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NE POZABIMO NA TRPEČE V
DRŽAVAH JUGOVZHODNE EVROPE!

»Pomoč, ki jo dobivamo iz Slovenije, je »Na žalost je situacija pri nas v času epiza nas zelo pomembna, še posebej sedaj demije zelo težka. Zapirajo se podjetja,
ob pandemiji. Mnogi so v stiski in smo povečuje se revščina, vse več ljudi prosi
za hrano.«
jim lahko pomagali.«
Goran Žalac, Caritas Aleksinac

Miljenko Aničić, direktor Caritas Banja Luka.

»Zelo smo hvaležni za tople obroke.
Imam brata invalida, za katerega skrbim, sina brez službe, jaz pa dobivam
100 evrov pokojnine.«
Milica, prejemnica obrokov
ljudske kuhinje Karitas v Sarajevu,
kjerdnevno razdelijo 150 obrokov.

»Stiske ljudi v Gramshu in okolici se kar
vrstijo. Vedno nove potrebe, ostareli,
osamljeni bolni, ki potrebujejo nego.
Družine so brez dohodkov. Ne morejo
popraviti stanovanja, kupiti odeje, obleke, hrane, zdravil ... Ne najdem pravih
besed zahvale za vso pomoč Karitas iz
Slovenije.«
Sestra Vida Gerkman iz Albanije.
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Svojo solidarnost v postu lahko izrazite tudi s sodelovanjem v drugih dobrodelnih akcijah Slovenske karitas: Klic dobrote, Otroci nas potrebujejo,
ZAupanje in Za srce Afrike. Informacije in položnice dobite na Slovenski
karitas, tel.: (01) 300-59-60, info@karitas.si. www.karitas.si
Hvala!
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V postnem času vas vabimo, da skupaj prisluhnemo
stiskam revnih na območju jugovzhodne Evrope.
Zaradi pandemije COVID-19 so mnogi izgubili delo,
večini so se zmanjšali prihodki. Mnoge družine
so se znašle v hudi stiski in tudi starejši z nizkimi
pokojninami. Veliko več ljudi se je obrnilo na lokalne
Karitas in redovne skupnosti po pomoč, še posebej v
hrani.
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Na Slovenski karitas hranimo in uporabljamo vaš naslov izključno za obveščanje o naših dobrodelnih akcijah in informiranje o našem delu.
Morebitne spremembe ali preklic uporabe vašega naslova lahko kadarkoli sporočite na navedeno tel. št. ali e-naslov.
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Škofijska karitas Ljubljana je lani podprla delovanje
ljudske kuhinje v Sarajevu v BiH, kjer dnevno
razdelijo topel obrok več kot 150 ljudem. V Zenici
pa so redno mesečno 79 družinam razdelili pakete z
osnovnimi živili.
Škofijska karitas Koper v Banja Luki v BiH
podpira 50 otrok pri šolanju. Lani je družinam in
posameznikom zagotovila tudi finančno in materialno
pomoč ter sredstva za zaščito pred širjenjem virusa.
Nadškofijska karitas Maribor je okoli 740 družinam
iz Zrenjanina in Aleksinca v Srbiji zagotovila pakete
s hrano in higienskimi pripomočki. V Aleksincu
podpira programa nege na domu in pralnice, ki sta
lani vključevala 103 osebe, predvsem starejše.
Škofijska karitas Novo mesto v sodelovanju s s.
Vido Gerkman podpira delovanje ambulante in nego
onemoglih na domu v Gramshu v Albaniji. Sestre so
pomagale 800 ljudem. Z nakupom opreme ter obnovo
so 15 družinam uredile dostojnejše bivališče.
Škofijska karitas Celje je v Severni Makedoniji
s pomočjo dosegla okoli 1.000 oseb. Družinam je
zagotovila pakete s šolskimi in drugimi potrebščinami
ter podprla nakupe hrane za ljudsko kuhinjo v Skopju
za pomoč s toplimi obroki.
Tudi v letu 2021 nadaljujemo s pomočjo in podporo
socialnim programom v teh krajih. HVALA za vašo
srčno dobroto in pomoč ljudem v bližnjih državah.
Slovenska karitas

