FÖRETAGSGÅVOR

Julklappsguiden 2013
Givarguiden och Charity Ratings
ideella julklappsguide

Välkommen till Givarguidens sjunde julklappsguide!
Julen står åter runt hörnet och det är hög tid att börja fundera kring årets julklappsinköp. Julen är också den tid på året då vi i Sverige, förutom vid katastrofer, ger
mest pengar till välgörande ändamål. Genom denna alternativa julklappsguide
kan ni hitta julklappar som gör exempelvis era kunder, kollegor eller anställda
glada samtidigt som ni stöder en god sak och hjälper andra.
Urvalet till Julklappsguiden baserar sig på information i Givarguidens databas.
Givarguiden har som riktlinje tillfrågat de organisationer som haft minst två gröna
betyg av tre i Givarguiden (stiftelser har godkänts med ett grönt betyg samt grått
betyg för parametern Demokrati, läs mer om varför på Givarguiden.se). De organisationer som sedan skickat in julklappsbidrag har fått vara med i Julklappsguiden.
Bredvid organisationsnamnet ser ni också betygen som erhållits i Givarguiden
– för parametrarna Demokrati, Ekonomi och Transparens. Klicka på respektive
logotyp för att komma direkt till organisationens sida på Givarguiden.se, där du
kan läsa mer.
Vi hoppas att ni får glädje av vår julklappsguide och att den även kan ge er en
riktigt god jul.
Gerda Larsson
Verksamhetschef
Charity Rating

Vill du också ge en annorlunda julklapp?
Du vet väl att Julklappsguiden 2013 finns i två upplagor – en för privatpersoner och
en för företag. Båda guiderna hittar du på vår hemsida Givarguiden.se.
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ActionAid
www.actionaid.se
christinevonsydow@actionaid.se
PG 90 00 83-7
BG 900-0837

ActionAid är en global rörelse som jobbar för rättvisa och utveckling.
De arbetar tillsammans med utsatta människor och skapar
varaktiga förändringar. ActionAids vision är en värld utan
fattigdom. ActionAid arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv. I
alla projekt har de ett särskilt fokus på kvinnor och flickor eftersom
jämställdhet leder till en långsiktigt hållbar utveckling.
Årets julklapp
En get bidrar till att en familj som lever i fattigdom snabbt får det
bättre. Geten ger näringsrik mjölk och överskottet kan säljas på
marknaden. På så sätt ökar familjens inkomster, barnen kan gå i
skolan och hela familjen får en bättre tillvaro. Som företag kan ni
köpa olika paket, med mellan 25 och 500 getter.

Alzheimerfonden
www.alzheimerfonden.se
info@alzheimerfonden.se
020-30 11 30
PG 90 11 19-8
BG 901-1198

Alzheimerfonden är en stiftelse som samlar in och delar ut pengar
till forskning kring Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. De ger också stöd till projekt som kan göra det lättare för
drabbade och anhöriga att leva med sjukdomen medan forskningen
efter ett botemedel pågår.
Årets julklapp
Ge en julgåva till Alzheimerfonden på valfri summa och få ett
julkort med skräddarsydd text att ge bort. Företag som vill göra en
donation kan beställa ett digitalt julkort med sin egen logotyp på.

www.givarguiden.se | info@givarguiden.se
Brahegatan 30, 114 37 Stockholm

FÖRETAGSGÅVOR

JULKLAPPSGUIDEN 2013 | SIDA 5

Barnfonden
www.barnfonden.se
info@barnfonden.se
040-12 18 85
PG 90 13 02-0
BG 901-3012

Barnfonden är en insamlingsorganisation som arbetar för att barn
som lever under fattiga förhållanden i Afrika, Asien och Latinamerika ska få gå i skolan och ha tillgång till hälso- och sjukvård.
De ger familjer möjlighet att försörja sig själva och är med och
skapar en långsiktig utveckling i det omgivande samhället. Deras
vision är en värld där varje barn har möjlighet att utvecklas på
sina egna villkor – en värld där barnen är med och skapar en bättre
framtid.
Årets julklapp
Köp julklappar till medarbetare, kunder och leverantörer som
visar att ni vill förbättra tillvaron för utsatta barn. Som tack får
ni digitala julkort att skicka ut. Förslag på julklappar är att ge 25
kvinnor möjlighet att starta mikroföretag, så att de kan försörja
sina familjer, eller att ge 15 familjer rent vatten i närheten av sina
hem. Fler julklappstips finns på www.barfonden.se/godjul.

Ersta Diakonisällskap
www.erstadiakoni.se
tomas.lindroos@erstadiakoni.se
08-714 63 45
PG 90 00 54-8
BG 900-0548

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt
arbete samt forskning och utbildning, professionellt och nonprofit.
Årets julklapp
På Lilla Erstagårdens barn- och ungdomshospice bedrivs palliativ
barnsjukvård för svårt sjuka barn och ungdomar mellan 0 och 25
år. Kliniken är den enda i sitt slag i Sverige och i Norden.
Verksamheten är unik. Lilla Erstagården har idag fem vårdplatser
(c:a 70 barn/år i Stockholms län lider av en dödlig sjukdom och
har behov av vård i livets slutskede). Som företag kan ni stödja
deras verksamhet.
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Hungerprojektet
www.hungerprojektet.se
info@hungerprojektet.se
08-735 23 30
PG 90 19 97-7
BG 901-9977

Hungerprojektet är en ideell organisation som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom. Detta gör de genom att investera i
människors egen drivkraft och egna visioner. Exempelvis utbildar de
kvinnor och män kring hiv/aids och jämställdhet i Afrika, stärker
kvinnliga folkvalda ledare i Indien och utbildar ursprungsbefolkningen i Mexiko om deras rättigheter.
Årets julklapp
Se till att årets julklapp till kunder och medarbetare gör skillnad!
Din investering kan t ex öka matsäkerhet, stärka kvinnor eller
stötta entreprenörer. Välj bland olika paket där kommunikationsmaterial m.m. ingår. Dessutom ökar din investering i värde direkt.
Några av deras större investerare matchar nämligen varje krona
som du investerar. Läs mer på: hungerprojektet.se/julgava.

Kvinna till Kvinna
www.kvinnatillkvinna.se
info@kvinnatillkvinna.se
070-795 51 29
PG 90 18 00-3
BG 901-8003

Kvinna till Kvinnas övergripande målsättning är att stödja kvinnoorganisationer och deras projekt i krigs- och konfliktområden som
främjar kvinnors självkänsla, deras psykiska och fysiska hälsa,
samt deltagande i uppbyggnaden av ett demokratiskt samhälle.
Vidare vill man främja studier och forskning kring hur krig och
väpnade konflikter påverkar kvinnor samt informera om krigets
effekter.
Årets julklapp
Med Kvinna till Kvinnas julpaket kan dina anställda bli delaktiga i
arbetet för en fredligare och mer jämställd värld. Din gåva går till
deras arbete med kvinnor i krig. Att stödja kvinnor som flyr från
krigets Syrien, att låta kvinnor på olika sidor av konflikter mötas
eller att ge kvinnor kunskap om sina rättigheter. Företagspaketet
finns i tre olika utföranden, beroende på vilket gåvobelopp ni väljer.
Kontakta Stina Rönnlund på telefonnumret till vänster, eller beställ
direkt här: kvinnatillkvinna.se/stod-oss/foretagsjulklappar.
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Läkarmissionen
www.lakarmissionen.se
mats.danson@lakarmissionen.se
08-620 02 13
PG 90 00 21-7
BG 900-0217, 901-7187

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. I deras
webshop Webaid kan du handla julklappar som gläder fler.
Årets julklapp
Grisar, toaletter, träd eller något annat? Årets julklapp till personal och
kunder är en gåva från Webaid - biståndsbutiken som är på riktigt.
Du väljer själv vilken produkt du vill sponsra och får fina gåvobevis
att ge bort. Kontaktar du Mats får ni också med ert företags logga på
gåvobeviset.

Mattecentrum
www.mattecentrum.se
info@mattecentrum.se
070-753 72 87
PG 90 02 68-4
BG 900-2684

Mattecentrum är en politiskt och religiöst oberoende ideell förening
som vänder sig till elever som vill lära sig mer matte – helt gratis!
Kärnverksamheten är öppna räknestugor och det webbaserade
hjälpverktyget matteboken.se. Alla oavsett skola, ursprung och
kunskapsnivå är välkomna till Mattecentrum.
Årets julklapp
Företag kan skänka en gåva och får ett julpaket innehållandes
banners, diplom och nyhetsbrev som visar ert stöd. Läs mer på:
www.mattecentrum.se/stodforetag.
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Operation Smile
www.operationsmile.org
susanne.edmark@operationsmile.org
070-932 97 99
BG 900-2221

Operation Smile är en politiskt och religiöst obunden medicinsk
hjälporgansiation som arbetar med att skicka medicinska
volontärer (läkare och sjuksköterskor) till utvecklingsländer för
att operera barn som lider av allvarliga ansiktsdeformiteter,
framförallt läpp-, käk- och gomspalt.
Årets julklapp
Sprid leenden över världen genom att ge en julgåva via Operation
Smile som förändrar livet för barn som annars riskerar att leva ett
mycket utsatt liv, isolerade från omgivningen. För företag finns
särskilda julpaket med julkort m.m. till kunder och anställda.

Plan Sverige
www.plansverige.org
plan@plansverige.org
08-587 755 00
PG 90 07 31-1
BG 900-7311

Plans arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter.
De arbetar för att alla barn ska ha rätt att gå i skolan, få tillgång till
hälsovård, bli skyddade mot våld, övergrepp och försummelse och
kunna delta i samhället och vara med och påverka sin egen framtid.
Plan Sverige startade sin verksamhet 1997 och bedriver insamling
i Sverige för att kunna finansiera, stödja och vidareutveckla Plans
arbete för barn runt om i världen. Plan har 1,5 miljoner fadderbarn.
Årets julklapp
Alltför många flickor kan inte läsa. Det vill Plan ändra på! Arbetet
med att sprida läskunnighet är inte bara ett effektivt sätt att
bekämpa fattigdom, det ger också människor makten att ta kontroll
över sina egna liv. Plan erbjuder företagspaket i olika storlekar, läs
mer om dessa på plansverige.org/julgava.
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Rädda Barnen
www.raddabarnen.se
kundservice@rb.se
08-698 90 00
PG 90 20 03-3
BG 902-0033

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Organisationen väcker
opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och
världen. Arbetet är inriktat på att påverka och förändra samhället
och syftar i första hand till varaktiga förbättringar för de barn som
har det svårast.
Årets julklapp
Stöd Rädda Barnens arbete för att fler barn ska få en tryggare och
bättre framtid genom att skänka gåvor, köpa gåvobevis och köpa
designprodukter i vår webshop. Gå in på räddabarnen.se/jul2013
och skänk en julgåva eller köp gåvobevis.

Läxhjälpen
stiftelsen

Stiftelsen Läxhjälpen
www.laxhjalpen.se
info@laxhjalpen.se
076-006 94 13
BG 379-2546

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för att
få fler unga i socioekonomiskt utsatta områden att klara skolan
och komma närmare sina drömmar. Med stöd från näringslivet
bedriver de gratis, resultatfokuserad läxhjälp där den behövs
som allra mest. Unga, avlönade högskolestudenter hjälper högstadieelever med studierna och är samtidigt en positiv förebild
och mentor. Läsåret 2012/13 höjde alla elever i snitt sina betyg i
6 ämnen från föregående läsår.
Årets julklapp
Årets julklapp är läxhjälp där den behövs som allra mest! En
konkret insats som ger resultat – höjda betyg, självförtroende och
framtidsmöjligheter. Företag som skänker en gåva får ett julpaket
med gåvobevis och en banner som visar ert stöd. Läs mer på
laxhjalpen.se/gestodgava.
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UNHCR Insamlingsstiftelse
www.sverigeforunhcr.se
jenny.holmstrom@sverigeforunhcr.se
070-278 65 36
PG 90 01 64-5

Sverige för UNHCR är UNHCRs svenska insamlingsorganisation.
FN:s Flyktingorgan UNHCR:s uppgift är att ge människor på flykt
internationellt skydd och att finna varaktiga lösningar på deras
svårigheter. Antalet flyktingar är det högsta på knappt 20 år och
på grund av konflikten i Syrien kommer antalet flyktingar att
fortsätta växa. Sammanlagt lever över 35,8 miljoner människor på
flykt.
Årets julklapp
Det är kallt i Syrien. Konflikten i Syrien är inne på sitt tredje år
och våldet har tvingat mer än två miljoner människor att lämna
sina hem för att söka skydd i grannländerna och 1 miljon av dessa
är barn. De svåraste att nå fram med hjälp till, så många som 6,8
miljoner, är dock kvar inne i Syrien. Ge en julklapp som verkligen
värmer. UNHCR har filtar och tält i sin gåvoshop som du hittar här:
sverigeforunhcr.se/stod-oss/foretag/ge-en-foretagsgava.

WaterAid
www.wateraid.se
cecilia@wateraid.se
08-677 30 20
PG 90 01 62-9
BG 900-1629

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för allas
rätt till rent vatten och sanitet. Organisationen arbetar i 27 länder
världen över för att säkerställa tillgången till rent vatten, sanitet
och kunskap i hygien för de allra fattigaste. WaterAid samarbetar
med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar.
WaterAid påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka
sina prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.
Årets julklapp
Tillgång till rent vatten och sanitet räddar liv, håller familjer friska
och hjälper barn gå klart skolan. När människor får lägga tid och
kraft på arbete och skolgång istället för att hämta vatten förändras liv
och samhällen utvecklas. 200 kronor kostar det att tillhandahålla rent
vatten och sanitet till en person. En julgåva till WaterAid bidrar
till att människor en framtid och ett bättre liv.
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World Childhood Foundation
www.childhood.se
info@childhood.se
08-551 175 00
PG 90 90 90-3
BG 909-0036

World Childhood Foundation arbetar för att förhindra att barn
utsätts för övergrepp eller exploatering. Därför stödjer de cirka
100 projekt runt om i världen som arbetar med barn som blivit
utsatta eller riskerar att utsättas för övergrepp, barn i samhällets
vård, gatubarn och familjer i riskzonen. Childhoods mål är att inget
barn ska hamna i våldsamma och riskfyllda miljöer utan att alla
ska få en trygg och kärleksfull barndom.
Årets julklapp
Den perfekta kramsnön finns på www.childhood.se. Här kan alla
skapa en egen snögubbe för en summa man själv bestämmer.
Pengarna går oavkortat till Childhoods projektverksamhet för
utsatta barn runt om i världen. Företag som skänker en gåva får
gåvobevis, banner till hemsida, julkort att skicka till kunder och
medarbetare samt medverkan i en tackannons.
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God jul.
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