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بيانات االتصال
أبايا لفيهتي

VIHDIN APAJA
- المعونة الغذائية في فيهتي-

Keskikuja 4 
             03100 

vihdinapaja@gmail.com
الزيارة من خالل سوق فياديا!

VIHDIN APAJA

بإمكانك دعم عملنا:

 RA/2022/399 تصريح جمع التبرعات 

الجمعية المسجلة فياديا لغرب أووسيما

عمل المعونة الغذائية لفيهتي:

 88828 :MobilePay

ألي شخص يحتاج إىل المساعدة

شكرا جزيال!فعالياتنا.المساواة واحترام الناس هما أساس 
فعالياتنا. 

نفعل الخير مًعا

نوّميال



َمن نحن؟
المعونة الغذائية تتضمن الكثير

من األمور األخرى أيًضا!
 

ما الذي نفعله؟

ندعم الرفاهية المحلية.

 
نوزع الطعام الذي تتخلص منه المحال التجارية والفائض

ونُنظم كذلك وجبات مجانية لتناول الطعام مًعا. نصل

أسبوعًيا إىل مئات المتقاعدين والعائالت التي لديها

أطفال والطالب والعاطلين عن العمل.

نصل في كل يوم من أيام توزيع الطعام في المتوسط إىل

170 أسرة. نُوزع المواد الغذائية ثالثة أيام في األسبوع، أيام
االثنين واألربعاء والجمعة. إذا كنت بحاجة إىل مساعدة

غذائية، فبإمكانك طلب الجدول الزمني لمواعيد التوزيع

من سوق فياديا.

نجمع الطعام الذي يتم التخلص منه لتوزيعه من تسع

محالت تجارية لبيع الطعام في المنطقة القريبة ومن

مطعمين.

نُوفر في المكان خدمات مجانية سهلة المنال، كالتوجيه
الرقمي والمساعدة من خالل الحوار والتوجيه الخدماتي

وخدمة الصالة.

نريد تطوير فعالياتنا وخدماتنا حسب احتياجات ورغبات

الزبائن.

أبايا لفيهتي عبارة عن شبكة لمقدمي المعونة
الغذائية من سكان فيهتي، حيث أنها بدأت من

خالل توحيد فعاليات خمس موردين للمعونة

الغذائية مًعا. هم أبرشية فيهتي/أعمال الشماسة

وأبرشية القدوم لنوّميال وجمعية أدرا فنلندا

والكنيسة المنزلية لنوّميال والجمعية المسجلة

فياديا لغرب أوسيما.

تقديم المساعدة والدعم بالتساوي وكذلك بدون مقابل

لكل ُمحتاج إىل المساعدة بغض النظر عن الشخص.

 منح الفرصة للمشاركة.
 نقوم بتنشيط وتشغيل الناس.

نوفر للمتطوعين أنشطة جماعية ُمثيرة لالهتمام وتدريًبا
وترفيًها.

نشارك في االعمال التطوعية بخصوص المناخ من خالل

التقليل من بقايا الطعام المهدور الذي يُلقى به في

مكبات النفايات.

نُؤثر من خالل ذلك في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
والميثان.

بإمكاننا من خالل توحيد الموارد الُمتاحة واألماكن

والعاملين والمتطوعين والخدمات اللوجستية

تحسين عمل المعونة الغذائية في منطقتنا وكذلك

تعزيز الثقة في الفعالية.

معا نكون أكثر
 

هدفنا

إذا كنت ترغب في دعم عملنا أو المشاركة في الشبكة
أو أن تتبرع بالطعام أو أن تنضم إىل مجموعة

:المتطوعين، فال تتردد في االتصال بنا
vihdinapaja@gmail.com.

mailto:vihdinapaja@gmail.com

