Post je priložnost za solidarnost
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

NE POZABIMO
NA TRPEČE
V DRŽAVAH
JUGOVZHODNE
EVROPE!

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 19 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!
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Mladi prostovoljec Amadej je o taboru v
BiH povedal: »V tednu, ko smo pomagali družini s petimi otroki, sem še bolj
spoznal, kako malo je res potrebno, da je
človek srečen.
Pomoč preko ljudske kuhinje v Sarajevu
je namenjena starejšim, bolnim, brezdomcem in revnim družinam.

Škofijska karitas Celje v Makedoniji letno pomaga
600 revnim družinam s paketi s hrano, plenicami,
higienskimi in šolskimi potrebščinami. Podpira tudi
nakupe živil za dnevni obrok za 500 ljudi v ljudski
kuhinji v Skopju.
Škofijska karitas Ljubljana podpira delovanje
ljudske kuhinje v Sarajevu, kjer dnevno razdelijo topel
obrok 150 ljudem. Omogočili so nakup gradbenega
materiala za obnovo hiše v Jelah, ki jo je petčlanski
družini pomagalo obnoviti 13 dijakov iz Ljubljane.
Mladi iz Vipave pa so ob podpori Škofijske karitas
Koper zagotovili streho nad glavo očetu s tremi otroki
v Banja Luki.
Tudi Nadškofijska karitas Maribor omogoča izvedbo
prostovoljskih taborov v BiH. Lani je 18 mladih
polepšalo teden z oratorijem 23 sirotam v Varešu in
150 otrokom v Dračevu. V Srbiji pa so 740 družinam
iz Zrenjanina, Niša in Aleksinca razdelili 1.063
paketov s hrano in higienskimi pripomočki ter podprli
program pomoči na domu v Aleksincu.
Vabimo vas, da tudi letos odprete svoja srca za
pomoč revnim na Balkanu. HVALA!
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Slovenska karitas

KRALJ GM

Škofijska karitas Novo mesto v sodelovanju s s.
Vido Gerkman podpira delovanje ambulante in nego
onemoglih na domu v Gramshu v Albaniji. Lani so
sestre z zdravili, plenicami ter z oskrbo pomagale 1.310
ljudem. Z obnovo in nakupom osnovne opreme pa so
pomagale 23 revnim družinam urediti dostojnejše
bivališče.

Info: 01/300 59 60
desnem in levem delu položnice vnesite svoje ime in naslov ter znesek, ki ga želite darovati.

Mladi iz Slovenije so v Dračevu pomagali
urediti dom in okolico 49-letnemu Anteju, ki je po kapi omejen pri gibanju. Te
pomoči in pozornosti je bil v svoji osamljenosti zelo vesel.

V postnem času vas z akcijo Ne pozabimo vabimo
k solidarnosti z revnimi v državah JV Evrope, saj jim
zaradi brezposelnosti, nizkih plač in pokojnin, bolezni
in drugih stisk primanjkuje osnovnih dobrin.

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.

Sestra Vida je ob tem dejala: »Rada bi
vam povedala, kako ogromno pomeni pomoč za ljudi. Le kako bi sestre
mogle priskočiti na pomoč vsem tem
revnim, saj živijo v nemogočih razmerah, brez kopalnice, pralnega stroja,
s slabimi strehami, brez oken …
Brez pomoči Karitas se sestre ne bi
mogle odzvati klicem revnih.

Spoštovani!

Navodilo: V

V ljudski kuhinji v Skopju v Makedoniji
dnevno zagotovijo okoli 500 obrokov za
najranljivejše. Te pomoči so deležne tudi
osebe s posebnimi potrebami.

