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FÖRETAGSGÅVOR

GOD JUL ÖNSKAR GIVARGUIDEN.SE

.

SPRID DUBBEL GLÄDJE I JUL! SKIPPA VR-GLASÖGONEN OCH LÅT ISTÄLLET FÖRETAGSJULGÅVAN
GÅ TILL NÅGON SOM BEHÖVER DEN MER. HÄR KOMMER 53 TIPS PÅ ANNORLUNDA JULKLAPPAR!
År efter år slår julhandeln rekord och allt tyder
på att trenden fortsätter 2016. Vi på Givarguiden.
se föreslår att du i år skippar VR-glasögonen och
tipsar därför om 53 lite annorlunda julklappar att
glädja dina medarbetare med!
Ge bort en mjölkko eller en rullstol, skydda
amurtigrar från tjuvskyttar i Ryssland eller ge
skolluncher till hungriga barn i Bangladesh.
Alla julklappar kommer från organisationer
som uppfyllt kriterierna i Givarguidens årliga
granskning och hamnat på vår Gröna Lista. Det
är inte bara julhandeln som slår rekord, utan vi
kan gladeligen berätta om den positiva trend av
ökad transpares vi ser i den ideella sektorn. I år
var hela 102 organisationer med på vår Gröna
lista.

Men låt inte ert givande stanna vid julklappar,
genom att integrera välgörenhet i er affärsmodell
så kan ni driva er försäljning samtidigt som ni
bidrar till något större. Istället för att bara göra
skillnad till jul kan ni göra skillnad hela året. Vill
ni veta hur så kan vi gärna hjälpa er!
Vi ser fram emot nya rekord i givandets
julhandel och förhoppningsvis ett och annat
nyårslöfte om att göra skillnad hela året.
Kom ihåg - tillsammans kan vi göra skillnad och
påverka framtiden!

Alzheimerfonden är en
stiftelse som samlar in och
delar ut pengar till forskning
kring Alzheimers sjukdom
och andra demenssjukdomar.
Alzheimerfonden ger också stöd
till projekt som kan göra det
lättare för drabbade och anhöriga
att leva med sjukdomen medan
forskningen efter botemedel pågår.

Årets julklapp

Ge en julgåva på valfri summa och
få ett julkort med skräddarsydd
text eller ett digitalt julkort med
företagets logotype.

ÅRETS JULKLAPP
Många barn i Syrien och Irak
har berövats sin barndom och
är utanför hemmets trygghet. I
väntan på ett återvändande och
återuppbyggande vill Assyrier
utan Gränser nu hålla denna låga
tänd och sprida ljusets, hoppets
och julens glädje åter till de som
behöver den allra mest – krigets
barn! Ge en gåva som kan ge ett
barn leendet och glädjen åter.
Med Julogram sprider du dubbel
glädje - en gåva till den som får
Julogrammet och en till den som
gåvan når fram till.

God Jul!
Jeanette Ammilon,
Verksamhetschef
Charity Rating &
Givarguiden.se

Assyrier Utan Gränser bedriver
offentlig insamling för humanitära
och välgörande ändamål till den
assyriska folkgruppen, som är
ursprungsbefolkning i Turkiet, Irak,
Iran, Syrien och Libanon.

Barncancerfonden bekämpar
barncancer och ser till att drabbade
barn, ungdomar och deras familjer
får den vård och det stöd de
behöver. Barncancerfonden är
den enskilt största finansiären av
barncancerforskning i Sverige,
helt utan gåvor från stat, kommun
eller landsting. Barncancerfondens
vision är att utrota barncancer.

Årets julklapp

Stöd kampen mot barncancer och visa det för omvärlden! Med
Barncancerfondens julknapp
finns alla möjligheter. Julknappen
lägger ni upp på er hemsida, blogg
och som e-postsignatur. Årets
julknapp kan också kombineras
med banners som visar att ni
stödjer Barncancerfonden. Välj
mellan tre alternativ.

www.alzheimerfonden.se

www.assyrierutangranser.se

www.barncancerfonden.se

Varje dag insjuknar 2 barn i
Sverige i typ 1 diabetes. Genom
forskningsanslag som delas ut
efter en årlig ansökningsomgång
stödjer Barndiabetesfonden
forskning vars syfte är att
förebygga, bota eller lindra
diabetes hos barn och ungdomar.

Barnfonden är en Malmöbaserad
hjälporganisation som arbetar för
att utsatta barn i Afrika, Asien och
Latinamerika ska få gå i skolan,
få tillgång till hälsovård och
skyddas mot våld och utnyttjande.
Barnfonden startades 1991 och är
en självständig del av ChildFund
Alliance och under 2015 uppgick
insamlingen till 100 miljoner
kronor.

Gåvor till Bröstcancerfonden
går till viktig klinisk forskning,
information, påverkansarbete
samt till de bröstcancerdrabbade.
Varje år diagnostiseras cirka 9 000
kvinnor i Sverige med bröstcancer.
Idag behöver ett sådant besked
inte längre uppfattas som en
dödsdom. Stora framsteg har skett
som ger stort hopp inför framtiden.
Men mer stöd till forskning
behövs! Trots framstegen inom
forskning och behandling så dör 1
500 kvinnor varje år i bröstcancer
i Sverige

Årets julklapp

Skänk 5000 kr eller mer till
Barndiabetesfonden så får
ni både ett gåvobrev som
visar att ni har valt att stödja
Barndiabetesfonden, och
en fin julbanner som kan
användas i företagets digitala
kommunikation! Julgåvobrev och
julbanner beställer du genom att
kontakta Barndiabetesfondens
kansli.

www.barndiabetesfonden.se

Årets julklapp

Årets julklapp är ”mirakelträdet”
Moringa som ger ingredienser
med fler antioxidanter, proteiner,
vitaminer, järn, zink och kalcium
än de flesta andra livsmedel, som
kan producera olja till matlagning
och till och med rena vatten. Som
företag kan du ge plantor till en
dunge för 500 kronor eller varför
inte slå till på plantor till en hel
skog för 5 000 kronor. Läs mer
här.

www.barnfonden.se

Årets julklapp

Vill du stötta
bröstcancerforskningen?
Skänk valfri summa till
Bröstcancerfonden. Som tack
för din julgåva får ni tillgång till
Bröstcancerfondens fina digitala
julkort! God Jul!

www.bro.org.se

Clowner utan Gränser arbetar
för att sprida skratt, hopp och
drömmar till barn som på olika
sätt lever i extrem utsatthet.
Andra organisationer gör så att
människor överlever. Clowner utan
Gränser får människor att börja
leva igen.

Årets julklapp

Skrattsalva – en godsak för en
god sak. En lindrande salva som
dämpar mörker och sprider skratt
till barn i utsatthet. Skrattsalva
är en tub kolasås (40 ml) som
säljs till förmån för Clowner utan
Gränser. Varenda krona av vinsten
går direkt till att sprida skratt till
världens mörkaste platser. En
liten tub som räcker långt.

www.skratt.nu

ECPAT Sveriges vision är en värld
fri från barnsexhandel. ECPAT
arbetar med informations-,
opinions- och påverkansarbete
och samarbetar med företag,
myndigheter och organisationer
för att förebygga och stoppa
barnsexhandel. Dit räknas
barnsexturism, barnpornografi och
människohandel med minderåriga
för sexuella syften.

Årets julklapp

Bidra till att stoppa näthandeln
med barn! Barnsexhandel är
något som inte borde få ske,
men som ändå sker – varje dag,
året om. Genom en julgåva visar
ert företag mod i en känslig
fråga inför medarbetare, kunder
och leverantörer. Beroende på
gåvobelopp kan ni erhålla en film
med er logga och tack från Noomi
Rapace samt diplom, banner,
e-postsignatur.

www.ecpat.se

Diabetesfonden arbetar för en
framtid utan diabetes. Fonden
stödjer forskning för att hitta
orsaker till och botemedel
mot diabetessjukdomarna.
Diabetesfonden ökar även
kunskapen kring diabetes och
verkar för ett långt och friskt liv för
de som lever med sjukdomen.

Årets julklapp

Tillsammans kan vi kämpa för
att alla med diabetes ska kunna
leva ett långt och friskt liv och
en framtid utan sjukdomen. Hos
Diabetesfonden kan du beställa
företagspaket eller varför inte
köpa en pin och ge bort till alla
anställda.

Djurens Rätts huvuduppgift är att
arbeta för att hjälpa djuren inom
pälsindustrin, djurförsöksindustrin
och livsmedelsindustrin. Djurens
Rätt riktar sg till den breda
allmänheten och verkar på så
vis opinionsbildande. I deras
arbete ingår bland annat att hjälpa
konsumenter att handla mer
djurvänligt.De riktar sig också
till politiker för att påverka lagar,
regler och andra beslut. Djurens
Rätt för även dialog med företag
för att uppmuntra till djurvänliga
beslut.

Årets julklapp

Ge bort en djurklapp i julklapp! Stöd
Djurens Rätts viktiga arbete för djuren.
Låt en gåva till arbetet för djuren bli
årets julklapp och få ett eller flera
fina gåvobevis att lämna över till
mottagaren/mottagarna av gåvan.
Gåvobeviset kan vikas ihop till en gris
eller ett rådjur.

www. diabetes.se/diabetesfonden/

www.djurensratt.se

Erikshjälpen är en
barnrättsorganisation som
arbetar i ett 20-tal länder. Utifrån
Barnkonventionen kämpar
Erikshjälpen för att barn som lever
i fattigdom och utsatthet ska få ett
bättre liv, både nu och i framtiden.
Fokus är barns rätt till utbildning,
hälsa och skydd.

60 000 barn utsätts för mobbning
varje år. Det är barn som berövas
den trygghet de har rätt till. Barn
som i några fall tar sina liv. Friends
finns till för deras skull. Friends är
en icke-vinstdrivande organisation
vars uppdrag är att stoppa
mobbning och diskriminering.
Friends utbildar och stödjer skolor,
förskolor och idrottsföreningar i
hela landet.

Årets julklapp

Ge trygghet i jul till barn på flykt!
I fyra filmer får vi följa 10-åriga
Hiba och hennes familj i deras liv
på flykt, i Libanon. Med din hjälp
kan barn som är i behov få vård,
utbildning och trygghet. Ge din
gåva här.

www.erikshjalpen.se

Årets julklapp

Det finns en julklapp inte ens tomten
kan ge. Men du och ditt företag kan.
Högst upp på många barns önskelista
finns en vän. En riktig vän. Någon att
prata med. Vara med. Någon att känna
sig trygg med och älskad av. Ditt
företag kan göra skillnad där tomten
inte kan. Hjälp Friends uppfylla dessa
barns önskan.
Som tack för er gåva får ni ett digitalt
julkort, banner, mailsignatur och
inlägg till sociala medier.

www.friends.se

Fryshuset gör det möjligt för
unga att genom sina passioner
förändra världen! Fryshuset skapar
gemenskaper där unga syns, hörs
och räknas. Fryshuset vänder sig
till alla unga och fokuserar särskilt
på dem som lever i eller riskerar
att hamna i ett utanförskap.
ÅRETS JULKLAPP
Genom att ge en Julgåva till
Fryshuset bidrar ni till Fryshusets
arbete för och tillsammans
med unga i Sverige. Genom
ert bidrag kan Fryshuset
genomföra fler aktiviteter, starta
fler verksamheter, öppna fler
mötesplatser och skapa nya
lösningar för unga med olika
bakgrunder, erfarenheter och
intressen. Som Tack för Ni vår fina
bok om engagemang. Läs mer på
Fryshusets hemsida för info om
längre samarbeten.

www.fryshuset.se

Hoppets Stjärna är en biståndsoch utvecklingsorganisation
med 90 kontinuerligt stödda
projekt i 12 länder världen över.
Verksamhetens främsta fokus
ligger på att ge barn en bra start i
livet.
ÅRETS JULKLAPP
För 10 000 svenska kronor
investerar ditt företag i en
mjölkko som förändrar livet för en
utsatt familj. Med en produktion
på tiotals liter per dag ger kon
mjölk så att det räcker och blir
över; mjölk att stilla hungern och
mjölk att sälja vidare. Det här
förändrar familjens levnadsvillkor
i grunden och kan göra dem
självförsörjande.

www. starofhope.se

Hungerprojektet verkar för noll
hunger och fattigdom. Med
kvinnor i fokus utbildar och stärker
Hungerprojektet människor
att driva sin egen utveckling.
Hungerprojektet arbetar i 22 länder
varav 12 länder är så kallade
programländer. Vi driver program i
Afrika, Asien och Latinamerika.

108 år gammal ideell förening som
utan statliga eller kommunala
bidrag tar hand om, vårdar,
rehabiliterar och söker nya hem
till ca 450 hundar om året. Hundar
som vanvårdats, dumpats eller av
annan anledning behöver en ny
familj. Hundstallet ger hundarna
en andra chans!

ÅRETS JULKLAPP

Årets julklapp

I år kan din julgåva bidra till att fler
av Hungerprojektets program når
självförsörjning. Kortfattat innebär
det att du är med och bidrar till att
skapa hållbara samhällen, där fler
barn, kvinnor och män kan få tillgång
till hälsovård, rent vatten, utbildning
och mikrofinansprogram. Tack vare
att strategin går upp på att mobilisera
lokalbefolkningen, satsar du också
på kvinnors ledarskap och flickors
rättigheter. Allt kommer helt enkelt
med i paketet!

www.hungerprojektet.se

Hjälp Hundstallet göra julen
fin och god för hundarna., i
väntan på att deras nya föralltid-hem med en penninggåva.
För den kan Hundstallet köpa
in till exempel leksaker och
köttben och göra julen lite
extra härlig!

www.hundstallet.se

Human Bridge arbetar för
människa och miljö. Genom
insamling och leverans av
utrangerad sjukvårdsutrustning,
begagnade textilier, samt
förnödenheter skapas bättre
förutsättningar för människor i
utsatta länder och en mer rättvis
resursfördelning. Human Bridge
har en unik affärsmodell för att
finansiera sitt biståndsarbete
genom förädling och försäljning av
textilier.
ÅRETS JULKLAPP
För 1500 kr levereras en
sjukhussäng till ett sjukhus i
Tanzania och du är med och
bidrar till att en patient slipper
ligga på golvet under sitt besök.
För 700 kr kan en människa i
Etiopien med funktionshinder få
en rullstol och ett liv med mindre
begränsningar.

www.humanbridge.se

Håll Sverige Rents vision
är att ingen ska skräpa ner.
Nedskräpning är ett av de
miljöproblem du faktiskt kan
påverka. 80% av allt skräp i
haven kommer från land. Genom
t ex; skräpplockardagar, att
genomföra skräpmätningar, att
påverka opinion och genom att
utbilda barn i skolan skapar Håll
Sverige Rent framtidstro och
handlingskraft.

Årets julklapp

Bli ett vänföretag. För 25.000 kr per år
får ni:
- Digitalt marknadsföringsmaterial
- Ett diplom
- Ert företagsnamn på www.
hållseverigerent.se
- Skräpplockarmaterial till ert eget
företags aktivitet
- Gratisbiljett till Håll Sverige Rents
årliga konferens

www.hsr.se

Jubileumsklinikens Cancerfond
har sedan 1952 tillfört betydande
resurser till cancerforskningen
vid och i anslutning till
Jubileumskliniken, Sahlgrenska
universitetssjukhuset i Göteborg.

Årets julklapp

Stöd cancerforskning i
Västsverige genom att skänka
10.000 kronor och få ett gåvobevis
att hänga t.ex. i personalrummet
samt ett ex. av Cecilia Hedströms
bok ”Är jag fortfarande vacker?”
Cecilia är fotograf och själv
cancerpatient. Möt 24 personer
som på ett gripande sätt
berättar om hur det är att ha
cancer. (Ange på inbetalningen
”Givarguiden 2016 företag”). Er
gåva går oavkortat till viktig
cancerforskning i Västsverige. Se
vidare på fondens hemsida.

www.jubileumsklinikenscancerfond.se

Kvinna till Kvinna stödjer
kvinnorättsförsvarare som
trots hårt motstånd arbetar för
att förbättra livssituationen för
kvinnor. Kvinna till Kvinna kallar
dem Femdefenders! Vi stödjer
fler än 100 kvinnoorganisationer
som kämpar för kvinnors
rättigheter och fred i krig och
konfliktdrabbade områden.

Årets julklapp

Årets julklapp ger stöd till kvinnor
på flykt, som trots hårt motstånd
kämpar för sina mänskliga
rättigheter. Kvinna till Kvinna
kallar dem Femdefenders!
Nu kan ert företag också bli
en Femdefender. Kvinna till
Kvinna erbjuder företagspaket
som innehåller gåvoaskar till
medarbetare och kunder. Paketen
beställs här eller genom att maila:
anna.tjader@kvinnatillkvinna.se

www.kvinnatillkvinna.se

Kids Futures engagemang
grundar sig i tron på att ge barn
rätt till lek och utveckling. Kids
Future vill bidra till en värld där
barn och unga ska ha tillgång till
en trygg plats där de kan utveckla
sin självkänsla, självmedkänsla,
självtillit och sitt självförtroende
för att bidra till sin och samhällets
utveckling.

Årets julklapP

Kids Future samarbetar med Kids
Ark som driver ”Houses of Hope”
i norra Thailand där ca 120 barn
och ungdomar får tillgång till ett
mål mat om dagen, läxhjälp och
en tryggplats där de lär sig extra
livskompetens för att utvecklas
till individer med en stark
framtidstro. För endast 15 000 kr
bidrar ni till att tio barn får ett
näringsrikt mål om dagen under
ett helt år.

www.kidsfuture.se

Lilla barnets fond är en ideell
organisation som har som
huvudändamål att samla in
pengar till medicinsk forskning
om sjukdomar hos svårt sjuka
nyfödda barn. Mer än 10 000
nyfödda barn i Sverige, och
miljontals i världen, behöver varje
år avancerad vård efter födseln för
att överleva och inte drabbas av
livslånga funktionsnedsättningar.
Forskningen kring nyfödda räddar
liv och hjälper barn att växa upp till
ett så bra liv som möjligt..

Årets julklapp

Julen är barnens högtid. Stöd
Lilla barnets fond och skänk en
gåva till forskning om svårt sjuka
nyfödda barn. Det finns också
möjlighet att stödja Lilla barnets
arbete genom att teckna ett
sponsorpaket.

www.lillabarnet.se

Kolmårdens insamlingsstiftelse
arbetar för en långsiktig och
utvecklande naturvård, genom
samarbeten och finansiella stöd till
väl utvalda organisationer runt om
i världen.

Årets julklapp

Ge en julgåva som hjälper
till att skapa en vildare, mer
hållbar värld! Med din julgåva
bidrar du bland annat till att
skydda amurtigrar i Ryssland
från tjuvjägare, rehabilitering
av afrikanska vildhundar
som fastnat i tjuvjägares
snaror, övervakning av
spetsnoshörningar i Kenya
som riskerar att bli skjutna och
utbildning av lokalbefolkning i
Nepal så att de själva kan skydda
den hotade röda pandan. Läs
mer om julgåvorna på hemsidan.
Varmt tack och God Jul!

www.stiftelsenkolmarden.se

Läkare i Världen är en del av det
internationella nätverket Médecins
du Monde som grundades 1980.
Médecins du Monde driver idag
över 300 internationella projekt
i 70 länder. I Sverige grundades
Läkare i Världen 1991 och
driver medicinska kliniker, en
psykosocial klinik och ger juridisk
rådgivning till asylsökande och
papperslösa.

Årets julklapp

Sedan 1958 har Läkarmissionen
arbetat för att förändra framtiden
för utsatta människor. De
förmedlar runt hundra miljoner
kronor varje år till olika ändamål,
främst hjälpinsatser inom tre
huvudområden: social omsorg,
utbildning och självförsörjning.
ÅRETS JULKLAPP

Är ni trötta på att äta julbord? Bjud
på en lunch som känns riktigt bra i
magen, och ge barn i Bangladesh en
bättre start i livet!
I årets julkampanj för privatpersoner,
företag och organisationer ser vi till
att fattiga barn i Bangladesh får en
ordentlig skollunch varje dag. Ett
fattigt barn som får mat i skolan,
går i skolan. Det betyder mättnad
för stunden, men också början på
resan mot ett bättre liv. Projektet
med skolluncher i Bangladesh är
ett lyckat exempel på att hållbar
förändring börjar med en mätt mage.
En skollunch = 10 Kronor.

www.lakarmissionen.se

Mind är en ideell förening som
arbetar för psykisk hälsa. Mind
arbetar för ett samhälle som
uppmärksammar och aktivt
motverkar psykisk ohälsa, där
personer med psykisk ohälsa blir
respekterade och får det stöd de
behöver, och där ingen tar sitt liv.
Mind erbjuder medmänskligt stöd,
sprider kunskap och bildar opinion.

Årets julklapp

Köp en julklapp som ger hopp
till de mest utsatta i samhället.
Läkare i Världen hjälper på plats,
oavsett om platsen är Sverige,
Syren eller Haiti. Alla gåvor till
Läkare i Världen investeras i
program som siktar på långsiktig
uppbyggnad av system, där
intressenterna är involverade.
Gåvobevis kan beställas på
hemsidan.

Årets julklapp är början till ett
samtal. Den här julen släpper
Mind boken Ord Inuti. Ett bidrag
till det svenska språket med 150
nya ord för känslor. En bok Mind
ser som början på ett samtal om
vårt mående. Köp Ord Inuti som
en del av din företagsgåva. Priset
sätter du själv. Er gåva gör det
möjligt för oss att utbilda fler volontärer, svara på fler samtal och
rädda fler liv.

www.lakreivarlden.se

www.mind.se

Mattecentrum är en politiskt
och religiöst obunden ideell
förening som erbjuder gratis
hjälp i matematik till elever i hela
Sverige. Mattecentrum verkar
för att höja kunskapsnivån och
stimulera intresset för matematik.
De grundades 2008 hjälper idag
över 355 000 unga med matematik
varje månad och driver totalt 110
räknestugor i veckan.

Mentor Sverige är en ideell
organisation som har till
ändamål att förebygga våld och
droganvändning bland ungdomar
Mentor fokuserar på det positiva,
på att ge ungdomar en ökad
självkänsla och stötta dem när
de behöver det som mest – under
tonårstiden.
ÅRETS JULKLAPP

ÅRETS JULKLAPP
Hjälp till att bidra till Sveriges
framtid genom att ge bort
läxhjälp i julklapp! För 5000
kronor hjälper du 100 elever att
bli bättre på matematik. Skänk
din gåva på valfritt belopp på PG
90 02 68-4 eller BG 900-2684 eller
Swishnummer 1239002684 och
ange epostadress så får du ett
fint gåvobevis att sprida till dina
medarbetare.

I år kan ditt företag ge bort en
julklapp som gör skillnad – på riktigt.
Med Mentors julpaket skänker ni
studiemotivation, inspiration och
framtidstro till dem som behöver det
mest. En tillbakakaka, så att säga!
Berätta om ert stöd med diplom,
banners och en tackfilm Beroende
på paket kan ni få en tackfilm med
er logotyp på från stjärnkonditorn,
tv-profilen och Mentorambassadören
Roy Fares – perfekt att sprida i
sociala kanaler. Ni får även ett digitalt
diplom och banners att använda i er
kommunikation.

www.mattecentrum.se

www.mentor.se

Min Stora Dag är den enda
svenska, rikstäckande
organisationen som förverkligar
önskedrömmar och sätter
guldkant i tillvaron för barn
och unga i Sverige med svåra
sjukdomar och diagnoser.

Årets julklapp

Var med och gör skillnad i jul. Ge
bort en julklapp som gör drömmar
till verklighet. Välj mellan olika
paket med innehåll som gör att du
kan visa upp ert engagemang. Läs
mer här.
Eller köp en gåva ur gåvoshopen.

Mutomoprojektet har arbetat
i sydöstra Kenya sedan 2001.
Mutomoprojektet som är en ideell
organisation som arbetar för att
stödja en hållbar utveckling med
förbättrade levnadsvillkor för
befolkningen i Mutomodistriktet
i Kenya. Uppgiften ska uppfyllas
genom hjälp till självhjälp genom
förbättrad vattenförsörjning och
vattenförädling, hållbar utveckling
med hjälp av mikrokrediter
som främjar rationellt jordbruk
och entreprenörskap, stöd
och bygghjälp till skolor, stöd
till sårbara individer samt
familjeplanering.

Årets julklapp

Ge en gåva till något av de fem
arbetsområden som presenterats
ovan.

www.minstoradag.se

www.mutomo.se

Naturskyddsföreningen är
Sveriges äldsta miljöorganisation
med 224 000 medlemmar. Klimat,
hav, skog, jordbruk och miljögifter
är deras viktigaste arbetsområden.

Årets julklapp

Julgåvan som gör personalen
stolt! Naturskyddsföreningen
kämpar för att jorden ska vara lika
fantastisk för våra barn som för
oss. En julgåva från ditt företag
till Naturskyddsföreningen gör
det möjligt för oss att arbeta
för en hållbar framtid. Den ger
oss kraft att kämpa för skogen,
jordbruket, havet, klimatet och
mot kemikalier. Som tack får ni
ett tackdiplom. Om ni stödjer med
mer än 5000 kr ingår även ett
digitalt gåvoemblem som ni kan
använda på er hemsida och i er
mejlsignatur.

Var tredje minut föds ett barn
med läpp-, käk-, eller gomspalt
någonstans i världen. Många
av barnen har svårt att äta och
tala. De riskerar att bli mobbade
och utsatta för fördomar och
trakasserier som tvingar in dem
i isolering och ensamhet. Tack
vare sina volontärer och givare
kan Operation Smile erbjuda dessa
barn en kostnadsfri operation som
förändrar livet.

Årets julklapp

Rotarys Läkarbank ger sjukvård
till familjer på landbygden som
annars inte skulle få hjälp.
Frivilliga svenska läkare och
tandläkare arbetar ideellt med
lokal personal för att ge vård.
Samtidigt bidrar de med myggnät
mot malaria, vaccinationer till
barn, brunnar med rent vatten, HIV
rådgivning och sprider kunskaper
om andra hälsofrågor.

Årets julklapp

Scouterna ger över 63 000 barn
och unga från alla delar av
samhället chansen att uppleva
äventyr tillsammans och växa
som individer. Det innebär att
Scouterna varje dag bidrar till
ett öppet samhälle präglat av
mångfald och respekt, något som
är mer aktuellt än någonsin.

Årets julklapp

I jul vill Scoterna påminna om att
alla är välkomna att ta plats runt
lägerelden. Scouterna är en motkraft
till polarisering, utslagning och
hårdnande samhällsattityder. Hos
oss är alla välkomna att vara sig
själva och en del av gemenskapen.
Scouterna lägger all sin energi på att
göra det möjligt för fler att få plats vid
lägerelden. Därför tänder Scouterna
under december en lägereld digitalt
och live. Som företag kan ni delta
genom att ge en julgåva. Ju fler gåvor,
desto intensivare brinner elden.

SOS Barnbyar arbetar för att
förbättra tillvaron för de allra mest
utsatta barnen. De fokuserar på
barn som är eller riskerar att bli
övergivna. SES Barnbyar är en
av världens största aktörer inom
social omvårdnad av barn och de
gör skillnad genom långsiktiga och
heltäckande insatser
.

Sjöräddningssällskapet är en ideell
förening som medverkar i 70 % av
sjöräddningen i Sverige. Sjöräddningssällskapets 2 100 frivilliga
sjöräddare har jour dygnet runt,
året om. De har 69 stationer längs
vår långa kust och i de stora sjöarna och när larmet går lämnar de
kaj inom 15 minuter.

Läskigare upplevelser än tomten
ska inget barn behöva ha!

I över 100 år har
Sjöräddningssällskapet haft
uppdraget att rädda människor
i sjönöd, helt frivilligt. Din och
andras gåvor är avgörande för
att vi har en effektiv sjöräddning
för alla i Sverige. Gåvan gör att
Sjöräddningssällskapet kan
köra sina båtar och utbilda och
utrusta sina frivilliga sjöräddare.
Du kan välja att rikta din gåva
till en station och du får digitala
julmärken som visar ditt stöd.

Årets julklapp

Årets julklapp

Årets julklapp är ett leende. Varje
år föds ca 200 000 barn med en
ansiktsdeformitet. Hjälp Operation Smile att läka leenden! Som
tack för en julgåva får ni diplom,
e-postsignatur samt elektroniskt
julkort att skicka till medarbetare
och kunder.

Ge en julklapp till era
medarbetare, kunder eller
leverantörer. Sex myggnät som
skyddar mot malariamyggan
och räddar liv kostar 100 kr.
Malaria är fortfarande en av de
vanligaste dödsorsakerna bland
barn i Afrika. Du kan ge bort sex
eller flera myggnät. Du får ett fint
gåvobevis att skicka.

www.naturskyddsforeningen.se

www.operationsmile.se

www.rotarydoctors.se

www.scouterna.se

www.sos-barnbyar.se

www.sjoraddning.se

Rädda Barnen kämpar för Barns
rättigheter. Rädda Barnen väcker
opinion och stöder barn i utsatta
situationer – i Sverige och i
världen. Rädda Barnens vision
är en värld som tillgodoser varje
barns rätt till liv och utveckling,
trygghet och skydd och rätt till
delaktighet.

Röda Korset är världens främsta
katastroforganisation. De finns
över hela världen och består av
miljontals frivilliga som bestämt
sig för att hjälpa andra människor.
Röda Korset kämpar för att rädda
liv och ge hopp.

Save the Orangutan bidrar till att
rädda, rehabilitera och frisläppa
orangutanger som blivit hemlösa
på grund av skogsskövling eller
som illegalt hållits som husdjur.
Save the Orangutan samarbetar
bland annat med den Indonesiska
partnern Borneo Orangutan
Survival (BOS) Foundation för att
skydda vilda orangutanger i deras
regnskogshem. Genom att bevara
regnskogen säkras områden som
de hemlösa orangutangerna kan
frisläppas i.

Stockholms Stadsmission är en
idéburen organisation som arbetar
för att skapa ett mänskligare
samhälle för alla. Detta gör
Stockholms Stadsmission genom
social omsorg, vård, utbildning och
arbetsintegration.

Suicide Zero arbetar för att radikalt
minska självmorden.

Svalorna Indien Bangladesh är
en biståndsorganisation som
arbetar med internationellt
solidaritets- och utvecklingsarbete
i Indien och Bangladesh. Svalorna
Indien Bangladesh har arbetat
med fattigdomsbekämpning,
miljöfrågor, social mobilisering och
demokratifrågor i över 50 år.

Årets julklapp

Ge Ingenting till kunder och
medarbetare – ge desto mer till
barn på flykt!
När ni bidrar med minst 5 000 kr
får ni;
- Juldiplom - tryckt och digitalt
- Fina e-julkort att skicka
till kunder, medarbetare och
leverantörer
- Banner till mailsignatur,
nyhetsbrev eller hemsida
- Marknadsföring: vi visar ert
företagsnamn på vår julsajt.

www.raddabarnen.se

Årets julklapp

Matpaket, Syrien (en familj) 268 kr
Bristen på mat är akut för de
miljoner människor som är på
flykt undan kriget i Syrien. När du
köper ett matpaket kan en familj
(5 personer) få mat i en månad. De
matpaket vi delar ut innehåller
bland annat ris, bönor, olja och
salt och räcker till en familj i en
månad. Genom att köpa matpaket
stödjer du vårt arbete för den
syriska befolkningen, både i
Syrien och grannländerna.

www.rodakorset.se

Årets julklapp

Köp en Save the Orangutan
kalender för 2017 till dina
medarbetare, kunder eller
samarbetspartners, så du
både kan önska dom och
orangutangerna God jul. Pris:
50 kronor per kalender vid köp
av minimum 10 st. Det är en

www.savetheorangutan.se

Årets julklapp

Det är svårt att känna julens magi
när man lever i utanförskap.
Det är därför Stockholms
Stadsmissions julförberedelser
pågår hela tiden. Köp ett julpaket
så hjälper ni människor i
hemlöshet att komma tillbaka till
ett ordnat liv. Paketen finns i flera
olika storlekar och kostar mellan
10 000 – 50 000 kronor. Som tack
för er gåva får ni möjligheten
att visa ert engagemang för
era medarbetare, kunder och
allmänheten.

www.stadsmissionen.se

Alltför många barnaögon har sett
saker som ingen, någonsin, ska
behöva uppleva. Varje dag kämpar
SOS Barnbyar för att ge dessa
barn ett hem och en familj. Genom
att skänka en valfri julgåva är ni
med och ger fler barn en trygg och
kärleksfull uppväxt. För att alla
barn ska få vara barn.

Årets julklapp

Ge bort ett hopp i julklapp! Många
vill hellre ge en julgåva till ideella
organisationer snarare än att få
ytterligare en pryl. Därför har Suicide
Zero tagit fram Julhoppet med sin
ambassadör idrottaren Mattias
Sunneborn. Tanken är att företag som
vill stötta Suicide Zeros arbete donerar
minst fem tusen kronor till Suicide
Zero. Då skickar Suicide Zero en film
som företaget kan lägga upp på sitt
intranät eller länka till från YouTube.
Donerar företaget 10 000 kr eller mer
lägger de till företagets namn i filmen.
Till filmen hör även en text där Suicide
Zero kort berättar om hur de arbetar
och hur företagets gåva används.
Vill ditt företag ge bort ett julhopp?
Kontakta i så fall generalsekreterare
Alfred Skogberg på telefon 070 746 29
96. Eller mejla på alfred@suicidezero.
se. God jul!

www.suicidezero.se

Årets julklapp

Bonde söker frö - Ge dina
anställda och kunder frön för en
bättre framtid! Skicka en påse
med ekologiska fröer som kan
sättas till våren samtidigt du
stödjer ekologiska och småskaliga
bönder i deras strävan att bli
självförsörjande och få kontroll
över sin egen matsituation.
Svalorna skickar ett fint gåvokort
med fröpåse och en personlig
hälsning direkt hem till de
mottagare du väljer.

www.svalorna.org

Svenska Freds vill
avveckla den svenska och
internationella vapenhandeln,
få till ett omedelbart stopp för all
vapenförsäljning till krigförande
stater, konfliktområden, diktaturer
och till stater som grovt kränker
mänskliga rättigheter.

Årets julklapp

Låt er julgåva göra nytta för
en fredligare värld. Ni får ett
julgåvokit med diplom och
faktura. Över 5000 kr blir ni
dessutom vänföretag hos Svenska
Freds med exponering under ett
helt år framöver. Välj världens
äldsta och nordens största
fredsförening i jul!

www.svenskafreds.se

Teskedsorden är en svensk
stiftelse som arbetar genom
en aktiv dialog med barn och
ungdomar för ökad tolerans och
respekt människor emellan.

Årets julklapp

Ge en meningsfull julklapp
till anställda eller kunder! Bli
Teskedsordens Företagsvän
och skänk en julgåva på 10 000
kr till stöd för Teskedsordens
kulturprojekt för mångfald och
tolerans. Som julklapp får du
ett fint gåvobevis. Företag kan
även välja att bli sponsorer och
skänka en större julgåva till ett
specifikt skolprojekt eller som
verksamhetsstöd. Mejla för info:
info@teskedsorden.se

www.teskedsorden.se

Svenska Livräddningssällskapet
är en ideell organisation som har
till ändamål att främja allmän
simkunnighet, att verka för
utbredd kunnighet i livräddning
och att propagera för säkerhet
vid all verksamhet i anslutning
till vatten och isar. SLS vision är
noll drunkningar och att ingen
ska behöva drunkna på grund av
okunskap.

Årets julklapp

Varje år tvingas miljontals barn,
kvinnor och män att fly från sina
hem till följd av konflikt och förföljelse. UNHCR, FN:s flyktingorgan,
ger människor på flykt nödhjälp,
skyddar deras rättigheter och
hjälper dem att skapa en bättre
framtid. Sverige för UNHCR är en
insamlingsstiftelse och UNHCR:s
samarbetspartner i Sverige.

Årets julklapp

Årets julklapp skapar möjligheter.
Möjligheter att rädda fler liv, din
gåva gör det möjligt att utbilda
fler simlärare, isinstruktörer, pooloch havslivräddare som både kan
rädda liv och lära andra hur man
kan rädda sitt eget och andras liv
om olyckan skulle vara framme.
Skänk ditt bidrag på här.

UNHCR arbetar ständigt med att
förbättra boenden för människor
på flykt. En nödbostad med
möjlighet att låsa dörren och med
solpaneler på taket ger bättre
skydd under en längre period än
de traditionella tälten. Familjer
på flykt får en tryggare plats att
sova under en tid av enorma
påfrestningar. 14 700 kronor kan
räcka till en nödbostad.

www.svenskalivraddningssallsaket.se

www.sverigeforunhcr.se

Efter Tostans 3-åriga
utbildningsprogram har mer än
3 miljoner människor i över 7700
samhällen i Afrika upphört med
kvinnlig omskärelse, barn- och
tvångsäktenskap. Tostan Sverige
stödjer projekt i Foutaregionen i
norra Senegal. Tostans holistiska
utbildningsprogram utgår från
mänskliga rättigheter och utgår
från lokala språk och kulturer.

Årets julklapp

Tostan Sverige fortsätter insamlingen
för att Senegal ska bli det första land
i Afrika som upphör med kvinnlig
omskärelse! Med din julgåva till
Tostan Sverige kan du bli delaktig
i denna historiska händelse. Betala
julgåvan på 90 00 47-2 eller Swish
1239000472. Om du ger minst 10
000 kr Skicka namn, mailadress
och insättningens belopp till info@
tostan.se Du får gåvobevis, diplom
omnämnande på hemsidan.

www.tostan.se

Vi-skogen är en Svensk
biståndsorganisation som
planterar träd i Kenya, Rwanda,
Uganda och Tanzania. Fyra
länder som är hårt drabbade av
avskogningen och som under
några år levt med dess förödande
effekter för både människor och
natur. De arbetar med metoden
agroforestry, vilket innebär att vi
odlar träd och flera sorters grödor
tillsammans. Kombinationen av
träd och grödor gör att livlösa åkrar
får sin naturliga bördighet, vilket
ger frukter, näring och mat på
borden.

Årets julklapp

Ge de anställda,
samarbetspartners eller
kunder ett paket med exklusiva
pepparkaksformar. Ni betalar 120
kr per ask och allt överskott går
till Vi-skogens arbete.

www.viskogen.se

WaterAid är en internationell
organisation med visionen om en
värld där alla har tillgång till rent
vatten och sanitet. WaterAid arbetar idag i 37 länder världen över
med konkret bistånd och påverkansarbete. Sedan starten 1981 har
25 miljoner människor fått tillgång
till rent vatten och 24,1 miljoner
fått tillgång till sanitet som ett
direkt resultat av WaterAids arbete.
WaterAid finns i Sverige sedan
2009.

Årets julklapp

Utan vatten dör julgranen.
Barn också. Varje dag. Ge bort en
företagsgåva som förändrar liv på
riktigt. Med rent vatten skänker ni
hopp och framtidstro på en plats
där det behövs som allra mest. En
betydelsefull julgåva till kunder,
medarbetare – och framför allt till
de barn vars liv ni räddar.

www.wateraid.se

World Animal Protection är en av
världens största internationella
djurskyddsorganisationer och
arbetar för att skydda utsatta djur
över hela världen. Organisationen
samarbetar med regeringar,
myndigheter, organisationer och
företag för att förbättra djurens liv.
De ger vaccinationer och
veterinärhjälp och de informerar
människor om djurvänliga val.
World Animal Protection har
status som rådgivare i djurskyddsfrågor bland annat åt FN, EU. World
Animal Protections arbete är bara
möjligt tack vare gåvor till
organisationen.

Årets julklapp

Låt årets julklapp till bli en
djurklapp! En julgåva till World
Animal Protection hjälper utsatta
djur världen över. Beställ våra fina
julgåvobevis att ge bort till kunder
eller anställda.

Childhood är en barnrättsorganisation som grundades 1999 av
Drottning Silvia. Fokus i allt
Childhood gör är att förebygga våld
och sexuella övergrepp mot barn.
I detta arbete står de mest utsatta
barnen i centrum, helt enkelt för
att de har störst risk att utsättas för
sexuellt våld. I dagsläget stödjer
Childhood över 100 projekt i 16
länder.

Årets julklapp

Årets julklapp för företag är
Childhoods digitala gåvopaket
som är enkelt och snabbt att
ladda ner från deras hemsida. Det
innehåller julkort, banner och
gåvobevis. Vill man ge en julklapp
som räcker hela året kan man
bli företagsvän 2017. Eller köpa
Childhoods fina armband till
kollegor, leverantörer och kunder.

www.worldanimalprotection.se

World’s Children’s Prize (WCP)
utbildar och stärker barn jorden
runt så att de som förändrare kan
stå upp för ökad respekt för allas
lika värde, barnets rättigheter och
demokrati i sina länder. Sedan
år 2000 har 38,4 miljoner barn
utbildats.

Årets julklapp

Värdet av din julklapp dubblas av
en matchningsdonator! 200 kronor
räcker till att utbilda 25 barn om
allas lika värde, barnets rättigheter
och demokrati, men matchningen
gör att din julklapp räcker till att
utbilda 50 barn. Mottagaren av
julklappen får en ask för barnets
rättigheter fylld med vykort på barn
som utbildats och stärkts genom
WCP. Ge ett engångsbelopp eller
årslångt Barnrättsfadderskap (minst
600 kr, motsvararande 50 kr/månad).
Tidningen Globen medföljer till
julklappsmottagaren.

www.worldchildrensprize.org.se

www.childhood.se

ZASP hjälper barn, ungdomar
och vuxna i Zambia till en bättre
livssituation. Utveckling kommer
tack vare utbildning och ZASP har
sedan 1989 bl a byggt flera skolor,
en hälsoklinik samt grävt över 100
brunnar. Och i ZASP Folkhögskola
erbjuds kurser i jordbruk,
demokrati, women empowerment,
datorutbildning etc.

Årets julklapp

Fattigdomsbekämpning genom
utbildning! Hjälp barnen på
landsbygden i Zambia att kunna
gå i skolan! På flera skolor har
taken blåst av och andra är i
så dåligt skick att de hotas av
stängning. Julklappstips: Tio
takbjälkar 850 kr. Tio takplåtar
800 kr. Fina gåvokort finns i zaspshoppen,

www.zasp.se
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