Post je priložnost za solidarnost
Svojo solidarnost lahko v postu izrazite tudi z različnimi
oblikami pomoči ljudem v stiski:

NE POZABIMO
NA TRPEČE
V DRŽAVAH
JUGOVZHODNE
EVROPE!

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
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 16 gospodinjstev. Slovenska karitas, TRR: SI56
0214 0001 5556 761, sklic: SI00 904, namen: Zaupanje

Dijaki iz Slovenije
na delovnem
taboru v BiH

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 na Kliku (klik.nlb.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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Škofijska karitas Ljubljana podpira delovanje ljudske kuhinje v Sarajevu in Zenici, kjer na dan razdelijo okoli 250 obrokov starejšim s skromnimi pokojninami,
brezposelnim, brezdomcem, bolnim …
Delitve pomoči v Caritas Aleksinac, ki
jo s paketi hrane in higienskimi potrebščinami redno omogoča Nadškofijska
karitas Maribor.

Škofijska karitas Koper v Banja Luki v BiH podpira
otroke pri šolanju in pomaga pri obnovi hiš revnim
družinam. Ob pomoči mladih prostovoljcev in treh
zidarjev iz Vipave je v Prijedoru zgradila streho nad
glavo družini, v kateri živita mati in sin. Otroke iz
okoliških vasi pa so razveselili z oratorijem.
Škofijska karitas Novo mesto v sodelovanju s s.
Vido Gerkman podpira delovanje ambulante in nego
onemoglih na domu v Gramshu v Albaniji. Sestre so
lani z zdravili ter z oskrbo pomagale 1.131 ljudem. Z
opremo in obnovo pa so pomagale 11 revnim družinam
urediti dostojnejše bivališče.
Škofijska karitas Celje je v Makedoniji pomagala 650
revnim družinam s paketi s hrano, plenicami za otroke
in odrasle, higienskimi in šolskimi potrebščinami ter
novo obutvijo.
Nadškofijska karitas Maribor v Aleksincu v Srbiji
podpira program nege na domu. Več kot 740 družin
iz Zrenjanina, Niša in Aleksinca je prejelo 1.062
paketov pomoči z osnovnimi dobrinami.
HVALA, ker imate sočutno srce za stiske revnih v
bližnjih državah.
Slovenska karitas
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Info: 01/300 59 60
ali info@karitas.si

KRALJ GM

Ob podpori Škofijske karitas Ljubljana so dijaki iz
Ljubljane pomagali pri obnovi strehe in urejanju hiš
trem družinam v Jelah v BiH. Podprta je bila tudi
ljudska kuhinja v Sarajevu in Zenici, kjer dnevno
razdelijo topel obrok več kot 250 ljudem.

desnem in levem delu položnice vnesite svoje ime in naslov ter znesek, ki ga želite darovati.

»Na delovnem taboru v BiH, kjer smo
pomagali trem družinam, smo se zamislili ob stiku z ljudmi, ki živijo v zelo
težkih razmerah. Kljub temu so veseli in
hvaležni.« Dolores Kralj, dijakinja Škofijske klasične gimnazije v Ljubljani

Tudi v letošnjem postu vas vabimo, da skupaj
pomagamo revnim prebivalcem jugovzhodne Evrope.
Zaradi visoke brezposelnosti in skromnega zaslužka
so družine v hudih stiskah. Mnogi odhajajo v tujino,
da bi preživeli. Pokojnine so nizke in za zdravstvo je
slabo poskrbljeno. Naša pomoč jim prinaša upanje,
tudi zato, ker čutijo, da niso sami.

S plačilom položnice soglašam, da Slovenska karitas hrani in uporablja moj naslov izkjučno za informiranje o svojem delu in obveščanje o dobrodelnih
akcijah Karitas. Morebitne spremembe ali preklic uporabe vašega naslova lahko kadarkoli sporočite na navedeno tel. št. ali e-naslov.

»Si lahko zamislite, kaj bi kot
sestra rekla ljudem, ko brezupno iščejo pomoč, so nepokretni, brez zdravil, brez pohištva
… Tolažba ni dovolj. Potrebna je
konkretna pomoč. Ko se ljudje
zahvaljujejo, gre zahvala vsakemu od vas v Sloveniji, ki z darom
mnogim v Albaniji olajšate težo
življenja.« s. Vida Gerkman

Navodilo: V

Spoštovani!

