Haluamme nähdä,
haluamme auttaa.

Tiesitkö,
että Samaria auttaa
ihmisiä maassamme
aidosti ja ketään
syrjimättä?
ASUMISPALVELUT

HOITO- ja
PÄIHDETYÖ

ROSEprojekti

TOIMINTAYKSIKÖT

RUOKAAPU

KIERRÄTYSMYYMÄLÄT
WANHAKIERTO
FINAFYND

PÄIVÄKESKUKSET
Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa ja
Porvoossa ovat tämän aikakauden
perheitä – yhteisöjä, johon yksinäiset,
monien ongelmien kanssa kamppailevat ja
elämän väsyttämät voivat tulla yhteiseen
aamuhartauteen, diakonia-aamiaiselle,
tapaamaan toisia tai keskustelemaan työntekijöiden kanssa. Sadat ihmiset vuosittain
tulevat osaksi Samaria perhettä.
Kymmenet ASUNNOTTOMAT
saavat vuosittain asunnon Samarian kautta.
Me emme kysy luottotietoja, emmekä lähde
epäluottamuksesta vuokrasuhteeseen,
vaikka toki meilläkin on sääntömme.
Me luotamme ja rakennamme uutta
huomista yhdessä asukkaidemme kanssa.
ROSE-KOTI
tulee kodiksi niille, joita on rikottu
räikeimmällä tavalla. Kauniissa ja hoitavassa
kodissa saavat turvaa ne naiset, jotka ovat
joutuneet ihmiskaupan uhriksi.
Rakastamalla heitä, toipuminen saa hyvän
alun ja toteutamme samalla Taivaallisen
Isämme tahtoa.
KUTSUMME SINUT
mukaan tärkeään lähimmäistyöhön,
jota tehdään kristillisellä arvopohjalla
Suomessa, Eestissä, Keniassa, Burundissa
ja Thaimaan pakolaisleirillä.

Tule mukaan
auttamaan!

Me kutsumme nyt kaikkia seurakuntia, järjestöjä ja yksityisiä ihmisiä toimimaan
yhdessä sen eteen, että tämä vakava ihmisoikeusloukkaus saadaan loppumaan.

Tule mukaan tähän tärkeään työhön.
Tilinumero:

Voit
tehdä
rukoilemalla,
FI06
4050sen
1020
0087 50
antamalla
aikaasi
vapaaehtoisena
Viitenumerot:
tai99901
lahjoittamalla
taloudellista tukea...
Diakoniatyö

Olet
kutsuttu
mukaan
tukijoukkoihimme

99914 Ruoka-apu
99927 Asunnottomien tuki
Tue arvokasta lähimmäistyötä maksamalla
99930 Ihmiskaupan
vastainen
työ
vapaaehtoinen
maksu oheisella
pankkisiirrolla.
Maksujen
ja
lahjoitusten
avulla
monet
saavat apua.
99943 Burundi
99969 Kenia
Keräyslupa nro: POL-2015-7071
99956
Karen-heimo,
Lupa
on voimassa
1.1.2016 –Myanmar
31.12.2017

koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

KERÄYSLUPA:
Poliisihallituksen päätös 12.12.2019. Luvan numero RA/2019/1109.
Lupa on voimassa 1.1.2020 - 31.12.2024 koko Suomen alueella, Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Auta meitä auttamaan!
IBAN

FI60 4050
FI06
4050 0010
10201043
00870650

SAMARIA RF

Puh./Tel. 010-231 3700
Asentajantie / Montörsvägen 12
FIN-06150 PORVOO/BORGÅ

BIC

HELSFIHH

SELITE
MEDDELANDE

1025

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalningsförmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit.

