
Preden so se prižgale luči prazničnega decembra je družina iz Vojnika nepričakovano doživela hudo izgubo. 
Sandro in sinova, sedemletnega Lovra ter petletnega Matevža, je v svoji nemoči zapustil oče.

Predtem si je družinica z veliko ljubezni in z odtegovanjem počasi ustvarjala dom v hiši v središču Vojnika.  
Mesečne prihranke so vložili v urejanje notranjosti družinske hiše iz leta 1890. Glavni problem so jim  
predstavljale: vlaga v hiši, le delno ometana tla, delno ogrevana kopalnica, nedokončana kuhinja ter  
popolnoma dotrajani ostrešje in kritina. Upanje na boljše življenje je konec novembra zadušila smrt očeta.

Ljudje pogosto ne vemo, kako v tako težkih trenutkih pomagati tistim, ki so prizadeti oz. ranjeni. V svoji  
negotovosti se umaknemo in samo opazujemo. Tokrat je stvar drugačna. Tokrat lahko nekaj naredimo.
 
Stopimo skupaj, pomagajmo družini Sandre in ustvarimo dom, kjer jih ne bo zeblo, kjer bodo  
prostori svetli in zračni, dom, kamor bosta Lovro in Matevž z veseljem povabila svoje prijatelje.
 
Sandra, Lovro in Matevž si to zaslužijo. Bolečina in stiska zaradi izgube ne bosta nič lažji, toda nemoč bo 
manjša ob zavedanju, da niso sami.  
 
NAJ SE OGENJ LJUBEZNI IN DOBROTE IZ VAŠIH SRC RAZPLAMTI V VSEJ SVOJI RAZSEŽNOSTI.

Za izgradnjo hiše bodo potrebni IZVAJALCI, GRADBENI MATERIAL, NOTRANJA OPREMA in  
FINANČNA SREDSTVA.

Prav tako bomo veseli podjetij in delavcev iz gradbene stroke, ki bi pomagali pri izgradnji hiše. 

FINANČNA SREDSTVA ZBIRA:
Škofijska Karitas Celje
Muzejski trg 8, 3000 Celje
Številka računa za nakazilo je:
TRR: SI56 0510 0801 5567 619
SKLIC 29380
namen: Vojnik, stopimo skupaj. 
Koda: CHAR. 
Obvezna navedba sklica!
 
Donatorje bomo tedensko javno objavljali. Izpisi iz bank bodo prikazani za en teden nazaj.
Stopimo skupaj in že vnaprej vam hvala, dobri ljudje!

Smrt za seboj pušča bolečino v 
srcu, ki je ne more nič zaceliti,
ljubezen in dobrota pa puščata 

spomin, ki ga ne more nihče vzeti.
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Odbor za pomoč družini Janc v humanitarnem projektu Vojnik, stopimo skupaj, je sprejel naslednjo 
odločitev. Upoštevajoč strokovne ocene gradbene stroke je smiselna samo rušitev in izgradnja nove 
manjše stanovanjske hiše. 

Odbor bo skrbel za nadzor nad nakazanimi in porabljenimi finančnimi sredstvi ter za izvedbo del. 

Vsi, ki bi lahko pomagali, vas prosimo, da nam priskočite na pomoč. Vsaka pomoč je dobrodošla in 
bomo zanjo zelo hvaležni.

KONTAKTNI OSEBI  ODBORA VOJNIK, STOPIMO SKUPAJ:
Lidija Eler Jazbinšek, predsednica KS VOJNIK, občinska svetnica v Občinskem svetu Občine Vojnik
041 677 685
lidija.jazbinsek@gmail.com

Vida Podergajs, občinska svetnica v Občinskem svetu Občine Vojnik
070-494-363
vida.podergajs@gmail.com


