PRAVILNIK O KRITERIJIH ZA MATERIALNO POMOČ SOCIALNO
OGROŽENIM DRUŽINAM IN POSAMEZNIKOM

1. Družinam in posameznikom, ki bivajo na ozemlju Koprske škofije in iz različnih vzrokov
zaidejo v materialno stisko, Karitas načeloma pomaga s hrano in osebnimi predmeti,
izjemoma tudi denarno (plačilo računov za nujne življenjske stroške, npr. elektrika, voda,
dodatno zdravstveno zavarovanje…).
2. Pomoč se dodeli na podlagi:
- prošnje družine ali posameznika,
- predloga župnijske Karitas ali župnije,
- predloga državnih institucij (šole, centrov za socialno delo…) in
nevladnih organizacij.
3. Pomoč Karitas mora biti hitra in učinkovita in mora teči vzporedno z urejanjem drugih pravic.
4. Pred dodelitvijo pomoči, je potrebno poiskati vse možne oblike druge pomoči, do katerih je
prosilec upravičen.
Karitas v mreži pomoči sodeluje z drugimi organizacijami in ustanovami (centri za
socialno delo, zavodom za zaposlovanje, zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje…).
5. Pomoč se dodeli:
-

enkratno (nesreča ali drugi izredni dogodki),
priložnostno (na začetku šolskega leta, ob nabavi ozimnice, v času
zdravljenja..)
za daljše časovno obdobje.

6. Do enkratne pomoči je upravičen-a družina ali posameznik, ki se ji/mu je zaradi nesreče ali
drugega izrednega dogodka bistveno poslabšal materialni položaj.
Do občasne pomoči je upravičen-a družina ali posameznik, ki sicer ne izpolnjuje pogojev do
prejemanja pomoči za daljše časovno obdobje, vendar se je zaradi izrednih stroškov znašel v
materialni stiski.
Do pomoči za daljše časovno obdobje je upravičen-a družina ali posameznik, če vsi dohodki
in prejemki ne presegajo 150 EUR na družinskega člana in 200 EUR na gospodinjstvo.
Pomoč se lahko dodeli družini in posamezniku tudi v primeru, da presega cenzus iz tretjega
odstavka tega člena, če živi v težkih materialnih in socialnih okoliščinah, na katere sam-a ne
more vplivati in zaradi katerih ima dodatne stroške (bolezen, invalidnost…)
7. Upravičenost do enkratne pomoči v višini do 20 EUR presoja član odbora za
materialno pomoč, na katerega se prosilec obrne.
Upravičenost do ostale pomoči v višini do 200 EUR presoja tajništvo dekanijskega oz.
območnega odbora za materialno pomoč.
Upravičenost do višine pomoči nad 200 EUR presoja celoten dekanijski oz. območni odbor za
materialno pomoč, pri čemer se je dolžan pri pomoči, ki presega 1.000 EUR posvetovati s
tajništvom škofijskega odbora za materialno pomoč.

Pri pomoči, ki presega zmogljivost dekanijske ali območne Karitas, član dekanijskega oz.
območnega odbora za materialno pomoč vzpodbudi prosilca, da naslovi prošnjo na Škofijsko
karitas. Pisno mnenje o upravičenosti prošnje poda tajništvo dekanijskega oz. območnega
odbora za materialno pomoč in skupaj s kopijo dokumentacije (osebne mape) prosilca pošlje
na Škofijsko karitas.
Pri pomoči, ki presega 2.000 EUR odloča Tajništvo škofijske karitas.
8. Upravičenost do občasne in pomoči za daljše časovno obdobje vsaj enkrat letno preveri telo,
ki je pomoč odobrilo.
9. Vse oblike pomoči, ki jo daje Karitas, morajo biti naravnane tako, da prejemnika vzpodbujajo
k dejavnemu soočanju s stanjem, ki ga je privedlo v stisko.
Pomoč Karitas naj bo vedno pomoč za samopomoč.
10. Ta Pravilnik je bil sprejet na seji Tajništva škofijske karitas Koper dne 18. junija 2003
in
na seji Odbora za materialno pomoč dne 20. junija 2003 in stopi v veljavo s 1. julijem 2003;
dopolnjen in usklajen s denarno valuto je bil na seji Odbora za materialno pomoč, 9.3.2007 in
potrjen na seji TŠK 8.3.2007.
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