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Bästa samarbetspartner vid insamlingen Jul i sinnet
Insamlingen Jul i sinnet ordnas av Mannerheims Barnskyddsförbund och Finlands Röda Kors i samarbete med
Yle till förmån för mindre bemedlade barnfamiljer i Finland. Med intäkterna skaffas gåvokort, som delas ut
till barnfamiljer som är i en svår ekonomisk situation. Med gåvokorten kan familjerna handla mat till
julbordet.
Insamlingen inleds 19.11.2020 och pågår till julafton. Insamlingsmålet för i år är 1 050 000 euro. Med
intäkterna från insamlingen delas gåvokort värda 50 euro ut till 21 000 familjer. Under årens lopp har
insamlingen skapat julglädje i ca 316 500 familjer. De exceptionella förhållanden som råder till följd av
coronaepidemin har lett till ekonomisk osäkerhet och därför räknar vi med att insamlingsresultatet tyvärr
sjunker jämfört tidigare år. Detta innebär också att vi kan dela ut färre kort till familjer som behöver hjälp.
För att vi inte i samma proportion ska bli tvungna att minska på utdelningen av gåvokort till hjälpbehövande
familjer har kortets värde sänkts från 70 euro till 50 euro.
År 2020 delas det ut två slags gåvokort: Kesko och S-gruppen har ett gemensamt papperskort och Lidl-kedjan
har ett eget plastkort. Största delen av gåvokorten Jul i sinnet kan användas för matinköp i S- och K-kedjans
matbutiker. I år delas det ut färre kort som gäller i Lidl. De familjer som får ett Lidl-kort finns inom avgränsade
områden i Finland, men korten kan användas i alla Lidls butiker. Av kortet och följebrevet till kortmottagaren
framgår i vilka butikskedjors butiker gåvokortet gäller. Det är därför absolut nödvändigt att man kontrollerar
att kortmottagaren får ett följebrev som styr mottagaren till den rätta butikskedjan.
Korten gäller 7–31.12.2020. Vi ber er leverera korten i god tid i början av december till familjerna. Då hinner
familjerna använda gåvan före jul.
Tack att ni är med och hjälper och ger familjerna julglädje. Samarbetet med er är av största vikt. Genom er
når vi familjer, för vilka gåvan är speciellt betydelsefull.
Bifogat finns anvisningar för utdelning av detta års Jul i sinnet-gåvokort. Om ni delar ut Lidls gåvokort, ber vi
att ni är särskilt omsorgsfulla och noggranna när ni skriver namnet på mottagaren av gåvokortet. I händelse
av skrivfel ska namnet på den som får gåvokortet rättas till på en separat blankett (blanketten bifogas till
dem som delar ut Lidls gåvokort) och blanketten ska fogas ihop med gåvokortet och ges till kortmottagaren.
Jul i sinnet-gåvokortet är en gåva, så gåvokortet ska inte anses som en inkomst t.ex. då man besluter om
utkomststöd.
Med önskan om en god juletid,
Mannerheims Barnskyddsförbund och Finlands Röda Kors
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