Psykisk hälsa för alla.
Du är värd att få må bra. Du och jag, och alla runt omkring oss är värda att få må bra.
Den psykiska hälsan utgör grunden för människans välbefinnande och är därför oerhört viktig.
I kampanjen #psykiskhälsaföralla vill Psykosociala förbundet sätta fokus på den viktiga inre
hälsan som varierar under livets gång.
Hälften av alla finländare går igenom en period av psykisk ohälsa under sin livstid, och varje gång
påverkar det många runt omkring. Anhöriga och närstående till personer med psykisk ohälsa är
själva i riskzonen och vart fjärde barn är barnanhörig. De flesta sjukskrivningarna i Finland beror
numera på någon form av psykisk ohälsa.
Ändå gör den psykiska ohälsan sällan något stort väsen av sig. Den finns mitt ibland oss, men syns
sällan på utsidan. Med den här kampanjen vill vi sträcka ut en hand och hjälpa dem som behöver
stöd. Det kan vara du eller jag eller någon runt omkring oss som behöver hjälp, just här – just nu.
Hjälp oss att hjälpa. Bidra till kraft, styrka och hopp för dem som just nu behöver det.
Tack för ditt stöd.

											

#psykiskhälsaföralla

VÄND!

Psykosociala förbundet
www.fspc.fi

Med anledning av att Psykosociala förbundet rf fyller 35 år ordnas kampanjen ”Psykisk hälsa för
alla” under tiden 10.10.2019 - 9.10.2020 till förmån för personer med psykisk ohälsa. Medlen används
för barn, ungdomar och vuxna som berörs av psykisk ohälsa. Stipendier kan sökas för rehabilitering,
utbildning, fritidsaktiviteter och rekreation. Mer information finns på vår hemsida www.fspc.fi.
Hur kan jag hjälpa?
Donera till insamlingen genom att ringa till våra insamlingsnummer:
06000-55010 (du bidrar med 10 euro)
06000-55020 (du bidrar med 20 euro)
Eller genom att göra en inbetalning till kontonummer FI40 1745 3000 2190 40 med referens 33080.
Donationer till insamlingen kan göras i hela landet utom på Åland.
Insamlingsmålet är 10 000 euro och tillståndsnumret är RA/2019/683.
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Hjälp oss att hjälpa
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Tack för ert stöd!
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Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen
mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron
perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren
för betalningsförmedling och endast till det
kontonummer som betalaren angivit.

