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OKVIRNA MERILA IN PRAVILA ZA DODELITEV POMOČI DRUŽINAM
IN POSAMEZNIKOM
Večkrat se zgodi, da člani Župnijske Karitas (v nadaljevanju: ŽK) ne vemo kako
ravnati s prosilci pomoči in kakšna dokazila o materialnem stanju družine lahko od
njih zahtevamo.

1. Pomoč Škofijske Karitas Ljubljana (v nadaljevanju: ŠKL)
ŽK mora pri delitvi pomoči upoštevati normative glede velikosti paketov in cenzuse, ki
veljajo na ŠKL.
Ko se prosilec prvič obrne na ŽK za pomoč ga seznanimo, da mora prinesti:



prošnjo družine ali posameznika in
dokazila o materialnem stanju družine ali posameznika.

Ob prvem obisku prosilec podpiše tudi Izjavo, s katero dovoli, da Karitas zbere
osebne podatke vseh družinskih članov za namen reševanja prošnje.
Dokazila o materialnem stanju morajo prikazovati vse prihodke, ki jih prejema
katerikoli član družine, in sicer so to lahko:













zadnja plačilna lista,
zadnji odrezek ali izpisek od pokojnine,
potrdila o prejetih nadomestilih osebnega dohodka (bolniško nadomestilo,
nadomestilo za brezposelnost),
zadnja odločba o otroškem dodatku,
odločba o prejeti denarni socialni pomoči,
potrdilo ZZZS o brezposelnosti,
preživnina, ki jo prejemajo otroci,
avtorsko delo,
dohodki iz premoženja,
dohodki iz kmetijske dejavnosti in katastrski dohodek,
dohodki iz dejavnosti,
družinske pokojnine otrok.

V primeru, da prejemajo otroški dodatek, je potrebno predložiti zadnjo odločbo o
otroškem dodatku, ki vsebuje celovit pregled družinskih prejemkov.
Ko seštejemo vse prihodke družine, jih delimo s številom družinskih članov. Tako
dobimo cenzus za pomoč v hrani.
Cenzus pri Karitasu je:


za eno osebo, ki živi sama, 380 €.
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če živita skupaj dve odrasli osebi brez drugih sredstev za preživetje, je
cenzus za drugo osebo 220 € (skupaj 600 €),
za vsakega otroka, ki so ga starši dolžni preživljati, pa se cenzus poviša za
dodatnih 200 €.

Krediti in dolgovi se pri cenzusu ne upoštevajo.
Osebe, ki ne presegajo cenzusa, so upravičene do pomoči v hrani. Glede na
ugotovljena dejstva sodelavci Karitas presodijo, če je prosilec upravičen tudi do
kakšne druge oblike pomoči (svetovanje, napotitev na ustrezne ustanove, pomoč v
obleki, pomoč pri plačilu položnic, plačilo kurjave itd.), če je le ta na razpolago.
O vsakem prosilcu, ki se redno obrača na Karitas po pomoč, se vodi obrazec o
družinskih članih, naslovu, njegovem statusu ter pomembne zabeležke, ki vplivajo na
pomoč. Vsi podatki o prosilcih morajo biti strogo varovani in zaupni.
Pomoč pa se lahko dodeli tudi družinam in posameznikom, ki presegajo cenzus in
živijo v težkih materialnih in socialnih okoliščinah, na katere sami ne morejo vplivati in
zaradi katerih imajo dodatne stroške (starost, bolezen, invalidnost, naravne nesreče,
požar, neizplačilo plač …).

2. Pomoč iz intervencijskih zalog EU
Pomoč v obliki hrane iz intervencijskih zalog EU lahko dobijo naslednje kategorije
prosilcev:










prejemniki denarne socialne pomoč,
posamezniki ali družine, ki s svojimi dohodki presegajo cenzus za dodelitev
denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu in za katere
pristojna Karitas oceni, da potrebujejo pomoč,
zaposleni, ki dalj časa niso prejeli plače, npr. »stečajniki«,
brezposelni, ki so zaključili z javnimi deli in niso upravičeni niti do nadomestila
za primer brezposelnosti niti do denarne socialne pomoči,
posamezniki ali družine, ki se nenadoma znajdejo v težkih življenjskih,
materialnih in socialnih okoliščinah, na katere ne morejo vplivati in zaradi
katerih imajo dodatne stroške (starost, bolezen, invalidnost, duševno stanje
…),
posamezniki ali družine, ki so prizadeti zaradi naravnih ali drugih nesreč
večjega ali manjšega obsega,
posamezniki brez statusa, stalnega prebivališča ter tujci in izbrisani,
brezdomci itd.

Prosilcem, ki prejemajo samo hrano iz intervencijskih zalog EU, ni potrebno
predložiti dokazil o dohodku. Je pa potrebno voditi evidenco v skladu s pravili in
obrazci, ki jih določi Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Povzeto po zborniku Škofijske Karitas Ljubljana 2012.

