
 

FOTOREPORTAŽA POMOČI KARITAS V JV EVROPI PREKO AKCIJE NE POZABIMO  

Pomoč pri gradnji skromnih bivališč za najrevnejše družine v Bosni in Hercegovini 

    

Mladi prostovoljci iz škofijske gimnazije Vipava pri gradnji hiše za družino v okolici Banja Luke.  

Letos je ekipa mladih iz Vipave priskočila na pomoč štiričlanski družini Josić. Oče Igor je domačin, ki je 

izgubil službo in se je v zadnjem letu s svojo družino štirikrat selil … Dijaki so pomagali, da je ta mlada 

družina našla zavetje pod varno streho. Gospa Slađana je srečna opazovala, kako se njeno življenje iz 

dneva v dan obrača na bolje … »Moti se, kdor meni, da je današnja mladina brezčutna in, da mladi 

dandanes niso pripravljeni poprijeti za (težja) fizična dela. Dijaki ŠGV so potrdili, da jim je fizično delo 

v veliko zadoščenje ter da jim ni vnemar nesreča drugih. Po desetih dneh smo se poslovili z obljubo, da 

se drugo leto v enaki zasedbi, morda pa tudi še s kakšnim prostovoljcem več, ponovno vrnemo v 

Bosno.« je dejala Polona Strnad Bensa, udeleženka tabora s strani Karitas 

       

Mladi prostovoljci iz Škofijske gimnazije v Ljubljani pri obnovi in pri gradnji hiše v okolici  Kakanja.  

Vodja taborov v BIH: »Mladi dijaki si želijo, da bi s svojim prispevkom in delom dali prebivalcem 

pogum in voljo za obnovo porušene domovine in za vrnitev v opustošene domove.« 

 



Podpora programa ljudske kuhinje v Bosni in Hercegovini in v Makedoniji 

          

Preko potujoče ljudske kuhinje »Jelo na kotačima«, lokalna karitas v BIH pomaga s toplimi dnevnimi 

obroki brezdomcem, brezposelnim, bolnim … v Sarajevu in njegovi okolici. V Makedoniji pa smo 

preko organizacije Milosrdje podprli nakup hrane za ljudsko kuhinjo, ki pokriva večino osrednjega 

dela države.  

Pomoč družinam 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. V preteklih letih pa smo za te 

družine podprli tudi nakup drv za zimo.  

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.« 

 



Pomoč Karitas v Albaniji 

  

Sestra Slavka Cekuta deluje v domu za zapuščene in revne otroke v Elbasanu v Albaniji. V domu živi 
50 otrok in mladostnikov. Sestre s toplim obrokom skrbijo tudi za ostarele iz okolice in pomagajo 
revnim družinam. Mlada dekleta in žene pa so deležna učenja šivanja in kuhanja. Karitas iz akcije Ne 
pozabimo podpira te programe pomoči v Albaniji.  
 
Sestra Slavka je dejala: »Vedno sem ganjena, da je v Sloveniji tako velika solidarnost in radodarnost 

do misijonskih dežel, kljub perečim potrebam, ki so v domovini.« 


