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Tukea kehitysmaiden vammaisille
Testamenttilahjoittajana mahdollistat tärkeän tuen
kehitysmaissa eläville vammaisille ihmisille, jotka ovat
vailla yhteiskunnan tukea. Suomalainen Abilis-säätiö
kanavoi tukea kehitysmaiden vammaisille luotettavasti jo
20 vuoden kokemuksella.

Abilis-säätiö
Vammaisia ihmisiä on maailman väestöstä noin 15 %.
Vammaiset ihmiset ovat yksi maailman köyhimmistä
väestöryhmistä. He kokevat syrjintää kaikkialla
maailmassa. Vammaiset lapset eivät pääse kouluun
tasavertaisesti muiden lasten kanssa. Vammaiset
aikuiset ovat vailla työtä ja toimeentuloa, eivät pääse
osallistumaan ja vaikuttamaan yhteisiin asioihin. Monelle
perheenperustaminen on mahdottomuus. Haasteita ja
esteitä riittää jokapäiväisessä elämässä, sillä läheisten
ymmärrys vammaisuudesta on rajallinen.
Tutustu työmme sisältöön ja kohteisiin, www.abilis.fi.

ABILIS antaa mahdollisuuden
”Vammaiselta vammaiselle”
Kalle Könkkölä, Abilis-säätiön perustaja

Suomalainen Abilis-säätiö perustettiin vuonna 1998.
Taustalla oli tarve vahvistaa kehitysavun toteutusta
ja tuen kanavointia joustavasti ja löytää paikalliset
vammaisjärjestöt, joiden on vaikea saada apua muualta.
Abilis – sanan latinalaisen alkuperän mukaisesti –
perustettiin antamaan mahdollisuuksia ja tekemään
vammaiset ihmiset kykeneviksi auttaa itseä ja olla
avuksi muille. Apua halutaan tarjota vertaistuen kautta,
vammaiselta vammaiselle.
Abilis tarjoaa tukea ja ohjausta kehitysmaiden
vammaisjärjestöille näiden omien tarpeiden ja toiveiden
mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
kehitysmaiden vammaisjärjestöt hakevat rahoitusta
toiminnalleen, jonka ovat itse suunnitelleet ja jonka
toteutuksesta he itse vastaavat.

”Maailmalla vammaisten ihmisten
avun tarve vaikutti minusta suunnattomalta, mitä se on vieläkin,
kun taas Suomessa auttamisen
kankeus ja hitaus tuskastuttivat. Ryhdyin ideoimaan uudenlaista toimintatapaa, rahastoa,
joka voisi ilman välikäsiä ja
vähin byrokratioin antaa
apua maailman köyhille
vammaisille ihmisille.”
-Kalle Könkkölä-

Miten toimin, jos haluan tehdä
testamentin Abilis-säätiölle?
Testamentti on tekijänsä viimeinen tahto koskien
omaisuuden jakautumista. Testamentin saa tehdä 18 vuotta
täyttänyt henkilö. Se täytyy tehdä kirjallisesti ja sen on
oltava testamentin tekijän allekirjoittama. Testamentin tulee
todistaa oikeaksi kaksi henkilöä, joista kumpikaan ei saa
olla testamentin tekijän puoliso tai lähiomainen, testamentin
saaja, tämän puoliso tai saajan lähiomainen.
Testamentissa on mahdollista määrätä yleishyödylliselle
yhteisölle koko omaisuutensa tai tietty osa. Abilis-säätiö on
tällainen yleishyödyllinen yhteisö, jonka ei tarvitse maksaa
perintö- eikä lahjaveroa lahjoitetusta tai testamentatuista
varoista.
Abilis-säätiölle voi tehdä kuka tahansa täysi-ikäinen henkilö,
joka haluaa edistää kehitysmaiden vammaisten ihmisten
elinolosuhteita ja ihmisoikeuksia.
Lisätietoja asiasta antavat:
Hallituksen puheenjohtaja, Kalle Könkkölä, 0500 503516
Toiminnanjohtaja Marjo Heinonen, 0400 355372
tai sähköpostitse marjo.heinonen@abilis.fi

”Tukemalla toimintaamme
olet vaikuttamassa
siihen, että vammaiset
ihmiset kehitysmaissa
saavat mahdollisuuden
ihmisarvoiseen elämään.”
Abilis-säätiö

