Nya Unga liv
Kontaktuppgifter

Du har sett dem i tv-nyheter, dokumentärfilmer,
tidningsreportage och till och med i ditt eget
köpcentrum; människor från Rumänien som lever
i närmast ofattbar misär. Du har berörts av bilder
på fattiga, mer eller mindre övergivna barn och
ungdomar, som ofta saknar ordnad skolgång och
som riskerar att hamna i traffickingverksamhet
eller i annan asocialitet. Du vill göra något!

Nya Unga liv: nyaungaliv@gmail.com www.nyaungaliv.se
Om organisationen i Rumänien: www.generatietanara.ro/en/
Bankkonto 90236838670 om du vill stödja via autogiro.
Bankgiro 594-9938 om du vill ge engångsbelopp.
E-post: ingertillstrom@telia.com

idbohrnagneta@gmail.com

Du kan inte rädda alla, inte ens de flesta, men
genom föreningen Nya Unga Liv kan du bidra till
att en del av dessa rumänska unga människor får
möjlighet till ett bättre liv. Nya Unga Liv stödjer
den lokala organisationen Generatie Tânárá som
bedriver seriös och hållbar verksamhet för utsatta
barn och ungdomar i Rumänien.

Några av Generatie Tânárás samarbetspartner

Uppsala i februari 2015

Polis, gränspolis och immigrationsmyndigheter i Rumänien.
Rumäniens nationella förening mot människohandel.
Gymnasieskolor i Timisoaras närområde.

Så här arbetar Generatie Tânárá

Så här stödjer Nya Unga liv arbetet

Organisationen verkar i Timisoara i västra Rumänien sedan
drygt 10 år.
Man gör insatser för att förebygga att barn och ungdomar
hamnar i människohandel eller annan asocialitet. Exempelvis
erbjuds grundskolebarn som saknar vuxenstöd i vardagen veckovistelser på skolhem.
Tonåringar som utsatts för människohandel erbjuds stöd och
rehabilitering. Det kan vara skyddat boende, psykologisk och
juridisk hjälp samt stöd att komma igång med studier eller arbete
och på sikt eget boende.

► Informerar

i Sverige, huvudsakligen i Mellansverige och Skåne,
om Generatie Tânárás verksamhet och behov.

► Samlar

in i huvudsak pengar som oavkortat går till Generatie
Tânárás verksamhet för att ge stöd till barn och till ungdomar
som utnyttjats i trafficking.

► Förmedlar

praktikantplatser vid Generatie Tânárá till
socionomstuderande i Sverige.

► Håller

löpande kontakt med Generatie Tânárá för att kunna
vidareinformera i Sverige.

Vad kan du göra?
► Bli

månadsgivare eller betala engångssummor till föreningen.
Du bidrar till att erbjuda utsatta barn och ungdomar ett värdigt
liv och förhindra att rumänska ungdomar säljs som sexslavar.

► Ta

emot våra regelbundna mejlutskick om verksamheten i
Rumänien och hur insamlade medel används.
Meddela din mejladress till oss!

► Berätta

för dina vänner om Nya Unga liv! Skriv ut en pdf av
den här broschyren och sprid till vänner och nätverk.
Finns på vår hemsida www.nyaungaliv.se.

► En hundralapp för oss i Sverige är en liten summa. Räcker lagom

Mariana Petersel är chef för Generatie Tânárá. Hon och hennes
medarbetare har mottagit flera priser, bland annat Järnnyckeln
som ges för insatser för mänskliga rättigheter och Human Rights
Award för organisationens arbete för människor i nöd.

till en utelunch. I Rumänien kan den hundralappen göra stor
skillnad.
Nya Unga liv drivs helt ideellt.
Inga insamlade medel behövs för administrativa kostnader.

