PANDEMIN HAR PRÖVAT BARN OCH UNGA I FINLAND
OCH VÄRLDENS KATASTROFOMRÅDEN.
VILL DU GE DE UNGA EN LJUSARE FRAMTID?
Under de exceptionella förhållandena doldes många ungas nöd, ångest och ensamhet bakom deras masker. Nu syns problemen i form av depression, utmattningoch misströstan.
I utvecklingsländerna stoppade pandemin skolgången nästan helt, trots att
skolgången där är av kritisk betydelse också för att barnäktenskap och barnarbete ska kunna undvikas. I krisområden kämpar människorna dessutom för att få
tillräckligt med dricksvatten och näring.

LÄMNA INTE DE UNGA ENSAMMA
Problemen är olika i Finland och ute i världen, men nöden är gemensam. De
unga behöver vuxnas trygghet, hjälp och omsorg, och de behöver tillförsikt inför
framtiden.
Genom din donation till Gemensamt Ansvar ger du framtidshopp för barn och
unga som är ensamma, mobbade eller på andra sätt mår dåligt.
Insamlingen Gemensamt Ansvar, som hjälpt nödställda i över 70 år, beskyddas av republikens president Sauli Niinistö.

GE DE UNGA FLER TRYGGA VUXNA I VARDAGEN
Din donation används för att involvera fler trygga vuxna i barns och ungas liv
och stärka skyddsnätet och verksamheten som stärker psykisk hälsa i Finland. I
utvecklingsländerna inleds och genomförs nödhjälp i humanitära katastrofer och
krisområden via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.
20 procent av din donation blir kvar i din egen församling, där den
används för insatser för unga som har det svårt och för diakoniunderstöd.

Jag ger ett bidrag via församlingens MobilePay på nummer:
JAG GER ETT BIDRAG VIA församlingens DONATIONSSIDA PÅ WEBBEN :

Mottagarens
kontonummer

Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
OP FI14 5000 0120 2362 28

Ja, jag vill vara med och stöda de unga i Finland och ute i
världen!
100 €
50 €

Mottagare

GIRERING

Betalare

Kyrktjänst / Insamlingen Gemensamt Ansvar

25 €
Välj ett eget belopp ................................... €

Underskrift

Församlingens referens

Från konto nr

Förfallodag

Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalningsförmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit.

ETT HJÄRTLIGT TACK. GEMENSAMTANSVAR.FI

€
BANKEN

Insamlingstillstånd RA/2020/639 och ÅLR 2021/8126.

JAG GER ETT BIDRAG MED GIROBLANKETT:

