Damien iz Ruande: »Vesel sem, da lahko
zaslužim denar s svojim delom. Lahko sem
kupil zemljišče in začel gradnjo hiše. Kupil
sem tudi 5 koz in enega pujsa. Na mesec
tudi nekaj prihranim za potrebe družine in
za zdravstveno zavarovanje.«

Fotografija je nastala v Burundiju.

SLOVENSKA KARITAS
Kristanova ulica 1

da se z delom preživijo
in dostojno živijo!
Podprimo delo učitelja
ali zdravstvenega
delavca na misijonu
v Afriki!

Poštnina
plačana.
Pogodba
št. 621/1/S

Surangika iz Šrilanke šiva in dobro napreduje v prodaji oblek. Začela je vzgajati tudi
različno cvetje. Pri delu ji pomaga mož. Z
zaslužkom dostojno preživita družino.

v Afriki, Albaniji
in na Šrilanki,

1000 Ljubljana

Anila iz Albanije živi z možem in 5-letnim
sinom v zapuščeni stavbi, brez vode in elektrike. Mož priložnostno dela, žena pa je
padla v depresijo. Sedaj z veseljem hodi
delat k sestram, nekaj zasluži, ima stik z
drugimi ženskami.

Omogočimo družinam

foto Jana lampe, oblikovanje in grafična priprava GApro design, 2021

Z N A M KA N I P O TRE BN A .

Z N O TRA J Z A LE P I TE

I N O DDA JTE V N A BI RA LN I K.

Kristanova ulica 1
1000 Ljubljana
01/300 59 60

www.karitas.si

Lidia iz Ugande sama skrbi za sedem
otrok. Imajo hišico iz blata, ne pa zemlje za
obdelovanje. Štirje otroci še hodijo v šolo.
Sedaj, ko dela pri sestrah in zasluži, ima
dovolj hrane in otrokom lažje plača šolanje. »Ne morem vam povedati, kako je ta
vaša pomoč dragocena …« pravi sestra
Urša Marinčič.

MESEČNO DAROVANJE

NAVLAŽITE, PREPOGNITE IN ZALEPITE

Podrobnejše informacije na 01/300 59 60 ali info@karitas.si

POOBLASTILO
za mesečni prostovoljni prispevek

EUR

d r u ž i n i na ŠRILANKI

Iskrena hvala za vašo odločitev, da družinam v Afriki,
Albaniji in na Šrilanki omogočite, da se z lastnim delom preživijo
in dostojno živijo! Prosimo vas, da izpolnite obrazec z vašimi podatki.

Podpisani

naslov

pošta in kraj

telefon/mobitel

e-naslov (če želite)

30 EUR

d r u ž i n i v ALBANIJI

24 EUR

želim vsak mesec prispevati za pomoč (ustrezno označite):

družini v AFRIKI

12 EUR

NAVLAŽITE, PREPOGNITE IN ZALEPITE

za delo učitelja ali zdravstvenega delavca v Afriki

6 EUR

dvakrat na leto

Izmed dveh možnosti darovanja izbiram (ustrezno označite):

štirikrat na leto

1. možnost – POLOŽNICA

Položnico mi pošljite

vsak mesec

(št.računa prepišite iz svoje bančne kar tice)

18. v mesecu nakaže Slovenski karitas

2. možnost – TRAJNIK NA BANKI

Pooblaščam banko

8.

da z mojega TRR računa: SI56 - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _

vsakega

Slovenska karitas

na TRR SI56 0214 0001 5556 761 izbran mesečni prispevek.

Pridružite se tudi vi!

Soglašam, da Slovenska Karitas hrani zgoraj navedene podatke izključno
za obveščanje in za namen pooblastila. Inf: 01/300 59 60 ali info@karitas.si

Odločite se za mesečni dar preko trajnika ali položnice in poslali vam bomo kratek opis družine, učitelja ali zdravstvenega
delavca, ki se preživlja z delom, katerega plačilo ste vi omogočili. Z nami je že 729 mesečnih darovalcev, ki so omogočili
plačilo za delo preko 320 družinam v Ruandi, Burundiju,
Centralni Afriki, Eritreji in na Madagaskarju, 19 družinam v
Albaniji in 20 na Šrilanki ter delo 11 zdravstvenim in 10 pedagoškim delavcem na misijonih v Afriki.

Pooblastilo lahko kadarkoli pisno prekinete.

Zbiramo tudi mesečni dar za plačilo zdravstvenih delavcev
in učiteljev na misijonih v Afriki. Za delo učitelja, vzgojitelja,
zdravnika ali zdravstvenega delavca mesečno potrebujejo
večinoma med 50 in 250 EUR.

, dne

Revna družina na afriškem podeželju potrebuje dodatnih 24
EUR, v mestu 48 EUR, v Albaniji 50 EUR in na Šrilanki 30
EUR na mesec, da dostojno preživi, ima dovolj hrane, dostop
do zdravil in šolskih potrebščin za otroke. V času pandemije
COVID-19 je ta pomoč še bolj dragocena. Z majhno dnevno
odpovedjo lahko posamezniku na drugem kontinentu spremenimo življenje.

NAVLAŽITE, PREPOGNITE IN ZALEPITE

Staršem v najrevnejših državah sveta lahko omogočite delo in
s tem preživetje njihove družine. K temu nas letos vabijo misijonarke, sestre Vesna, Bogdana in Anka ter sestre domačinke v Burundiju in Ruandi, s. Vida Gerkman v Albaniji
ter Karitas na Šrilanki. Na misijonih v Afriki in Albaniji
je potreba po delu v zdravstvenih centrih, šolah pri čiščenju,
urejanju okolice, obdelovanju vrtov, pri oskrbi onemoglih ter
drugem delu za skupno dobro. Za delo bodo prejeli plačilo, ki
jim bo omogočilo lažje preživetje. Na Šrilanki bodo revne družine prejele enoletno podporo za zagon obrti, kot je reja živali,
šivanje, gojenje zelenjave ...

V/na

Vaš podpis:

Že z majhnim mesečnim darom lahko omogočite delo
in dostojno življenje revni družini v Afriki, Albaniji
ali na Šrilanki!

