Vi vill se,
vi vill hjälpa.

Visste du att Samaria
hjälper människor
i vårt land på ett äkta
sätt och utan att
diskriminera någon?
STÖDBOENDE

MISSBRUKARVÅRD

ROSEprojekt

VERKSAMHETSENHETER

MATHJÄLP

ÅTERVINNINGSBUTIKER
WANHAKIERTO
FINAFYND

DAGCENTREN
i Esbo, Helsingfors, Tavastehus och Borgå
är den här tidens familjer – gemenskaper,
dit ensamma människor som kämpar med
många slags problem och är utmattade av
livet, kan komma till gemensam andakt,
diakonifrukost, träffa andra eller samtala
med de anställda.
Årligen blir hundratals människor en del
av Samaria-familjen.
Tiotals BOSTADSLÖSA
får årligen en bostad via Samaria.
Vi frågar inte efter kredituppgifter, och vi
misstror inte hyresgästen, men förstås har
vi också regler.
Vi litar på våra klienter och bygger upp
en ny morgondag tillsammans.
ROSE-HEMMET
blir ett hem för dem som blivit söndrade
på det mest fruktansvärda sätt.
I det vackra och omvårdande hemmet
finns trygghet för kvinnor, som blivit offer
för människohandel.
Genom att vi älskar dem kommer deras
rehabilitering igång och samtidigt
förverkligar vi vår Himmelske Faders vilja.
VI KALLAR DIG
med i ett viktigt arbete för medmänniskan,
som görs på kristen grund i Finland, Estland,
flyktingläger i Thailand, i Kenya och Burundi.

Kom med
och hjälp!

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

Tule
mukaan tähän tärkeään työhön.
Kontonummer:
FI06
4050sen
1020
0087 50
Voit
tehdä
rukoilemalla,
Referensnumren:
antamalla
aikaasi vapaaehtoisena
Diakoniarbete
tai99901
lahjoittamalla
taloudellista tukea...

Du är
kallad med
i våra
stödtrupper

99914 Mathjälp
99927 Stöd till bostadslösa
Tue arvokasta lähimmäistyötä maksamalla
99930 Arbete mot människohandel
vapaaehtoinen maksu oheisella pankkisiirrolla.
99943 jaBurundi
Maksujen
lahjoitusten avulla monet saavat apua.
99969 Kenia
Keräyslupa
POL-2015-7071
99956 nro:
Karenfolket
i Myanmar

Lupa on voimassa 1.1.2016 – 31.12.2017
koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
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