
 

FOTOREPORTAŽA REALIZIRANE POMOČI KARITAS V JV EVROPI PREKO AKCIJE NE POZABIMO V 2015 

Pomoč revnim in zapuščenim otrokom v Elbasanu v Albaniji  

              

V Albaniji smo podprli delovanje ljudske kuhinje v Laču, kjer sestre nudijo dnevne obroke otrokom iz 
revnih družin ter nakup hrane in kurjave ter različnih materialov za delo otroci v domu za zapuščene 
otroke pri sestrah v Elbasanu v Albaniji. »Veseli smo, da tem otrokom in mladim lahko nudimo več kot 
samo streho na glavo in hrano. Vključeni so v različne projekte in dejavnosti, ki jim pomagajo pri 
osebnostni rasti.« je dejala sestra Slavka Cekuta 
 
Pomoč bolnim in onemoglim ter ljudem v različnih drugih stiskah v Gramshu v Albaniji 
 

         
 
Sestra Vida Gerkman na območju kraja Gramsh v Albaniji trikrat tedensko obiskuje bolnike po 
domovih, tudi po zelo oddaljenih vaseh. Poleg nege jim sestre priskrbijo tudi plenice in zdravila. 
»V našo ambulanto v Gramshu pridejo ljudje poleg zdravstvene oskrbe, prosit tudi za pomoč v 
socialnih stiskah – za pomoč v hrani, obleki, obutvi, posteljnini, za šolske potrebščine. Tisti, ki živijo v 
človeku nedostojnih pogojih pomagamo tudi pri popravilu hiš.«  
 

»V ambulanto je dan pred Božičem prišel starejši mož, bil je slabo oblečen. Da bi zvedela v kakšnih 
pogojih živita z ženo, sem z njim poslala dve študentki, ker sem imela v ambulanti še vrsto ljudi pred 
vrati. Vrnili sta se jokajoči, da starčka nimata kruha, odeje štedilnika … Poslale smo jim štedilnik, šofer 
je preluknjal steno za dimnik, kupili smo jima kruh …« je ena od številnih zgodb ljudi stiski v okolici 
Gramsha, ki jo je povedala s. Vida Gerkman.  
 

Sestra nas prosi še za nadaljnjo pomoč: »Brez pomoči iz Slovenije mi bi bilo res težko, ker bi morala 
ukiniti to malo ambulanto, obiske po domovih in druge aktivnosti za uboge v Albaniji.«  
 
 



Pomoč družinam in starejšim v Srbiji  
 

                                                                                         
 
Najrevnejšim družinam v Srbiji na območju Niša, Aleksinca in Zrenjanina se preko lokalne Karitas 
pomaga predvsem s paketi s hrano in življenjskimi potrebščinami ter tudi z boni za nakup hrane. 
 
Izjava tajnika Caritas Aleksinac, Gorana Žalca: » Stopnja brezposelnosti je na območju Aleksinca zelo 
visoka, preko 50 %. Pomoč najbolj potrebujejo ranljivi otroci, ki živijo v družinah brez vsakega 
dohodka in z drugimi socialnimi stiskami ter romski otroci in osamljeni starejši, ki živijo v zelo slabih 
razmerah.« 

                    

Podpiramo program nege na domu in javne pralnice, ki ga izvaja Caritas Aleksinac. V lanskem letu so 
pomagali 75 starejšim in onemoglim. Poleg tega je Nadškofijska karitas Maribor lani bolnici v 
Aleksincu darovala 21 negovalnih postelj in jogije. 

Podpora družinam ter delovanju ljudskih kuhinj v Makedoniji in BiH  

          

Škofijska karitas Celje v osrednji Makedoniji pomaga s potrebščinami za dom in šolo revnim družinam 
ter podpira delovanje ljudske kuhinje v Skopju in Velesu, kjer dnevno razdelijo 500 toplih obrokov. V 
okviru ljudske kuhinje v Sarajevu, ki jo podpira Škofijska karitas Ljubljana, pa dnevno razdelijo 270 
obrokov družinam v stiski, starejšim in brezdomcem.   

 

 



Prostovoljni tabori za mlade v BiH  

                             
 
24 dijakov iz Škofijske klasične gimnazije iz Ljubljane so v Jelah v BIH pomagali pri dogradnji in 
opremljanju otroškega igrišča, starejšim in onemoglim pri pripravi drv, urejanju domov in kmečkih 
opravilih.  
 

             

13 dijakov Škofijske gimnazije Vipava je pomagalo dokončati gradnjo hiše za tričlansko družino v 
Prijedorju v BIH. Oče Kazimir ima zaradi delavne nesreče poškodovano levo roko, kar je tudi vzrok za 
njegovo brezposelnost. Z ženo imata hči Kristino, ki obiskuje 6. razred.  
 

 »Naša naloga je bila, da postavimo streho, dokončamo zidove v mansardnem delu in naredimo 
stopnice. Hvaležnost in prijaznost te družine nam je dala dodaten elan in vztrajnosti pri delu na 
gradbišču. Vse zadano smo opravili, pri tem pa nam ni zmanjkalo dobre volje.« je dejala udeležena 
dijakinja. 

Tabor za sirote iz Vareša v BiH v Sloveniji 

           

V avgustu 2015 se je 35 otrok in mladih iz sirotišnice v Varešu, ki iz različnih težkih razlogov ne morejo 
živeti s svojimi starši, imelo možnost udeležiti se tabora v Sloveniji. Ob pomoči 8 prostovoljk, ki so za 
njih pripravile različne aktivnosti in igre, so lahko vsaj malo pozabili na svojo življenjsko stisko.  


