PREGLED PREJEMKOV IN IZDATKOV V LETU 2015
Prejemki
EUR
Izdatki
Donacije dobrotnikov posameznikov
5.223,28 Nakup hrane, potrebščin
Prispevek Občine Škofja Loka
4.739,00 Denarna pomoč- položnice
Občina Šk.Loka-sofinanc.humanit.d.
603,00 Nakupi šolskih potrebščin
Prispevek Župnij.Karitas Stara Loka
Starejši-obdaritev, Bet. luč
Dobrodelni koncert
Pomoč ljudem v stiski
Dobrodelni srečelov
4.029,20 Pomoč za otroke - oratorij
Rotary Club
1.000,00 Počitnice družin
Nabirka-nedelja Karitas,Vel.četrtek
1.151,00 Prevozi
Nabiralnik-cerkev Sv.Jakob,Sv.Ana
776,12 Stroški poslovanja,elektrika
Donacija podjeta za poplave, požar
Stroški dobrodel. koncerta
Obresti
256,96 Stroški dobrodel. srečelova
Skupaj:
17.778,56 Nakup sveč Karitas
SKUPAJ

EUR
5.794,83
8.788,78
863,68
7.800,00
300,00
90,00
209,00
1.238,10

ŽUPNIJSKA KARITAS

ŠKOFJA LOKA
Priloga Oznanil župnije
Sv. Jakoba v Škofji Loki

24. letnik, št. 2/2015

februar 2016

348,69
25.433,08

##################

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 darovalcem, sodelavcem in tistim, ki kakorkoli
pomagate pri našem delu.
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.
Vsem vam 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
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 NOV NASLOV!
TRANSAKCIJSKI RAČUN: SI56 1919 0500 7360 005

40 DNI BREZ ALKOHOLA – »VSAK DAN JE NOV ZAČETEK!«
Komu je namenjena ta akcija? Meni, ki pijem alkohol zelo redko, le ob slovesnih
dogodkih? Sorodniku, ki mu ne mine več dan brez? Ali mogoče mlademu, ki misli,
da med vrstniki ne bo sprejet, če v njihovi družbi ne bo pil alkohola? Ali ženi, ki ji
je mož zaradi alkohola umrl?
40 DNI BREZ ALKOHOLA – JE ZA NAS VSE!
O alkoholizmu se moramo pogovarjati, o njem razmišljati, poslušati zgodbe
prizadetih v alkoholnih zgodbah, poučevati otroke. Vsak od nas ima v svoji bližini
alkoholika in ve, kako zaradi tega trpi vsa njegova okolica. Verjetno pa ima vsak od
nas v svoji bližini tudi ozdravljenega alkoholika, ki nam dokazuje, da se je mogoče
rešiti iz odvisnosti. To ni kratka in lahka pot, vendar sta trud in vztrajnost
poplačana. Zaslužijo si spoštovanje!
40 DNI BREZ ALKOHOLA – POSKUSIMO, DÁ SE TUDI DLJE!

POROČILO O DELU OD 1. 7. 2015 DO 31. 12. 2015
Tudi v drugi polovici leta 2015 smo bili sodelavci Župnijske Karitas Škofja Loka
(ŽKŠKL) zelo dejavni. Najprej smo zaključili obsežno in pomembno akcijo pomoči
družinam pred začetkom šolskega leta. Zbiranje zvezkov in šolskih potrebščin
na šolah smo začeli že v mesecu juniju. To je vseslovenska akcija »Pokloni
zvezek«, ki jo organizira Slovenska Karitas. Naša naloga je, da povabimo šole k
sodelovanju, svetujemo pri zbiranju in podarjeno odpeljemo. Hkrati začnemo
zbirati šolske potrebščine v cerkvah pri Sv. Jakobu, pri kapucinih in v Stari Loki.
Zbiranje poteka do začetka šolskega leta. V juniju začnemo zbirati tudi prijave
družin za finančno pomoč Škofijske Karitas Ljubljana pri nakupu delovnih zvezkov.
Pomagamo jim izpolniti vprašalnik in zbrati dokumentacijo, ki dokazuje
upravičenost pomoči. Letos je Škofijska Karitas pomagala 97 otrokom oz. 32
družinam v skupni vrednosti 4.600 EUR. V sredini meseca avgusta zbrane šolske
potrebščine razdelimo prosilcem.
Škofijska Karitas Ljubljana je letos financirala počitnice trem našim družinam, v
akciji Stiska pa je trem družinam pomagala pri nakupu kurjave.
Tudi letos smo imeli veliko prosilcev za plačilo položnic, za kar smo namenili
8.788,78 EUR. Za ta namen je Škofijska Karitas Ljubljana prispevala 4.810 EUR in s
tem pomagala 37 prosilcem. Večinoma ljudem pomagamo pri plačilu stanovanjskih
stroškov, električne energije, pa tudi stroškov zaradi izvržb.
V juliju smo starejše in osamljene povabili v župnijsko cerkev na žegnanje.
Povabilo je naletelo na zelo lep odziv in sklenili smo, da bomo to ponovili tudi
naslednje leto, ko za starejše v Škofji Loki načrtujemo tri srečanja:

15. 5. 2016 bo srečanje v Stari Loki, 29. 5. 2016 pri sv. Jakobu in 24. 7. 2016 pri
sv. Jakobu, ko bo žegnanje.
Pred božičnimi prazniki so naše sodelavke obiskale 165 ostarelih, bolnih ali
osamljenih iz naše župnije. Ob tem so jih obdarile z drobnimi pozornostmi, ki so
delo rok naših sodelavk. 65-im so skavti, kot že tradicionalno doslej, odnesli
betlehemsko luč miru. Trudimo se, da je naš obisk sočuten, umirjen in da v hišo
prinesemo dobro voljo. Gostitelju prisluhnemo, mu svetujemo, ga opogumljamo
in ga poskušamo razvedriti. Naš obisk mora biti lep.
Pred božičnimi prazniki smo naše prejemnike hrane razveselili z voščilnicami in
dobrotami, ki so jih spekle članice Župnijske Karitas Stara Loka. To je zdaj postalo
že kar tradicionalno. Veseli smo, da se širi in poglablja sodelovanje med
Župnijskimi Karitas in župnijami v Škofji Loki in okolici. Tako nam vsako leto
dobrotniki iz Žabnice, Sv. Duha in od drugod prispevajo svoje kmetijske pridelke za
ozimnico. Letos so jih podarili kar 3.080 kg.

V decembru smo letos že drugič v skupni akciji s trgovino Hofer v Škofji Loki
zbirali hrano za družine v stiski. Zbrali smo preko 400 kg hrane in čistilnih sredstev.
Zbrano smo vključili v redne pakete hrane, tako da so bili le-ti v decembru bolj
raznoliki in bogatejši.
Na nedeljo Karitas, 29. novembra, smo organizirali našo vsakoletno največjo akcijo
zbiranja denarnih sredstev za pomoč prosilcem – dobrodelni srečelov. Vsako
leto smo navdušeni in prijetno presenečeni, ko ugotavljamo, koliko različnih
zanimivih, uporabnih in bogatih dobitkov dobimo. Vsako leto jih zberemo preko
1400. Letos smo na srečelovu zbrali 3.680 EUR. Zahvaljujemo se podjetjem,
podjetnikom in posameznikom, ki so prispevali dobitke, na drugi strani pa
udeležencem srečelova, ki tako navdušeno s svojimi darovi pomagajo zbirati
denarna sredstva, čeprav vedno ne dobijo dobitka. Res prisrčna hvala!
Dobrotniki posamezniki so se letos zopet izredno izkazali, saj so nam podarili 5.348
kg raznih živil, od tega 3.080 kg ozimnice.
PREGLED DELA V LETU 2015 in PRIMERJAVA Z LETOM 2014
LETO 2015
Število izdaj hrane-povpr. 272 oseb/mes.

LETO 2014

1182

1317

385

364

660

812

21.068 kg

21.661 kg

Razdeljena živila - Škofijska Karitas Ljubljana

5.658 kg

5.983 kg

Razdeljena živila - EU

5.257 kg

3.441 kg

Razdeljena živila, mleko - lasten nakup, donatorji

7.117 kg

6.662kg

Število evidentiranih razgovorov s prosilci
Število obiskov za oblačila - preko 9.000 kg
oblačil in otroške opreme
Razdeljena živila skupaj, od tega:

Razdeljena živila - blagovne rezerve
Razdeljeno mleko - EU
Razdeljeno mleko – blagovne rezerve
Nakup plenic

0 kg

3.147 kg

3.036 kg/l

1.024 kg/l

0 kg/l

1.404 kg/l

23 zav.

80 zav.

Razdeljena oprema in ortopedski pripom.

120 kos

105 kos

Razdeljen pralni prašek – Škofij.Karitas Lj.

1.446 kg

1.592 kg

Za hrano, dobavljeno iz Škofijske Karitas Ljubljana, smo v letu 2015 kot prispevek
plačali 1.392,60 €.

