
                                

Aktivnost Povezani preko telefona se izvaja v okviru  projekta COVID-19 – VAU – Vključeni.Aktivni.Uresničeni., ki je financiran s strani Republike 
Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada. Mnenja izražena v besedilu predstavljajo mnenja Slovenske karitas in ne predstavljajo 
uradnega stališča EU in Vlade RS. 

 
Ljubljana, 30. 03. 2021  
Zadeva št.: B-95LO 
 
Zadeva: Povezani preko telefona - pogovor, ki starejšim polepša dan 

Spoštovani. 
Najprej se vam zahvaljujemo za požrtvovalnost in skrb, ki ju v teh težkih časih namenjate svojim 
župnijskim občestvom in posameznikom, s katerimi se srečujete, še posebej starejšim. Hvala tudi 
župnijskim Karitas, ki se na različne načine trudite za starejše v razmerah epidemije. 

POVEZANI PREKO TELEFONA - POGOVOR, KI STAREJŠIM POLEPŠA DAN 
Slovenska karitas povezuje starejše osebe in mlajše prostovoljce, da se pogovarjajo po telefonu in si tako 
polepšajo dan. 
Vedno nam je lažje, če lahko v času osamljenosti s kom spregovorimo kakšno besedo, mu povemo o 
našem dnevu, življenju, potarnamo ali se nasmejimo… Čeprav osebe ne poznamo pa lepa beseda in uho, 
ki posluša, pomagata premagati osamljenost in blažita tudi druge stiske.  

V aktivnosti Povezani preko telefona je vzpostavljena telefonska številka 069 928 187, na kateri se lahko 
vsak dan med 9. in 20. uro prijavijo starejši, ki bi želeli redno poklepetati s prostovoljci. Po prijavi jih bodo 
poklicali in pogovor starejšim nudili prostovoljci youngCaritas – Mlade Karitas. 

Starejše (z njihovim dovoljenjem) lahko prijavite tudi vi ali vaša župnijska Karitas preko povezave na 
spletni strani www.karitas.si/vau ali na telefonski številki 069 928 187. 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na številki 069 928 187 ali pišete na 
veronika.zizek@karitas.si.  

Prosimo vas, da plakat natisnete in ga obesite na vidno mesto, letake pa prosimo posredujte svojcem ali 
starejšim osebam, za katere menite, da bi jim pogovori s prostovoljcem polepšali dan.  

V kolikor bi želeli, da vam natisnjene plakate ali letake pošljemo po pošti, nam sporočite na 
veronika.zizek@karitas.si. 
 
Želimo vam obilo blagoslova pri vašem delu. 
Vse dobro. 

Luka Oven 

sodelavec projekta VAU  

          Peter Tomažič 

              generalni tajnik Slovenske karitas 
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