OSEBNIMI PRAZNIKI ~ 
Tradicionalno srečanje starejših, bolnikov in invalidov smo letos organizirali v 
nedeljo, 24. maja. Tega srečanja se starejši vedno radi in v velikem številu 
udeležijo, saj mnogi nimajo veliko možnosti za druženje z vrstniki. 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 lahko poklepetali. Sodelavci Karitas smo 
poskrbeli za pogostitev, prevoze in spremstvo.  
Naše sodelavke ostarele in osamljene redno obiskujejo na domu in jih pred 
prazniki tudi obdarujejo s skromnimi darili, ki jih pripravi sodelavka ob pomoči 
birmancev. Nekaterim, ki potrebujejo pomoč, pa občasno tudi pomagajo pri 
vsakdanjih opravilih. Sodelavke povejo, da jim je ob prvem obisku najtežje, ker so 
ljudje nezaupljivi in jih včasih niti nočejo sprejeti. Ostarelim in osamljenim želimo 
vsaj malo pregnati samoto, zato smo veseli vsakega povabila za obisk. Če je v vaši 
bližini kdo, ki živi sam, je pred kratkim izgubil bližnjega ali je mogoče celo bolan, 
nam sporočite in naše sodelavke ga bodo obiskale. 
~ ZBIRANJE IN RAZDELJEVANJE OBLAČIL, GOSPODINJSKIH APARATOV, 
POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ~ Zbiranje in razdeljevanje oblačil zelo dobro 
poteka. Tudi prevzem, odvoz in dostava opreme ter pohištva prosilcem potekajo 
tekoče. Pri tem si večkrat pomagamo s kombijem, ki nam ga posodi sodelavec. V 
pomladnem obdobju so naši sodelavci veliki družini, ki živi v zelo skromnih in 
težkih razmerah, pomagali prenoviti in opremiti kuhinjo. Pri tem so jim pomagali 
tudi nekateri škofjeloški obrtniki, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. 

~ DOSTAVA IN RAZDELJEVANJE HRANE ~ Razdeljevanje paketov hrane 
poteka redno in nemoteno. Vsebina paketov je odvisna od števila oseb v družini in 
od zalog hrane, ki jih imamo v skladišču. Hrano dobimo iz zalog Škofijske Karitas, 
evropski skladov in od donatorjev. Nekaj manjkajoče pa kupimo tudi z lastnimi 
sredstvi. V prvi polovici leta smo mesečno povprečno oskrbovali 293 oseb. 
Spomladi smo spet zbirali hrano pred trgovskim centrom. Zbrali smo 323 kg hrane 
in higienskega materiala.  
~ 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 2015 ~ 
Zelo lepo sodelujemo z ostalimi dobrodelnimi organizacijami na Škofjeloškem. Tako 
z Rdečim križem, kot kluboma Lions in Rotary. Rotary klub bo ob svoji 10-letnici 
delovanja pomagal 9-im družinam, ki jih bomo mi predlagali. 
Sodelovanje s člani župnijskih Karitas Stara Loka in Sv. Duh se vedno bolj 
poglablja, s tem pa tudi mi lahko širimo območje prejemnikov pomoči. 
Ob reševanju težjih socialnih problemov prosilcev redno sodelujemo z Občino 
Škofja Loka in Centrom za socialno delo. 
O našem delu in akcijah prebivalce redno seznanjamo preko Radia Sora, Radia 
Ognjišče, časopisov Loški utrip in Družina ter spletne strani župnije Škofja Loka. 
 
PREGLED IZDANE HRANE, OPREME IN OBLAČIL DO 30.6.2015 

 
1.polletje 

2014 
1.polletje 

2015 

Število izdaj prehrambnih izdelkov 712 633 

Število izdaj oblačil - preko 3.800 kg oblačil in otroške opreme 344 310 

Razdeljena živila skupaj, od tega: 7.308 kg 9.717 kg 

- Razdeljena živila - dar Škofijska Karitas Ljubljana 2.850 kg 2.376 kg 

- Razdeljena živila iz EU 3.441 kg 4.125 kg 

- Lasten nakup in donatorji 1.510 kg 3.216 kg 

- Razdeljeno mleko EU 1.024 kg 3.036 kg 

Nakup plenic /zavitkov/ 40 kos 13 kos 

Razdeljena oprema in ortopedski pripomočki 45 kos 51 kos 

Razdeljen pralni prašek 916 kg 879 kg 

 


