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Caritas povezuje studentske udruge s potrebitima

"Udruga studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske" (CPSA) početkom ove godine
uključila se svojim donacijama u Projekt podjele pomoći socijalno ugroženim obiteljima Caritasa
Zagrebačke nadbiskupije. Udruga je donirala perilicu rublja jednoj socijalno ugroženoj obitelji i kupila
drva...

"Udruga studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske" (CPSA) početkom ove godine
uključila se svojim donacijama u Projekt podjele pomoći socijalno ugroženim obiteljima Caritasa
Zagrebačke nadbiskupije. Udruga je donirala perilicu rublja jednoj socijalno ugroženoj obitelji i kupila
drva za obitelj gospodina Maijana, Caritasovog korisnika s oštećenom kralježnicom, koji je zbog
uznapredovale šećerne bolesti nedavno ostao bez obje noge. On je samohrani otac koji ima samo
760 kuna mjesečnih primanja, a skrbi se za dvoje srednjoškolaca. Iako je tri godine proveo u
Domovinskom ratu, ne prima nikakvu pomoć od države jer nije ratni vojni invalid. U lošim stambenim
uvjetima, zajedno sa siromašnom četveročlanom obitelji svojeg bratića, za podstanarstvo troši 1.500
kuna mjesečno, ne računajući režijske troškove. Struju dobivaju iz agregata trošeći mjesečno za
gorivo podjednak iznos kao za podstanarstvo. Griju se na drva. Peć pale samo poslijepodne i
navečer kako bi djeca mogla normalno učiti i pisati zadaće. Gospodin Marijan mora moliti pomoć za
kupnju dodatnih trakica za mjerenje šećera, a da mu nema pomoći jednog svećenika često ne bi
mogao ništa dati jesti svojoj djeci. Za tog zagrebačkog kanonika kaže da mu ga je sam Bog poslao.
“On mi nikad ne uskrati pomoć, čak i kad se radi o većem izdatku”, kaže gospodin Marijan. Unatoč
teškoj životnoj situaciji ovaj samohrani otac ne očajava jer ga ohrabruje dobrota ljudi koji suosjećaju
s njim i pomažu mu: “Znam da ljudi danas nemaju novca za bacanje, ali srećom uvijek se nađe neki
prijatelj koji mi posudi kad zatrebam i ne traži novac odmah natrag. Tako sam nedavno posudio
tisuću kuna za drva. Sad vraćam ta dug svojem prijatelju malo po malo, a to meni puno znači. Ova tri
metra drva itekako su mi dobrodošla jer će biti još hladnih dana do Uskrsa”.

"Udruga studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske" osnovana je 1994. godine, a broji
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pedeset članova. Zagrebački student Samy Jebrini, aktualni predsjednik CPSA-e, i njegov kolega
Alen Marijam iz Splita opisali su tijek ove akcije, koju namjeravaju nastaviti: “Nakon što smo se
krajem protekle godine okupili u novom sastavu, s novim vodstvom udruge, razmišljali smo
zajednički što bismo mogli učiniti da bude korisno ljudima koji su u velikoj potrebi. Iza sebe smo već
imali neke humanitarne projekte pa nismo bili bez iskustva. Najprije smo htjeli skupljati priloge kroz
razne akcije tijekom cijele akademske godine i na kraju donirati potrebitima što veći iznos. No
predomislili smo se nakon prve akcije koju smo organizirali na našem fakultetu, jer smo naišli na
izrstan odaziv naših kolega i kolegica. U predbožićno vrijeme organizirali smo prodaju palačinki i
kolača - ne znamo smijemo li reći za kuhano vino - i prikupili smo dovoljno novca za perilicu  rublja i
za kupnju drva za ogrjev. Zatim smo tražili mogućnosti gdje bismo mogli donirati taj novac i došli do
vratiju Caritasa Zagebačke nadbiskupije.” Na upit jesu li bili zadovoljni s prijemom u Caritasu,
odgovorili su da moraju priznati da nisu očekivali toliku pristupačnost: “Nismo očekivali da možemo
vidjeti ljude kojima možemo pomoći, a evo bez problema smo posjetili obitelji kojima smo pomogli.
Ispalo je baš dobro!”, zadovoljno su zaključili ovi poduzetni studenti na razgovoru s voditeljicom
projekta “Podjela pomoći” Nevenkom Blagojević.

Više informacija o potrebama korisnika ovog projekta zainteresirani mogu dobiti u Caritasovom
područnom uredu u Selskoj cesti 165 u Zagrebu ili na tel. 01/366-8826. 
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