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V Kranju že tretje leto zapored pomagamo družinam v stiski 

 
Spoštovani starši! 
 
Velikokrat življenje ne izbere najlažje poti, temveč nas tudi preizkuša in nas nemalokrat pahne pred težke 
preizkušnje. Največkrat sami zmoremo nositi težka bremena. So pa trenutki, ko tega enostavno ne 
zmoremo več in ob sebi potrebujemo ne samo topel objem temveč tudi podporo prijateljev in dobrih 
ljudi, ki nam s svojo dobroto stojijo ob strani.  
V želji, da tistim, ki preživljajo hudo socialno stisko omogočijo lepši jutri, tudi letos, na pobudo župana 
Mestne občine Kranj, Matjaža Rakovca, nadaljujejo  humanitarni projekti V Kranju dobro v srcu 
mislimo, ki ga vodijo Zavod za turizem in kulturo Kranj,  Društvo prijateljev mladine Kranj in Zveza 
prijateljev mladine Slovenije.  

Z roko v roki v dobrodelnosti sodelujejo  OŠ Simona Jenka, OŠ Matija Čop, OŠ Helene Puhar, OŠ Predoslje, 
OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Franceta Prešerna,  Društvo upokojencev Kranj ter CSD Gorenjska, enota 
Kranj.  
 
V humanitarnem projektu letos sodeluje 9 družin, 12-letna deklica, za katero se išče rejniška družina ter 
2 starostnika.  
»Zgodbe ljudi so težke in boleče, hudo je že, če jih samo poslušaš. Podpora prijateljev in dobrih ljudi je 
zato ključna, zlasti v trenutkih, ko ne zmorejo več. V želji, da tistim, ki preživljajo hudo socialno stisko 
omogočimo lepši jutri, tudi letos nadaljujemo humanitarni projekt V Kranju dobro v srcu mislimo,« je 
povedal župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.  
 
Tisti, ki imate to možnost, stopite z nami na to dobrodelno pot in z dobrodelnimi sredstvi skupaj 
pomagajmo šibkim in nemočnim, s težkim socialnim bremenom.  
 
Družinam lahko pomagate tako, da: 

  na številko 1919 pošljete sporočilo KRANJ5 in tako prispevate 5 evrov. Prispevate lahko 
uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, A1, Telemach in T2. Pravila in pogoji za 
sodelovanje pri storitvi SMS-donacija so objavljeni na spletni strani www.visitkranj.si.  

 
 prostovoljni prispevek nakažete na transakcijski račun Društva prijateljev mladine Kranj, odprt 

pri Delavski hranilnici, št. SI56 6100 0000 5487 540, s sklicem 500-21112021 ali   na transakcijski 
račun ZPMS, odprt pri Delavski hranilnici, št.: SI56 6100 0000 3512 232, s sklicem SI00 07-
245017. 

. 
 
Ko ob poslušanju zgodb nekaterih družin in posameznikov joka srce:  

 
»Stara sem 12 let in obiskujem 6. razred. Moji mami so bile odvzete roditeljske pravice, očeta pa ne 
poznam. Do sedaj je zame skrbel dedek, vendar tudi on ne more več skrbeti zame, zato je moja skrbnica 
socialna delavka. Nimam mamice, ki bi me objela in stisnila k sebi in nimam očeta, ki bi me potolažil, ko 
sem žalostna. Zame dobri ljudje iščejo rejniško družino. Ko sem sama, me je velikokrat strah, kdo bo moja 
družina in se sprašujem, zakaj ravno jaz nimam ob sebi ljubečih staršev.«  
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»Že tako in tako smo bili na robu preživetja, ko je pred nekaj meseci 8-letni  sin zbolel za tumorjem na 
možganih. Posledično je izgubil vid, postal je težje gibljiv in sedaj potrebuje še invalidski voziček. Oba z 
možem sva brezposelna, sin potrebuje zdravljenje v tujini, midva pa mu ne moreva zagotoviti niti 
osnovnih potrebščin. Smo skromni in si želimo le zdravja in dostojnega življenja. Ne glede na hude čase, 
ki jih preživljamo, se imamo neizmerno radi in verjamemo, da bo tudi za nas enkrat posijalo sonce.« 

 
 » Zaradi nasilja moža, sem z dvema mladoletnima otroka nekaj časa živela v materinskem domu. Dolgo 
časa sem bila brezposelna. Sedaj smo v skromnem najemniškem stanovanju, vendar gre večino denarja 
za najemnino. Težko se preživljamo iz dneva v dan in velikokrat nimamo kaj jesti.«  
 

»Sem mama samohranilka z dvema otokoma. Najmlajši otrok obiskuje osnovno šolo, starejši pa se je z 
letošnjim letom vpisal na fakulteto. V naši družini je bilo do nedavnega prisotno nasilje in alkoholizem 
in posledice težkih družinskih razmer so vidne tudi na psihološkem področju otrok. Ker sem zbolela, sem 
zaposlena za polovični delavnik, tako da ves čas živimo na robu revščine. Moje življenje je že od otroških 
let polno nasilja in borbe za osnovno preživetje. Smo zelo skromni in kljub vsem preizkušnjam, si najbolj 
želim poskrbeti za svoje otroke.« 

 

»Sem mama samohranilka z dvema mladoletnima otrokoma. Starejši otrok obiskuje osnovno šolo, 
medtem ko je najmlajši otrok star nekaj mesecev. Zaradi nastalih dolgov smo v nevarnosti, da bomo 
izgubili stanovanje. Smo v začaranem krogu iz katerega ne vidimo izhoda. Pomoč dobrih ljudi je za nas 
življenjskega pomena, za kar smo neizmerno hvaležni.« 

 

»Z možem, ki je že 8 let prikovan na invalidsko posteljo, živiva v skromnem stanovanju. Vsa leta moža 
sama negujem in urejam.  Oba z možem sva diabetika. Diabetična hrana je zelo draga in kmalu si je ne 
bova mogla več privoščiti. Dobrim ljudem bova neizmerno hvaležna za pomoč.«  
 
»Smo osemčlanska družina. V letošnjem letu so se v naši družini pojavile hude težave. Mama ima 
namreč težave z duševnim zdravjem. Tako sem skrb za vse otroke kot najstarejša prevzela jaz. Ker tudi 
sama še vedno obiskujem srednjo šolo, finančnega bremena ne zmorem prevzeti nase.«  
 
»Smo 7-članska družina. Z možem, ki je brezposeln, sva v ločitvenem postopku. Jaz prejemam 
nadomestilo za invalidnost. Trije otroci so šoloobvezni,  en otrok  je še predšolski, najstarejši pa je v 
iskanju službe, da bi nam lahko kako finančno pomagal. Eden od otrok ima razvojne težave. Imamo 
izjemne dolgove za najemnino in obratovalne stroške. Trenutno se soočamo s hudo stisko zaradi 
posledic razpada odnosa med nama z možem, hkrati pa smo v veliki finančni stiski. Iskreno prosimo za 
pomoč.«  
 
»Z otrokoma živim v majhnem in skromnem stanovanju, v hiši, kjer smo samo delni lastniki. Poleg 
prostorske in finančne stiske, se srečujemo še z invalidnostjo najmlajšega otroka, ki stalno potrebuje 
mojo pomoč. Težko je… « 
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»Živim v enosobnem stanovanju. Življenjski stroški so zelo visoki in jih s svojo skromno pokojnino težko 
poravnam. V mlajših letih sem velikokrat dodatno lahko kaj postorila in tako dodatno kaj zaslužila, sedaj 
pa zaradi zdravstvenih razlogov ne morem več. Živim skromno in komaj preživim.« 
 
»Smo štiričlanska družina. Oba z ženo sva zaposlena, vendar z minimalnimi dohodki. Večkrat nam 
zmanjka denarja za osnovne stvari. Predlani je sin obiskoval osnovno šolo Heleno Puhar, hčerka pa 
obiskuje sedmi razred naše osnovne šole. Vsakršna denarna pomoč bi nam zelo prav prišla.« 
 
»Smo šest članska družina s štirimi šoloobveznimi otroci. V letošnjem letu se je žena ponovno soočila v 
boleznijo, ki jo spremlja že nekaj časa, letos pa se je njeno zdravstveno stanje zelo poslabšalo, zaradi 
česar je bila hospitalizirana več mesecev.  V zadnjem času je moj dohodek največkrat tudi edini vir 
dohodka v družini.« 
 
 
Dobrodelna akcija V KRANJU DOBRO V SRCU MISLIMO traja od 1. do 31. decembra. Več o akciji si lahko 
preberete na visitkranj.si  
 
 
 


