
 
 

 

 
Skupen poziv Lions in Rotary Slovenije na pomoč za tople obroke 

socialno ogroženim 
 
 
Ljubljana, 27. januar  - V Ljudski kuhinji Pod strehco na Zaloški 42 v Ljubljani, ki je lani praznovala šesto 
obletnico delovanja, smo pred korona krizo dnevno nahranili od 100 do 200 socialno ogroženih 
starejših občanov in družin. Njihove življenjske zgodbe so polne trpljenja, odrinjenosti, osamljenosti in 
žalosti. Za te ljudi je bil celo en topel obrok na dan nedosegljiv, saj so mnogi živeli na ali pod pragom 
revščine. Ljudska kuhinja Pod strehco je bila s polnovrednimi, zdravimi in svežimi obroki za njihovo 
preživetje edina rešitev. 
 
Nato je bilo potrebno ljudsko kuhinjo v skladu s korona omejitvami zapreti. 
 
Ljudska kuhinja Pod strehco deluje znotraj Humanitarnega Zavoda Pod strehco, ki je nevladna in 
neprofitna organizacija, ustanovljena izključno za vzpostavitev ljudske kuhinje. Ima pridobljen status 
nevladne organizacije v javnem interesu in tudi status socialnega podjetja. Deluje tako, da socialno 
ogroženim osebam za 1 EUR nudi dnevne, tople, celovite in zdrave obroke, kar pomeni, da finančni 
primanjkljaj pokriva z donacijami, ki so izključni vir financiranja. 
 
Ob trajajoči epidemiji je socialno ogroženih, ki potrebujejo vsaj en topel obrok na dan, še mnogo več 
kot prej. Marsikdo je ostal z nižjimi prihodki, ne pa tudi nižjimi stroški, število brezposelnih se je v 
primerjavi s prejšnjim obdobjem povečalo za skoraj 30 %, mnogi podjetniki so padli na kolena in so 
primorani zapreti svoja podjetja. Trpijo cele družine, še najbolj otroci, ki težko razumejo vse te krute 
spremembe.  
 
Poleg vsega naštetega pa se je v januarju število klicev na pomoč tako povečalo, da nam ne preostane 
nič več drugega kot da napnemo moči, stopimo skupaj in zberemo zagonska sredstva, ki bodo 
omogočila dostavo hrane čim večjemu številu lačnih. S tem bomo  vsaj delno rešili težavo do konca 
vladnih omejitev, ko bodo socialno ogroženi ponovno lahko svoj dnevni topel obrok dobili v Ljudski 
kuhinji Pod strehco. 

Glede na to, da je bil Zavod Pod strehco ustanovljen kot skupni projekt Rotary in Lions klubov Slovenije, 
bi bilo prav, da tudi v tem trenutku vsi stopimo skupaj in pomagamo.   

Podari topel obrok in pošlji SMS "OBROK5" na 1919 (številka že deluje!) .   

Prepričani smo, da lahko skupaj zaženemo kuhinjo in nahranimo tiste, ki so skoraj že izgubili upanje! 
Lakota ne izbira! 
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