
Spoštovani! 

 

V okviru programa POTA se Andrea, Ema, Janja, Klementina in Sergeja v sredini julija za en mesec 

odpravljamo na prostovoljno delo v Etiopijo. Delovale bomo v salezijanskem misijonskem centru, v 

katerem živijo otroci in mladostniki, ki so ostali brez staršev in so prepuščeni ulici. Salezijanska 

skupnost jim omogoča topel obrok in šolanje. Na ulicah je še vedno ogromno otrok, ki so potrebni 

pomoči, a žal zaradi prostorske in finančne stiske ne morejo sprejeti vseh. Zato najrevnejšim skušajo 

pomagati vsaj z razdeljevanjem obrokov v centru. Pri tem bomo pomagale tudi me: pripravljale in 

razdeljevale hrano, pomagale pri pospravljanju, poučevale angleščino v šolah, vodile aktivnosti in 

delavnice za otroke in mladostnike. 

 

Sredstva torej zbiramo za obroke najrevnejših otrok, da bi se lahko izobrazili, osamosvojili ter rešili 

prepuščenosti samim sebi in izpostavljenosti nevarnosti kriminala, prostitucije ter životarjenja na cesti. 

Salezijanci se trudijo sirotam in revnim družinam omogočiti človeka vredno življenje. Tudi me želimo 

pomagati in s svojo bližino pokazati, da nam je mar zanje. Življenje vsakega človeka je neizmeren dar, ki 

ga lahko v polnosti živi le, če ima smisel in nekoga, ki mu pokaže pravo pot. Kljub nevzdržnim razmeram, 

ki vladajo, želimo sejati upanje in pokazati, da smo soodgovorni drug za drugega.  

 

V ta namen zbiramo finančna sredstva za prehrano in izobraževanje najrevnejših otrok. Glavni delež 

sredstev pa bo namenjen obnovi šole in nakupu šolske opreme v Juse centru v mestu Dilla. 

 

Zbiramo pa tudi materialna sredstva za delavnice, ki jih bomo izvajale: konopljina vrv, volna, pisarniški 

papir, škarje, rabljene barvice, šilčke, barvni papir, svinčniki.  

 

Da bi nam uspelo izvesti zastavljene naloge in vsaj nekoliko izboljšati položaj otrok v Etiopiji se na vas 

obračamo s prošnjo za donacijo. Podporo našemu projektu lahko nakažete na Mladinsko informacijski 

center, Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana. Na TRR:  SI56 6100 0000 7040 316, odprt pri Delavski 

hranilnici (BIC banke: HDELSI22). Kot namen navedite: donacija za POTA, sklic: 00 616001 (podpora 

projektu POTA Etiopija 2015). 

 

Zahvaljujemo se vam v našem imenu in imenu tistih, ki jim boste vsaj nekoliko zakrpali luknjo revščine in 

lakote in jim posijali žarek upanja v dostojnejše življenje! 

 

Naj se brezbrižnost spremeni v bližino! (papež Frančišek) 

 

Članice odprave prostovoljnega projekta POTA Etiopija 2015: 

Ema Marija Hudelja, koordinatorka; e-mail: emamarijahudelja@yahoo.ca 

Andrea David, 

Janja Uršič, 

Klementina Tominšek, 

Sergeja Šatur 

 

Spremljajte nas na: http://www.pota.si 

Kontakt: etiopija2015@googlegroups.com 
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