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Pomoč uresničena s pomočjo 
akcije ZA SRCE AFRIKE v 

zadnjih 7-ih letih 
  Podpora daljnoročnih razvojnih programov: 

oskrba z vodo, šolstvo, zdravstvo, preventiva 
malarija in HIV, skrb za sirote, gradnja kapacitet ... 

 Vzajemno sodelovanje s slovenskimi 
misijonarji (poznavanje lokalnih razmer in potreb; 
trajnostni razvoj; podpora tamkajšnjim človeškim 
virom in gospodarstvu, racionalizacija sredstev) 



Kibungo (Ruanda) 

 

 Gradnja 40 bivališč s 
kuhinjsko enoto za 
110 sirot (2006/7) 

 
 



Mukungu (Ruanda) 

 Obnova strehe in notranjosti 
v  zdravstvenem centru v 
Mukungu (2007) 
 

 Lega: cca. 2000 m n.v.    
   (slaba dostopnost, ceste) 
 Center oskrbuje: 24.000 

preb. 
 Skrb za podhranjene in 

dehidrirane otroke,  
tuberkulozni bolniki, 
HIV/AIDS, ... 
 

 



Serowe (Bocvana) 

 

    Obnova in gradnja dodatnih prostorov doma 
Tshidilo za invalidne otroke in mladino (2007)  



 Copperbet (Zambija) 
 

 program osveščanja 
in preventive mladih 
pred okužbo s HIV in 
AIDS po več kot 40 
SŠ (2008 do 2011) 

 

 

 V Zambiji živi 15 % 
prebivalstva 
okuženega s HIV  

 



Rwisabi (Burundi) 

 Gradnja dodatnih 
prostorov 
zdravstvenega centra, 
oskrbuje 72.000 preb., 
do 300 dnevno (2009) 

  (bolniške sobe, sobe za 
tuberkulozne bolnike, 
sanitarije, pralnica, 
izolirnica …, porodnišnični 
del)  

 



Rwisabi (Burundi) 
 Obnova prostorov in dotrajane strehe 

(1.485 m2) na starem delu ZC ter nakup 
in montaža sončnih celic (2010) 

 Nakup manjkajoče medicinske opreme 
za zdravstveni center in centra za 
podhranjene (2012) 

 



 
           Rwisabi (Burundi) 

 Gradnja hiše in nakup 
mlina 

 Obnova vaškega 
vodnjaka 

 Nakup kvalitetnih semen 
dostopnih ljudem (2011) 

 Zagon domače 
proizvodnje mila (2012) 



 Gradnja cisterne (61 m³) 
in vodovodna napeljava 
za potrebe zdravstvenega 
centra (2007) 

 

Ruzo (Burundi) 
 



Ruzo (Burundi) 

 Gradnja in opremljanje nove porodnišnice s 50 
posteljami, nakup sončnih celic, gradnja treh cisteren  

(2008 – 2010) 



 V dela je bila 
vključena celotna 
lokalna skupnost 
(ženske, 50 
zidarjev in 
pomočnikov) 



 Porodnišnica v Ruzo pokriva območje 68.000 
prebivalci in do 180 rojstvi mesečno. 



Ruzo (Burundi) 

 Gradnja dodatnih prostorov 
in opremljanje bolnišničnega 
dela centra (47 postelj), 3 
vodnjaki (2010, 2011)  

 Obnova dispanzerja (2012) 

 Dnevno oskrbijo do 350 ljudi 

 



 Nudenje zdravstvene 
vzgoje prebivalstvu s 
strani lokalnega 
zdravstvenega kadra 

 Dodatna strokovna 
usposabljanja za 
lokalni kader (38) 

 



Pomoč uresničena s 
pomočjo lanskoletne 
akcije Za srce Afrike  



Mukungu (Ruanda) 

 Podprli nujno obnovo zdravstvenega centra, ki 
oskrbuje 24.000 ljudi 

 Kamenje in pesek iz 2km oddaljene reke je 
nosilo 50 žena 



 Nova srednja šola s 4-imi učilnicami zgrajena v 
letu 2008 

 Dodatnih 5 učilnic zgrajenih na željo staršev, ki 
so sami prispevali opeke, v 2012 

 Pouk se začne septembra 

 v razredih bo do 70 dijakov 

 

             Mbirizi (Burundi) 



 Obnova dotrajane vaške 
šole s 20 učilnicami 
(streha, tla, nova okna 
in vrata, beljenje, nakup 
50 novih klopi) – delo 30 
domačinov 

 v lanskem letu je šolo 
obiskovalo 2300 otrok 
(več kot 100 v enem 
razredu) 

Rwisabi (Burundi) 



 

Kigali (Ruanda) 

 Začetek gradnje nove OŠ za otroke iz revnih 
družin s 7-imi učilnicami 

 V dela je vključenih 50 domačinov, spremlja jih 
s. Vesna Hiti in sestre domačinke (začetek del 
april 2013) 



Projekti, ki jo želimo 
uresničiti v sodelovanju z 

misijonarji s pomočjo  
zbranih sredstev  

z letošnjo dobrodelno 
akcijo Za srce Afrike 



Kigali Ruanda 

 Dokončanje gradnje OŠ s 7-imi učilnicami 
in knjižnico ter opremljanje 

 Zgradili tudi zunanje sanitarije zbiralnik za 
deževnico 

 Pouk bo potekal dvoizmensko, otroci bodo 
dobili topel obrok 

 



 V okviru 
zdravstvenega centra,  
bomo podprli 
mesečne nakupe 
hrane za podhranjene 
– 5 obrokov dnevno  
(pomagajo 40 
kronično 
podhranjenim 
otrokom na mesec) 

 Mamam kupili semena 
in koze 

Mukungu Ruanda 



Mukungu Ruanda 

Safa (Centralnoafriška republika) 

 Pomoč pri nakupu riža in sardin za 
podhranjene otroke v zdravstvenem centru, ki 
pokriva območje s 25.000 preb.   



Safa (Centralnoafriška republika) 



 
Dobrodelna akcija  

Z delom do dostojnega 
življenja 

Trajna mesečna podpora družinam v Afriki, da z 
lastni delom dostojneje preživijo svoje družine 



 IDEJA akcije “Z delom do dostojnega 
življenja”: revni prebivalci Afrike redko 
dobijo priložnost za delo in za dodaten 
zaslužek, s katerim bi svojim družinam lahko 
omogočili dostojno življenje (zdravstveno oskrbo, 
otrokom šolanje …) 

 

 z mesečno podporo slovenskih darovalcev  
in v sodelovanju z misijonarji: s. Vesno Hiti 
(Burundi), s. Terezijo Pavlič, s. Marijo Pavlišič 
in Janezom Krmeljem (Madagaskar) in s. 
Bogdano Kavčič (Ruanda) in sestrami 
domačinkami so nekateri dobili to priložnost … 

 

 



 Na njihovih misijonih so posamezniki (nekdo 
izmed staršev) dobili priložnost za delo in 
plačilo zanj: čiščenje šole, pomoč v kuhinji, 
urejanje okolice, čiščenje hiše, pomoč 
sestram pri delu na vrtu, drobljenje 
kamenjev za gradnjo, delo na polju …  

 Z dodatnim 1 EUR na dan lažje preživijo 
svoje družine:  

 68 družin v Ruandi, 24 družin na 
Madagaskarju, 59 družin v Burundiju 

 Podpirajo jih dobrotniki iz 324 slovenskih družin 



 Letos bomo podprli 
nove družine v Safi v 
Centralnoafriški 
republiki in v 
Mukungu v Ruandi  

 Mesečni dar 6, 12 
ali 24 € 



     Iz srca hvala 
za vašo 

pozornost! 

 

 
  www.karitas.si 


