ZBIRANJE PROSTOVOLJNIH PRISPEVKOV ZA KARMEN BONČA
Vir/avtor: Jože Mencin
Naše društvo je v četrtek, dne 21.9.2017, ob dnevu svetovnega miru in nenasilja organiziralo
enodnevno strokovno ekskurzijo z avtobusom po naši prelepi Primorski in zaledju Trsta.
Ob vračanju proti domu smo se odzvali pozivu Policijske postaje Škofja Loka, v zvezi
solidarnostnega zbiranja prostovoljnih prispevkov, za njihovo uslužbenko Karmen Bonča.
Karmen, ki je na tamkajšnji policijski postaji zaposlena kot čistilka je namreč zbolela za težko
boleznijo (možgansko anevrizmo). Posledica bolezni je tudi v daljši odsotnosti iz dela (od
februarja 2017 dalje), kar je seveda negativno vplivalo na njen nižji dohodek in višje
življenjske stroške.
Karmen je pred hudo boleznijo živela skupaj z možem in osemletno hčerko. Njen mož je
zaposlen za določen čas, sama pa na delovnem mestu prejema minimalno plačo (op.: 13.
plačilni razred) in zaradi bolezni od meseca septembra dalje biva v Centru slepih, slabovidnih
in starejših občanov v Škofji Loki, kar za družino pomeni dodatne stroške. Pred kratkim sta
uslužbenki umrla tudi oba starša (oče - 2016, mati - 2017) tako, da je njena bolezen družino,
ki je že tako na socialnem robu, potisnila v še globljo življenjsko stisko.
Karmen Bonča v kolektivu velja za marljivo uslužbenko in zelo pozitivno osebo, ki je tudi
sama vedno dobrosrčno nudila pomoč drugim. Prav zaradi tega je policijska enota, ki je v
stalnem stiku z družino, predlagala, da se ji v tej težki situaciji pomaga.
Veliko udeležencev ekskurzije Karmen tudi osebno pozna, zaradi česar je bil odziv pri
prostovoljnem zbiranju prispevkov zanjo zelo dober in je znašal v povprečju 5 EUR na
udeleženca. Zbrana sredstva sta članici PVD Sever Gorenjska, Ljuba Šolar in Marija Novinc
izročili dežurnemu PP Škofja Loka.
Zavedamo se, da Karmen zbrana sredstva ne morejo povrniti zdravja, ostaja pa dober
občutek, da smo tudi člani PVD Sever Gorenjska njej in njeni družini priskočili na pomoč ter ji
s tem dali vedeti, da v hudi življenjski stiski niso ostali sami. Karmen želimo čimprejšnje
okrevanje in vrnitev na delo.

