Delovanje Goriške območne Karitas v letu 2013
Renata Vončina, Vodja GOK
Goriška OK deluje na področju celotnega Goriškega pastoralnega območja, ŽK in
MŽK je ustanovljena v 38 župnijah. GOK povezuje 229 stalnih in 197 občasnih
prostovoljcev, ki smo v letu 2013 opravili 15.272 ur prostovoljnega dela. Na podlagi
Zakona o prostovoljstvu je to vredno 156.032 EUR. Srečanja imamo 1x mesečno v tej
učilnici, kjer se nahajamo tudi danes.
Organizirano z objavljenimi uradnimi urami imamo tri Centre Karitas s skladišči: Nova
Gorica, Grgar in Solkan. Naša velika želja je, da bi v mestu imeli en center, ki bi vseboval
program ponudbe vseh vrst pomoči na enem mestu (svetovanje, pomoč v hrani in
higienskih pripomočkih, pomoč z oblačili, pomoč z šolskimi potrebščinami in druge
vrste pomoči).
Pomoč ljudem v različnih stiskah poteka v ŽK, MŽK in GOK. Poleg razgovorov ob
konkretni pomoči smo opravili še več kot 300 laičnih in strokovnih svetovanj.
Najpogostejši nasveti oziroma pomoči, ki jih izvajamo so:
- predvsem si vzamemo čas in poslušamo njihovo stisko
- pomagamo začrtati korake in dati vzpodbudo za hojo v težavah, ki so se znašli
- pomagamo jim v skladu z našimi zmožnostmi in ne dajemo praznih obljub, ki jih
ne moremo uresničiti tako glede višine finančne in materialne pomoči
- pomagamo jim z informacijami kje je še možnost, da najdejo pomoč, predvsem
imamo v mislih druga dobrodelna združenja, ki nudijo pomoč (med drugim zelo
dobro sodelujemo z Dobrodelnim društvom KID iz Nove Gorice z ga. Majdo
Smrekar)
- kako pridobiti socialno pomoč pri CSD, pomoč pri lokalni skupnosti
- pomagamo napisati kako prošnjo za pridobitev pomoči pri državnih organih
- nekatere vključimo v delo v skladišču hrane in obleke in jim s tem damo občutek,
da so koristni
Po pomoč prihajajo predvsem tisti, ki ne zmorejo več plačevati stroškov za vsakdanje
preživetje .
Pomoč družinam in posameznikom: Pomoč v hrani in higienskih pripomočkih je
prejemalo 529 družin in 250 posameznikov. V Centru karitas v Novi Gorici in Grgarju je
bilo pripravljenih in razdeljenih 6.208 paketov za 3.122 oseb. V Centru karitas v Solkanu
je 312 družin in posameznikov prejemalo oblačila in obutev. S posredovanjem med
darovalcem in iskalcem pomoči pa smo več družinam in posameznikom pomagali do
pohištva, gospodinjskih aparatov in drugih uporabnih predmetov.
Za redno izvajanje materialne pomoči je ŠK za skladišče v Novi Gorici in Grgarju
nabavila 6.207 kg hrane, hrane EU je bilo v treh dobavah 48.172 kg , iz lastnih sredstev
smo kupili 6.362 kg , darovane in zbrane hrane v košaricah po trgovinah in župnijah je
bilo 5.824 kg. Skupno smo zbrali 66.565 kg/l hrane in higienskih potrebščin, ki so bile
vredne 85.203 eur (ocenjena vrednost).
Finančno pomoč pri plačilu položnic je iz sklada ŠK prejelo 63 družin in
posameznikov v znesku 12.224 EUR, iz sredstev OK in ŽK smo pomagali pri plačilu 364
položnic v znesku 24.508 EUR.

Pomoč otrokom: 238 šolarjev je prejelo šolske potrebščine in za 3.000 EUR bonov za
nakup le‐teh. Poleg tega so ŽK MŽK namenile za pomoč otrokom še dodatnih 13.400
EUR. V programu posvojitve na razdaljo je vključenih 20 otrok. V različne programe
pomoči je bilo na Goriškem vključenih 1.234 otrok.
Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se izvaja v vseh ŽK in MŽK: pred prazniki so
naši sodelavci opravili 1.920 obiskov po domovih in 2.193 obiskov v bolnišnici in
domovih za ostarele. Srečanj po župnijah se je udeležilo 1.091 starejših, romanj pa 75
ostarelih in bolnih. Za izvedbo vseh programov smo porabili 6.418 EUR. Naši sodelavci
redno sodelujejo pri sv. mašah v domovih za ostarele v Novi Gorici, Gradiščem nad
Prvačino in Podsabotinom.
Ostale dejavnosti: redno spremljanje in ozaveščanje o novih oblikah stisk po župnijah
in v družbi ter sodelovanje z vladnimi in nevladnimi institucijami pri pomoči najbolj
ogroženim. Organiziranje odmevne dobrodelne prireditve Goriška dlan.
Predstavitev delovanja skladišča hrane in higienskih pripomočkov v Novi Gorici.

