
Pokloni zvezek – stiske družin 2021 

Da bo korak v šolo vesel 

 

 

Iz CSD-ja so nas kontaktirali v zvezi z družino z dvema 

otrokoma. Oče je samohranilec, mati se je 

zaradi večkratnih psihičnih težav skupaj z otrokoma 

odselila in z možem nima več stikov. Ena deklica 

obiskuje 2. razred, druga je še predšolska. Kmalu po 

prihodu in stiku z očetom smo ugotovili, da je oče 

oseba s posebnimi potrebami. Za deklici skrbi po 

svojih močeh, a je dekletoma videti, da sta 

samorastnici, nesocializirani in z vedenjskimi težavami. 

Težko ju je bilo vključiti v družbo, saj sta bili ostalim 

otrokom zelo moteči. Po nekajkratnem srečanju  smo 

se sodelavke dogovorile, da ju poskušamo najprej 

vpeljati v manjšo skupino otrok. In bilo je veliko bolje. 

Šolsko delo je stalo, saj je bilo potrebno energijo 

preusmeriti v njuno socializacijo. Ko nam je uspel 

miškin korak v tej smeri, je na vrsto prišla šola. To je 

bilo poglavje zase,...brez zapiskov, brez zvezkov, brez 

primerne torbe, zato smo deklici pomagali s šolskimi potrebščinami, ki jih prejmemo preko 

akcije Pokloni zvezek in izdali vrednostni bon za nakup šolskih potrebščin. In delo je lahko 

vsaj malo potekalo normalno, veselje deklice je bilo neizmerno. 

 

 

Na nas se je obrnila mama treh šoloobveznih otrok. Sin obiskuje 8. razred, hčerka 3. razred, 

najmlajši sin pa 2. razred. Zaradi fizičnega nasilja so se k nam na Primorsko preselili pred 

dvema letoma iz Dolenjske. Mati je nemočna, saj je nasilje, ki se je izvajalo kar nekaj let, 

pustilo posledice na najstarejši hčerki. Vedno bolj je odtujena, zašla je v slabo družbo, ocene 

v šoli so padle. Mama se boji, da jo bo kmalu izgubila, saj je dekle dobilo starejšega fanta, ki 

je v lokalnemu okolju  zelo dobro poznan. Punco smo povabili na pogovor, a smo kmalu 

videli, da živi v svojem svetu, ki ni realen. Svojo bolečino in svoja občutja je preselila v 

pravljični svet princev na belem konju. Nekaj časa je redno obiskovala naš program, a kaj 

kmalu je tudi za naša srečanja našla izgovor, da se jih ne more udeležiti. V program se je 

vrnila na pobudo svetovalne delavke v šoli, saj potrebuje učno pomoč. Družina se sooča tudi 

z materialno stisko, zato bodo zvezki in boni za nakup šolskih potrebščin svetla lučka v očeh 

otrok in tudi mame.  

 

 



Ravno v teh dneh se je na nas obrnila mama dveh sinov, ki so v družini zaradi hude bolezni 

izgubili očeta. Oče je umrl zelo mlad, zato lahko rečemo, da je to mlada družina. Mama je 

trenutno v fazi žalovanja in v bojazni in je do svojih otrok nezdravo zaščitniška. Otroka pa sta 

prilepljena na svojo mamo, saj se bojita, da jo bosta izgubila. Težko je delati, sploh na 

daljavo, a nekako nam uspeva, da otroka vsaj uro zdržita brez mame in se posvečata našim 

aktivnostim preko Zooma. Videli smo se tudi v živo, dokler so razmere to dopuščale. Otroka 

potrebujeta svoje vrstnike, družbo svojih prijateljev in brezskrbne pogovore. Trenutno sta 

preveč vpeta v težke pogovore svoje mame. S programom Popoldan na cesti ju 

poskušamo vsaj malo vrniti nazaj v brezskrbno otroštvo. Pred začetkom šolskega leta bo 

družina potrebovala nasvet in konkretno pomoč pri nabavi šolskih potrebščin, zvezki in boni 

ne bodo rešili celotnega problema, bodo pa dokaz, da v stiski niso sami.  

 

Pred kratkim je v Center karitas prišla mama dveh otrok. Eden izmed otrok je osnovnošolec, 

drugi pa je letos prvo leto srednješolec. Tako ona, kot njen mož sta delovna in sta vedno 

poskrbela, da sta otroka imela, kar potrebujeta, zdaj pa se je zgodilo tako, da se je oče ravno 

upokojil, kar pomeni nižje dohodke. Mama, ki je bila zaposlena v gostinstvu, pa je zaradi 

korone ostala brez dela. Na nas so se obrnili, ker v trenutni situaciji ne zmorejo poravnati 

vseh stroškov, mi pa smo jim ponudili pomoč s prehrambnimi paketi in šolskimi 

potrebščinami, za kar so, kljub stiski v kateri so se znašli, pokazali veliko hvaležnost. Tudi 

pred začetkom šolskega leta bodo potrebovali pomoč, katero jim bomo lahko ponudili z 

darom dobrih ljudi. 

 

Epidemija korona virusa je prizadela marsikatero družino, pokazala nam je, da lahko vsak 

izmed nas, hitro postane tisti, ki potrebuje pomoč. Tako se je zgodilo v sicer dobro stoječi 

družini, s tremi otroki, ki obiskujejo osnovno šolo, v kateri sta oba starša delala in prejemala 

dohodek za katerega sta se zanašala, da je reden. Zato sta vzela kredit in si kupila starejšo 

hišo, ki jo še vedno nameravata obnoviti. Toda prišla je korona in podjetje v katerem sta 

zaposlena ju je oba postavil na čakanje. S tem se je dohodek družine precej zmanjšal, kredit 

za hišo in ostali stroški pa so ostali. Staršema ni preostalo drugega, kot da se obrneta k nam 

po pomoč in mi jim poskušamo pomagati, da bodo zmogli preko te preizkušnje. Pomagamo 

jim s prehrambnimi paketi in šolskimi potrebščinami za otroke. Skupaj verjamemo, da se bo 

situacija kmalu izboljšala in bodo lahko nadaljevali tudi z obnovo njihove »nove« hiše. V 

začetku šolskega leta pa bomo, tudi z vašo pomočjo, dragi darovalci, pokazali, da je svet tudi 

lep.  

 
 

Stiske sta zapisali Tatjana Rupnik in Marjana Plesničar Jezeršek . 
 


