Erikshjälpen

Alla har rätt

Vi vill skapa långsiktig förändring för romska familjer. Vi
arbetar mot den systematiska diskriminering de lever under, för en social inkludering in i det rumänska samhället.
Erikshjälpen arbetar med lokala samarbetsorganisationer för att
skapa bättre levnadsvillkor för familjerna genom att bland annat:
• ge kunskap och möjlighet till bättre hygien, genom center med
tvättmaskiner, duschar och toaletter.
• skapa möjlighet för familjer att odla sin mat och sälja grönsaker.
• skapa arbetstillfällen, bland annat genom företaget Dece som
producerar mössor, halsdukar och läderprodukter.
• möjliggöra att familjerna får kompletta identitetshandlingar för att
få tillgång till samhällstjänster som utbildning och hälsovård.
• påverka myndigheter och skapa en långsiktig förändring.

till ett värdigt liv

Hjälp oss skapa förändring i utsatta EU-medborgares hemländer

www.erikshjalpen.se • 0383-46 74 50 • PG: 90 09 28-3 •
Swishnummer: 123-9009283
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Du kan ge en gåva och köpa Dece-produkter i gåvobutiken på vår
hemsida, eller bli månadsgivare för att ge regelbundet. Du kan
också swisha eller ge via plusgiro, märk gåvan: ”Rumänien”.

Huskvarna Missionskyrka

Vi bedriver diakonal verksamhet i Rumänien i samarbete med
lokala Baptistförsamlingar, framför allt i västra delen av landet.
De orter som nu är aktuella är Radna och Magesti.

Du kan ge en gåva eller lämna in kläder i Huskvarna Missionskyrka
eller i någon av ovanstående kyrkor.
www.huskvarnamissionskyrka.se • 036-13 03 70 • BG: 5157-1402

Huskvarna
Missionskyrka
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Vår Rumänienhjälp omfattar stöd till barnhem och familjer genom:
• utdelning av mat och kläder.
• inköp av skolmaterial och mediciner.
• enkla reparationer av bostäder.
• utflykter och lägerverksamhet för barn som bor på barnhem.
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I samverkan med Immanuelskyrkan och Ansgariikyrkan i Jönköping
samt Equmeniakyrkan i Kaxholmen pågår kontinuerligt insamling av
second hand-kläder och skor. Kostnaderna för klädtransporterna till
Rumänien betalas genom gåvor och insamlade medel. Vi samarbetar
med de lokala församlingarnas diakonala team som känner förhållandena på orten.

KYRKHJÄLPEN
Huskvarna-Jönköping

Hur kan vi bäst hjälpa
människor?

SAM-hjälp

Vi ger humanitär hjälp i romernas hemländer. De mest
aktuella platserna är Tirgu Mures, Sfinthu Gheorghe och
Bacau i Rumänien och Pazardjik i Bulgarien.

Kyrkhjälpen i Huskvarna-Jönköping startade i augusti
2014 hjälp för tiggarna på våra gator. Hjälpen har bestått av mat, kläder, hygien och boende.

Kyrkhjälpen Jönköping
BG: 545-6546. Märk: ”Kyrkhjälpen”
Kyrkhjälpen Huskvarna
PG: 67 78 72-4. Märk: ”Kyrkhjälpen”

Hjärta till Hjärta

Vi är en ideell, kristen organisation som sedan 1990 arbetar
bland romska barn och familjer. Visionen är att ge dem hopp,
Guds kärlek och hjälp att integreras i det rumänska samhället.
Arbetet sker i centrala Rumänien, i Sighisoara, och på omkringliggande platser. Vi når cirka 250 barn och ungdomar. Barn- och
ungdomsåren är en speciell tid som formar hela livet.

Hjärta till Hjärta har startat projektet Team Roma i samhällen i
Rumänien och Bulgarien. Vi samverkar med organisationer och
myndigheter för att ge aktiv och riktad hjälp till utsatta och fattiga
grupper i samhället. Tillsammans arbetar vi inom fyra områden:
• utbildning för unga samt alfabetiseringsprogram för vuxna.
• hälsoinsatser med prioritet på föräldrar som har minderåriga barn.
• försörjning, hjälp till självhjälp med produktion av diverse produkter
för försäljning i Rumänien och Sverige.
• strukturomvandlande insatser med fokus på de som saknar identitet
och de som saknar ägandebevis på sina bostäder.

Vår övertygelse är att utbildning är direkt avgörande för barns och
ungdomars framgång och välmående. Våra utbildnings- och integrationsprojekt sker genom:
• förskola där barnen får möjlighet att förbereda sig för skolan, får
mat och en sund självkänsla.
• läxläsningshjälp.
• lärlingsutbildning.
Du kan ge en särskild gåva eller regelbundet ge en summa till verksamheten. Grupper och enskilda är välkomna som volontärer.
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www.hearttoheart.se • 013-124611 • info@hearttoheart.se •
BG: 900-7857. Märk gåvan: ”Team Roma”

www.samhjalp.se • 036-17 70 90 • info@samhjalp.se •
PG: 90 03 41-9 • Swishnummer: 123-9003419

Metro Ministries Rumänien

Vi vill bidra till en djupgående förändring för Rumäniens
romer och rudarer. Vi vill göra det möjligt för dem att försörja sig på hemmaplan och slippa ge sig ut på en desperat
migration i jakt på försörjning.

Via vår hemsida kan du ge en gåva, bli månadsgivare och läsa mer
om Team Roma.

Du kan ge en enskild gåva eller bestämma dig för en summa
du vill ge varje månad. Mejla eller ring till oss för att anmäla dig.
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Har du frågor? Kontakta Fredrik Hollertz, ordförande i Jönköpings Kristna
Samarbetsråd, JKS: fredrik.hollertz@svenskakyrkanjonkoping.se eller Christer
Tornberg, samordnare för Kyrkhjälpen: christer.tornberg@pingstjonkoping.se

SAM-hjälp startar ett skolprojekt i Valea Seaca i Rumänien, en
av de byar som många tiggare i Jönköpings-trakten kommer
från. Syftet är att:
• stimulera unga att fullfölja skolgång och vidareutbildning.
• öka självförtroendet och stärka självbilden.
• ge lika villkor för eleverna genom extra stöd för dem
som inte får läxhjälp hemma.
• göra skolan rolig.

www.metroministries.ro • För att ge gåva, använd Habo Missionsförsamlings PG 294243-1 eller BG 779-9455. Märk gåvan:
”Rumänien”
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Tack för ditt engagemang och din gåva!
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Vår drivkraft är medmänsklighet och värdighet. Men viktigast är
hjälp som leder till förändring på längre sikt i EU-migranternas
hemländer, då tänker vi framförallt på de människor som tigger.
I Huskvarna-Jönköping finns flera organisationer/församlingar
som varit närvarande i Rumänien sedan början av 1990-talet. Nu
vill Kyrkhjälpen visa på dessa erfarna och trovärdiga organisationer/församlingar som arbetar på plats i Rumänien. De är väl
värda att stödja! Deras arbete gör stor skillnad mitt bland fattiga
och utsatta, de flesta romer, i olika delar av Rumänien.

Utbildning är viktig för att förändra romernas situation. Grundproblemet till arbetslöshet och diskriminering är ofta analfabetism.

