ALOITA AUTTAMINEN LÄHELTÄ

YHTEISVASTUU

Hyvä lähimmäinen,

MONELTA NUORELTA JÄÄ KOULUT KÄYMÄTTÄ, KOSKA SIIHEN EI OLE VARAA
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FI54 1596 3000 1028 99

Kirkkopalvelut ry/Kotimaanapu

Lahjoita kätevästi osoitteessa kotimaanapu.fi/lahjoita tai
tee tilisiirto Kotimaanavun tilille: FI54 1596 3000 1028 99.
Kirjoita viestikenttään: Hätäapurahasto.
Hätäapurahastoon voit lahjoittaa rahaa MobilePaylla
käyttämällä numeroa 45595.
Kotimaanapu auttaa hädänalaisia suomalaisia ja Suomessa asuvia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta.
Kotimaanapu on osa Kirkkopalvelut-kokonaisuutta.
Asiakaspalvelumme vastaa mielellään kaikkiin Kotimaanapuun liittyviin kysymyksiin, p. 050 330 9308.

Keräyslupa RA/2017/785, voimassa 1.9.2017–31.8.2019,
Manner-Suomi, myöntänyt Poliisihallitus 18.8.2017.

Pääset sivulle kotimaanapu.fi/lahjoita
helposti QR-koodilla.
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