POMAGAJMO PREŽIVETI
Jožica Ličen, prostovoljka
koordinatorka skupine za materialno po moč pri Slovenski karitas in voditeljica odbora za
materialno pomoč pri Škofijski karitas Koper
Gospodarska kriza, ki se je zarezala v veliko družin in posameznikov v stiski, je velika
obremenitev tudi za sodelavce Karitas, ki se na terenu, neposredno srečujemo z ljudmi v
stiski. Zavedamo se, da je pomoč Karitas le dopolnilo za lažje preživetje družin,
posameznikov, otrok, starejših. Če so bili pred leti naši prejemniki pomoči zadovoljni s
paketom hrane, higienskim materialom, oblačili, je tovrstna pomoč postala nuja in tudi
vstopna točka za pogovor, spremljanje, svetovanje in pot za iskanje izhoda iz nastale
situacije.
Na Primorskem, ki jo na karitativnem področju pokriva Škofijska karitas Koper je 3.058 družin
in 1.067 posameznikov, ki v 13 Centrih karitas prejemajo pomoč v hrani. V lanskem letu smo
razdelili več kot 400 ton hrane. Številni med njimi poleg hrane prosijo tudi za pomoč pri
plačilu položnic, tisti, ki imajo otroke pred začetkom šolskega leta dobijo pomoč pri nakupu
šolskih potrebščin, nekateri otroci iz teh družin so vključeni v projekt posvojitev na razdaljo.
Za vsako od teh številk se skriva zgodba družine, posameznika, otroka, starostnika, bolnika:
‐

‐

‐

‐
‐

‐

Petčlanska družina, mama invalid, oče že dalj časa na bolovanju, otroci hodijo v šolo.
Skromna, pridna družina, težko jim je, vendar brez pomoči Karitas bi jim bilo še težje.
Pomagamo jim preživeti s hrano in plačilom kakšne nujne položnice.
Vdova z dvema šoloobveznima otrokoma. Oče se je v delovni nesreči smrtno
ponesrečil. Mama sicer ima zaposlitev, vendar so dohodki nizki. Pomagamo jim
preživeti s hrano in pomočjo pri šolanju otrok.
Petčlanska družina, zaposlen le oče kot gradbeni delavec, z nizkimi dohodki. Mama je
zbolela…otroci imajo kosilo v šoli; dohodki so prenizki za plačilo.. pomagamo jim
preživeti s plačilom kosila.
Bil je zaposlen v gradbeništvu, živi v samskem domu; ostal je brez dela, brez
dohodkov, brez družine, sorodnikov ..pomagamo mu preživeti pri plačilu stanovanja.
Oče in mama sta bila zaposlena v istem podjetju, ki je šlo v stečaj. Čas, ko sta od
Zavoda za zaposlovanje prejemala nadomestilo se je iztekel. Imata tri majhne otroke.
Oče hodi pomagat okoliškim kmetom, v zameno dobi krompir in zelenjavo, tako, da si
hrano zagotovijo, vendar ni denarja za plačilo položnic, prav tu je pomoč Karitas
najbolj potrebna.
Mati samohranilka, z dvema otrokoma živi v socialnem stanovanju, ki je vlažno in
neprimerno. Zaposlena je kot čistilka, dohodki so nizki, da preživi sebe in otroke hodi
popoldan še čistit, kar še bolj načenja njeno telesno in duševno zdravje. Prisiljena je
prosit za paket hrane, oblačila, obutev in šolske potrebščine pri Karitas, kajti le tako
preživi iz meseca v mesec.

‐

‐

Starejša vdova, ki živi na vasi v stari, majhni hiši je, kljub 35‐letni delovni dobi v
tekstilni tovarni, prejemala tako nizko pokojnino, da je bila upravičena do
varstvenega dodatka. Po novem zakonu se je tega odpovedala, zato so njeni dohodki
zelo nizki. Pomagamo ji preživeti z občasnim paketom hrane in jeseni pri nakupu drv.
Gospod s 40 let delovne dobe je zaradi bolezni odšel v dom upokojencev. Njegova
pokojnina ne zadošča za kritje doma. Sedaj mora doplačevati še zdravila, majhen
znesek, toda za njega pravo bogastvo, prosil je, če mu lahko pomagamo, da ne bi
menjal zdravil, ker je prepričan, da mu le te, ki jih mora doplačevat, pomagajo
preživeti.

Zgodb je še veliko, za vsemi materialnimi pomočmi se skrivajo ure pogovorov, poslušanja,
podpore in to je največja dodana vrednost sodelavcev karitas, ki pomaga preživeti v času
žalosti in obupa ter marsikomu vrača dostojanstvo, samospoštovanje in upanje. V bistvu smo
sodelavci Karitas le posredniki med pomoči potrebnimi in darovalci, ki nas doslej še niso
razočarali, zato hvala vsem, ki na kakršenkoli način pomagajo preživeti.
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