LIPASKERÄÄJÄN OHJE 2018
Useimmin kysytyt kysymykset – ja vastaukset niihin
Voinko luottaa siihen, että rahat menevät perille?

•

•

•

Kyllä voit! Fida on kehitysyhteistyössä ulkoasiainministeriön kumppanuusjärjestö, jonka toiminta on
ammattimaista ja tarkkaan raportoitua. Fida on saanut valtion kehitysyhteistyötukea jo vuodesta
1974. Fida raportoi varojen käytöstä ulkoministeriölle. Käytämme vain virallisia tilintarkastajia.
Vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaan Fidan varsinaisen toiminnan eli lähetys- ja kehitysyhteistyön
sekä humanitaarisen avustustyön kuluista 88% kohdistui ulkomaantyöhön ja 12% yleiskuluihin,
viestintään ja varainhankintaan.
Ulkomailla avun perillemenosta huolehtii Fidan ammattitaitoinen suomalainen henkilöstö.

Mitä tämä kristillinen työ on?

•
•
•

Autamme kaikkia – sukupuoleen, kansalaisuuteen tai uskontokuntaan katsomatta.
Työtä tehdään yhteistyössä paikallisten kirkkokumppaneiden kanssa. Kumppanimme tuntevat
maansa kulttuurin ja olosuhteet.
Kristilliset kirkot, jotka toimivat pyyteettömän lähimmäisenrakkauden pohjalta, ovat merkittävä
ruohonjuuritason eettinen muutosvoima yhteiskunnissaan.

Miksi ette auta kotimaan köyhiä?

•

•

Fida keskittyy toimimaan ulkomailla. Jos haluaa auttaa kotimaassa, tätä varten on monia hyviä ja
ammattitaitoisia järjestöjä. Suomessa kristilliset seurakunnat tekevät paljon diakoniatyötä
kotimaan köyhien hyväksi.
Suomalaisen ja kehitysmaiden köyhyyden välillä on suuria eroja. Suurin osa Fidan työalueiden
ihmisistä elää äärimmäisessä köyhyydessä, jollaista Suomessa ei ole nähty sitten sotavuosien.
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Ihmisten kohtaamisesta
Kerääjän tehtävänä on pitää keräyslipasta tarjolla ja antaa tarvittaessa lisätietoja keräyskohteesta.
Ihmiset lahjoittavat mielellään asiallisesti ja luontevasti käyttäytyvälle kerääjälle. Mene kadulle tai
ovelle omana itsenäsi, kuitenkin niin, että olet valmistautunut ihmisten kohtaamiseen.
•
•
•
•
•

Ihmiset saattavat olla kiireisiä, älä pidättele heitä liian kauaa.
Suurin osa ihmisistä menee ohi ja laittaa ujosti muutaman kolikon lippaaseen. Kiitä aina
lahjoittajia!
Kerro lyhyesti, mihin tarkoitukseen varoja kerätään.
Jos ihmisillä ei ole käteistä, anna heille esite, jossa on lahjoitustiedot.
Varaudu lisäkysymyksiin: menevätkö rahat perille? Mikä on Fida? Miksi varoja kerätään
ulkomaille, eikä kotimaan köyhille?

Hyvän käytöksen säännöt:
•
•
•

Kaikilla ei ole aina mahdollisuutta osallistua keräykseen. Kiitä heitäkin kiinnostuksesta.
Jos kohtaat esimerkiksi humalaisen häirikön, on turvallisinta poistua paikalta. Nuivasti
auttamiseen suhtautuvan ihmisen kanssa ei kannata jäädä vääntämään kättä.
Käyttäydy aina asiallisesti ja ystävällisesti. Jos joku suhtautuu sinuun negatiivisesti, niin älä
ota asiaa itseesi: luultavasti olit vain kohde huonon päivän ”purkaukselle”.

Älä toimi näin:
•
•
•

•
•

Älä tee keräyksestä huomiota herättävää show`ta.
Älä yritä houkutella ihmisiä lahjoittamaan syyllistämällä. Auttaminen on myönteinen asia!
Muista, että keräys ei ole sama asia kuin katuevankeliointi. Älä tuputa traktaatteja tai aloita
keskustelua: joko sinä olet pelastettu? Toimi viisaasti: jos joku aloittaa keskustelun, voit
vastata. Monesti kadulla tulee syvällisiäkin keskusteluja.
Älä painosta antamaan rahaa. Lahjoittamaan painostaminen saa aikaan vastareaktion ja
herättää kielteisiä mielikuvia kerääjiä, Fidaa ja koko auttamistyötä kohtaan.
Älä keksi keräyskohteisiin liittyviä tietoja. Voit sanoa, ettet valitettavasti tiedä vastausta
kysymykseen ja ohjata ihmiset etsimään lisätietoja Fidan verkkosivuilta (www.fida.info) tai
vaikka soittamaan Fidaan.
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