DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE KRANJ

V KRANJU DOBRO V SRCU MISLIMO
Na pobudo župana MO Kranj, Matjaža Rakovca, bomo Zavod za turizem in kulturo Kranj, Mestna občina Kranj
ter Društvo prijateljev mladine Kranj v mesecu decembru v akciji
V Kranju dobro v srcu mislimo, zbirali
in posredovali pomoč izbranim družinam z mladoletnimi otroki in posameznikom, ki živijo v stiski.
Družine in posamezniki, ki so se znašli v finančni stiski, so izbrani po predlogih in izboru Društva prijateljev
mladine Kranj, Osnovne šole Predoslje, Centra za socialno delo Gorenjska, enota Kranj ter Društva upokojencev
Kranj.
Prostovoljna humanitarna sredstva se bodo zbirala:
- na TRR Društva prijateljev mladine Kranj SI56 6100 0000 5487 540 odprt pri Delavski hranilnici d.d. , sklic 00
500-21112019
- preko sms donacije na številko 1919 s ključnima besedama Kranj1 in Kranj5, kjer se s poslanim sms-om
donira 1€ oziroma 5€. (Na številko 1919 je možno glasovati preko operaterjev Telekom, Telemach in A1).

- 7., 14., 21. in 27. decembra bo v okviru KR'KUHNE tudi »dobrodelna stojnica«, kjer bodo župan Matjaž
Rakovec, podžupana Janez Černe in Robert Nograšek skupaj z VIP gosti kuhali za dober namen. Za projekt V

Kranju dobro v srcu mislimo bo prispeval vsak, ki bo na stojnici namenil prostovoljni prispevek po svojih
zmožnostih.
7., 14., in 21. decembra bo dobrodelno kuhanje potekalo med 10.00 in 12.00 uro; 27. decembra pa med 17.00
in 19.00 uro. Razglasitev zbranih sredstev bo na dan županovega koncerta, 27.12.2019 in objavljen na spletni
strani visitkranj.si in kranj.si.
Člani komisije zbranih sredstev so Jana Kovač (Društvo prijateljev mladine Kranj), Srečko Štagar (ZTKK) in Ana
Vodišek (MOK).
Humanitarni projekt V Kranju dobro v srcu mislimo bo potekal od 21.11.2019 do vključno 27.12.2019.
S pridobljenimi sredstvi bomo pomagali družinam in posameznikom pri:

-

Poplačilu zapadlih obveznosti (krediti, položnice)

-

Poplačilu šolnine

-

Poplačilu (delno ali v celoti) vozniškega izpita mlade invalidne osebe

-

Poplačilu stroškov za zdravila in zdravljenje mladoletne osebe

-

Pomoč pri selitvi poplačilo selitvenih stroškov ter opreme doma

Zgodbe, ki jih slišimo so težke in niso enostavne:
»Mama spi z dvema otrokoma na kavču, mož spi na tleh na posteljnem vložku, osnovnošolski otrok pa ima
manjšo sobico. Živijo pri starših v zelo majhnem blokovskem stanovanju. Mati je trenutno brezposelna.
Preživljajo se z očetovo invalidnino (250€ / mesec), otroškim dodatkom in denarno socialno pomočjo.«
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»Družina je pred leti reševala stanovanjski problem s stanovanjskim hipotekarnim kreditom, na podlagi
takratnih finančnih zmožnostih zakoncev, saj sta bila takrat oba zaposlena. V času porodniške je gospa izgubila
zaposlitev. Mož je pri novem delodajalcu prejel bistveno nižje dohodke in se je pričelo zatikati pri rednem
plačilu hipotekarnega kredita. Gospa je zaposlitev iskala, vendar na medicini dela ni opravila predhodnega
zdravniškega pregleda, ker so bile ugotovljene zdravstvene težave, z zahtevno diagnozo. Najmlajša otroka sta v
vrtcu, najstarejši otrok je dijak. Otroci niso vključeni v prostočasne aktivnosti. Družina zaostaja s štirimi
neporavnanimi položnicami za kredit. Grozi jim izvršba.«

»Mama samohranilka in trije otroci so zaradi očetove nenadne smrti ostali sami. Sami z nezavarovanimi krediti.
Sami z nedokončano hišo. Sami v hudi finančni stiski.«

»25 let star Jaka je odraščal samo z mamo. Očeta je videl le enkrat v življenju. Z mamo sta se ves čas selila po
najemniških stanovanjih. Zelo je bilo težko. Mama je imela zdravstvene težave. Sam je v šoli popustil… Sedaj
bi rad dokončal srednjo šolo, za katero plačuje izpite in če bo le mogoče, bi se rad vpisal na fakulteto. Bori se
svojimi strahovi, vendar verjame, da mu bo uspelo.«

»22 let stari študentki, invalidki so ob rojstvu postavili diagnozo zatrdelosti sklepov (artrogripozo). Da lahko
hodi, ima za to posebno izdelane opornice. Rada je v »pogonu«. Četudi ima omejene možnosti, želi izkusiti
življenje v polni meri in biti čim bolj samostojna. Z mamo, ki ima minimalen dohodek, komajda shajata. Z
očetom nima stikov. Želi si opraviti vozniški izpit, saj tako ne bo vsakič znova rabila prositi za prevoz sosede ali
prijatelje, temveč se bo odpeljala sama. Odpeljala na terapije. Odpeljala na izlet. Odpeljala v neznano. In tega si
srčno želi.«
»Mati vdova skrbi za 4 otroke – trije so dijaki, eden pa še v osnovni šoli. Mož je pred tremi leti umrl po kratki in
hudi bolezni, pred tem je bil invalidsko upokojen zaradi težav s hrbtenico. Preživljajo se s pokojninami. Iz dneva
v dan skrbno izbirajo, kaj bodo jedli. Večkrat so lačni kot siti.«

»30-letna mamica, ki je po odločbi nezaposljiva živi z 8 let starim sinom v najemniškem stanovanju. Otrok je
hud avtist in je trenutno zaradi usposabljanja nameščen v zavodu. Otrok ima strogo dieto, pomagajo mu
prehranska dopolnila, ki si jih mama težko privošči, nadomestiti mora tudi vitamine, ki so nujni za otrokov
razvoj in zdravljenje.«
»Gospa, stara 91 let, sama živi v hiši svojcev. Hiša je zelo majhna in v slabem stanju; brez kopalnice. Stranišče
pa je zunaj hiše. Pokojnino ima zelo majhno in komajda shaja iz dneva v dan.«

»53 let star gospod, ki je zaradi svoje bolezni že dalj časa na bolniški ima hude bolezni ven. Kopičijo se mu
položnice in mu zmanjkuje denarja za poplačilo. Ima dva sinova. Eden od njiju boluje za hudo psihično
boleznijo. Sam živi v najemniškem stanovanju. Ker ima finančno stisko, mu grozi izselitev.«
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»72- letna gospa živi sama v majhni in slabo vzdrževani garsonjeri. Kot bivša uslužbenka Tekstilindusa ima
izredno nizko pokojnino s katero ni ne more privoščiti osnovnih dobrin. Vsak dan težje preživi dan in
neporavnane obveznosti se ji kar kopičijo.«

Pravilnik in dokument z operaterji najdete tukaj.

