Pietarin Katulapset ry

Pietarin katulapset tarvitsevat Sinua
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hmisarvoinen lapsuus on erittäin suuri
asia. Valitettavasti kaikille lapsille Venäjällä se ei ole mahdollista. Omien vanhempiensa hylkäämiä lapsia arvioidaan
olevan pelkästään Pietarissa muutamia
kymmeniä tuhansia eli enemmän kuin
keskisuuressa suomalaisessa kaupungissa on asukkaita.
Mutta Pietarin Katulapset eivät ole yksin. Pelkästään Pietarissa toimii kymmeniä katulasten auttamiseen erikoistuneita
järjestöjä.
Pietarin Katulapset ry on yksi noista
järjestöistä. Se on perustettu jo 2000
alussa. Sen toiminta perustuu kristillisen
rakkauden perustalle. Pietarin Katulapset
ry on suomalainen kristillinen avustusjärjestö. Päätehtävämme on avustaa turvakoteja ja orpokoteja Pietarissa.
Emme halua vain antaa ruokaa ja seiniä, vaan haluamme antaa aivan uuden
mahdollisuuden koko elämään. Haluam-

me antaa heille paljon enemmän; uuden
suunnan elämään.
Jotta tuohon päämäärään päästäisiin,
tulee lapsia auttaa pitkän aikaa.
Järjestömme työ perustuu katupartiotoimintaan, jonka kautta etsimme muutokseen halukkaita lapsia. Katupartiossa
työskentelevät sosiaalihoitajat antavat
heille ruokaa, vaatteita ja ensiapua.
Pietarin Katulapset ry:n ensisijaisina
avustuskohteina ovat: Poikien turvakoti
Nadesha, ja tyttöjen turvakoti Masha,
sekä Turvakoti Fjodor, jonne sijoitetaan
ns. juoksulapset. He ovat sellaisia lapsia
jotka ovat ajautuneet kaukaa Venäjältä
Pietariin paremman elämän toivossa,
mutta kovan kohtalon kautta päätyneet jo
hyvin nuorina kadulle. Turvakoti Prometei
on erikoistunut invalidisoituneisiin ja henkisessä kehityksessä jälkeenjääneisiin katulapsiin.
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Mitä on asua kadulla?

eistä sen harva tietää. Kadulla asuminen tarkoittaa useimmiten asumista
viemäreissä, kellareissa, ullakoilla tai porttikäytävissä. Kadun yhteisö määrää ehdot ja ne ovat usein kovat. Kadulla asumiseen liittyy melkein aina päihteet, huumeet, liimanhaistelu, rikollisuus, prostituutio ja nuorena kuoleminen. Kaikkein
pahin niistä on kuitenkin rakkaudettomuus.

Sonjan tarina
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änet löydettiin katupartio työn tuloksena ullakolta
12-vuotiaana. Sieltä hänet saatiin toimitetuksi tyttöjen
turvakotiin, jossa hän oppi elämisen alkeita. Sonja on
luonteeltaan herkkä, älykäs ja jopa musikaalinen. Hänen elämänsä muuttui täysin ja nyt hän elää tasapainoista nuoren tytön elämää. Sonjan tarina on vain yksi niistä sadoista, jotka ovat
saaneet avun.

Sonja sai uuden alun.

Sinä voit auttaa!
Pietarin Katulapset ry vetoaa nyt sinuun. Sinä voit olla muutoksen välineenä. Jo
pienikin lahjoitus auttaa meitä onnistumaan työssämme.
Tarjoamme kaksi hyvää vaihtoehtoa:
1) säännöllinen kuukausikannatus
2) kertalahjoitus
Tarvitsemme varoja turvakotien ja katupartioiden toiminnan jatkuvaan avustamiseen, sillä tarve kaduilla kasvaa jatkuvasti. Jo nyt emme voi sijoittaa kaikkia halukkaita
turvakoteihin. Anna Pietarin katulapsille tulevaisuus ja toivo.

Me kiitämme teitä!

Neljä näkökohtaa
1. Olemme tehneet auttamisen sinulle helpoksi. Päätät vain millä
summalla olet mukana joko kuukausittain tai kertaluontoisesti.

2. Voit vaikuttaa lasten elämän suunnan muutokseen varmasti.
3. Saat säännöllisesti tiedotuskirjeemme.
4. Autat heitä, jotka tarvitsevat apuasi.
Juuri nyt tuhansilla Pietarin katulapsilla on nälkä, vilu, heillä ei ole
puhtaita vaatteita, ei kotia, ei toivoa paremmasta elämästä.
Kaiken tuon sinä voit antaa heille yhdessä kanssamme.
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