PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV V LETU 2019
PRIHODKI
EUR ODHODKI
dobrodelni srečelov
3.925 denarna pomoč-plačilo položnic
dobrodelni koncert
1.921 nakup hrane, perila, plenic
donacije za sveče
283 obdaritev, pogostitev starejših, bolnih
akcije - skupaj
6.129 pomoč družinam z invalidnimi otroki
donacije posameznikov
2.651 nakup šolskih potrebščin
donacija Občine Škofja Loka
5.000 pomoč pri elementarnih nesrečah
sofinanc.Občine Šk.Loka za humanit.dej.
860 denarna pomoč za morje
donacija Rotary Cluba Škofja Loka, LIONS
1.000 oratorij
nabirka-nedelja Karitas
370 stroški akcij za zbiranje sredstev
nabirka-Veliki četrtek
651 stroški prevozov, pomoč pri oblačilih
nabiralnik v cerkvi
511 stroški poslovanja, vzdrževanje prostorov
donacija podjetja
1.065 SKUPAJ ODHODKI
namenska donacija
2.848
donacije - skupaj
14.955
obresti
20
SKUPAJ PRIHODKI
21.104

EUR
6.831
5.706
770
4.474
356
1.000
120
300
712
656
668
21.594

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, ki je naveden 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
Sv. Jakoba v Škofji Loki

28. letnik, št. 2/2019

februar 2020

SO ŽUPNIJSKE KARITAS POTREBNE IN KAJ NAJ DELAJO?
So, seveda so. Klub blagostanju in dobrinam, ki jih imamo v izobilju, nekateri ljudje
trpijo pomanjkanje do te mere, da jim zmanjka za najosnovnejše, za preživetje. Ob
tem ne smemo pozabiti tudi na družine z invalidnimi otroki, ki jim teče življenje
popolnoma drugače, z veliko več žrtvovanja, odrekanja in tudi pomanjkanja…
Zelo narobe je, če vseh teh ljudi ne opazimo, še huje, če jim nismo pripravljeni
pomagati. Zato je ključnega pomena, da imamo žive in spoštljive stike z ljudmi, ki
sami iščejo in prosijo pomoči. Hkrati pa moramo najti tudi pot do ljudi, ki se
sramujejo svojega življenja in jim je težko prositi.
Zato so potrebni obiski, potrebni so pogovori, ki ne postavljajo na prvo mesto
nasvetov in navodil, ampak poslušanje in čut za stisko bližnjega. Potrebno se je
povezovati z raznimi institucijami v kraju, zelo močno in odkrito pa mora biti tudi
sodelovanje med sodelavci znotraj Karitas.
Za vse nas je pomembno, da nikogar ne izključujemo. Preprosto je biti dober in
spoštljiv do tistih, ki ustrezajo našim merilom, težko pa je sprejeti drugačne ljudi,
ki kakorkoli izstopajo, ki ne živijo ali razmišljajo na enak način kot mi. Zavedati se
moramo, da jih mi nimamo pravice obsojati. Ne smemo razsojati, kdo sme in kdo
ne sme prejeti pomoč, ker ni živel, kot je po naše prav. Dolžni smo pomagati
vsem, ki tisti trenutek pomoč potrebujejo.
Mati Terezija je nekoč dejala, da ne zmoremo delati velikih stvari, lahko pa
delamo majhne in te z veliko ljubezni.
Sodelavci Karitas delamo velike stvari takrat, ko smo povezani z Božjo bližino, ko
se zavedamo, da smo nekomu posodili svoje roke, noge, jezik… Ko položimo vse
težave na oltar, takrat naša prizadevanja obrodijo bogate sadove.
Povzeto po članku Marte Rihter, Žarek dobrote

POROČILO O DELU OD 1. 7. 2019 DO 31. 12. 2019
Tudi v drugi polovici leta 2019 nam sodelavcem Župnijske Karitas Škofja Loka dela
ni zmanjkalo. Izvajali smo svoje stalne dejavnosti, vsak na področju, za katerega je
zadolžen. O svojem delu in problemih smo poročali na rednih mesečnih sestankih,
kjer smo skupaj iskali ustrezne rešitve.
V zadnjih letih se posebej trudimo pri zbiranju hrane in osnovnih življenjskih
potrebščin. Ker je hrana, ki jo dobimo iz zalog Škofijske Karitas in iz evropskih
skladov, skromna in enolična, se trudimo pakete izboljšati z donirano hrano. Zato
izvajamo akcije zbiranja hrane direktno v trgovinah, kjer z osebno prisotnostjo ali s
plakati nagovarjamo mimoidoče kupce. Dvakrat letno zbiranje v trgovinah znanega
trgovskega podjetja po vsej Sloveniji organizira Slovenska Karitas. V Škofji Loki
zbrano hrano prevzamemo mi in jo razdelimo našim prosilcem. Že štiri leta naša
Župnijska Karitas dvakrat letno zbira hrano v ostalih trgovinah v Škofji Loki,
Železnikih, Poljanah nad Škofjo Loko, Gorenji vasi in Žireh. Vse te akcije so zelo
uspešne, saj letno pridobimo preko 1400 kg raznovrstne hrane in potrebščin. Od
junija dalje ob torkih v trgovini v Škofji Loki prevzemamo kruh, pekovsko pecivo in
hrano pred iztekom roka uporabnosti, ki jo naslednji dan razdelimo prejemnikom.
V pol leta smo tako razdelili preko 470 kg še uporabnih živil, ki bi jih trgovine
drugače morale zavreči.
Zelo veliko dela je z zbiranjem, sortiranjem in razdeljevanjem oblačil. Naše
sodelavke morajo vse pregledati in izločiti umazana, strgana ali zastarela oblačila.
Izločiti in odpeljati na odpad moramo 30 % prejetih oblačil, ker res niso primerna za
oddajo. Prejemnikom lahko ponudimo samo primerna, čista, cela in še uporabna
oblačila, da jim tudi na ta način izboljšamo samopodobo, ki je v njihovem težkem
položaju slaba. Tudi če oblačila podarimo brezdomcem ali duševno prizadetim, si
zaslužijo naše spoštovanje, ki ga pokažemo tudi na ta način. Darovalce prosimo, da
ste pozorni na to in da slaba oblačila zavržete že sami. S tem boste našim
sodelavkam prihranili mnogo časa in dodatnih stroškov za odvoz na odpad.
Tudi letos smo izvedli dobrodelni srečelov. Vsako leto nas skrbi ali ga bomo
uspeli uspešno izpeljati ali bo dovolj dobitkov in ali bodo vse srečke oddane. Na
koncu se je še vedno dobro izteklo. Letos smo pripravili 1700 srečk, od tega je bilo
1400 polnih. Prav vse srečke so bile oddane. Skupni izkupiček je bil 3.925 EUR.
Kot je razvidno iz preglednice na zadnji strani, smo v letu 2019 z vsemi našimi
akcijami, z donacijami posameznikov, podjetij in občine skupno zbrali 21.104 EUR
denarnih sredstev. Vsa prejeta sredstva porabimo izključno za pomoč prosilcem.
Večino sredstev, 6.831 EUR, smo namenili za plačilo njihovih položnic. Pred
odobritvijo plačila naša strokovna sodelavca z njimi opravita razgovor. V letu
2019 smo imeli 238 razgovorov. Najpogosteje se znajdejo v finančnih težavah
nepripravljeni, npr. ob izgubi službe, partnerja ali ob dolgotrajni bolniški. Naša
naloga je, da prosilcu čim prej pomagamo iz trenutne težke situacije, nato pa ga
vzpodbujamo k dolgoročni rešitvi težav. Nekaterim posameznikom pomagamo
redno, saj so zaradi svojega stanja težko zaposljivi ali pa imajo zelo nizke plače oz.
pokojnine. Pri teh so problem večji izdatki, kot je kurjava, okvara gospodinjskih
aparatov, nesreča…

Letos smo s hrano na mesec oskrbovali povprečno 157 oseb. Vedno bo 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. Človeku v stiski smo dolžni pomagati ne glede na njegovo poreklo,
narodnost, vero ali starost. Nikoli ne vemo, kdaj se bomo mi ali kdo od naših
bližnjih znašel v podobnih težavah.
Tudi letos smo pred začetkom šolskega leta družine oskrbeli z zvezki in
ostalimi šolskimi potrebščinami, ki smo jih zbirali v šolah in cerkvah. Razdelili
smo preko 600 zvezkov in veliko šolskih potrebščin. Bone za nakup delovnih
zvezkov, ki jih prosilcem na podlagi oddane vloge odobri Škofijska Karitas
Ljubljana, je prejelo 27 družin oz. 69 otrok. Vabimo družine z zelo nizkimi
dohodki, ki imate osnovnošolske otroke, da se maja oglasite v naši
pisarni in oddate vlogo.
Škofijska Karitas Ljubljana je letos financirala počitnice dvema našima družinama,
v akciji »Stiska« pa je štirim družinam pomagala pri nakupu kurjave.
Naše sodelavke so tudi letos pred božičnimi prazniki obiskale preko 165 ostarelih,
bolnih ali osamljenih. Obdarile so jih z ročno izdelanimi darilci naših sodelavk.
Sodelavke se morajo obiskovancem povsem posvetiti in jim prisluhniti, da jim obisk
ostane v lepem spominu. Skavti so v 52 domov odnesli betlehemsko luč miru.
Naše sodelovanje z ostalimi dobrodelnimi organizacijami, društvi in
Občino Škofja Loka je že utečeno. V stalnem stiku smo 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 28 otrokom omogočili nakup tople obutve.
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 s
svojim sodelovanjem, podporo in oznanjevanjem pri svetih mašah.
PREGLED DELA V LETU 2019 in PRIMERJAVA Z LETOM 2018
LETO 2019

LETO 2018

Število izdaj hrane - povpr. 157 oseb/mes.

780

795

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

238

243

645

668

16.083 kg

13.877 kg

Razdeljena živila - Škofijska Karitas Ljubljana

2.929 kg

2.614 kg

Razdeljena živila - EU

3.811 kg

4.541 kg

Razdeljena živila - donatorji

2.467 kg

2.072 kg

Razdeljeno mleko - EU

6.876 kg/l

4.650 kg/l

Nakup plenic

13 zav.

15 zav.

Razdeljena oprema in ortopedski pripom.

42 kos

82 kos

1.356 kg

1.506 kg

Razdeljen pralni prašek – Škofij. Karitas Lj.

