
 

FOTOREPORTAŽA REALZIRANE POMOČI KARITAS V JV EVROPI PREKO AKCIJE NE POZABIMO V 2014 

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

    

Mladi prostovoljci iz škofijske gimnazije Vipava pri gradnji hiše za družino iz Nove Topole in  mladi iz 

Škofijske gimnazije Ljubljana pri gradnji hiše za družino iz Kakanja. Črt Demšar dijak 2. letnika ŠGV je 

dejal: »Na taboru v BIH sem že drugič, ker je lepo in dober občutek, ko lahko narediš kaj dobrega za 

druge!«  

Podpora programa ljudske kuhinje v Bosni in Hercegovini in v Makedoniji 

                        

Sodelavec Škofijske karitas v Sarajevu, g. Nikola Čače, je o delovanju potujoče ljudske kuhinje »Jelo na 

kotačima« povedal: »Topli obroki za ljudi se vsak dan dostavijo na 5 različnih mest v Sarajevu. Lani 

smo razdelili 98.550 obrokov ljudem v stiski, med njimi so bili starejši in bolni, brezposelni, begunci, 

brezdomci in družine z večjim številom otrok.« V Makedoniji pa smo preko organizacije Milosrdje 

podprli nakup hrane za ljudsko kuhinjo, ki s toplimi obroki dnevno pomaga 500 ljudem v stiski v 

Skopju in Velesu.  



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 (1.500 na leto) 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.«  

  

V Alesksincu pa že vrsto let podpiramo tudi izvedbo pomoči in nege na domu za starejše ter 

delovanje javne pralnice, kjer perejo oblačila brezdomcem, starejšim in drugim, ki to potrebujejo.  

Pomoč otrokom, mladim ter bolnim in ostarelim v Albaniji 

   

V Elbasanu v Albaniji Karitas podpira delovanje doma za zapuščene otroke, kjer deluje misijonarka 

sestra Slavka Cekuta. V domu živi cca. 50 otrok in mladostnikov. S toplimi obroki v domu pomagajo 

tudi otrokom iz okoliških revnih družin ter letno v tečajih izobražujejo preko 100 deklet in žena, ki 

pridejo z željo, da bi se dobro naučile tujega jezika in potem dobile možnost zaposlitve v tujini, ker v 



Albaniji ni delovnih mest za mlade. Mlada dekleta učijo tudi praktičnih znanj za vsakdanje življenje. O 

delu z otroci je s. Slavka Cekuta dejala: »Vesele smo, da zapuščenim otrokom lahko nudimo več, kot 

le streho nad glavo in hrano.« 

   

Sestra Vida Gerkman na območju kraja Gramsh v Albaniji obiskuje bolne in invalidnine na domu 

večkrat na teden in jih oskrbuje z invalidskimi pripomočki in sanitetnim materialom. Pomaga tudi v 

ambulanti pri sestrah, kjer so v lanskem letu oskrbeli 2.800 revnih in brezdomnih. »Brez pomoči 

Karitas, bi ambulanta bila zaprta. Mnogi revni kmetje iz oddaljenih vasi ter ljudje iz mesta, ki so 

brezposelni in brez socialne pomoči bi tako ostali brez zdravniške pomoči in v brezizhodni situaciji – 

kar bo pa bo.« je dejala s. Vida Gerkman.  
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