
Ljubljana, 23.8.2017

TISKOVNA 

KONFERENCA 

ob pričetku 

dobrodelne akcije

Za srce Afrike 



Uresničena razvojna pomoč Slovenske Karitas v Afriki v 
sodelovanju z misijonarji preko Za srce Afrike in ob podpori 

posameznih projektov s strani Ministrstva za zunanje zadeve 
in Misijonskega središča v zadnjih 11. letih, 

ki lajša življenje 250.000 ljudem v srcu Afrike 



Zdravstveni center Rwisabi (Burundi)

Podprli gradnjo/obnovo in opremljanje 4 zdravstvenih centrov in 3 porodnišnic 
na območjih, ki oskrbujejo  250.000 prebivalcev (dnevna oskrba 1.000 ljudi)



Obnovili/zgradili in opremili 7 šol in vrtec za 
izobraževanje preko 5.000 otrok in mladih 



Gradnja 8 vodnjakov za vodo 
za oskrbo zdravstvenih 
centrov in šole (Burundi, 
Ruanda)

Podprli gradnjo 10 večjih vodnjakov za potrebe  
zdravstvenih centrov, šol …



S podporo pri nakupih hrane za podhranjene smo pomagali več 1.000-im podhranjenim 
otrokom. Rešena so bila mnoga življenja! 



Uresničena pomoč s pomočjo lanskoletne akcije 
Za srce Afrike 



Safa Centralo Afriška republika – s hrano pomagali 408 podhranjenim otrokom 
in 23 doječim materam 



Safa Centralnoafriška republika – omogočili opremo za novozgrajeni
bolnišnični sobi, sprejemnico, lekarno in sanitarije v ZC



Ruanda Mukungu – podprli gradnjo in opremljanje dveh sob in sanitarij za bolnike, ki 
so dlje v oskrbi v ZC 



Ruanda Mukungu – projekt zdravstvene oskrbe in vzgoje za 
nosečnice ter vzgoje za matere z otroci do 5 let o higieni, 

pravilni prehrani otrok …

Vzgoje so deležni tudi očetje Matere učijo izdelovati milo

Dekleta se učijo za šivilje



Rwisabi Burundi – podprli plačilo dela 

2 vzgojiteljic vrtca 
babice in medicinske sestre ter nakup 
opreme v zdravstvenem centru 



Rwisabi Burundi – podprli gradnjo in opremljanje večje učilnice vrtca za 
izobraževanje 200 otrok 



Kiguhu v Burundi – podprli obnovo in opremljanje 6 učilnic šole, ki jo obiskuje 943 
učencev



Kasungu Malavi – nakup 150 vzmetnic in vzglavnikov za oprema internata za revno 
mladino 



Malavi - v sodelovanju s Karitas pomagali pri nakupih hrane in na sušo odpornih 
semen ob suši v 2016



Ampitafa Madagaskar – podpora pri nakupu riža za dnevni obrok 217 učencev OŠ



Preko letošnje akcije Za srce Afrike želimo 
podpreti sledeče projekte pomoči:

• v Safi v Centralnoafriški republiki celo leto omogočiti 
nakupe hrane za preko 400 podhranjenih otrok, 

• v Kiguhu v Burundiju obnoviti in opremili zdravstveni 
center za 12.000 ljudi, mu zagotoviti vodo, potreben kader 
ter zgraditi vaški vodnjak za 170 družin,

• v Nyangungu v Burudniju kupiti učbenike za učbeniški sklad 
osnovne šole, ki jo obiskuje 895 učencev

• v Ruzo v Burundiju podpreti nakupe hrane in potrebščin za 
200 družin, ki so v ta kraj pribežali iz Kirunda zaradi 
dolgotrajne suše in lakote, 

• v Ampitafa in Tolangari na Madagaskarju pomagali pri 
nakupu hrane za dnevne obroke preko 300  revnih 
osnovnošolcev. 



Izvedba programa Z delom do dostojnega 
življenja (8. leto)

• s pomočjo mesečnih prispevkov 
slovenskih darovalcev (do sedaj 
že 514)

• starši iz revnih družin v Afriki in 
Albaniji ter na Šrilanki dobijo 
delo in zaslužek za preživetje 
družin

• 1 EUR je dovolj na podeželju 
Afrike in na Šrilanki ter 2 EUR v 
mestih v Afriki in v Albaniji, da 
družina lahko preživi in bolj 
dostojno živi – ima za hrano, 
zdravila in šolanje otrok …

V redno ali občasno delo na misijonih 
vključeni starši iz 300 družin v Afriki 



Na misijonu v Albaniji so v redno 
delo vključene ženske iz 14 družin  

Na Šrilanki je v sodelovanju s Karitas 
mikro-financiranje za zagon dejavnosti 

prejemalo 9 družin 



Letos nadaljujemo tudi z zbiranjem mesečnih prispevkov za plačilo dela 
zdravstvenih delavcev in učiteljev na misijonih v Afriki

Podpiramo delo zdravnika v Burundiju, učiteljice v Ruandi in vzgojiteljice na Madagaskarju 



Iz srca hvala vsakemu 
Slovencu za vsak dar za 
pomoč najrevnejšim v 

Afriki! 

Že z majhnim darom 
misijonarji lahko naredijo 

čudeže za preživetje in 
bolj dostojno življenje za 

ljudi v Afriki!


