Hur blir jag fadder?

Du kan mejla, ringa, eller skicka in talongen till oss.
Vi behöver ditt namn och din adress. Önskar du få skattereduktion för dina gåvor, behöver vi även ditt personnummer.
Meddela eventuella önskemål, t ex land, ålder, kille / tjej.

Edelsbergsvägen 7, 821 34 Bollnäs
info@trosgnistan.se 0278-13010 www.trosgnistan.se
Bankgiro 900 -7378
Swish 900 7378

skillnad!
Ja! jag vill göra
Jag vill bli fadder för ett enskilt barn med 250kr / månad
Kenya
Indien

Uganda Tanzania Kongo Burundi
Filippinerna Nepal
Ukraina

Rwanda

Jag vill bli skolfadder med ...................kr / månad
Kenya

Tanzania

Indien

Filippinerna

Jag vill bli Hjärtefadder med ....................kr / månad
Namn:................................................................................................................................................
Adress:...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Telefon:..............................................................................................................................................
Mejl:...................................................................................................................................................
Personnr för skattereduktion............................................................................................................

Gör skillnad

Bli Fadder!

Vad är Trosgnistans Mission?

Hur länge underhåller man barnet?

Trosgnistans Mission är en kristen mission och biståndsorganisation som bland annat hjälper fattiga barn.
Vårt arbete bygger på kristna värderingar, d v s att alla
människor har lika värde oavsett hudfärg, etniskt ursprung
eller social tillhörighet.

Så länge barnet går i skola och utbildar sig, låter vi fadderåtagandet pågå. En del slutar att studera efter grundskolan
medan andra fortsätter att studera på t ex universitet.
Som fadder kan du avsluta ditt åtagande när du önskar. Du
förbinder dig inte att underhålla barnet för en speciell tid,
men meddela oss om du önskar sluta.

Sedan 1970-talets början har vi arbetat med fadderbarnsprojekt. Idag finns vi i Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda,
Kongo, Burundi, Filippinerna, Myanmar (Burma), Indien,
Nepal och Ukraina.
-Trosgnistans Mission är medlem i Svenska Missionsrådet
(SMR).
-Trosgnistans Mission har 90-konto och granskas av Stiftelsen för insamlingskontroll (SFI). Detta ger dig en försäkran
om att reglerna för seriös insamlingsverksamhet följs.
-Skattemyndigheten har godkänt Trosgnistans Mission för
skattereduktion av gåvor till sociala insatser.
-Trosgnistans Missions verksamhet granskas av Ernströms
Revisionsbyrå, Bollnäs.

En till två gånger per år får du en rapport eller hälsning.

Våra fadderprojekt
Enskild fadder

Vem får fadderhjälp?

Trosgnistans Mission riktar sin fadderhjälp till de barn som
har det mycket svårt p g a fattigdom, handikapp eller saknar
föräldrar.
De allra flesta bor hemma med föräldrarna eller hos någon
släkting men vi har även barnhem i flera länder.
I Kenya har vi en internatskola för handikappade och döva
barn.
I Ukraina är fadderhjälpen främst riktad till handikappade
eller sjuka barn.

Får barnen pengarna?

Underhållet skickas till våra partnerorganisationer i respektive land, där hjälpen delas ut av våra socialarbetare. De
kan kulturen, språket och ser behoven på nära håll.
För att hjälpverksamheten ska fungera används 15 % till
administrativa kostnader. 5 % av fadderbidraget läggs till en
fond för extra insatser, kopplat till barnens välfärd.
Det varierar från område till område hur hjälpen betalas ut.
På en del platser får familjen pengar utbetalt och på andra
får familjen ett paket innehållande mat och hygienartiklar.
Ibland kan säd, höns eller kanske en ko köpas in.
Barnens skolkostnader betalas ofta genom fadderhjälpen.

Som enskild fadder hjälper du ett barn med mat, kläder,
hälsovård och utbildning. Du får foto och information om
”ditt” barn.
Barn som bor hemma har en fadder medan barn på barnhem behöver flera för att täcka kostnaderna.
Som enskild fadder betalar du 250 kr per månad.

Skolfadder

Som skolfadder stödjer
du en skola med elever
där många inte skulle ha
råd att utbilda sig. Förutom utbildning gör du det
möjligt för dessa barn att
få skollunch. Vissa dagar
kan detta vara det enda
de äter. Du får foto och
information om skolan
som du valt att stödja.
Du bestämmer summan
du vill ge.

Hjärtefadder

Som hjärtefadder stödjer du våra olika hjälpprojekt runt om
i världen, som t ex:
-Upprättelsecenter för kvinnor, ungdomar och flickor.
-Handikappade barn och ungdomar.
-Förebyggande insatser mot övergrepp och trafficking.
-Hjälp vid naturkatastrofer och i flyktingläger.
Du bestämmer summan du vill ge.

