
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
URADNE URE:  vsako delovno sredo med 16.00 in 17.00 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 
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Velikokrat se ljudje sprašujejo: »Čemu Karitas?« 

V spominu nam je ostala gospa, ki je nekaj mesecev po 

upokojitvi po zelo nesrečnem naključju izgubila 

praktično vse. V Škofjo Loko je prišla s kovčkom v roki 

in to je bilo vse, kar je imela. Na našem prvem 

razgovoru je rekla: »Vse življenje sem delala, imela vse. 

Nikoli nisem niti pomislila, da je Karitas potreben v tem 

času, ko je vsega dovolj. Sedaj pa vem, da je potreben 

in hvala Bogu, da sem vas našla. In če bom kdaj spet 

lahko, bom tudi sama pomagala drugim!« 

Take izkušnje nam potrjujejo, da je naše delovanje 

pravilno in potrebno. Izrečena hvaležnost pa nam daje 

moč za naprej. 
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25-LETNICA DELOVANJA 
 
Želiš postati prostovoljec? Opaziš stisko bližnjega in mu želiš pomagati? Poznaš 
koga, ki potrebuje pomoč? Želiš osamljenemu popestriti vsakdan? Postani naš 
sodelavec! Tako že nekaj let nagovarjamo in iščemo nove sodelavce v Župnijski 
Karitas Škofja Loka. 
In lahko rečemo, da naše povabilo vedno obrodi sadove, saj se nam vsako leto 
pridružijo novi člani. Trenutno nas - na popolnoma prostovoljni bazi - deluje 48 
prostovoljk in prostovoljcev, ki svoje delo opravljamo na različnih področjih: 
svetovanje, obiskovanje bolnikov, ostarelih in invalidov, dobava in razdeljevanje 
hrane, prevzem in razdeljevanje oblačil, opreme, pohištva, organiziranje prireditev, 
izdelovanje daril in vizitk, finančno administrativna dela… Smo zelo pisana 
druščina, saj so nekateri naši sodelavci še osnovnošolci, medtem ko imajo naše 
najstarejše sodelavke preko 70 let. Vsak od nas po svojih zmožnostih in 
sposobnostih prispeva svoj delček v sestavi mozaika našega dela. 
 
Letos naša Župnijska Karitas Škofja Loka praznuje že 25-letnico delovanja. Začetki 
segajo v najbolj razgibano leto 1990, ko se je Slovenija osamosvajala in so se 
pojavile velike gospodarske, finančne in socialne negotovosti, v letu 1991 pa je bila 
tudi uradno ustanovljena. Septembra 1991 smo sprejeli prve begunce, in sicer 34 
otrok in ostarelih iz Slavonskega Broda. Namestili smo jih v prostore bivšega 
nunskega samostana v Blaževi ulici. Kasneje so bili za bivanje urejeni prostori v 
bivši vojašnici in odprt begunski center pod vodstvom Rdečega križa. Naša pomoč 
beguncem je trajala vse do leta 1998. 
Po tem obdobju je vedno več ljudi iz območja Škofja Loke in okolice prihajalo po 
pomoč: družine z večjim številom otrok, brezdomci, osebe, ki niso imele urejenega 
državljanstva, upokojenci z nizkimi prejemki, matere samohranilke, socialni 
podpiranci. Zaradi stečajev podjetij je bilo vedno več brezposelnih. Naši pomembni 
sodelavci v obdobju od leta 2000 do 2003 so bili tudi fantje na civilnem služenju 
vojaškega roka. Sledila so leta, ko smo zelo aktivno pomagali pri raznih 
elementarnih nesrečah (potres v Posočju, katastrofalna poplava v Železnikih). 
 
Poleg materialne pomoči smo v letu 2009 pričeli tudi s svetovanjem, povečalo se je 
število prosilcev s prošnjo za plačilo položnic. Aktivno smo začeli sodelovati s 
Centrom za socialno delo Škofja Loka. Posebnost naše zadnje »petletke« pa je bila 
organizacija dveh dobrodelnih koncertov, ki sta ob sodelovanju mladih odlično 
uspela. Prav delo z mladimi nam predstavlja velik izziv. Naše izkušnje so le 
pozitivne - koliko neustavljive, žareče energije se skriva v njih! Preko raznih 
skupnih akcij (betlehemska lučka, pomoč pri izdelavi daril, sodelovanje pri 
programu za starejše) se je naše sodelovanje z njimi izkazalo za več kot odlično. In 
kako so predvsem starejši in bolniki veseli njihovih mladih, nasmejanih obrazov, 
prijetnih glasov!  
Tu so še naše vsakoletne akcije kot npr: dobrodelni srečelov, srečanje starejših in 
bolnih, akcija pomoči družinam pred začetkom šolskega leta, s katero zbiramo 

šolske potrebščine in pomagamo družinam pri nakupu delovnih zvezkov. Letos smo 
tako pomagali 27 družinam. Preko Škofijske Karitas Ljubljana smo letos omogočili 
počitnice trem družinam, v akciji »Stiska« pa štirim družinam pomagali pri nakupu 
kurjave. Letos smo v trgovinah začeli zbirati hrano in potrebščine. V dogovoru s 
poslovodji smo v 16 trgovin (Mercator, Tuš, Spar) od Železnikov preko Škofje Loke 
do Žirov že drugič letos postavili vozičke, opremljene z našim povabilom k 
sodelovanju. 
Za bolj slikovito ponazoritev še malo statistike, ki jo tudi moramo redno voditi: v 
lanskem letu smo imeli 385 evidentiranih razgovorov s prosilci, opravili smo 1.182 
izdaj hrane (povprečno 272 oseb na mesec), kar znaša skupaj 21.068 kg izdanih 
živil, 1.446 kg pralnega praška, 660 je bilo izdajnic za oblačila, razdeljene 
pohištvene opreme in ortopedskih pripomočkov je bilo 120 kom, prostovoljci pa 
smo skupaj opravili okoli 9.700 ur prostovoljnega dela. Dobrotniki posamezniki so 
se lani izredno izkazali, saj so nam podarili 5.348 kg raznih živil, od tega 3.080 kg 
ozimnice. Zelo uspešno sodelujemo tudi s Centrom za socialno delo, Rdečim 
Križem, Občino Škofja Loka, Rotary clubom in Lions klubom. Za podporo našemu 
delovanju smo zelo hvaležni tudi medijem, ki z informiranjem in objavami 
podpirajo naše delovanje in širijo pomen ter vsebino našega dela. 
 
In kaj ob četrt stoletja delovanja ugotavljamo? Stisk je vedno več, žalostnih zgodb 
nam ne zmanjka… Velikokrat nam je pri svetovanju hudo, ko k nam pridejo mladi v 
hudi stiski zaradi zdravstvenih, predvsem psihičnih težav; spet drugič starejši, ki so 
si pošteno zaslužili pokojnino, pa jim zaradi različnih nesrečnih slučajev ni 
omogočena mirna in varna starost. Najhujše za nas pa je še vedno stiska in 
bolečina, ki jo zagledamo v žalostnih otroških očeh… 
Možnost pomagati nima meja, zato je mogoče prav, da ob tej naši pomembni 
obletnici še bolj široko odpremo svoja vrata kot iskreno povabilo novim 
sodelavcem: Morda si prav ti, dragi bralec - naš novi sodelavec! Zato kar premagaj 
morebitne predsodke in strah pred neznanim! Potrebujemo te:  na svetovanju,  pri 
premeščanju in sestavljanju opreme, kot prostovoljca pri obiskih na domu… 
Mogoče nam lahko pomagaš s svojimi idejami za izboljšanje delovanja, za 
pridobitev novih donatorjev… Poti in možnosti je res veliko. 
Če se nam želiš pridružiti, nas pokliči ali obišči v času uradnih ur v pisarni Karitas 
(vsako sredo od 16.00 do 18.00 ure na Mestnem trg 38) ali nas pokliči na tel: 
04/512 33 00. 
 
Iskrena zahvala vsem našim dobrotnikom, ki nas vseskozi na vse možne načine 
podpirate. Zavedamo se, da brez vas naše delo ne bi moglo biti uspešno. Iskrena 
zahvala tudi vsem sodelavcem in vsem, ki nam kakorkoli stojite ob strani! Brez 
vseh dobrotnikov in prostovoljcev naše delo ne bi bilo mogoče in samo s skupno 
pomočjo bomo lahko še naprej uspešno dosegali naš edini cilj: »Pomagati 
tistim, ki pomoč potrebujejo tako v materialnem kot tudi v duhovnem 
smislu!«. 
 


