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Annoimme tänä jouluna lahjan lapsille

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2018
I jul gav vi en present åt barnen

GOD JUL OCH ETT LYKLIGT NYTT ÅR 2018
This Christmas we gave a present to the children

SEASON’S GREETINGS AND A HAPPY NEW YEAR 2018

tämä on plan
Olemme poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton lastenoikeusjärjestö. Autamme kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevia
lapsia, erityisesti tyttöjä kolmella mantereella. Työmme on pitkäjänteistä, kestävää ja laadukasta. Plan on perustettu 1937 ja
aloitimme toimintamme Suomessa 1998.
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NÄIN JOULUSIVUSTO TOIMII
Yrityksesi voi oman sivustonsa kautta ladata valmiita ja räätälöitäviä
joulukortteja ja lähettää niitä yhteistyökumppaneille. Sivustolta saat
myös sähköpostiallekirjoituksen, joka kertoo lahjoituksestanne.
Sivusto toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
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EDUT YRITYKSELLE
•

Jouluviestin saa räätälöityä yrityslogolla

•

Helppo ja nopea käyttää

•

Ekologinen

•

Määrität itse lahjoitussumman suuruuden
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OSALLISTUESSASI YRITYKSESI SAA
•

Erilaisia sähköisiä joulukortteja lähetettäväksi omille sidosryhmille

•

Sähköpostiallekirjoituksen, joka kertoo, että olet tehnyt tänä jouluna
lahjoituksen Planille.

joulurauha

maailman

lapsille

joulurauha

maailman

lapsille

ANNOIMME TÄNÄ JOULUNA
LAHJAN LAPSILLE.

denna jul gav vi
en present åt barnen.

this christmas we gave
a present to the children.

TEEMME TYÖTÄ MM.
SEURAAVILLA ALUEILLA
Parannamme tyttöjen elämää
Parannamme kehitysmaiden lasten, erityisesti tyttöjen, elämää
ja suojelua kolmella eri mantereella. Tuemme lasten koulutusta
ja työskentelemme lapsikauppaa, kouluväkivaltaa, pakkotyötä,
lapsiavioliittoja sekä tyttöjen sukuelinten silpomista vastaan.
Suojelemme lapsia niin perheissä, yhteisöissä, kouluissa kuin
valtiollisella tasolla. Autamme yhteisöjä itse puuttumaan lapsiin
kohdistuvaan väkivaltaan ja hyväksikäyttöön.

Koulutus vähentää köyhyyttä
Koulutus on tehokas keino pysäyttää köyhyyden periytyminen.

Koulutus antaa lapsille tietoja ja taitoja sekä parantaa perheiden
tuloja. Koulutettu lapsi laittaa todennäköisesti aikuisena omatkin

lapsensa kouluun. Parannamme työssämme koulutiloja, opetus-

materiaaleja sekä opetuksen laatua. Autamme koulutielle kaikista

heikoimmassa asemassa olevat lapset: tytöt, etnisiin vähemmistöihin
kuuluvat lapset ja vammaiset lapset.

Ytimessä kestävä kehitys
Työskentelemme kestävän kehityksen periaattein yhdessä paikallisten
ihmisten kanssa. Vanhemmat, järjestöt, viranomaiset ja yritykset ovat
mukana työssämme. Työmme ansiosta lapsi, perhe tai yhteisö pystyy
ajan myötä itse huolehtimaan omien oikeuksiensa toteutumisesta.

Joulurauha maailman lapsille
planlahja.fi

