
 

 

Rädda Barnen i Borgå tackar  

Till alla de företag, privatpersoner och samfund som donerat  medel  och därmed möjliggjort vårt 

hjälparbete, önskar vi framföra vårt varmaste tack.  

Tack även till våra samarbetspartner och medlemmar för ett utmärkt samarbete under år 2020. 

Ert stöd och er hjälp har i synnerhet i år varit av speciell betydelse, eftersom koronasituationen har ökat 

hjälpbehovet  för barn och ungdomar. 

Under det senaste året har vi, med hjälp av era donationer, kunnat betala olika stöd till ett värde av över 

20 000 EUR . 

Läroböcker  till elever i gymnasier och yrkesskolor, stöd för hobbyverksamhet och gåvokort för 

livsmedelsinköp till mindre bemedlade familjer. 

Barnens och ungdomens uppväxt och välfärd fordrar utbildning och hobbyverksamhet , som förhindrar  

utanförskap och ojämlikhet. Drömmen om vidareutbildning i gymnasium eller yrkesutbildning kan 

förhindras av ekonomiska skäl, om familjens pengar inte räcker till. Här kan läromedelsstödet bli av 

avgörande hjälp. Det är en obeskrivlig glädje för oss, då den unga som fått föreningens hjälp, blir klar med 

sin utbildning och kanske kommer ihåg föreningen med ett foto från dimmissionsdagen. Läromedelsstöd 

kan sökas ännu för pågående vårtermin. Den nya läropliktslagen(1.8.2021) medför betydande ändringar 

beträffande andra stadiets utbildning(gymnasium, yrkesutbildning). 

En kär hobby är viktig för alla, speciellt viktigt för barn och ungdom som har det svårt. En 

fritidssysselsättning ger glädje, och är en viktig del av barnets sociala uppväxt och samhörighet.  Ett barns 

hobbyverksamhet är dock inte alltid genomförbar på grund av ekonomiska orsaker. Då är det möjligt att 

ansöka om ekonomiskt stöd. 

Under koronasituationen har vi även delat ut gåvokort för inköp av livsmedel, för att hjälpa barnfamiljer 

över den svåraste tiden. 

Vårt hjälparbete är främst riktat till stöd för barn och ungdomar i mindre bemedlade barnfamiljer. 

Tillsammans med er donatorer kan vi ge ljus och hopp i vardagen till de barnfamiljer ,som behöver hjälp 

och som är i fara att råka illa ut. 

För närmare information samt för beställning av ansökningsblanketter beträffande studiestöd samt stöd för 

hobbyverksamhet: https://porvoo.pelastakaalapset.fi  

Tack för att du hjälper ! 

Rädda Barnen i Borgå 

Styrelsen 

 

https://porvoo.pelastakaalapset.fi/

