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VIHDIN APAJA
- Продовольча допомога у

мун�ципал�тет� В�гти -

Keskikuja 4 
03100 Nummela

vihdinapaja@gmail.com
Вх�д ꟷ через магазин 

вживаних товар�в 
«ViaDia tori».

VIHDIN APAJA

Ви можете п�дтримати нашу
д�яльн�сть:

RЛ�ценз�я для збору грошових пожертв  RA/2022/399

ViaDia Länsi-Uusimaa ry
Vihdin ruoka-aputyö:

MobilePay: 88828

Для будь-кого, хто потребує
допомоги.

 
Р�вн�сть � повага до людей є основою

нашої д�яльност�.
 

Щиро вдячн�!

Долуч�мось разом до доброго д�ла!



ПРО НАС 
АЛЕ ДІЯЛЬНІСТЬ

ПРОДОВОЛЬЧОЇ ДОПОМОГИ
ПОЛЯГАЄ І В ІНШОМУ!

ПРО НАШУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Ми п�дтримуємо м�сцевий добробут.

Ми роздаємо їжу, яка за �нших обставин
потрапила б до харчових в�дход�в або стала б
надлишковим нереал�зованим продуктом,
також орган�зовуємо благод�йн� об�ди.
Щотижня нашою допомогою користуються
сотн� пенс�онер�в, с�мей з д�тьми, студент�в та
безроб�тних.

Щоразу у день роздач� їж� нам вдається
задовольнити запити в середньому 170
домогосподарств. Ми роздаємо їжу трич� на
тиждень ꟷ щопонед�лка, щосереди та
щоп'ятниц�. Якщо вам потр�бна продовольча
допомога, запитайте про розклад роздач� їж� в
магазин� вживаних товар�в «ViaDia tori».

Їжу для подальшого розповсюдження, яка
мала б опинитися серед харчових в�дход�в, ми
збираємо в дев’ятьох продуктових магазинах �
двох ресторанах, що знаходяться неподал�к.

На м�сц�, та без попереднього запису, ми
пропонуємо так� безплатн� послуги, як цифрове
консультування, допомога у форм� бес�ди,
кер�вництво з використання р�зноман�тних послуг
� послуги богослуж�ння.
Ми прагнемо розвивати свою д�яльн�сть � послуги
дослухаючись до потреб � побажань наших
кл�єнт�в.

«Apaja» у мун�ципал�тет� В�гти — це
мережа надавач�в продовольчої
допомоги у мун�ципал�тет� В�гти, яка
почала своє �снування завдяки
об’єднанню зусиль п’яти вроваджувач�в
продовольчої допомоги. Серед них:
Параф�я м�ста В�гти/ Д�яльн�сть Д�якон�ї,
Церква адвентист�в у Нуммела, фонд
«ADRA Finland», «Nummelan Kotikirkko»
(Церква як д�м у Нуммела) та
зареєстрована асоц�ац�я «ViaDia Länsi-
Uusimaa» (ViaDia у Зах�дн�й Уус�маа). Надати р�вноц�нну допомогу та п�дтримку ус�м,

хто такої допомоги потребує, не вимагаючи
винагороди та не висуваючи до людини н�яких
вимог задля отримання допомоги.
 Надати можлив�сть бути залученим до якоїсь
д�яльност�.
 Ми актив�зуємо та працевлаштовуємо людей.
Ми надаємо можлив�сть волонтерам долучитися
до приємного їм д�ла разом з �ншими
волонтерами, пом�ж �ншого для волонтер�в є ще
й опц�ї навчання та розваг.
Зменшуючи к�льк�сть продовольчих в�дход�в, як�
потрапляють на звалища, ми стаємо в ряди
учасник�в добровольчої акц�ї на користь кл�мату.
У такий спос�б ми впливаємо на к�льк�сть викид�в
вуглекислого газу та метану.

Об’єднавши наявн� ресурси,
прим�щення, сп�вроб�тник�в, волонтер�в
� лог�стику, ми здатн� зробити роботу з
надання продовольчої допомоги б�льш
ефективною в нашому рег�он� та
посилити над�йн�сть нашої д�яльност�.

Разом ми здатн� на б�льше!

НАША МЕТА

Якщо ви бажаєте п�дтримати нашу
роботу, взяти на себе роль одного з
ланцюг�в мереж�, стати постачальником
їж� чи приєднатися до наших волонтер�в,
пиш�ть нам на таку електронну адресу:
vihdinapaja@gmail.com.

mailto:vihdinapaja@gmail.com

