Konec brezplačnih

delovnih zvezkov za družine z več otroki

Škofijske Karitas Ljubljana so
torek,
junija, na novinarski konfe14.
v
renci v galeriji Družina v Ljubljani pripravili novinarsko konferenco, na kateri so
spregovorili o odpovedi dobrodelne akcije
z naslovom Brezplačni delovni zvezki za družine s pet in več otroki. V imenu njenih prvotnih pobudnikov sta okoliščine predstavila
direktor Škofijske Karitas Ljubljana mons.
Tone Kompare in predstavnica sodelujočih

Sodelavci

založnikov direktorica Založbe Rokus Klett

Maruša Kmet. Kompare in Kmetova sta
spregovorila o uspešnosti in dosegu akcije
v preteklih letih, razlogih za njeno tokratno
»zamrznitev« in podatkih o populaciji, ki
jo bo ukinitev pomoči najbolj prizadela. Navedla sta tudi predloge za odpravo takšnih
nevšečnosti v prihodnje.
Kompare je pojasnil, da Karitas podpira
vrednote življenja. Zato staršem, ki imajo
veliko otrok, nudijo s svojimi akcijami vso
podporo. Sodelujoče založbe, ki so zadnjih
nekaj let vsako leto zapored podarile delovne zvezke, pa so letos sporočile, da je »zaradi
sprejemanja novega pravilnika o učbenikih
njihov obstoj negotov in so začasno primorane v ukinjanje tudi vseh družbeno koristnih akcij.«
Škofijska Karitas Ljubljana je ob tej priložnosti izdala posebno izjavo, v njej pa družine s pet ali več otroki obvešča, da je izvedba letošnje akcije Brezplačni delovni zvezki za
družine s pet in več otroki odpovedana.
ZAČETKI

Okoliščine
zapleta ob
akciji sta predstavila direktor
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AKCIJE

Pobudo za akcijo Brezplačni delovni zvezki
za družine s pet in več otroki je dal leta 2005
Rok Kvaternik iz Založbe Rokus. Letos so
se pripravljali na njeno sedmo izvedbo.
V prvem tednu junija so bili običajno na
voljo obrazci za prijavo. Prijave, na katerih so starši iz celotne Slovenije v skladu s
šolskimi seznami navedli želene delovne
zvezke iz ponudbe sodelujočih založb, so
zbirali do sredine julija. Na osnovi prijav
so založbe zagotovile delovne zvezke, ki so
jih sodelavci Škofijske Karitas Ljubljana v
avgustu družinam razdelili osebno, bolj
oddaljenim pa so jih poslali po pošti.
S pomočjo te akcije je Škofijska Karitas
Ljubljana delovne zvezke leta 2005 razdelila štiriintridesetim, leta 2006 stoštiriintridesetim, leta 2007 stošestinšestdesetim,
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leta 2008 dvestodevetim, leta 2009 tnstošestim (vrednost podarjenih delovnih
zvezkov je tedaj znašala 36.208 evrov) in
leta 2010, kljub omejitvi glede na dohodek
na družinskega člana (do 30 % povprečne
plače), tristoosmim družinam oziroma
812 osnovnošolcem v skupni vrednosti
36.738 evrov.

LETOŠNJA PRIČAKOVANJA
Letos so pričakovali okrog 350 prošenj in
upali, da bodo lahko pomagali več kot tisoč otrokom, saj sta se akciji nameravali
pridružiti še dve večji založbi. Vrednost
podarjenih delovnih zvezkov bi prvič presegla 40.000 evrov. Člani nekaterih družin,
dosedanjih prejemnic delovnih zvezkov,
so se letos že zanimali za izvedbo akcije,
nekateri pa so celo poslali izpolnjene prijave na lanskoletnih obrazcih, saj so stiske
nekaterih družin letos očitno večje, kot so
bile v preteklem letu.
Sodelavci Škofijske Karitas Ljubljana

V IMENU DRUŽIN Z VEČ
OTROKI PRI KARITAS

UPAJO, DA SE BODO
RAZMERE UREDILE.

so se zahvalili vsem
založbam, ki so v pre-

teklih šestih letih prispevale brezplačne
delovne zvezke. Med

njimi so bile: Ataja,
Debora, Didakta, i 2,
Mladinska knjiga, Modrijan, Tehniška

založba Slovenije, založba Rokus Klett
in založba Tangram. Zahvalili so se tudi
podjetju Jampak, ki je podarjalo kartonsko embalažo, in založbi Družina, ki je za
razdeljevanje delovnih zvezkov zagotovila
ustrezne prostore. ■
IVO

ZAJDELA

