Näin me toimimme
Me AKV:ssa autamme todellisessa hädässä olevia perheitä ja yksinäisiä henkilöitä, jotka ovat ilman
omaa syytään joutuneet ahdinkoon ja pudonneet syystä tai toisesta yhteiskunnan tukiverkoista.
Monessa perheessä kärsitään suorastaan nälkää, sillä rahat eivät yksinkertaisesti riitä edes ruokaan,
saatikka kunnon vaatteisiin, paistinpannuun tai hygieniatuotteisiin. Jopa vessapaperista on pulaa.
Valtaosa autettavista kärsii monenlaisista sairauksista, kivuista ja uupumisesta. Lääkärikäynnit ja
lääkkeet vievät valtaosan rahoista. Yksipuolinen ravinto altistaa mm. vitamiinien puutokselle ja
rasittaa elimistöä. Pyrimme AKV:ssa sekä ennaltaehkäisevään, että kokonaisvaltaiseen auttamiseen.
Autamme ihmisiä hakemaan kaikkia heille kuuluvia avustuksia ja tukia. Ketään ei passivoida kotiin,
vaan päinvastoin pyrimme aktivoimaan ihmisiä tavalla tai toisella. Monen voimavarat ovat vähäiset
myös henkisellä puolella ja siksi keskustelemme ja tuemme parhaamme mukaan. Auttamalla
pyrimme ehkäisemään myös syrjäytymistä, joka on suuri vaaratekijä erityisesti lasten ja nuorten
kohdalla. Köyhyys ja vähävaraisuus vaikuttavat tutkitusti usein läpi elämän.
Valitsemme autettavat tiukoin kriteerein. Pyydämme heitä täyttämään kysymyslomakkeen ja
selvitämme tuet ja avustukset. Emme kerää rahaa emmekä anna rahaa!

AKV:n syntyhistoriaa
Ryhmä syntyi vuonna 2010, kun sen perustaja Natalia joutui onnettomuuteen ja vammautui
pysyvästi. Tutustuessaan eri hoitopaikoissa moniin ihmisiin, hän sai kuulla karuja tarinoita siitä
miten ilman apua, suorastaan heitteille, ihminen voidaan nykypäivän Suomessa jättää. Natalia
päätti omalta osaltaan tehdä asialle jotain ja perusti Autetaan Kun Voidaan-ryhmän. AKV ei ole
yhdistys. Mottomme on ollut alusta asti ”Kohtele toisia kuten toivot itseäsi kohdeltavan”

Miten voit auttaa?
Voit lahjoittaa ruokaa ja hygieniatuotteita sekä hyväkuntoista, ehjää ja ajanmukaista vaatetta tai
taloustavaraa. Meillä ei ole varastoa eli emme voi ottaa tavaraa säilöön. Helppo tapa auttaa on
hankkia lahjakortti tai tilata tuotteita nettikaupasta. Toimintaohjeet saat meiltä. Mikäli sinulla on
esim. oikeustoimen, sosiaalialan tai terveysalan koulutus, niin osaamisellesi on varmasti käyttöä.
Voit halutessasi auttaa aina myös anonyymisti. Auttaa voi myös aineettomasti esim.
keskustelemalla, olemalla lapsenvahtina, apuna asioilla tai ulkoiluseurana. Apu menee aina perille
ilman välikäsiä ja ylimääräisiä kustannuksia.
Teemme mielellämme
viestintäkanavissamme.
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Miten tavoitat meidät?
Nettisivut: www.autetaankunvoidaan.fi
FB-sivusto: Autetaan kun voidaan
Sähköposti: akvauttaa@gmail.com

AUTETAAN KUN VOIDAAN

www.autetaankunvoidaan.fi

