Mednarodno
razvojno sodelovanje
Slovenske karitas
Slovenska karitas deluje mednarodno na področjih humanitarne pomoči, razvojnega sodelovanja in globalnega učenja. V okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja od leta 2001 dalje podpira daljnoročne
razvojne projekte in programe predvsem na območju JV Evrope in podsaharske Afrike ter tudi na območjih, kjer so se v preteklosti zgodile večje katastrofe (kot na Šrilanki, Haitiju, Srbiji, BIH).
V Afriki, kjer vzajemno sodeluje s slovenskimi misijonarji, ki delujejo v
posameznih državah že desetletja (Ruanda, Burundi, CAR, Madagaskar, Malavi idr.) in poznajo lokalne razmere ter potrebe prebivalstva, Karitas podpira daljnoročne projekte s področja oskrbe z vodo in hrano, zdravstva in
šolstva.
Slovenska karitas je v zadnjih devetih letih preko akcije Za srce Afrike in
ob sofinanciranju posameznih projektov s strani Ministrstva za zunanje zadeve RS in Misijonskega središča Slovenije podprla gradnjo, obnovo in/
ali opremljanje 5 šol in vrtca, 3 zdravstvenih centrov in 2 porodnišnic,
gradnjo 8 večjih vodnjakov, delovanje centrov za podhranjene ter
dodatno usposabljanje zdravstvenega kadra in zdravstveno vzgojo

za prebivalstvo, kar dnevno lajša življenje več kot 200.000 ljudem v Afriki.
Na območju JV Evrope, v sodelovanju z lokalnimi Karitas podpira humanitarno-razvojne projekte, namenjene pomoči ljudem v različnih
stiskah (Makedonija, Srbija, BiH in Albanija) ter izvaja večletne projekte razvojnega sodelovanja s področja varovanja okolja, aktivnega državljanstva in
psihosocialne pomoči (Srbija, BIH), ki so sofinancirani s strani MZZ RS.
Preko programa Z delom do dostojnega življenja, ki ga Karitas izvaja
od leta 2010 dalje v sodelovanju z misijonarji, je 279 staršev iz revnih družin v
posameznih državah v Afriki in 12 staršev v Albaniji dobilo priložnost za delo
in plačilo zanj, s čimer družinskim članom lažje zagotovijo hrano, zdravstveno oskrbo, bivališče ter šolanje otrokom.
Preko izvedbe aktivnosti in projektov globalnega učenja na teme, kot
so podnebne spremembe, HIV/AIDS idr. po slovenskih šolah in vrtcih prispevamo k razumevanju globalnih problematik in soodvisnosti, k solidarnosti in
večji podpori mednarodnega razvojnega sodelovanja v Sloveniji.
Več informacij na www.karitas.si.

Zdravstvena vzgoja za matere v Ruzo.

Zgrajenih 40 bivališč za 111 sirot v Kibungo
(Ruanda).

Novozgrajena, opremljena in elektrificirana
porodnišnica v Ruzo (Burundi).

Gradnja dveh vodnjakov za oskrbo
zdravstvenega centra z vodo.

Novozgrajene in opremljene sobe za hospitalizacijo
v zdravstvenem centru v Ruzo. (Burundi).

Otvoritev nove osnovne šole za 500
otrok iz revnih družin v Kigaliju, ki je
začela z delovanjem v 2015.

Obnovljeni in zgrajeni dodatni prostori v
zdravstvenem centru za oskrbo 72.000 prebivalcev
v Rwisabiju (Burundi).

Novozgrajena srednja šola za 600 mladih v
Mbiriziju (Burundi).

V gradnjo nove OŠ v Kigaliju (Ruanda) je bilo
vključenih 80 domačinov, ki so dobili priložnost za
delo.

Obnovljena in opremljena osnovna šola za 1200
otrok v Rwisabiju (Burundi).

Oprema za center ter nakup hrane za podhranjene
otroke v Centralnoafriški republiki, Ruandi in
Burundiju.

Starši so na misijonih v Rudani, v Burundiju, v
Centralnoafriški republiki, na Madagaskarju in
v Albaniji preko akcije Z delom do dostojnega
življenja dobili delo in plačilo zanj.

Gradnja 30 novih in obnova 75 hiš ter nakup 40
čolnov za zagon ribištva ter psihosocialna pomoč
po cunamiju in vojni na Šrilanki.

Pomoč pri gradnji nove sirotišnice za invalidne
otroke in zagotovitev oskrbe z vodo v Riviere Froide
(Haiti).

Mladi prostovoljci iz Slovenije pomagajo graditi
hišo družini v Banja Luki (BIH).

Projekt psihosocialne pomoči otrokom in
opolnomočenje žensk preko izvedbe delavnic in
terapij v BIH.

Tek podnebne solidarnosti do ljudi v Afriki, ki
jih posledice podnebnih sprememb najbolj
prizadenejo, poteka po slovenskih šolah in vrtcih
od 2011 dalje.

Vzpostavitev ločevanja odpadkov v
posameznih šolah v Srbiji.

Projekt krepitve varovanja okolja in
medkulturnega dialoga v Srbiji v okviru katerega
je sodelovalo 25.420 mladih iz 68 šol.

Posamezne projekte sofinancira Vlada Republike Slovenije. Mnenja in vsebine projektov ter zgornjega besedila
ne predstavljajo uradnega stališča Vlade RS.

