
 

Pokloni zvezek – stiske družin 2022 

Da bo korak v šolo vesel 

 

 

1. Na gorski kmetiji živi fant z imenom 

Kristjan. Z bratom in sestro staršem veliko 

pomaga pri kmečkih opravilih. Obiskuje četrti 

razred osnovne šole. V šolo hodi zelo rad, saj 

je nadvse zvedav in bister fant. Vsak dan 

mora z bratcem in sestrico prehoditi kar dva 

kilometra do šolskega avtobusa, ki šolarje 

vozi v šolo. Med potjo do avtobusa se večkrat 

ustavi in, kot se za take zvedave fante 

spodobi, vedno kakšno ušpiči. Pred kratkim 

mu je z mostu padla torbica naravnost v 

potok z deročo vodo. Seveda je potem niso 

več našli, ker jo je voda veselo odnesla s 

seboj. Šola mu je priskrbela nove šolske 

potrebščine. Na neljubi dogodek se je 

odzvala tudi Župnijska karitas, ki mu je kupila 

novo torbo, na kateri so narisani dinozavri. Takoj ko jo je zagledal, so mu od 

veselja zažarele oči.  

 

2. Trije otroci (Andrej, Jerneja in Metka) so še osnovnošolci. Pred kratkim so 

izgubili očeta, ki je nenadoma zbolel za hudo boleznijo in v treh mesecih umrl. 

Oče je s plačo preživljal vso družino. Mama je bila zaposlena v gostinstvu. 

Zaradi posledic pandemije so bili lastniki gostilne, v kateri je delala, primorani 

zapreti svoj posel. Tako je še mama izgubila službo in s tem tudi edini mesečni 

vir prihodka. Pri varstvu vnukov po svojih močeh  pomaga stara mama, ki pa je 

že starejša in živi v precej oddaljenem mestu. Sami s skromnimi prihodki živijo v 

starejši hiši, ki bi bila potrebna obnove. Ob novem šolskem letu bodo 

potrebovali pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, zvezkov in delovnih zvezkov. 

 



3. V Karitasov program Popoldan na cesti so med drugim vključeni otroci iz 

priseljenih družin. Med njimi  program obiskujejo tri sestrice, stare 11, 9 in 7 

let, ki imajo še mlajšega bratca in sestrico – dvojčka. Z vsemi tremi veliko 

vadimo slovenščino. Oče zna malo  slovensko, mami pa čisto nič. Deklice pridno 

delajo domače naloge in zelo skrbijo druga za drugo. Prav tako lepo pazijo na 

svoje stvari, imajo urejene zvezke, peresnico ... V družini je zaposlen samo oče. 

Mama je gospodinja in skrbi za dom ter najmlajša otroka, ki še nista v šoli. 

Potrebujejo pomoč, saj so že trije od petih otrok šoloobvezni. To pomeni veliko 

stroškov za vse šolske potrebščine, oblačila in obutev. Starša se trudita, da 

otrokom ne bi nič manjkalo, a z enim dohodkom je to težko, zato so veseli 

vsakršne pomoči. Ob pričetku novega šolskega leta jim bo Karitas pomagala s 

šolskimi potrebščinami. 

 

4. Pomoč preko Karitas prejema tudi petčlanska družina, v kateri hčerka letos 

zaključuje osnovno šolo, njen brat pa sedmi razred. Imata še mlajšo sestrico, ki 

bo kmalu prvošolka. Mama je gospodinja in ni zaposlena, oče dela in z 

minimalnim osebnim dohodkom preživlja družino. Živijo skromno, nimajo 

računalnika in tiskalnika. Ko otroka kaj potrebujeta za šolsko delo, jim na 

Karitas za pomoč pri domačih nalogah ponudimo računalnik, izdelek pa tudi 

natisnemo. Naslednje šolsko leto se bo vsem stroškom za šolo pridružil še 

strošek hčerkinega prevoza v srednjo šolo. Hvaležni so vsakršne pomoči, ki jim 

razbremeni družinski proračun. 

 

5. Karitas nudi učno pomoč 11-letni deklici, ki je sicer že nekaj let z družino v 

Sloveniji, toda ne govori slovensko. Trenutno je zaposlen le oče, s katerim 

komuniciramo, saj tudi mama še ne zna našega jezika. Program obiskujeta še 

dve mlajši sestrici. V družini je še najmlajši otrok, ki še ni šoloobvezen in je 

doma z mamo. Deklica s prijateljicami za enkrat še težko klepeta v slovenščini. 

Sicer razume, kaj ji govorimo, če pa ne, pa ji s prevajanjem pomagajo 

prijateljice ali starejše sestrice, ki slovenščino razumejo in nimajo težav z 

govorom. Družina živi skromno, z enim dohodkom, zato so veseli, ko jim na 

Karitas pomagamo. Preko poletja bodo prejeli bone za nakup delovnih zvezkov 

in podarjene  zvezke. 

 

Stiske so zapisale socialne delavke ŠK KP. 


