PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV V LETU 2021

PRIHODKI
dobrodelni srečelov
donacije posameznikov
donacija Občine Škofja Loka
donacija Rotary Cluba Škofja Loka
nabirka-nedelja Karitas
nabiralnik v cerkvi
namenska donacija
obresti
SKUPAJ PRIHODKI

EUR
4.521
4.585
8.000
3.000
1.316
1.011
3.010
6
25.449

ODHODKI
denarna pomoč-plačilo položnic
nakup hrane, plenic, šolskih potrebščin
obdaritev, pogostitev starejših, bolnih
pomoč družinam z invalidnimi otroki
pomoč pri nesrečah, izredne pomoči
denarna pomoč za morje
stroški prevozov, pomoč pri oblačilih
stroški poslovanja, vzdrževanje prostorov
SKUPAJ ODHODKI

EUR
6.791
9.851
199
1.293
1.650
420
496
708
21.409

Osebna oddaja oblačil ali opreme zaenkrat v naših prostorih ni možna. Če jih želite
oddati, nas obvestite in se bomo dogovorili o načinu prevzema. Trenutno
potrebujemo posteljnino, odeje, spodnje perilo, moško obutev od št. 42 do 44,
tople trenirke, športne puloverje in tople bunde. Za oddajo ostale opreme nam
sporočite svoje podatke, opis opreme ali fotografijo, 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.
Zbiramo neuporabljena zdravila v originalni embalaži, ki jim še ni potekel rok
uporabe. Oddamo jih v ambulanto za osebe brez 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
TRANSAKCIJSKI RAČUN: SI56 1919 0500 7360 005

ŽUPNIJSKA KARITAS

ŠKOFJA LOKA
Priloga oznanil
Župnije Škofja Loka

30. letnik, št. 2/2021

februar 2022

POROČILO O DELU OD 1. 7. 2021 DO 31. 12. 2021
Delovna vnema sodelavcev Župnijske Karitas Škofja Loka tudi v drugi polovici leta
2021 ni pojenjala. Nasprotno, omejeni pogoji dela so nas prisilili, da smo začeli
delati na drugačen način, saj ljudi v stiski ni nič manj oz. se stiske še povečujejo in
poglabljajo. Le-te niso samo materialne. Včasih so še težje stiske zaradi
osamljenosti, ljudje nimajo osebe, ki bi ji zaupali svoje skrbi. Ko se nekomu
zaupajo, težave postanejo manjše. Zato se naši sodelavci zelo trudijo vzdrževati
stik s prosilci in jih v njihovih naporih za izboljšanje stanja vzpodbujajo. Veliko
imamo razgovorov po telefonu in osebnega svetovanja. Naše sodelavke ostarele in
bolne redno obiskujejo ali jih vsaj pokličejo po telefonu, da jim pokažejo pozornost.
Enako pozornost lahko izkažete tudi vi v svojem domačem okolju. Če poznate koga,
ki je sam, bolan, pred kratkim ovdovel ali podobno, se mu približajte in pokramljajte
z njim. Če potrebuje materialno pomoč, ga napotite k nam. Prizadeti namreč svojo
stisko pogosto skrivajo pred drugimi, sami pa ne najdejo izhoda iz nje.
V letu 2021 smo veliko pozornosti namenili zbiranju hrane in potrebščin v
trgovinah. Na ta način pridobimo raznovrstne dobrine, s katerimi popestrimo
osnovne prehranske pakete, ki vsebujejo le najbolj osnovna živila. V trgovinah
dveh znanih trgovskih podjetij smo v letu 2021 zbrali 820 kg hrane, v adventnem
času pa pri tretjem podjetju 1025 kg hrane in 126 kg higienskega materiala.
Dvakrat tedensko prevzemamo pekovske izdelke in hrano pred iztekom roka
uporabnosti, skupno v letu 2021 preko 1000 kg. Enako se za prevzemanje hrane v
letu 2022 dogovarjamo še z enim trgovskim podjetjem. Spomladi smo posebej za
prizadete v potresu v Petrinji zbrali 380 kg živil. Kmetje iz Žabnice so podarili 960
kg zelenjave.
Neizmerno smo hvaležni darovalcem in zaposlenim v trgovinah, ki nam pomagajo.
Še prav posebej želimo pohvaliti birmance, ki nam pomagajo pri pripravi in
razdeljevanju hrane ter skladišču oblačil.
Še posebej se trudimo pomagati otrokom, ki so v stiski najbolj prizadeti in težko
razumejo razmere v družini. Primerjajo se z vrstniki in se zaradi pomanjkanja
počutijo manjvredne. Letos smo 83 otrokom razdelili bone za nakup delovnih
zvezkov, zvezke in ostale šolske potrebščine. Za Miklavža smo pomagali skupini
prostovoljcev, da je v akciji Škrat za en dan obdarovala 18 otrok iz najbolj ranljivih
družin. Za novo leto smo povezali družine, ki so želele obdarovati otroke drugih
družin. Starši so se dogovorili, kaj otroci najbolj potrebujejo ali si želijo. Na ta način
smo otroke lahko najbolje osrečili. Veseli nas, da tudi cele družine prepoznajo
stisko drugih in na tak način tudi svojim otrokom pokažejo, kaj pomeni pomagati
ali pa se odpovedati. Akcija Čeveljček, ki jo je delno financiral Lions klub Škofja
Loka, ostalo Karitas, je postala že kar vsakoletna. Letos bomo z novimi čevlji obuli
30 otrok, kar vrednostno pomeni 1800€.
Rotary club Škofja Loka je z donacijo 3.000 EUR pomagal trem družinam oz.
posamezniku, ki so se znašli res v težkih razmerah. Poravnali smo zapadle
obveznosti in jim pomagali iz najhujšega. Sedaj morajo naprej skrbeti sami, da
bodo obveznosti sproti poravnali.

Tudi v letu 2021 so naše sodelavke zaradi nevarnosti okužbe ostarele, invalidne in
bolne obiskovale manj kot običajno. So jih pa klicale po telefonu in jim po pošti
poslale voščilnice za praznike. Naše sodelavke so jih letos naredile in poslale preko
160. Tudi skavti so jim, tako kot vsako leto, odnesli Betlehemsko luč miru.
Osamljenemu, zapuščenemu, bolnemu ali nepokretnemu vsaka taka drobna
pozornost predstavlja popestritev vsakdana in mu izredno veliko pomeni.
Zaradi zmanjšanja in preureditve skladiščnih prostorov v Nunskem samostanu smo
sprejemanje oblačil, opreme, pohištva in gospodinjskih aparatov do nadaljnjega
omejili. Omenjeno prevzamemo samo po predhodnem dogovoru.
Tudi letos zaradi omejitev druženja nismo pripravili dobrodelnega srečelova.
Vendar pa smo podjetjem poslali prošnje za donacije, posameznike pa smo
nagovorili preko župnijskih oznanil. Odziv je bil nad pričakovanjem, saj smo prejeli
kar 4.520 EUR. Prav vsakega nakazila smo se razveselili, še posebej, ker se je
povečalo število nakazil fizičnih oseb.
Sproti rešujemo nenadne stiske posameznikov in družin ali pa res velike stiske, ki
so se kopičile več let, pa posameznik prej ni poiskal pomoči. Najprej jim nudimo
najbolj nujno pomoč, nato pa v pogovoru z našimi svetovalci skušamo najti
dolgotrajno rešitev, pogosto tudi v sodelovanju s Centrom za socialno delo, Občino
in Rdečim križem. Tako smo v letu 2021 pomagali osebi, ki živi sama v stari hiši, v
zelo slabih razmerah. Gasilci so odpeljali staro opremo, skupaj z Rdečim križem
smo pomagali odplačati kredite in zapadle obveznosti. Za ta namen smo prejeli
tudi donacijo podjetja. Stanovanje smo pomagali opremiti s podarjeno opremo, ki
so jo podarili dobrotniki. V drugem primeru smo skupaj z odvetnico, CSD, drugimi
dobrodelnimi ustanovami eni družini pomagali urediti lastništvo stanovanja, saj jim
je grozilo, da bodo stanovanje kljub poštenemu nakupu izgubili.
PREGLED DELA V LETU 2021 in PRIMERJAVA Z LETOM 2020
LETO 2021

LETO 2020

Število izdaj hrane - povpr. 184 oseb/mes.

795

801

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

188

196

618

582

15.600 kg

17.801 kg

Razdeljena živila – Škof. Karitas Lj., lasten nakup

4.535 kg

3.532 kg

Razdeljena živila - EU

3.697 kg

5.774 kg

Razdeljena živila - donatorji

4.185 kg

3.530 kg

Razdeljeno mleko - EU

3.183 kg/l

4.965 kg/l

Nakup plenic

16 zav.

9 zav.

Razdeljena oprema in ortopedski pripom.

27 kos.

38 kos.

Razdeljen pralni prašek – Škof. Karitas Lj.

1.359 kg

1.650 kg

