Pravilnik programa ZAupanje:
PREJEMNIK POMOČI
1. Za tovrstno pomoč je mogoče zaprositi samo na Škofijskih karitas. Potrebno se je obrniti na
strokovne delavce najbližje Škofijske karitas:
Maribor: Lijana Lepej - 059/ 080 350,
Ljubljana: Alenka Petek - 01/ 439 21 30,
Nova Gorica: Franica Grmek - 05/ 330 02 33,
Celje: Matej Pirnat - 059/ 080 370
Murska Sobota: Jožef Kociper - 02/ 538 11 50
Novo Mesto: Gregor Vidic - :07/ 384 44 27
2. Pri pomoči se upoštevajo kriteriji Škofijskih karitas za pomoč ljudem v stiski. Prednost
imajo družine z šoloobveznimi otroki in z družinskimi člani, ki so bolni ali invalidni. Enako
velja tudi za posameznike.
3. Stiske se rešujejo po vrstnem redu, tako kot so bile objavljene. Razen v primerih, ko
darovalec želi izrecno in v celoti nameniti sredstva za določeno stisko.
4. Prošnja za pomoč je vključena v program ZAupanje le v primerih, ko socialni delavci na
škofijskih karitas presodijo, da bo tovrstna pomoč bistveno vplivalo na rešitev stiske in da v
prihodnosti to pomeni večjo osamosvojitev in bistveno manjšo neodvisnost posameznika ali
družine od rednih pomoči. Vse ostale prošnje bodo preusmerjene v druge programe pomoči
družinam in posameznikom.
5. Prošnja tudi ni sprejeta, če prosilec sam zbira sredstva na svojem transakcijskem račun,
razen, če predloži stanje ter prilive in odlive na tem računu za zadnjih šest mesecev.
6. Karitas ne rešuje zadolženosti. Izjema so primeri dolgov, ki so nastali zaradi odpravljanja
posledic naravnih in drugih nesreč in so bili nujni zaradi takojšnje zagotovitve osnovnih
bivalnih pogojev.
7. Pomoč ni nikoli dodeljena v obliki neposrednega nakazila sredstev, ampak vedno v obliki
plačila računa za vsebino pomoči ali neposredno v materialu.
8. Zasebnost prosilcev,ki so vključeni v program je strogo zaščitena.Tako so v objavah
prosilci praviloma opisani anonimno. Izjema so primeri, ko prosilci podpišejo izjavo, da je
lahko njihovo ime in priimek objavljen ali posredovan posameznemu darovalcu zaradi želje
po neposrednem plačilu.
9. Prejemnik pomoči lahko prejme tovrstno pomoč praviloma le enkrat.
10. V primeru, da je pomoč večja, mora pri reševanju stiske sodelovati še kaka druga
organizacija (občina, center, NVO...), ki prispeva preostalih 25% pomoči.

SREDSTVA
1. Sredstva za program Zaupanje se zbirajo na računu Slovenske karitas, Kristanova 1, 1000
Ljubljana. TRR:02140-0015556761, Sklic: 00 500904, Namen: Zaupanje
2. Zbrana sredstva programa Zaupanje se uporabljajo za reševanje objavljenih stisk, za kritje
stroškov nastalih z zbiranjem sredstev in stroškov dela strokovnih delavcev, ki koordinirajo in
spremljajo pomoč.
3. Vse prihodki, ki bi se eventuelno pojavili pri upravljanju z začasnimi presežkih sklada se
vračajo nazaj v sklad in se uporabljajo za izvajanje programa.
DAROVALCI
1. Darovalci lahko darujejo sredstva tudi za posamično stisko, vendar le v primeru , če s
prispevkom pokrije celotno stisko, drugače pa se sredstva namenijo za reševanje stiske, ki so
na vrsti.
2. V primeru, da darovalec prispeva sredstva za celotno stisko, stiska pa je rešena še preden
pride do realizacije, se sredstva preusmerijo na stiske, ki so na vrsti.
3. Darovalci sredstva praviloma posredujejo Slovenski karitas. Izjemoma lahko nakažejo
sredstva tudi neposredno, vendar le v obliki plačila predračuna, ki ga priskrbi Slovenska
karitas. Slovenska karitas ščiti anonimnost prejemnika. Lahko posreduje ime, vendar le ob
pisnem dovoljenju prejemnika.
4. Darovalec in prejemnik pomoči se lahko osebno srečata, vendar le v primeru, če prejemnik
to pisno dovoli. Srečanje je možno le na sedežu Škofijskih karitas. V primeru, da srečanje želi
donator-podjetje, pa se je ob dovoljenju prejemnika in spremstvu Karitas možno srečati tudi
na naslovu prejemnika. Srečanja organizirajo koordinatorji Škofijskih karitas.

