PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV V LETU 2018
PRIHODKI
EUR
dobrodelni srečelov
4.322
dobrodelni koncert
2.371
donacije za sveče
220
akcije - skupaj
6.914
donacije posameznikov
3.757
donacija Občine Škofja Loka
4.739
sofinanc.Občine Šk.Loka za humanit.dej.
0
donacija Lions kluba Škofja Loka
4.000
Župnijska Karitas Stara Loka-zbrana sredstva
500
nabirka-nedelja Karitas
331
nabirka-Veliki četrtek
491
nabiralnik v cerkvi
639
donacija podjetja
150
namenska donacija
985
donacije - skupaj
15.592
obresti
21
SKUPAJ PRIHODKI
22.527

ODHODKI
denarna pomoč-plačilo položnic
nakup hrane, perila,plenic
obdaritev, pogostitev starejših, bolnih
pomoč družinam z invalidnimi otroki
nakup šolskih potrebščin
pomoč pri element. nesrečah-Črnomelj
denarna pomoč za morje
oratorij
stroški akcij za zbiranje sredstev
stroški prevozov, pomoč pri oblačilih
stroški poslovanja, vzdrževanje prostorov
SKUPAJ ODHODKI

EUR
9.866
3.416
603
2.601
126
2.500
190
300
1.048
175
937
21.762

Hrano, oblačila ali opremo (pohištvo, posodo, posteljnino, belo tehniko, vzmetnice
…) lahko oddate v času uradnih ur v naših prostorih. Če 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 tako 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

ŽUPNIJSKA KARITAS

ŠKOFJA LOKA
Priloga oznanil
župnije Škofja Loka

27. letnik, št. 2/2018

februar 2019

VSAK JE POMEMBEN
Po nekaj mesecih študija medicine nam je profesor podal vprašalnik.
Ker sem bil dober učenec, sem hitro odgovoril na vsa vprašanja
razen zadnjega:
“Kako je ime naši čistilki?”
Oddal sem svoj test ne da bi izpolnil zadnje vprašanje, a tik pred
koncem ure je moj sošolec vprašal, če bo zadnje vprašanje štelo za
končno oceno.
“Seveda!” je odvrnil profesor.
“V svojem življenju boste spoznali mnogo ljudi. Vsak od njih je po
svoje pomemben. Vsak si zasluži vašo pozornost, pa četudi mu
namenite samo nasmeh ali pozdrav”.

NAPOVEDUJEMO DOBRODELNI KONCERT, KI BO 4. MAJA 2019. VABLJENI!

POROČILO O DELU OD 1. 7. 2018 DO 31. 12. 2018
Poleg rednih tedenskih dejavnosti, kot so zbiranje in razdeljevanje hrane, oblačil,
opreme, osebni razgovori in svetovanje, je bilo v drugi polovici leta 2018 precej
časa namenjenega pripravam in organiziranju dobrodelnega srečelova. V tej
najobsežnejši in tudi najuspešnejši akciji sodelujemo praktično vsi sodelavci
Župnijske Karitas Škofja Loka, v širšem smislu pa v bistvu prav vsi župljani. Veliko
in težko delo opravijo najprej tisti, ki osebno obiskujejo donatorje in jih
nagovarjajo za prispevanje dobitkov. Večinoma so sprejeti lepo in prijazno. V
podjetjih našo akcijo že poznajo in vsako leto znova smo navdušeni nad lepimi in
bogatimi dobitki. Z njimi pa so zelo zadovoljni tudi prejemniki. Prejete dobitke je
potrebno pregledati in pripraviti za srečelov. Na dan srečelova je v naši župniji
pravi praznik. Vse, od najmlajših do najstarejših, prevzame mrzlica pričakovanja.
Letos smo pripravili 1796 srečk, od tega je bilo 1396 polnih. Prav vsi dobitki so bili
oddani. Skupni izkupiček po odštetih materialnih stroških je bil 3.718 EUR.
Kot je razvidno iz preglednice na zadnji strani, smo v letu 2018 z vsemi našimi
akcijami, z donacijami posameznikov, podjetij in občine skupno zbrali 22.527 EUR
denarnih sredstev. Vsa prejeta sredstva porabimo izključno za pomoč prosilcem.
Večino sredstev, 9.866 EUR, smo namenili za plačilo njihovih položnic. Z vsakim
novim prosilcem najprej opravimo razgovor in na Centru za socialno delo
preverimo njegovo stanje. Naša naloga je predvsem, da prosilcu čim prej
pomagamo iz nastale težke situacije, nato pa vsi skupaj poskušamo najti
dolgoročno rešitev za izhod iz nje. Najpogosteje se prosilci znajdejo v finančnih
težavah ob izgubi službe, partnerja ali ob dolgotrajni bolniški. Nekaterim
posameznikom pomagamo redno, saj so zaradi svojega stanja težko zaposljivi ali
pa imajo zelo nizke plače oz. pokojnine.

Škofijska Karitas Ljubljana je letos financirala počitnice trem našim družinam, v
akciji »Stiska« pa je štirim družinam pomagala pri nakupu kurjave.
V letu 2018 smo v sodelovanju s trgovskim podjetjem izvedli dve zbiralni akciji.
Zbrali smo 695 kg razne hrane in nekaj higienskega materiala. Maja in novembra
pa smo s sodelovanjem več trgovskih podjetij izvedli akcijo zbiranja hrane po
trgovinah v Škofji Loki, Železnikih, Gorenji vasi, Poljanah nad Škofjo Loko in Žireh.
Dobrotniki so darovali skupaj 823 kg živil.
Kot že prejšnja leta, smo tudi letos zbirali ozimnico pri kmetih na našem območju,
vendar je bil odziv slabši. Skupno smo zbrali 1250 kg ozimnice. Ena družina pa
nam je podarila tudi večjo količino domače marmelade. V bodoče vabimo še nove
darovalce s kmetij, da nam v jeseni podarijo morebitne viške pridelka. Vso zbrano
hrano sproti razdelimo prosilcem. V letu 2018 smo razdelili 9.227 kg živil, 4.650 l
mleka in 1.506 kg pralnega praška.
Naše sodelavke obiskujejo preko 170 ostarelih, bolnih ali osamljenih. Za praznike
so jih obdarile z drobnimi ročnimi izdelki naših sodelavk. Obiskovanje po domovih
je za njih precej naporno in zahteva precej časa. Sodelavke se morajo
obiskovancem povsem posvetiti in prisluhniti njihovim težavam, da jim obisk
ostane v lepem spominu. Skavti so v 60 domov odnesli betlehemsko luč miru.
Naše sodelovanje z ostalimi dobrodelnimi organizacijami, društvi in Občino Škofja
Loka je že utečeno. V stalnem stiku smo tudi s Centrom za socialno delo in Rdečim
križem. Če vsak prispeva nekaj, lahko rešimo večje probleme. Tudi v letošnjem
decembru je bila z donatorji izpeljana Miklavževa akcija, v kateri smo toplo obuli
27 otrok.
Naše delo bi bilo zagotovo težje in veliko manj učinkovito, če nam ne bi z
obveščanjem pomagali Radio Sora, Loški utrip, Loški Glas in seveda župniki z
oznanili pri svetih mašah.
PREGLED DELA V LETU 2018 in PRIMERJAVA Z LETOM 2017

Veseli nas, da število prosilcev za hrano in oblačila zadnja leta pada. To je znak, da
ljudje lažje dobijo zaposlitev in da je njihovo finančno stanje boljše. Letos smo s
hrano na mesec oskrbovali povprečno 153 oseb, lani jih je bilo 189. Seveda pa bo
vedno določeno število ljudi, ki bodo rabili našo pomoč, saj se v življenju težje
znajdejo, niso zmožni sami zaslužiti dovolj za svoje življenje ali pa se znajdejo v
trenutni materialni krizi, ko potrebujejo našo začasno pomoč.
V zadnjem času poskušamo bolj pomagati družinam s šolajočimi otroki. Pred
začetkom šolskega leta smo jih oskrbeli z zvezki in ostalimi šolskimi potrebščinami,
ki smo jih zbirali v šolah in cerkvah. Z zbranimi potrebščinami smo skoraj v celoti
opremili vse prosilce. Razdelili smo preko 550 zvezkov. Bone za nakup delovnih
zvezkov je prejelo 26 družin oz. 64 otrok. Za pridobitev bonov morajo prosilci
oddati vloge z zahtevanimi dokazili o finančnem stanju že v mesecu maju. Vloge
zbiramo in jih pomagamo izpolnjevati v naši pisarni, nato pa jih oddamo na
Škofijsko Karitas Ljubljana. Vabimo družine z zelo nizkimi dohodki, ki imate
osnovnošolske otroke, da se pravočasno oglasite v naši pisarni in oddate vlogo.

LETO 2018

LETO 2017

Število izdaj hrane - povpr. 153 oseb/mes.

795

896

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

243

273

668

651

13.877 kg

26.675 kg

Razdeljena živila - Škofijska Karitas Ljubljana

2.614 kg

2.810 kg

Razdeljena živila - EU

4.541 kg

11.662 kg

Razdeljena živila, mleko - donatorji

2.072 kg

3.273 kg

Razdeljeno mleko - EU

4.650 kg/l

8.930 kg/l

Nakup plenic

15 zav.

21 zav.

Razdeljena oprema in ortopedski pripom.

82 kos

75 kos

1.506 kg

1.233 kg

Razdeljen pralni prašek – Škofij. Karitas Lj.

