VAIKUTTAVAA TUKEA PELASTAKAA LASTEN
PAIKALLISYHDISTYSTEN KAUTTA:
•

oppimateriaali- ja harrastustuki on tarveharkintaista ja sitä 		
haetaan paikallisyhdistykseltä

•

Eväitä Elämälle -ohjelmassa on mukana 60 Pelastakaa Lasten 		
paikallisyhdistystä

•

ohjelmassa mukana olevat yhdistykset toteuttavat yhtä tai 		
useampaa ohjelman tukimuotoa

•

Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykset toimivat pääosin 		
vapaaehtoisvoimin

•

yhdistykset edistävät omilla alueillaan monin tavoin lasten ja 		
lapsiperheiden hyvinvointia

•

lisätietoa oman paikkakuntasi paikallisyhdistyksen toiminnasta
löydät yhdistyksen omalta verkkosivulta:
www.pelastakaalapset.fi/paikallisyhdistykset

SINÄ VOIT OLLA MUKANA AUTTAMASSA
LIITY JÄSENEKSI
• jäsenä osallistut ja autat
• voit liittyä sinua lähinnä olevaan tai mihin tahansa muuhun
Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykseen
• jäsenenä olet osa maailman suurinta, poliittisesti ja
uskonnollisesti sitoutumatonta lapsen oikeuksien järjestöä,
joka toimii yli sadassa maassa
Lisätietoa jäsenyydestä: www.pelastakaalapset.fi/jasenyys
VAIKUTA KANSSAMME kuntapäättäjiin ja lainsäätäjiin, että
• toisen asteen koulutus Suomessa olisi aidosti maksuton
• jokaisella lapsella olisi yhdenvertainen mahdollisuus
osallistua ja harrastaa yhdessä muiden kanssa
LAHJOITA
• tee kertalahjoitus tai ryhdy kuukausilahjoittajaksi.
• lahjoitustili: Nordea FI64 1017 3000 2107 27

EVÄITÄ
ELÄMÄLLE

Lisätietoa lahjoittamisesta: www.pelastakaalapset.fi/tue-tyotamme
Keräyslupa: RA/2017/823, myönnetty 29.8.2017. Lupa on voimassa 1.1.2018-31.12.2022 koko Suomessa
Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

PELASTAKAA LAPSET LASTEN KOULUNKÄYNNIN
JA HARRASTAMISEN TUKENA

EVÄITÄ ELÄMÄLLE
Pelastakaa Lapset edistää Eväitä Elämälle -ohjelmalla lasten
yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvää kehitystä.
Ohjelmassa mukana olevat Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykset
tukevat syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja
harrastamista.
Tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä
tai osallistua harrastuksiin on uhattuna perheen vähävaraisuuden tai
muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.
Eväitä Elämälle -ohjelmassa on kolme tukimuotoa
• oppimateriaalituki toisen asteen opiskelijoille
• harrastustuki alle 18 -vuotiaille lapsille ja nuorille
• mentorointi yläkoululaisille ja 10. luokkalaisille

OPPIMATERIAALITUKI
”LAPSELLA ON OIKEUS KOULUTUKSEEN”
YK:n lapsen oikeuksien sopimus, artikla 28.
Oppimateriaalituki on tarkoitettu nuorille, joiden opintojen jatkaminen
peruskoulun jälkeen on uhattuna perheen taloudellisen tilanteen vuoksi.
Tukea myönnetään
• lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa tarvittaviin
oppikirjoihin ja muihin opiskelun edellyttämiin kustannuksiin
• ammatillisessa koulutuksessa tarvittaviin oppimateriaaleihin,
välineisiin tai työasuihin

HARRASTUSTUKI
”LAPSELLA ON OIKEUS LEPOON, LEIKKIIN JA VAPAA-AIKAAN
SEKÄ TAIDE- JA KULTTUURIELÄMÄÄN”
YK:n lapsen oikeuksien sopimus, artikla 31.
Harrastustuki on tarkoitettu alle 18 -vuotiaille lapsille, joiden
harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen
taloudellisen tilanteen vuoksi.

Tukea myönnetään
• lapsen harrastamisen edellyttämiin yksilöityihin hankintoihin tai
kuluihin: harrastusvälineiden hankintaan, kausi- ja
tuntimaksuihin tai muihin osallistumisen edellyttämiin
kohtuullisiin kustannuksiin

MENTOROINTI
”JOKAISELLE LAPSELLE ON TAATTAVA MAHDOLLISIMMAN
HYVÄT EDELLYTYKSET KEHITYKSEEN”
YK:n lapsen oikeuksien sopimus, artikla 6.
Mentorointi on yläkouluikäisille ja 10. luokkalaisille suunnattua
vertaistukeen perustuvaa varhaista tukea ja ohjausta.
Tavoitteena on lapsen opiskelu- ja oppimistaitojen vahvistaminen sekä
koulunkäynnin motivaation lisääminen. Mentorointi antaa lapselle
positiivisia oppimiskokemuksia ja auttaa eteenpäin omien tavoitteiden
saavuttamisessa.
Mentoreina toimivat paikallisyhdistysten rekrytoimat 18 – 29 -vuotiaat
nuoret aikuiset, joilla on halu ja taito kohdata nuoria. Mentori toimii
esimerkkinä ja kannustajana, ja antaa lapselle aikaansa ja yksilöllistä
ohjausta. Mentorit saavat työstään korvauksen ja työtodistuksen.

