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. Potrebujemo pomoč pri 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 v času uradnih ur v naših
prostorih. V kolikor 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.
Za oddajo pohištva oz. gospodinjskih aparatov nas prej pokličite, da se dogovorimo
o prevozu.
Zbiramo tudi neuporabljena zdravila v originalni embalaži s še veljavnim 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 iz Betlehema.
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

ŽUPNIJSKA KARITAS

ŠKOFJA LOKA
Priloga oznanil župnije
Škofja Loka

28. letnik, št. 1/2019

avgust 2019

»Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti,
žejen sem bil in ste mi dali piti,
tujec sem bil in ste me sprejeli,
36
nag sem bil in ste me oblekli,
bolan sem bil in ste me obiskali,
v ječi sem bil in ste prišli k meni.«
37
Tedaj mu bodo pravični odgovorili:
»Gospod, kdaj smo te videli lačnega
in te nasitili
ali žejnega in ti dali piti?
38
Kdaj smo te videli tujca in te
sprejeli
ali nagega in te oblekli?
39
Kdaj smo te videli bolnega
ali v ječi in smo prišli k tebi?«
40
Kralj jim bo odgovoril:
»Resnično, povem vam:
35

Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov,
ste meni storili.«
(Mt 25,35-40)

POROČILO O DELU OD 1. 1. 2019 DO 30. 6. 2019
V prvi polovici leta 2019 je Župnijska Karitas Škofja Loka poleg rednih dejavnosti
za pomoč ljudem v stiski, ki jih sodelavci opravljamo neprekinjeno, izvedla tudi
naše vsakoletne akcije zbiranja denarnih sredstev, hrane, oblačil in šolskih
potrebščin. Trudimo se, da bi pomagali prav vsem, ki za pomoč zaprosijo in tudi
tistim, ki sami ne zberejo dovolj poguma, da bi se obrnili na nas. Naloga vseh nas
sodelavcev Karitas in vsakega posameznika je, da se ozremo okrog sebe in
razmislimo ali je v naši bližini kdo, ki bi potreboval pomoč. Ni nujno, da potrebuje
materialno pomoč. Lahko je osamljen, ostarel, bolan, pravkar ovdovel ali podobno.
Skušajte mu pomagati sami, pogovorite se z njim. Če potrebuje materialno pomoč,
nas obvestite.
~ DOBRODELNI KONCERT ~ V začetku maja smo organizirali naš tradicionalni
dobrodelni koncert, v katerega se trudimo vključiti čim več mladih. Tokrat smo
sredstva zbirali za družine z invalidnimi otroki. Skupaj smo zbrali 1.921 EUR.
~ ZBIRANJE ŠOLSKIH POTREBŠČIN ~ Trenutno v škofjeloških cerkvah poteka
zbiranje zvezkov in šolskih potrebščin. Zvezke so šolarji na osnovnih šolah v akciji
Pokloni zvezek zbirali že v mesecu juniju. Iskreno smo hvaležni vsem, še posebej
mladim, ki si s tem pridobivajo občutek za skrb za sočloveka. Za 27 družin smo na
Škofijsko Karitas Ljubljana oddali vloge za izdajo bonov za nakup delovnih zvezkov.
Veseli nas, da s skupno pomočjo družinam olajšamo začetek šolskega leta. Bone,
zvezke in šolske potrebščine bomo razdeljevali 21. in 28. avgusta ob 16.
uri v naših prostorih na Mestnem trgu 38. Po šolske potrebščine lahko
pridete tudi tisti, ki imate šolajoče otroke, čeprav niste oddali vloge za
nakup delovnih zvezkov.
~ OBISKOVANJE IN SREČANJA STAREJŠIH, BOLNIKOV IN INVALIDOV ~
Tudi letos smo pomagali pri organizaciji treh srečanj starejših, bolnikov in
invalidov. Teh srečanj se starejši vedno radi in v velikem številu udeležijo. To
dokazuje, da naloga dobrodelnosti ni samo nudenje materialne pomoči, ampak tudi
skrb za dobre medsebojne odnose in pomoč osamljenim. Naše sodelavke ostarele
in osamljene redno obiskujejo na domu. Trenutno obiskujemo preko 160 oseb.
~ ZBIRANJE HRANE IN POTREBŠČIN V TRGOVINAH ~ V mesecu maju smo
v trgovinah zopet zbirali hrano in ostale potrebščine. Zbrati želimo raznovrstno
blago, da bi prejemnikom popestrili pakete, v katerih so samo osnovna živila. V
letošnji majski akciji je sodelovalo 14 trgovin (Mercator, Spar, Tuš) iz Škofje Loke,
Železnikov, Poljan, Gorenje vasi in Žirov. Skupno smo zbrali 351 kg živil in
potrebščin. Naslednja akcija bo oktobra. Kupci lahko hrano z daljšim
rokom uporabe ali ostale potrebščine odložite v vozičke, označene z
znakom Karitas.
~ ZBIRANJE HRANE PRED IZTEKOM ROKA VELJAVNOSTI ~ Pred nekaj
meseci smo v sodelovanju s trgovino Hofer v Škofji Loki začeli zbirati hrano, ki je
pred iztekom roka. Škofijska karitas se je generalno dogovorila s trgovsko mrežo
Hofer, mi pa smo potem začeli z dogovori in iskanjem možnosti. Začeli smo s tem,
da vsak torek zvečer pri njih prevzamemo hrano, v sredo pa jo razdelimo
prosilcem. Trenutno poleg hrane, ki je pred iztekom roka, dobimo tudi pekovske
izdelke in izdelke, ki imajo poškodovano embalažo. Jeseni bomo poskušali to

dejavnost razširiti in izboljšati. Veliko je še možnosti, da še uporabne hrane ne bi
zavrgli.
~ ZBIRANJE IN RAZDELJEVANJE HRANE, OBLAČIL IN OPREME~
Dejavnost zbiranja in razdeljevanja poteka redno in nemoteno. Ker se zaradi večje
zaposljivosti in s tem posledično boljšega standarda število prosilcev zmanjšuje,
skušamo dodatno pomagati večjim družinam, katerih dohodki zadoščajo le za
skromno življenje. Občasno jim razdelimo živila, da lahko svoje dohodke porabijo
za kakšen drug namen.
~ PROSTORI KARITAS ~ V okviru župnije in ob pomoči g. župnika za Župnijsko
Karitas Škofja Loka iščemo nove skladiščne prostore, ker so sedanji vlažni in težko
dostopni. Ena od možnosti so prostori nunskega samostana, ki so za nas zelo
primerni, saj bi lahko celotno dejavnost opravljali na enem mestu, lažji bi bil
dostop do skladišča, dostavo pa bi lahko izvajali z vozičkom. Bodo pa prostori
potrebni temeljite prenove. O vsem tem se še dogovarjamo in upamo na hitro in
ugodno rešitev.
~ POSLANSTVO KARITAS ~ Prostovoljci Župnijske Karitas delamo po svoji
najboljši vesti in samo z enim ciljem, da po svojih močeh pomagamo vsem ljudem:
tistim, ki se na nas sami obrnejo, ki jih k nam pošljejo iz Centra za socialno delo,
Rdečega križa ali kake druge organizacije in tudi tistim, za katere sami izvemo, da
so potrebni pomoči. Se pa v zadnjem letu pojavljajo posamezniki, ki jim ni všeč ali
celo nasprotujejo temu, da pomagamo vsem ljudem, ne glede na poreklo, status
ali vero, ali da sodelujemo z raznimi organizacijami v smislu skupne pomoči tistim,
ki so pomoči najbolj potrebni. Vsakega, ki ima dilemo, predlog ali pritožbo, vabimo
na razgovor v našo svetovalno pisarno, da se pogovorimo, da tudi mi slišimo drugo
stališče in se kaj naučimo, mi pa bomo razložili naše stališče. Lepo prosimo, da to
skupaj razčistimo, ker nam to jemlje čas pri našem delu in naše delo hromi.
Obenem pa prav preko Škofijske karitas dobivamo potrditve, da tudi druge karitas
delajo na podoben način kot mi. Za nas sodelavce je zelo pomembno, da nikogar
ne izključujemo, da smo do vseh enaki. Težko je prestopiti prag, da se zavemo
tega, da »KDO SMO MI, DA BI LAHKO SODILI«, kdo potrebuje in sme prejeti
pomoč, nekdo pa, ki ni živel, kot je po naše prav, do te pomoči ni upravičen.
PREGLED IZDANE HRANE, OPREME IN OBLAČIL DO 30. 6. 2018
1.polletje
2018

1.polletje
2019

Število izdaj prehrambnih izdelkov

414

401

Število izdaj oblačil - preko 3.800 kg oblačil in otroške opreme

308

350

Razdeljena živila skupaj, od tega:

5.488 kg

4.228 kg

- Razdeljena živila - dar Škofijska Karitas Ljubljana in lasten nakup

1.436 kg

1470 kg

- Razdeljena živila iz EU

2.969 kg

2.213 kg

- Donatorji
- Razdeljeno mleko EU
Razdeljen pralni prašek

1.083 kg

545 kg

2.609 l/kg

2.801 l/kg

786 kg

711 kg

