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Svojo solidarnost lahko v postu izrazite tudi z različnimi
oblikami pomoči ljudem v stiski:

KLIC DOBROTE
Namen Klica dobrote je pomagati družinam v Sloveniji z
najnujnejšim, hrano, plačilom položnic za vodo in elektriko
ter kurjavo. Tako pomoč na Karitas vsako leto prejme več
kot 20.000 družin. Slovenska karitas, TRR: SI56 0214
0001 5556 761, BIC banke: LJBASI2X, Koda namena:
CHAR, sklic: SI00 351, namen: Klic dobrote

OTROCI NAS POTREBUJEJO
Namen dobrodelne akcije je otrokom v Sloveniji zagotoviti
šolske potrebščine. Tovrstno pomoč vsako leto od Karitasa
prejme več kot 12.000 otrok. Slovenska karitas, TRR:
SI56 0214 0001 5556 761, sklic: SI00 362, namen: Otroci
nas potrebujejo

ZAupanje
Namen dobrodelne akcije je pomagati ljudem ob večjih
stiskah, požarih, poškodbah, bolezni, invalidnosti in zagotavljanju osnovnih pogojev za bivanje. Lani je večjo pomoč
prejelo 22 gospodinjstev. Slovenska karitas, TRR: SI56
0214 0001 5556 761, sklic: SI00 904, namen: Zaupanje

ZA SRCE AFRIKE
Namen dobrodelne akcije je pomoč ljudem v stiski v Afriki.
Poteka v sodelovanju z misijonarji. Slovenska karitas,
TRR: SI56 0214 0001 5556 761, sklic: SI00 212, namen:
Za srce Afrike

Z DELOM DO DOSTOJNEGA ŽIVLJENJA
Z mesečnim darom revnim staršem v Afriki, Albaniji
in na Šrilanki omogočite delo in s tem preživetje družin.
Obrazec in informacije na www.karitas.si/akcije
in 01/300 59 60.

www.karitas.si

Vse navedene akcije so objavljene tudi na Kliku (klik.nlb.si)
in na Linku (www.gbkr.si). Informacije in položnice dobite
na Slovenski karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana,
tel.: (01) 300-59-60, info@karitas.si. Hvala!

NE POZABIMO
NA TRPEČE
V DRŽAVAH
JUGOVZHODNE
EVROPE!

Sodelavci Karitas iz Aleksinca izvajajo
pomoč na domu za starejše. V sklopu
programa deluje tudi pralnica, ki zaposluje brezposelne.
Sestre v Albaniji pomagajo najrevnejšim
družinam z nego na domu, s hrano in pri
urejanju osnovnih pogojev za bivanje.

Škofijska karitas Ljubljana podpira delovanje
ljudske kuhinje v Sarajevu, kjer je lani dnevno
prejemalo obrok 230 oseb. Letos želijo podpreti tudi
nakup paketov hrane za revne družine. Skupaj s
Škofijsko karitas Koper bodo nadaljevali pri nakupu
materiala in obnovi hiš revnim družinam v BiH.
Pomagali bodo tudi mladi prostovoljci iz Slovenije.
Škofijska karitas Celje podpira v Makedoniji
delovanje ljudske kuhinje ter revnim družinam
pomaga s paketi s hrano, higienskimi in šolskimi
potrebščinami. Pomoči v skupnem obsegu 30 ton je
bilo lani deležnih 550 oseb.
Škofijska karitas Novo mesto v Gramshu v Albaniji
skrbi za delovanje ambulante ter za nego onemoglih
na domu. Lani so sestre pomagale 1.345 osebam.
Prosijo nas tudi za pomoč pri popravilu in nakupu
osnovne opreme hiš za najrevnejše.
HVALA vsem, ki imate odprto srce za pomoč ljudem
v bližnjih državah!
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Info: 01/300 59 60
desnem in levem delu položnice vnesite svoje ime in naslov ter znesek, ki ga želite darovati.

Sestre v Gramshu, kjer deluje s. Vida
Gerkman, s kosilom in učno pomočjo
trikrat tedensko pomagajo 60 revnim
otrokom.

Prek Nadškofijske karitas Maribor je lani 740
družin v Zrenjaninu, Nišu in Aleksincu v Srbiji
skupaj prejelo 2.000 paketov s hrano in higienskimi
pripomočki. Starejši so bili deležni nege na domu.
Pomagajo tudi sirotišnici v Varešu v BiH in centru za
invalidno mladino v Mostarju.

S plačilom položnice soglašam, da Slovenska karitas lahko hrani in uporablja moj naslov z namenom zbiranja sredstev v dobrodelnih akcijah in informiranja o svojem delu.

»Ob pogledu na hišo, ki je imela razbita okna, vedro namesto kopalnice
in dva kavča namesto postelj, smo
začutili, kaj je revščina. S pomočjo
koprske Karitas in našega prostovoljskega dela je lahko še ena družina na
novo zaživela. Srečo smo jim lahko
brali v očeh. Tudi sami smo odšli domov bogatejši,« je dejal udeleženec
tabora v BiH.

V postnem času vas z akcijo Ne pozabimo letos že
deseto leto vabimo k solidarnosti z revnimi v državah
jugovzhodne Evrope, ki zaradi brezposelnosti, nizkih
pokojnin ali drugih stisk nimajo osnovnih pogojev
za preživetje.

Navodilo: V

Spoštovani!
13 dijakov iz Škofijske gimnazije Vipava
je v Prijedoru pomagalo obnoviti dotrajano hišo štiričlanski družini, katere
starša sta brezposelna.

