PÄIVÄTYÖKERÄYSTIEDOTE
A-klinikkasäätiön päivätyökeräyksellä koulusi oppilaat voivat auttaa nuoria saamaan apua ja
ohjausta elämän haasteissa, kuten omassa tai läheisten päihteiden käytössä. Voitte itse valita,
lahjoitatteko päivätyön palkat kohteisiin 1 tai 2.
1. Älä jätä kaveria

Nuorten juomiseen liittyy sosiaalisuuden ja hauskanpidon lisäksi vahvasti myös eräänlainen kyvyttömyys
hahmottaa tulevaa ja nähdä oma elämä kokonaisuutena. Paljon päihteitä käyttävillä nuorilla on vähemmän
tulevaisuudenuskoa ja heillä on suuremmat paineet aikuistumisesta. Nuortenlinkin ryhmächateissa nuori
pääsee keskustelemaan turvallisten aikuisten ja muiden nuorten kanssa eri teemoista, kuten pahan olon
lieventäminen, aikuistumisen paineet, päihteidenkäytön riskit, tulevaisuudensuunnitelmat, yksinäisyys ja
vapaa-ajan viettotavat.
70 eurolla saamme järjestettyä Nuortenlinkkiin 2 tunnin ryhmächatin ja siihen ohjaajaparin
työntekijällemme.

2. Huomaa minut

A-klinikkasäätiön tekemässä nuorten väestökyselyssä ilmeni tärkeä viesti: erityisesti vanhempien
juomisesta haittoja kokeneet nuoret haluaisivat vanhempien kyselevän enemmän heidän kuulumisiaan.
Näillä nuorilla on vähemmän harrastuksia ja he saavat kotona muita nuoria heikompaa tukea
koulunkäyntiin. Nuoret kokevat myös saavansa liian vähän huomiota vanhemmiltaan. Lasisen lapsuuden
Varjomaailman yksilöchateissa nuori voi jutella omasta kotitilanteestaan luotettavan alan ammattilaisen
kanssa ja saada tukea oman tilanteen parantamiseksi. Chatti toimii ajanvarauksella.
35 eurolla voimme tarjota nuorelle 45 minuutin yksilöchat-ajan luotettavan Varjomaailman ammattilaisen
kanssa.

A-klinikkasäätiön nuorten palvelut ovat nuortenlinkki.fi ja varjomaailma.fi

PÄIVÄTYÖKERÄYKSEN TOIMINTAOHJEET
Ennen keräyspäivää
1. Ilmoita koulusi päivätyökeräykseen verkkosivun lomakkeella: https://a-klinikkasaatio.fi/paivatyokerays
2. Saat sähköpostilla tilityslomakkeen sekä ohjeen koululle kerättyjen käteisvarojen tilittämiseen. Käyttäkää
tilityslomakkeen viitenumeroa, jotta keräämänne varat tulevat juuri teidän koulunne keräystulokseksi.
4.Tiedota päivätyökeräyksestä oppilaille ajoissa, jotta heille jää aikaa ottaa yhteyttä työpaikkoihin tai sopia
kotona päivän tehtävät.
5. Kerro oppilaille keräyskohteesta, lisätietoja toiminnasta löytyy varjomaailma.fi ja nuortenlinkki.fi sivuilta.
Voit myös tilata erikseen materiaaleja koululle. Varjomaailman materiaalitilaukset: varjomaailma(at)aklinikka.fi, Lasinen lapsuus: https://lasinenlapsuus.fi/tyohosi/tilattavat-lasinen-lapsuus-materiaalit
Nuortenlinkki: https://nuortenlinkki.fi/info/materiaalit/materiaalien-tilaus
6. Jaa oppilaille
• päivätyökeräystiedote kotiin vietäväksi
• tilityslomake työnantajia varten.
7. Tiedota oppilaiden huoltajia keräyksestä myös sähköisesti.

Keräyspäivänä
Oppilas antaa esitäytetyn tilityslomakkeen työnantajalleen täytettäväksi ja palauttaa tilitysosan koululle.
Lomakkeen toinen osa jää työnantajalle kuitiksi.
A-klinikkasäätiöllä on vakuutus oppilaille keräyspäivän ajaksi.

Keräyspäivän jälkeen
Työnantaja voi maksaa oppilaalle käteisellä tai tilittää summan suoraan säätiön keräystilille käyttäen
koulukohtaista viitenumeroa. Päivätyökeräyksen vastuuhenkilö kerää käteismaksut ja työnantajan
täyttämän lomakkeen ja tilittää käteisenä kerätyt varat A-klinikkasäätiölle käyttäen tilityslomaketta, jossa
on koulukohtainen viitenumero.
Laitamme keräyksen jälkeen vastuuhenkilölle sähköpostia keräyksen tuotosta sekä siitä, mitä varoilla
saadaan aikaan.
Lisätiedot ja kyselyt: Hanna Paikkala hanna.paikkala@a-klinikka.fi, p. 0453318079
A-klinikkasäätiön rahankeräysluvan numero on RA/2020/47. Poliisihallituksen 21.1.2020 myöntämä
keräyslupa on voimassa 21.1.–31.12.2020 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Hyvää Päivätyökeräystä!

