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UKRAJINA 2022. POMOČ OTROKOM IN MLADOSTNIKOM 
Zadružne banke v sodelovanju z italijanskim in evropskimi Karitasi 

 
 

2. 3. 2022 Rim, Trento, Bozen – “Ukrajina 2022. Pomoč otrokom in mladostnikom – Zadružne 
banke v sodelovanju z italijanskim in evropskimi Karitasi” je skupna akcija pomoči za 
prizadete v vojni, ki jo zadružne banke, podeželske hranilnice in hranilnice Raiffeisen 
realizirajo v sodelovanju z italijanskim Karitasom v okviru projekta humanitarne intervencije 
(zlasti za otroke in mladostnike v Ukrajini in sosednjih državah, predvsem tistih, ki mejijo z 
zahodnim delom Ukrajine) in ki je nastala že nekaj ur po ruskem vojaškem posredovanju. 
 

Zadružna bančna skupina Cassa Centrale Banca, matična družba zadružne bančne 
skupine Iccrea in zveza hranilnic Raiffeisen Zgornjega Poadižja s pomočjo zveze Federcasse 
organizirajo nabirko. 

 

Sredstva lahko nakažete na enega od treh transakcijskih računov z naslednjim 
nazivom: 

 

“Ukrajina 2022. Pomoč otrokom in mladostnikom” 

 

Na račune bodo svojo pomoč nakazale zadružne banke, podeželske hranilnice in 
hranilnice Raiffeisen. Zbiramo pa tudi pomoč članov, sodelavcev, strank in 
pripadnikov lokalnih skupnosti,  v katerih poslujejo zadružne banke. 

Računi, na katere lahko nakažete pomoč, so: 
 
Cassa Centrale Banca: IT55 M035 9901 8000 0000 0159 114 (imetnik računa je Caritas 
Italiana) 

 
Cassa Centrale Raiffeisen: IT42 F034 9311 6000 0030 0200 018 (imetnik računa je Caritas 
Diocesi Bolzano – Bressanone) 
 
Iccrea Banca: IT45 P080 0003 2000 0080 0032 010 (imetnik računa je Caritas Italiana) 



 

 

CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A. 
 

 
Italijanski Karitas – v sodelovanju z ukrajinskim Karitasom in drugimi evropskimi Karitasi, 
posebej s poljskim, z moldavskim in s slovaškim – je na primer odprl asistenčne centre 
(v glavnem mestu Kijevu in okolici) za zadovoljevanje najnujnejših potreb in za 
psihološko pomoč prizadetim v vojni. V centrih delijo tudi hrano, higienske izdelke, pitno 
vodo itd. Osebje in prostovoljci skrbijo tudi za prevoz najbolj ranljivih posameznikov na 
varnejša območja. 

 

Akcija pomoči sistema zadružnih bank je skladna z dolgo tradicijo solidarnosti 
zadružnih bank, podeželskih hranilnic in hranilnic Raiffeisen in želi ponuditi konkretno 
in takojšnjo pomoč najbolj krhkim posameznikom, kot so otroci in mladostniki, ki so 
največje žrtve nastalih okoliščin, katere osebje na terenu opiše kot izjemno dramatične 
in z zaskrbljujočimi praktičnimi in psihološkimi posledicami. 

 

Rim, Trento, Bozen, 2. marca 2022 

 

 

 

 


