Muuta
kanssamme
maailmaa

Sairaanhoitaja Anitah Owaruhangan,
27, omalla klinikalla Kamwengessä
pidetään huolta kyläläisten tervey
destä. Lainan klinikan pyörittämiseksi
Anitah sai Naisten Pankin säästö
ryhmältä. Kotona on kahdet kaksoset,
joista nuori äiti voi nyt huolehtia itse.
kuva: fredrik lerneryd

Nepalilainen Kamu Sunar on kastiton, kahden
lapsen yksinhuoltajaäiti, yrittäjä ja kunnan
valtuutettu. Naisten Pankin osuuskunnan
jäsenenä Sunar on saanut ammatillista kou
lutusta sekä lainan, jolla perusti menestyvän
kaupan. Äidin toimeentulon myötä perheen
elanto on nyt turvattu ja lapset saavat käydä
koulua. Haasteita pelkäämätön Sunar vai
kuttaa naisten olojen kohentamiseksi myös
paikallisessa kunnanvaltuustossa.
kuva: veera pitkänen

Mikä Naisten Pankki?
Suomalainen Naisten Pankki tukee hauraassa asemassa olevien
naisten koulutusta, toimeentuloa ja yrittäjyyttä. Teemme työtä
naisten ihmisoikeuksien toteutumiseksi ja tasa-arvoisemman
maailman hyväksi. Naisten Pankin hankkeet toteuttaa Suomen
suurin kansainvälisen avun järjestö Kirkon Ulkomaanapu. Toimin
tamme on täysin poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.
• Suomalainen Naisten Pankki on perustettu vuonna 2007.
• Tukee hauraassa asemassa olevien naisten yrittäjyyttä ja
toimeentuloa.
• 16 maata, 3 mannerta, 315 000 hyödynsaajaa.
• Toimii täysin lahjoitusvaroin.
• Aktiivinen vapaaehtoisverkosto Suomessa ja ulkomailla.
• Hankkeet toteuttaa ja varoja hallinnoi Kirkon Ulkomaanapu.

Vahva verkosto
Olet tervetullut vahvaan verkos
toomme, joka tekee arkipäivän tekoja
tasa-arvon puolesta. kuva: maria miklas

Naisten Pankki on iso joukko aktiivisia lahjoittajia, vapaaehtoisia
ja yritys- ja yhteistyökumppaneita. Meitä yhdistää halu tehdä
arkipäivän tekoja tasa-arvoisemman tulevaisuuden hyväksi. Voit
lahjoittaa rahaa, aikaasi tai osaamistasi. Tervetuloa joukkoomme!

Luomme
mahdollisuuksia
Maailman köyhyys koskettaa useimmiten naisia
ja heidän lapsiaan. Naisten tekemä työ on näky
mätöntä ja palkatonta eikä naisten tasa-arvoinen
pääsy koulutukseen toteudu. Naisten Pankki
tukee naisten toimeentulon edellytyksiä: amma
tillista koulutusta, yrittäjyyttä ja säästö- ja
lainatoimintaa. Koulutetulla naisella on parem
mat vaikutusmahdollisuudet elämäänsä. Nais
ten tasa-arvoisemman aseman myötä lapset,
perheet ja yhteisöt voivat paremmin.
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Ohjausta yrityksen perustamiseen

Miten mukaan?
Voit tukea naisten toimeentuloa monin tavoin. Jokainen teko on kallisarvoinen.

Tee lahjoitus

Tule vapaaehtoiseksi

Työmme elinehto ovat kuukausilahjoittajamme.
Voit myös järjestää merkkipäiväkeräyksen,
hankkia Naisten Pankin Osakkeen tai ilahduttaa
tärkeää ihmistä Toisenlaisella Lahjalla.
naistenpankki.fi/lahjoita

Voit myös lahjoittaa osaamistasi. Olet lämpi
mästi tervetullut Naisten Pankin vapaaehtois
toimintaan. Toimimme yli 40 paikkakunnalla
Suomessa ja ulkomailla.
naistenpankki.fi/tule-mukaan

Säästö- ja lainaryhmät lisäävät yhteisöjen taloudellista omavaraisuutta alueilla, joista puuttuvat pankkien kaltaiset rahoitus
laitokset. Monelle naiselle ryhmä on ensikosketus talouden suunnitteluun ja mahdollisuus ottaa vastuu omasta elannostaan.
kuva: fredrik lerneryd

Tee tasa-arvoteko
Mobile Pay -numero 41109
SMS-lahjoitus tekstaa sana NAISELLE numeroon 16499 (20 €)

Naisten Pankin tilinumerot
Nordea: FI63 1745 3000 1321 02
OP: FI47 5789 5420 0246 76

Kysyttävää? Ota yhteyttä! Autamme sinua mielellämme
020 787 1201 naistenpankki@kua.fi

facebook twitter instagram

Naisten koulutuksen ja toimeentulon
tukeminen on tutkitusti tehokkain
keino vähentää köyhyyttä. Naisten
tasa-arvoisemman aseman myötä
lapset, perheet ja yhteisöt voivat
paremmin. Kuvassa Kubuya Kahoo.
kuva: ville asikainen

Keräyslupa RA/2019/723, voimassa 1.1.2020–31.12.2024, koko Suomen alue lukuunottamatta Ahvenanmaata, myöntänyt Poliisihallitus.

