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Več kot tisoč otrok bo letos ostalo brez delovnih zvezkov
RTS, 20.06.2011, KRONIKA, 18.45
SANJA HRGOTA: Več kot tisoč otrok bo letos ostalo brez delovnih zvezkov. Dobrodelna akcija, v okviru
katere Škofijska Karitas Ljubljana, skupaj z založbami pomaga pri nakupu zvezkov družinam s pet in
več otroki, je namreč letos odpovedana. Vzrok za ukinitev akcije, s katero so lani pomagali več kot 300
družinam, je spreminjanje pravilnika v učbenikih, zaradi katerih bodo založbe prisiljene v omejevanje
stroškov. Posledično bodo zato morale odpovedati izvajanje vseh družbeno koristnih akcij.
NOVINARKA: Nov pravilnik prinaša državna izbo učbenikov, s tem pa omogoča konkurenčen trg, pravi
predstavnica založbe Rokus Maruša Kmet.
MARUŠA KMET (direktorica Zložbe Rokus Kletti, d.o.o.): To pomeni, da trenuten razvoj učbenikov lahko
kar takoj ustavimo, druga zadeva je pa tudi ta, da je vprašanje kakšne potrebe po novih učbenikih se bodo
sploh pojavljale. V glavnem s temi, s tem novim sistemom se odprt prosti trg zapira.
NOVINARKA: Zato bomo prisiljeni v omejevanje stroškov, primorani pa bomo ukiniti tudi dobrodelne
akcije, še dodaja.
KMET: Dejansko režemo tako pri razvoju učbenikov, odpuščamo urednike, režemo tudi druge družbeno
prijazne akcije.
NOVINARKA: Na Mariborski Karitas, kamor je prošnje za brezplačne delovne zvezke lani naslovilo več kot
22, več številnih družin pravijo, da bo ukinitev akcije pomenila velik udarec predvsem za tiste najbolj
socialno ogroženo.
BRANKO MAČEK (NŠKMB): Mislim pa, da bodo te družine zelo prizadete, ker vem, da tudi vsem tistim, ki k
nam pošljejo prošnje in imajo manj otrok, za delovne zvezke za pomoč pri plačilu, ji ne moremo pomagati.
NOVINARKA: Sicer pa upajo, da bodo stisko ob vstopu v novo šolsko leto lahko ublažili z akcijo Otroci
nas potrebujejo, v okviru katere so lani s šolskimi potrebščinami in delovnimi zvezek pomagali več kot
2000 otrokom. K solidarnosti pozivajo tudi letos.
MAČEK: Sedaj pa bomo prosili do konca avgusta ali do srede avguste, ne pa da nam ljudje odprejo svoje
dlani in naj pomagajo pri nakupu šolskih potrebščin, delovnih zvezkov, da bomo lahko mi pomagali
NOVINARKA: Otroci lahko zvezke in šolske potrebščine oddajo v šolah,lahko pa jih skupaj s starši prinesejo
na sedež Karitas. Denar za najbolj socialno ogrožene, pa zbirajo tudi na transakcijskem računu.

