
Želiš postati prostovoljec? Opaziš stisko bližnjega in mu želiš pomagati? Poznaš 

koga, ki potrebuje pomoč? Želiš osamljenemu popestriti vsakdan? 
Postani naš sodelavec/sodelavka! Lahko boš obiskoval/a 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. Pomoč potrebujemo pri prevozih 
(kombi), premeščanju in sestavljanju opreme in pohištva.  

Če se nam želiš pridružiti, nas pokliči ali obišči v času uradnih ur v pisarni Karitas. 
################## 
 

Hrano, oblačila, obutev ali opremo lahko oddate  samo v času uradnih ur v naših 

prostorih. V kolikor želite, da dobrine prevzamemo sami ali potrebujete pomoč, 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. gospo. aparatov nas prej 
pokličite, da se dogovorimo o prevzemu, prosimo, da v skladišče ne vozite sami 

brez dogovora.  

Zbiramo tudi zdravila v originalni embalaži s še veljavnim vsaj 6 mesečnim rokom 
uporabe. Oddamo jih v ambulanto za osebe brez 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. 

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. in 17. 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
                        

 

                           
 

Učenec je vprašal učitelja: 

»Zakaj sem tako reven?« 

Učitelj: 

»Nisi se naučil dajati.« 

Učenec: 

»Kako bi lahko dajal, ko pa nimam nič?« 

Učitelj: 

»Imaš toliko stvari: 

  obraz, s katerim lahko podariš nasmeh; 

  usta, s katerimi moreš pokloniti modrost in tolažbo drugim; 

  srce, ki ga lahko odpreš za druge; 

  oči, s katerimi lahko opaziš dobro v drugih. 

              Ti nikakor nisi reven!« 

 
(iz knjige Zgodbe kažejo novo pot) 

  

ŽUPNIJSKA KARITAS 

  

ŠKOFJA LOKA
 

Priloga oznanil župnije 

 Škofja Loka                                    30. letnik, št. 1/2021                            oktober 2021 
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POROČILO O DELU OD 1. 1. 2021 DO 30. 6. 2021 
 

Tudi v letu 2021 nadaljujemo naše delo v prilagojenih razmerah. Še naprej poteka na 

način, da prihaja do čim manj osebnih stikov, in da upoštevamo vse zaščitne ukrepe. 

Naši sodelavci kljub zavedanju, da lahko škodujejo sebi, prostovoljno delo 

opravljajo ves čas neprekinjeno. Za njihov trud in skrb smo jim iskreno hvaležni. 

Prejemnikom hrane pakete pripravijo vnaprej in jim jih izročijo v atriju pred 

skladiščem za hrano. Tudi oblačila in opremo se prejemnikom pripravi glede na 

njihove potrebe, oni pa jih samo prevzamejo. Prejemniki v prostore lahko vstopajo 

samo posamično, tako da se med seboj ne srečujejo. Pri delu nam še vedno 

pomaga nekaj mladih prostovoljcev, ki so se nam pridružili ob začetku epidemije. 

Pomagajo pri prenosu zalog hrane v skladišče, njeni delitvi in pomagajo pri dostavi 

prehranskih paketov na domove tistim, ki jih ne morejo osebno prevzeti. V tem obdobju 

se povpraševanje po hrani in ostalih oblikah pomoči ni bistveno povečalo ter je ostalo v 

podobnih količinah kot v preteklih letih. Deloma so se zamenjali le prejemniki pomoči. 

Zelo pomembno in potrebno se nam zdi, da naše delo poteka ves čas neprekinjeno -  

vse delovne srede. Tudi osebne razgovore s posameznimi prosilci pomoči ves čas 

redno izvajamo. V tem obdobju je oseben stik še pomembnejši oziroma kar nujen, da 

lahko izvemo za stiske ljudi, ki niso samo na materialnem področju, ampak predvsem 

na socialnem in duševnem. Med razgovorom se prosilci razbremenijo in dobijo 

spodbudo za naprej. Prosilcem poleg tega pogosto pomagamo s plačilom položnic za 

njihove osnovne stroške (stanovanjski stroški, ogrevanje, izredni nenadni stroški, ki jih 

sami ne zmorejo poravnati …). Velja pa, da posamezen prosilec denarno pomoč lahko 

dobi samo občasno, enkrat ali dvakrat letno. V mesecu aprilu je Škofijska Karitas - iz 

odobrenih sredstev Sklada za evropsko pomoč, najbolj ogroženim uporabnikom 

(prejemnikom hrane iz EU zalog) namenila 1.000 EUR za plačilo položnic. 

Enkrat tedensko preverimo in odgovorimo na vsa prejeta telefonska sporočila in 
klice ter na elektronsko in navadno pošto. Nemoteno poteka tudi naše sodelovanje 

s Centrom za socialno delo Škofja Loka in ostalimi dobrodelnimi organizacijami. 

Letos zaradi zdravstvenih omejitev že drugo leto zapored nismo uspeli izpeljati 
dobrodelnega koncerta, čeprav smo imeli resen namen in smo se tudi že 

pripravljali nanj. Upamo, da bomo naš tradicionalni dobrodelni srečelov v tednu 
Karitas na 1. adventno nedeljo lahko pripravili. V teh dveh akcijah običajno 

zberemo največ denarnih sredstev, ki jih potrebujemo za naše delovanje.  

Zato se obračamo na vas, ki berete to poročilo, da nam namesto darov ob 
koncertu in srečelovu pomagate s svojimi denarnimi prispevki. Lahko jih nakažete 

na naš transakcijski račun številka SI56 1919 0500 7360 005, ali pa sredstva 
prinesete v času uradnih ur v našo pisarno oz. jih oddate v cerkvi v skrinjico z 

oznako Karitas. 
 

Naše sodelavke, ki obiskujejo starejše, invalidne in bolne, so v tem korona času zelo 

iznajdljive. Ker ne morejo osebno na obisk, svoje oskrbovance pokličejo po telefonu, 

z njimi poklepetajo in jim priskočijo na pomoč s svojimi uslugami. Pred velikonočnimi 

prazniki so jim odnesle vizitke z voščilom in drobna darilca. Za starejše smo pripravili 
tudi vsakoletno srečanje s sveto mašo v naši župnijski cerkvi. 
 

V prvi polovici leta smo v nekaterih živilskih trgovinah v Škofji Loki neprekinjeno zbirali 

hrano in ostale potrebščine. Ljudje so se na to že lepo navadili in radi položijo kaj od 

kupljenega v za to pripravljen nakupovalni voziček, ki se nahaja ob izhodu iz trgovine in 
je označen z oznako Karitas. Še vedno v živilski trgovini dvakrat tedensko prevzemamo 

neprodan kruh in pekovsko pecivo in ga razdelimo prosilcem in velikim družinam. 
 

Tudi letos so šolarji na nekaterih osnovnih šolah v Škofji Loki v akciji »Pokloni 
zvezek« zbirali zvezke in potrebščine. Zbrali so dovolj potrebščin, da smo lahko z 

njimi za naslednje šolsko leto v celoti opremili šolarje naših prosilcev. Preko 
Škofijske Karitas pa smo pomagali nabaviti delavne zvezke 31 družinam, kar je 

pomenilo za 78 otrok.  Škofijska Karitas Ljubljana je 3 družinam na našo pobudo 

omogočila letovanje na morju, naša Karitas pa je krila stroške letovanja.  
Lions klub iz Škofje Loke nam je letos doniral sredstva za nakup 29 parov 

čeveljčkov za otroke, ki smo jih izbrali iz družin, ki najbolj potrebujejo pomoč. 
 

Zaradi zmanjšanja površine skladiščnih prostorov v Nunskem samostanu 
in preureditve prostorov smo primorani sprejemanje oblačil, opreme, pohištva in 

gospodinjskih aparatov do nadaljnjega začasno zaustaviti. Oblačila, igrače in 
obutev sprejemamo le po predhodnem dogovoru. Oblačila pri prevzemu 

pregledamo in vzamemo samo tisto, kar vemo, da bomo lahko oddali naprej.  

Za oddajo ostale opreme nam sporočite svoje podatke, opis opreme ali sliko, lahko 
pridemo tudi pogledat. Prevzeli jo bomo, ko bomo imeli povpraševanje po njej. 

Oprema ne sme biti poškodovana, oblazinjeni deli morajo biti celi in čisti, bela 
tehnika pa delujoča in varna za uporabo. Hvala za upoštevanje in razumevanje! 
 

Prosimo vse, da nobenih stvari ne puščate pred skladiščem Karitas, in da se 

držite teh navodil, kajti s prinašanjem neprimernih stvari (npr. starih, ponošenih oblačil) 

povzročate le stroške in dodatno delo prostovoljcem, saj moramo to potem odpeljati na 
odpad. Prosimo, spoštujete tudi prejemnike pomoči, ki so vredni enakega dostojanstva, 

kot vi. Oblačila potrebujejo za v vrtec, šolo, oz. službo, opremo pa za dostojno življenje.  
 

PREGLED IZDANE HRANE DO 30. 6. 2021 in primerjava z enakim obdobjem leta 2020 

 
1.polletje 

2020 
1.polletje 

2021 

Število izdaj prehrambnih izdelkov 403 409 

Razdeljena živila skupaj, od tega: 4.351 kg 4.958 kg 

- Razdeljena živila - dar Škofijska Karitas Ljubljana in lasten nakup 1.911 kg 2.053 kg 

- Razdeljena živila iz EU 1.903 kg 2.215 kg 

- Donatorji 537 kg 690 kg 

- Razdeljeno mleko EU 2.126 l/kg 1.999 l/kg 

Razdeljen pralni prašek 888 kg 633 kg 

 


