Näin pääset kummiksi:
Kummi maksaa joko vuodessa 140 euroa
kertamaksuna
vuoden alussa tai 12 euroa kuukausittain.
Summa kattaa lukiotasoon saakka lapsen kaikki koulukulut:
koulumaksut, kirjat, koulupuvut, koulutarvikkeet, kouluruoan ym.
Alaluokilla summa riittää jopa kahden lapsen koulunkäyntiin.
Rahalla maksetaan suoraan lapsen koulukulut, eikä sitä luovuteta
esimerkiksi lapsen vanhemmille. Lukuvuoden alettua kesäkuussa
yhteistyökumppanit lähettävät Operaatio Ruutille koulujen
antamat kuitit ja tilityksen rahojen käytöstä. Jokainen kummi saa
myöhemmin kesällä yhden kuitin tositteeksi apunsa perille
menosta.
Sekä Suomessa että Intiassa toiminta tapahtuu
vapaaehtoisvoimin. Yhdistyksen kuluiksi jäävät vain
kummikirjeiden postimaksut, pankkien perimät rahan lähetyskulut
ja valtiolle maksettava rahankeräyslupa. Näihin kuluihin riittää
viitisen euroa vuotuisesta kummimaksusta. Toimistokuluista
kuten paperi- ja kopiointikuluista vastaa Pyhäjoen seurakunta.
Operaatio Ruutin työtä voi tukea myös kertalahjoituksella, esimerkiksi ohjaamalla syntymäpäivämuistamiset
Operaatio Ruutille tai testamentin kautta.

Näin kummilahjasi jaetaan:
Operaatio Ruut pyrkii toiminnassaan välttämään raskaita järjestelyjä ja liian pitkäaikaisia sitoumuksia.
Yhdistys korostaa kolmea seikkaa:
- Kummi sitoutuu auttamaan vain yhden vuoden kerrallaan. Seuraavan vuoden alussa häneltä kysytään, jatkaako hän
edelleen.
- Tavoitteena ei ole pysyvän kummisuhteen luominen. Yhteistyökumppanit päättävät vuosittain, kenelle vapaa opiskelupaikka
annetaan. Yercaudissa kummilasten valinnan tekee Deepam-järjestöjen 10-henkinen työryhmä. Se pyritään kuitenkin
varmistamaan, ettei kenenkään lapsen koulunkäynti keskeydy
- Apu menee suoraan perille ilman suurten järjestöjen kuluja. Kummi saa vuosittain koulun antaman alkuperäisen kuitin, josta
käy ilmi lapsen nimi, koulu ja luokka-aste

Jos haluat mukaan Ruutin toimintaan, ota yhteys yhdistykseen:
Operaatio Ruut ry / Aaro Leipälä
Harjutie 4
86100 Py häjoki
puh. 0400 199960
s-posti: aaro.leipala@luukku.com

www.operaatioruut.fi
OP
538117-219005
SAMPO 800024-30646272
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Muista merkitä nimesi ja osoitteesi
viestiosaan, jotta sinulle voidaan lähettää Intiasta
saapuvat tositteet lahjasi perille menosta.
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