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Guiden du håller i din hand gör det lättare för er som 
företag att ge med både hjärta och hjärna. Givarguiden 
och Charity Ratings ideella Julklappsguide är till för 
att inspirera ert företag att ge lite smartare och samti-
digt förenkla beslutsprocessen. 

Här har vi valt ut organisationer som klarat vår årliga 
granskning – de har sedan presenterat sina julklap-
par som ni kan köpa. Genom denna alternativa julk-
lappsguide hittar ni julklappar som gör exempelvis 
era kunder, kollegor eller anställda glada samtidigt 
som ni stöder en god sak och hjälper andra. Visst är 
det enkelt?

Vi som står bakom Givarguiden och Julklappsguiden 
är Charity Rating – givarnas intresseorganisation. 
Vårt uppdrag är att granska hur de ideella organisa-
tionerna arbetar och vilken nytta de gör med insam-
lade medel. För att lyckas med det är vi opartiska och 
oberoende av den bransch vi granskar. Därför driver vi 
Charity Rating som en ideell medlemsförening, där ni 
och alla andra som är intresserade av bättre kontroll 
och insyn i den ideella sektorn kan bli medlemmar.  

Vi hoppas den åttonde upplagan av Julklappsguiden 
ger er mycket nöje. God Jul! 

Gerda Larsson
Verksamhetschef
Charity Rating

En julklapp med hjärta och hjärna
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ActionAid är en internationell 
rörelse som jobbar för global rät-
tvisa och utveckling.

Årets julklapp
För människor som lever i fat-
tigdom är varje dag en ständig 
kamp för överlevnad. Action-
Aid hjälper bland annat fat-
tiga familjer att bygga upp ett 
hållbart sätt att försörja sig på. 
Genom att ge två getter – eller 
en dräktig – till kvinnorna i de 
fattiga hushållen får de snabbt 
det mycket bättre. Familjen får 
näringsrik mjölk och kan säl-
ja överskottet på marknaden.
Förutom geten får kvinnan ock-
så utbildning i såväl djurhålln-
ing som enkel företagsekonomi.

Amnesty International består 
av 3 miljoner medlemmar som 
kämpar för att de mänskliga rät-
tigheterna ska gälla alla, alltid.

Årets julklapp
Fighting bad guys: t-shirt, ba-
bydress eller linne. Visa vad du 
står för! Köp en snygg och stil-
ren t-shirt, linne eller babybody 
och visa var du står. Eftersom 
Amnesty kämpar för mänskli-
ga rättigheter är produktion-
sprocesserna viktiga. Kläderna 
är framtagna tillsammans med 
ATC (Another Textile Company).

Assyrier Utan Gränser bedriver 
offentlig insamling för human-
itära och välgörande ändamål 
till den assyriska folkgruppen, 
som är ursprungsbefolkning i 
Turkiet, Irak, Iran, Syrien och Li-
banon.

Årets julklapp
Krigen i Syrien och Irak har 
drabbat ursprungsbefolkningen 
assyrierna hårt och många har 
fördrivits från tryggheten och 
sina hem. Med årets julgåva kan 
ni bland annat hjälpa flyktin-
garna med material mot nattky-
lan och andra livsförnödenheter 
i Irak och Syrien. Med julgåvan 
“Julogram” sprider du dubbel 
glädje.

www.actionaid.se www.amnesty.se www.awbswe.se

http://www.givarguiden.se/organisation/?org=189#visa
http://www.givarguiden.se/organisation/?org=63#visa
http://www.givarguiden.se/organisation/?org=215#visa
http://www.actionaid.se
http://www.amnesty.se
http://www.awbswe.se
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Barnfonden har hjälpt utsatta 
barn och familjer i fattiga om-
råden runt om i världen sedan 
1991. 

Årets julklapp
Köp julklappar till medarbetare, 
kunder och leverantörer som 
visar att ni vill förbättra tillva-
ron för utsatta barn. Som tack 
får ni digitala julkort att skicka 
ut.  Förslag på julklappar är att 
ge 25 kvinnor möjlighet att star-
ta mikroföretag så att de kan 
försörja sina familjer eller att 
ge 15 familjer rent vatten i när-
heten av sina hem. 

Bris är en politiskt och religiöst 
obunden barnrättsorganisation. 
BRIS verksamhet kretsar kring 
stöd och hjälp till utsatta barn 
och unga i Sverige.

Årets julklapp
Julen är barnens högtid. Många 
längtar under ett helt år efter 
julen och allt det fina som följer 
med den. Men det finns även 
barn och ungdomar som mår 
dåligt, är ledsna och oroliga för 
att de inte vet hur deras tillvaro 
kommer att bli under jullovet. 
Ni som företag kan bidra med 
mycket. Varje bidrag hjälper 
BRIS att fortsätta att finnas i an-
dra änden av telefonen, mejlen 
eller chatten.

World Childhood Foundation ar-
betar för att förhindra att barn 
utsätts för övergrepp eller exp-
loatering. 

Årets julklapp
Den perfekta kramsnön finns på 
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. 

www.barnfonden.se www.bris.se www.childhood.se

http://www.givarguiden.se/organisation/?org=65#visa
http://www.givarguiden.se/organisation/?org=147#visa
http://www.barnfonden.se
http://www.bris.se
http://www.childhood.se
http://www.givarguiden.se/organisation/?org=67#visa
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Kulturarv utan Gränser arbetar 
för att rädda och vårda materi-
ellt och immateriellt kulturarv 
som hotas. 

Årets julklapp
En julklapp till Kulturarv utan 
Gränser bidrar till fortsatta möj-
ligheter att ge människor rätt att 
bruka sitt kulturarv. Kulturarv 
utan Gränser arbete på Balkan 
bidrar till att stärka det fredsby-
ggande som pågår och främjar 
en hållbar socioekonomisk och 
demokratisk utveckling. Ni får 
ett fint gåvobevis att ge bort och 
de omvandlar ditt bidrag till att 
människor kan glädjas över sitt 
kulturarv.

Djurens Rätt är Sveriges största 
djurrätts- och djurskyddsorgani-
sation. De är partipolitiskt obun-
dna och arbetar för ett samhälle 
fritt från djurförtryck. 

Årets julklapp
Med deras speciellt framtagna 
gåvopin kan du stödja djuren 
och samtidigt få något litet 
tillbaka. Ni kan ge bort den 
som present eller behålla den 
själv. Med denna pin kommer 
ett gåvobevis som berättar vad 
dina pengar går till. Ni kan själ-
va välja om du vill stödja Dju-
rens Rätts arbete med 250 eller 
500 kronor. 

Djurskyddet Sveriges vision 
är ett samhälle där människor 
visar respekt och medkänsla 
för alla djur. De jobbar för att alla 
djur ska behandlas väl, oavsett 
om de lever vilt, hålls för männi-
skans sällskap eller föds upp för 
att blir mat.

Årets julklapp
Du och ditt företag kan välja att 
bli  Företagsvän och stödja Djur-
skyddet med olika gåvopaket, 
2500, 5000  eller 10000 kronor 
exklusive moms per år. 

www.chwb.org www.djurensratt.se www.djurskyddet.se

http://www.givarguiden.se/organisation/?org=76#visa
http://www.givarguiden.se/organisation/?org=240#visa
http://www.chwb.org
http://www.djurensratt.se
http://www.djurskyddet.se
http://www.givarguiden.se/organisation/?org=102#visa
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hoppets stjärna
star of hope

Hand in Hand arbetar med att ut-
bilda kvinnor i Indien och Afrika 
i ekonomi och entreprenörskap 
så att de kan starta egna företag 
och försörja sig själva och sina 
familjer. 

Årets julklapp
Ni kan välja mellan att starta 
10, 30 eller 60 nya företag och 
därmed hjälpa många kvinnor 
och deras familjer till en bättre 
tillvaro med ljusare framtidsut-
sikter, värdighet och valmöj-
ligheter. Som tack får ni digitalt 
julkort, banner för er hemsida, 
digitalt gåvobevis, tackannons 
i DI mm. 

Hoppets Stjärna är en utveck-
lingsorganisation som arbetar 
utifrån FN:s deklaration om 
mänskliga rättigheter, barnkon-
ventionen samt en kristen 
värdegrund. 

Årets julklapp
Med en ko kan hjälpen gro! För 
1000 kronor bidrar du till att en 
utsatt romsk familj i Rumänien 
får sin egen ko som ger 30 liter 
mjölk varje dag. Det är mjölk så 
det räcker och blir över; mjölk 
att stilla hungern med och 
mjölk att sälja vidare. Det här 
förändrar familjens levnads-
villkor i grunden och gör dem 
självförsörjande under lång tid 
framöver.

Hungerprojektet är en global, 
ideell organisation som arbetar 
för att avskaffa hunger och fat-
tigdom genom att väcka lokal 
entreprenörsanda. Hungerpro-
jektets modell är enkel: Den som 
äger problemet äger också den 
bästa vägen till förändring.

Årets julklapp
Hungerprojektets julklapp är en 
metod för att avskaffa hunger 
och fattigdom på den afrikan-
ska landsbygden. Köp årets ju-
lgåva genom att välja något av 
följande paket:
-Entreprenörskap och mikrofi-
nans
-Kvinnors ledarskap
-Näring och hälsa

www.handinhand.nu www.starofhope.se www.hungerprojektet.se

http://www.givarguiden.se/organisation/?org=204#visa
http://www.givarguiden.se/organisation/?org=96#visa
http://www.handinhand.nu
http://www.starofhope.se
http://www.hungerprojektet.se
http://www.givarguiden.se/organisation/?org=158#visa
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Jubileumsklinikens Cancerfond 
har sedan 1952 tillfört betydande 
resurser till cancerforskningen 
vid och i anslutning till Jubile-
umskliniken, Sahlgrenska uni-
versitetssjukhuset.

Årets julklapp
Skänk 10000 kronor och få ett 
diplom att hänga t.ex. i person-
alrummet samt ett ex. av Cecilia 
Hedströms bok ”Är jag fortfar-
ande 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 
“julgåva 2014”). 

Individuell Människohjälp är 
en svensk biståndsorganisa-
tion som bekämpar fattigdom 
och utanförskap i elva länder 
världen över. 

Årets julklapp
Investera i sponsorpaketet 
Omtanke för 5000 SEK. Pengar-
na räcker till ett skolpaket med 
skoluniform, läroböcker och 
skrivböcker till tio barn i Zim-
babwe. Du får bland annat din 
logga på IMs partnersida, en fin 
partnertavla till din reception 
och två IM Fair Trade Kuddar. 
Du ger ditt varumärke lyskraft! 

Stiftelsen Min Stora Dag hjälper 
barn och unga i Sverige med 
svåra sjukdomar till en välbe-
hövlig paus från en vardag fylld 
av sjukhusrutiner

Årets julklapp
Stöd Min Stora Dags arbete 
genom att skänka en julgåva på 
hemsidan så är ni med och ser 
till att fler sjuka barns drömmar 
blir verklighet. 

Välj mellan tre olika paket som 
gör det enkelt för er att visa upp 
ert stöd och engagemang. Välj 
det paket som passar er bäst - 
eller skänk en valfri summa.

www.jubileumsklinikenscancerfond.se www.manniskohjalp.se www.minstoradag.se

http://www.jubileumsklinikenscancerfond.se
http://www.manniskohjalp.se
http://www.minstoradag.se
http://www.givarguiden.se/organisation/?org=226#visa
http://www.givarguiden.se/organisation/?org=98#visa
http://www.givarguiden.se/organisation/?org=219#visa
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Mutomo projektet är en organi-
sation där alla i Sverige arbetar 
helt ideellt. De har 7 inhemska 
projektledare i Mutomo, Kenya.
Deras paroll är Hjälp till 
Självhjälp.

Årets julklapp
Hjälp dem hjälpa. 63% lever un-
der existensminimum i Muto-
mo. Ge ett gåvobevis på en höna 
50 kr, get 500 kr eller varför inte 
ett klassrum eller vattentank 
för 35000 kr?. Behovet av rul-
lstolar är stort är också stort, en 
rullstol kostar 2500 kr. Mer info 
på hemsidan.

Operation Smile är en politiskt 
och religiöst obunden medicinsk 
hjälporgansiation som arbetar 
med att skicka medicinska vo-
lontärer (läkare och sjuksköter-
skor) till utvecklingsländer för 
att operera barn som lider av 
allvarliga ansiktsdeformiteter, 
framförallt läpp-, käk- och gom-
spalt. 

Årets julklapp
För företag finns det möjlighet 
att skicka digitalt julkort och 
få en en amilsignatur som visar 
att ni stödjer Operation Smiles 
arbete.

Plan Sverige är en del av den 
internationella barnrättsorgani-
sationen Plan med verksamhet i 
50 länder i Latinamerika, Afrika 
och Asien.

Årets julklapp
I en katastrof drabbas 
barnen hårdast. Med hjälp av 
företagsgåvan arbetar Plan 
snabbt för att öka familjers möj-
ligheter till återhämtning. Plans 
arbete är långsiktigt och går till 
det land som behöver det mest. 
Just nu är hjälpbehovet stort i 
de eboladrabbade områdena i 
Västafrika. Plan är på plats för 
att se till att barns rättigheter 
tillgodoses på bästa sätt. 

www.mutomo.se www.operationsmile.se www.plansverige.org

http://www.mutomo.se
http://www.operationsmile.se
http://www.plansverige.org
http://www.givarguiden.se/organisation/?org=298#visa
http://www.givarguiden.se/organisation/?org=254#visa
http://www.givarguiden.se/organisation/?org=115#visa
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Polstjärna är en fristående or 
-ganisation som arbetar långsik-
tigt med att genom crowdfund-
ing och tidiga insatser, förebygga 
och motverka barns och ung-
domars utanförskap i Sverige.

Årets julklapp
Att stödja Polstjärna kan vara er 
bästa personalvård någonsin. 
En sak som gör Polstjärna unikt 
är att du som givare kan välja 
vilken eller vilka insamlingar 
ni vill stödja och få uppföljning 
efter genomförd aktivitet. 100% 
av de insamlade medlen går till 
aktiviteterna. Därför finns det 
även möjlighet att bidra till Pol-
stjärnas drift.

Svenska Afghanistankommit-
tén (SAK) finns på den afghan-
ska landsbygden och jobbar 
mot fattigdom och konflikt. Av 
6000 anställda är 99 procent af-
ghaner. Oavsett regim, krig eller 
bristande säkerhet har arbetet 
pågått i över 30 år. SAK arbetar 
med utbildning, hälsovård, re-
habilitering av människor med 
funktionsnedsättning och 
landsbygdsutveckling.

Årets julklapp
Ge bort en julklapp som förän-
drar livet för ett barn! För 400 
kronor kan ett barn gå i skolan i 
ett år i Afghanistan. Se fler klap-
par på hemsidan. 

Skåne Stadsmission är en 
fristående, idéburen organisa-
tion som bedriver professionell, 
social verksamhet för männi-
skor som lever i hemlöshet och 
annan social utsatthet

Årets julklapp
500 kr bidrar till två klädpaket 
till personer som lever i akut 
hemlöshet. Skåne Stadsmission 
erbjuder varma kläder, bla un-
derställ, kraftig fleecetröja, var-
ma strumpor, mössa och vantar. 
Din gåva bidrar till att de kan 
möta detta behov. Se fler klap-
par på hemsidan. 

www.polstjarna.se www.sak.se www.skanestadsmission.se

http://www.polstjarna.se
http://www.sak.se
http://www.skanestadsmission.se
http://www.givarguiden.se/organisation/?org=300#visa
http://www.givarguiden.se/organisation/?org=132#visa
http://www.givarguiden.se/organisation/?org=172#visa


Betyg i
Givarguiden: Sida  10

SOS Barnbyar drivs av överty-
gelsen att alla barn har rätt till 
en trygg och kärleksfull uppväxt. 
Arbetet är inriktat på de barn i 
världen som har det allra värst 
– utsatta barn vars liv hänger på 
en skör tråd.

Årets julklapp
Julen är barnens högtid. Men 
inte för alla. Barn som lever i 
fattigdom, i skuggan av krig 
och konflikter, önskar sig ofta 
saker som vi tar för givna. På 
hemsidan köper ditt företag 
uppskattade julklappar till an-
ställda och kunder. Som tack för 
er gåva får ni diplom, digitala ju-
lkort och om ni vill även tryckta 
julkort med kuvert.

Stockholms Stadsmission är en 
ideell förening, fristående från 
stat, kommun och kyrka som 
bedriver verksamheter för män-
niskor i hemlöshet och miss-
bruk, barn, ungdomar och äldre. 

Årets julklapp
Genom att skänka 5000 kronor 
eller mer bidrar företag till ett 
minnesvärt julfirande för män-
niskor som lever i hemlöshet 
och utsatthet i Stockholm. Sam-
tidigt får företaget möjlighet att 
visa upp sin insats för andra. 
Läs mer på hemsidan.

WaterAid är en internationell 
organisation. De arbetar med att 
på olika sätt säkerställa tillgån-
gen till rent vatten, toaletter och 
kunskap i hygien för de allra fat-
tigaste.

Årets julklapp
I år kan företag ge bort vatten-
droppar som räddar liv, och 
varje liten droppe räknas. Ni 
möjliggör att WaterAid kan nå 
fler människor i världens fatti-
gaste samhällen med rent vat-
ten, toaletter och hygien. Som 
tack får ni ett fint julgåvopaket 
att använda till personal, kunder 
och samarbetspartners. Hoppas 
ni vill ge bort något generöst – 
några droppar vatten.

www.sos-barnbyar.se www.stadsmissionen.se www.wateraid.se

http://www.sos-barnbyar.se
http://www.stadsmissionen.se
http://www.wateraid.se
http://www.givarguiden.se/organisation/?org=245#visa
http://www.givarguiden.se/organisation/?org=130#visa
http://www.givarguiden.se/organisation/?org=129#visa
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World’s Children’s Prize utbildar 
och stärker barn jorden runt att 
bidra till ökad respekt för barnets 
rättigheter och demokrati i sina 
länder. Sedan år 2000 har 36,4 
miljoner barn utbildats.

Årets julklapp
Ett paket för barnets rättigheter 
(20x120x160 mm). Det fylls med 
kort på barn och text om bar-
net och om hur många barn 
som genom julklappen får lära 
sig om barnets rättigheter och 
demokrati. Korten kan även 
användas som vykort. Ge ett 
engångsbelopp (50 kr per kort) 
eller ett årslångt Barnrättsfad-
derskap (minst 600 kr, motsvar-
arande 12 kort/månader á 50 kr). 

Vi-skogen är en svensk bistånd-
sorganisation som planterar 
träd i Kenya, Rwanda, Uganda 
och Tanzania. Fyra länder som 
är hårt drabbade av avskognin-
gen och som under många år 
levt med dess förödande effekter 
för både människor och natur. Vi 
-skogen arbetar med metoden 
agroforestry, vilket innebär att 
dem odlar träd och flera sorters 
grödor tillsammans

Årets julklapp
Ge de anställda, samarbetspart-
ners eller kunder ett paket med 
exklusiva pepparkaksformar. Ni 
betalar 120 kr per ask och allt 
överskott går till Vi-skogens ar-
bete. 

ZASP är en partipolitiskt och re-
ligiöst obunden ideell organisa-
tion, som arbetar för att bekämpa 
fattigdomen i ett område i östra 
Zambia. I området bor 270 000 
människor. Arbetet är inriktat 
på utbildning och att via hjälp till 
självhjälp påverka och förändra 
människornas livsvillkor

Årets julklapp
ZASP erbjuder företag att ge 
bort en hel två veckorskurs i 
folkhögskolan i Kakoma Zam-
bia för 25 deltagare. Kostnaden 
blir 5000 kr och täcker utgifter-
na för mat logi och skrivmate-
rial. Gåvobevis och återkoppling 
efter genomförd kurs erhålles.

www.worldschildrensprize.org www.viskogen.se www.zasp.se

http://www.worldschildrensprize.org
http://www.viskogen.se
http://www.zasp.se
http://www.givarguiden.se/organisation/?org=250#visa
http://www.givarguiden.se/organisation/?org=164#visa
http://www.givarguiden.se/organisation/?org=146#visa


Varför ger ni bort pengar? Börja investera istället. 
Med en tydlig strategi för ideella samarbeten kombineras välvilja med affärsnytta.

Sluta ge bort pengar – börja investera dem istället.

Charity Rating har en unik position i och med att vi dagligen arbetar med och mot ideella organisationer. 
Detta är vår kärnverksamhet och ger oss en djupgående förståelse för ideella organisationers verksamhet. Vi 
har med andra ord en praktisk kunskap om hur ideella verksamheter fungerar och en förmåga att relatera till 

de förutsättningar som faktiskt råder för ideella organisationer. 

Vill du veta mer?
Kontakta oss på 0737-170 573 eller gerda.larsson@charityrating.org

mailto:gerda.larsson@charityrating.org
http://www.charityrating.org

