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GOD JUL ÖNSKAR GIVARGUIDEN
Köp en get, ge bort en skogsdunge på Borneo eller varför inte ge bort rent vatten? I
julklappsguiden hittar du förslag som tillåter dig att ge med både hjärta och hjärna!
I år förväntas julhandeln omsätta 75 miljoner
kronor. Tänk om en del av den summan kunde gå
till klappar som gläder fler än bara mottagaren,
vore inte det bra? Den ideella julklappsguiden
publiceras i år för nionde året i rad och har
skapats för att hjälpa just ditt företag att enkelt
välja en julklapp som ger glädje till flera.
I Julklappsguiden hittar du julklappar från
organisationer som uppfyllt kriterierna i
Givarguidens årliga granskning och hamnat på
vår Gröna Lista. Vi är väldigt glada över att i år
kunna berätta om fler klappar än någonsin då
Gröna Listan växt från 28 organisationer 2014
till 78 organisationer 2015 av 213 granskade. En
julklapp ska inte bara kännas bra i hjärtat utan
även i hjärnan och därför har vi sammanställt
detta till er.

Vi som står bakom Givarguiden och
Julklappsguiden är Charity Rating – givarnas
intresseorganisation. Vårt uppdrag är att granska
hur de ideella organisationerna arbetar och
vilken nytta de gör med insamlade medel. För att
lyckas med det måste vi vara opartiska, obundna
och oberoende av den bransch vi granskar.
Vi driver därför 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 nionde upplagan av
Julklappsguiden ger er mycket nöje. God Jul!

Gerda Larsson,
Charity Rating &
Givarguiden

ZASP arbetar för att bekämpa fattigdomen på landsbygden i östra Zambia där
270 000 människor lever under svåra förhållanden. ZASP Folkhögskola erbjuder
utbildning och arbetar med att via hjälp till självhjälp påverka och förbättra
livsvillkoren.

Årets julklapp

Minska undernäringen bland barn och stoppa barnäktenskap genom
utbildning! ZASP erbjuder företag att ge bort kurser på ZASP Folkhögskola
i Kakoma Zambia för valfritt antal deltagare. Exempel: för 25 deltagare blir
kostnaden 5000 kr. Gåvobevis och återkoppling efter genomförd kurs.

www.zasp.se

ActionAid är en internationell
rörelse som jobbar för global
rättvisa och utveckling.
För människor som lever i
fattigdom är varje dag en ständig
kamp för överlevnad. ActionAid
hjälper bland annat fattiga familjer
att bygga upp ett hållbart sätt att
försörja sig på.

Årets julklapp

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

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.

Årets julKlapp

Krigen i Syrien och Irak har
drabbat ursprungsbefolkningen
assyrierna hårt och många har
fördrivits från sina hem. Med
årets julgåva kan man bland
annat hjälpa assyrierna att få
fortsatt medicinsk hjälp i Irak,
utdelning av diesel för att värma
sig under vintern i Syrien och
rent vatten till skolbarn i Libanon.
Med julgåvan “Julogram” sprider
du dubbel glädje - en gåva till den
som får Julogrammet och en till
den som gåvan når fram till.

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 sälja
överskottet på marknaden.
Förutom geten får kvinnan också
utbildning i såväl djurhållning
som enkel företagsekonomi.

Ge en julgåva till Alzheimerfonden
och stötta den viktiga forskningen
kring demenssjukdomar. Beställ
ett digitalt julkort som ni kan
mejla ut till era kunder och
samarbetspartners. Ring 020-30 11
30 så hjälper Alzheimerfonden till!

www.actionaid.se

www.alzheimerfonden.se

www.assyrierutangranser.se

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.

Barnmissionen är en
hjälporganisation som under
närmare 30 år genomfört
humanitära insatser med
inriktning på barn, ungdom och
familjer. Barnmissionens uppdrag
är att hjälpa nödlidande barn och
familjer till ett värdigare liv bort
från fattigdom och hopplöshet
primärt genom utbildning, hälsa
och hjälp till självhjälp.

Blomsterfonden är en ideell
förening som arbetar för hem
och vård åt äldre sedan 1921.
Blomsterfonden erbjuder ett gott
seniorliv för livets olika skeden.

Årets julklapp

För 200 kronor köper du och
ger bort en get till en fattig
familj i Afrika, Bangladesh eller
Filippinerna. Du namnger geten
– och får ett fint namnbevis!
Getter köps in och delas ut till
fattiga familjer som tar hand om
föräldralösa barn. Mjölken från
getterna är mycket näringsrik och
stärker immunförsvaret.

Stöd kampen mot barncancer
och visa det för världen! 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, se hemsida.

www.barncancerfonden.se

Årets julklapp

www.barnmissionen.se

Årets julklapp

Att stödja Blomsterfonden med
en penninggåva är att skänka en
betydelsefull och efterlängtad
julklapp till alla äldre som inte
har någon familj eller vänner
att fira jul och nyår med. Genom
Blomsterfondens speciella
Äldrejour-linje, som äldre kan
ringa till, minskar Blomsterfonden
ensamheten, utanförskapet och
oron under storhelgerna

www.blomsterfonden.se

Civil Rights Defenders (CRD)
försvarar människors civila och
politiska rättigheter samt stärker
lokala människorättsförsvarare.
De arbetar i några av världens
mest repressiva regimer där de
tillsammans med lokala krafter
kämpar för långsiktig och hållbar
förändring.

Clowner utan Gränser är en ideell
organisation som sedan 1996
arbetat för att sprida skratt, hopp
och drömmar till barn som lever
i krigs- och katastrofdrabbade
områden

Diabetesfonden arbetar för en
framtid utan diabetes. Fonden
stödjer forskning för att hitta
orsaker till och botemedel mot
diabetessjukdomarna.

Årets julklapp

Inget barn ska behöva dö av
diabetes. Bidra med en gåva som
räddar liv. I jul går 50% av de
gåvor Diabetesfonden samlar in
till de barn runt om i världen som
inte får det insulin de behöver
på grund av fattigdom. Skänk
en gåva och hjälp oss i kampen
för att alla barn som insjuknar
i typ 1-diabetes ska ha samma
möjligheter att leva ett långt och
friskt liv med sjukdomen, och få
en framtid fri från sjukdomen.

Årets julklapp

Människorättsförsvarare runt
om i världen behöver ditt stöd –
närmare hälften av världens stater
har infört lagar och restriktioner
som försvårar arbetet för tusentals
människorättsorganisationer.
Med ert stöd kan CRD ändra
på detta. CRD stämmer stater
och stärker några av världens
modigaste människor!

Lindrande salva som dämpar
mörker och sprider skatt till barn
på flykt. Skrattsalva är en kolasås
till förmån för Clowner utan
Gränser. Varje krona av vinsten
går till att sprida skratt och hopp
till fler barn. En liten tub räcker
långt. Årets gladaste julklapp som
fyller mage, hjärta och själ med
kärlek. Komplettera gärna med
ett fint gåvobevis som kan göra
världen en mer hoppfull plats för
barn.

www.civilrightsdefenders.org

www.skratt.nu

www.diabetes.se

Djurens Rätt är Sveriges
största djurrätts- och
djurskyddsorganisation. De
är partipolitiskt obundna och
arbetar för ett samhälle fritt från
djurförtryck. Djurens Rätt är
beroende av frivilligt stöd för att
kunna hjälpa djuren. Det är alla
medlemmar och gåvogivare som
är Djurens Rätt.

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

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.

Årets julklapp

Årets julklapp

Årets julklapp är en djurklapp!
Ge en julgåva till någon i form av
detta bidrag till en djurvänligare
värld. Ni får ett kort att ge bort.
Kortet innehåller ett djur, i
form av en gris eller ett rådjur,
som viks ihop av mottagaren.
Ni överlämnar själv kortet till
mottagaren i det fina bifogade
kuvertet.

www.djurensratt.se

Årets julklapp

Ge din personal årets viktigaste
julklapp som gynnar djuren.
Varje år hjälper Djurskyddets
djurhem över 2 000 hemlösa djur
att hitta nya hem. Ett hårt arbete
som kräver mycket resurser.
Ditt företag kan vara med och
göra stor skillnad för djuren. 200
kr räcker till mat och en varm
sängplats i ungefär en månad för
en katt på något av Djurskyddets
djurhem. Ni får fina gåvobevis
som ni kan ge bort till er personal.

www.djurskyddet.se

Årets julklapp

Barn förtjänar trygga hem –
ert företag kan göra skillnad.
Julgåvan 2015 ger fler barn trygga
hem att växa upp i. Ert företag är
med och förändrar livet för barn i
flyktingläger i Libanon, gatubarn i
Uganda, romska barn i Rumänien
och svenska barn som lever i
familjer med missbruksproblem.
Fler julklappar finns på
Erikshjälpens hemsida.

www.erikshjalpen.se

Forska Utan Djurförsöks mål är
att djurförsök ska ersättas med
moderna, djurfria metoder – utan
att någonsin tumma på kravet på
vetenskaplig kvalitet. Forskningen
som får stöd ska vara viktig för
människors och djurs hälsa,
samtidigt som den bidrar till att
ersätta djurförsök.

Årets julklapp

Tänk på djuren i juletid! Du och
ditt företag kan bli företagsvän
och stödja djurfri forskning. Det
går även att köpa julgåvobevis och
ge som julklapp till alla anställda!

Friends arbetar för att stoppa
mobbning och diskriminering.
Friends utbildar och stödjer skolor,
förskolor och idrottsföreningar i
hela landet.

Årets julklapp

Barns trygghet! Låt årets julgåva
bidra till att barn får växa upp i
trygghet och jämnlikhet.
60 000 barn och ungdomar utsätts
för mobbning och kränkningar
varje år. Friends jobbar dagligen
med att förebygga och stoppa
mobbning i skolor, förskolor
och inom idrottsföreningar. Ge
en julgåva från 10 000 kr för att
få ett digitalt julkort att skicka
till kunder och anställda samt
Friends banner. Julgåvor från 5
000 kr får ta del av Friends banner
för att visa ert stöd på er hemsida.

Genom Friluftsfrämjandet får
barn över hela Sverige komma
ut i naturen och uppleva
den med alla sinnen. Genom
Friluftsfrämjandets verksamhet
får barn växa upp till vuxna kloka
beslutsfattare med hållbarhet
i fokus. Friluftsfrämjandet
har Sveriges bredaste utbud
av friluftsaktiviteter, guidade
av kompetenta ledare.
Friluftsfrämjandet värnar naturen,
allemansrätten och allas rätt till
friluftsliv.

Årets julklapp

Genom att stödja Äventyrliga
Dagen ger ni ungdomar (15-25
år) som gått igenom utmaningar
i livet en möjlighet att upptäcka
naturen tillsammans med
Friluftsfrämjandets ambassadör,
äventyraren Sören Kjellkvist!

www. forskautandjurforsok.se

www.friends.se

www.friluftsframjandet.se

Frisk & Fris vision är ett samhälle
utan ätstörningar där alla är fria
att vara sig själva. Att det går att
bli frisk och fri är något Frisk
och Fri vet av egen erfarenhet.
De flesta som engagerar sig i
föreningen har själva haft en
ätstörning eller är närstående till
någon som har varit drabbad. Frisk
och Fri arbetar förebyggande, ger
stöd till drabbade av ätstörningar
och närstående och verkar för
bättre vård.

Hjärnfonden är en ideell
insamlingsstiftelse som skapar
resurser till forskning och
information om hjärnan och
övriga nervsystemet, dess
kapacitet, sjukdomar, skador
och funktionsnedsättningar.
Hjärnfonden är den enda
insamlingsorganisationen som
stödjer forskning om hela hjärnan.

Hjärtebarnsförbundet är den
enda organisationen i Sverige
som uteslutande arbetar med att
ge stöd till barn och ungdomar
som lever med medfött eller
förvärvat hjärtfel. Det sker genom
opinionsbildning, dialog med
vårdgivare och skola, stöd till
forskningen kring medfödda
hjärtfel samt genom läger- och
mötesverksamhet där drabbade
barn och ungdomar och även
deras familjer träffas och byter
erfarenheter.

Årets julklapp

FriBandet är ett färggrant
armband gjort av ideella krafter
och säljs till förmån för Frisk &
Fris arbete med att förebygga
psykisk ohälsa och stärka ungas
självkänsla. För 100 kr stöttar du
detta viktiga arbete.

www.friskfri.se

Årets julklapp

Till alla Hjärnfondens julpaket
får ni fondens julbanner att
lägga på er hemsida eller i
er e-postsignatur. Med ett
julpaket för 10 000 eller 15 000
kr får ni även en banner med ert
företagsnamn och logotype som
visar att ni ger en julgåva till
Hjärnfonden. Bannern visas för
alla som varit inne på er hemsida
och sedan besöker sajter som
Aftonbladet, Hitta.se och Ticnet.

www.hjarnfonden.se

Årets julklapp

En julbanner att användas på
företagens e-postsignatur eller på
hemsida.

www.hjartebarn.se

Hungerprojektet är en ideell
organisation som verkar för att
avskaffa hunger och fattigdom till
2030. Med kvinnor i fokus utbildar
och stärker Hungerprojektet
människor att avskaffa sin egen
hunger och fattigdom. Det ger
bestående resultat och äkta
framtidstro. Hungerprojektets
modell är enkel: Den som äger
problemet äger också den bästa
vägen till förändring.

Årets julklapp

I år kan företagets julgåva ge
extra god julstämning. Välj vilket
område ni vill stötta:
- Kvinnors ledarskap
- Flickors rättigheter
- Entreprenörskap och
mikrofinans
Hungerprojektets tack till er är
bland annat digitala julkort och
tackfilm (från 5000 kr).

Håll Sverige Rents uppdrag är att
minska nedskräpningen. Det gör
de genom att påverka människors
beteenden och attityder till
nedskräpning - att helt enkelt få
människor att låta bli att skräpa
ned.

Årets julklapp

Bli ett vänföretag! För 25 000 kr
per år får ni:
- Digitalt
marknadsföringsmaterial
- Ett diplom
- Ert företagsnamn på Håll Sverige
Rents hemsida
- Skräpplockarmaterial till
egen företagsaktivitet
- Gratisbiljett till Håll Sverige
Rents årliga konferens

Individuell Människohjälp (IM)
arbetar världen över för att barn
ska gå i skolan, för att förebygga
sjukdomar och för att människor
ska kunna försörja sig och sin
familj. IM arbetar för att bekämpa
fattigdom och utanförskap. I
Sverige arbetar IM för delaktighet
och integration i samhället. Fokus
ligger framför allt på kvinnor och
marginaliserade grupper.

Årets julklapp

Ge dina anställda livsviktiga
julklappar som förändrar världen!
En symbolisk get eller skolavgift
kan ge någon ett bättre liv. Fler
förslag på julklappar hittar du i
IM:s gåvoshop.

www.hungerprojektet.se

www.hsr.se

www.manniskohjalp.se

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

Kids Future bildades 2002
och är en partipolitiskt och
religiöst obunden ideell förening
som arbetar för att barn och
ungdomar ska ges bästa möjliga
förutsättningar att fullfölja sin
skolgång samt få kunskap om
de mänskliga rättigheterna.
Kids Future arbetar även med
humanitärt bistånd.

Kristna Fredsrörelsen är en
ickevåldsrörelse för fred och
rättvisa. Tillsammans med
fredsaktörer i konfliktländer
arbetar Kristna Fredsrörelsen för
ett samhälle utan våld

Årets julklapp

Alla kan behöva en
skyddsängel ibland, särskilt
människorättsförsvarare och de
som tvingas fly sina hem. Kristna
Fredsrörelsens skyddsänglar
symboliserar fred och rättvisa,
och alla änglar som köps bidrar
till att fler människor kan leva i
trygghet.

Årets julklapp

Stöd cancerforskning i
Västsverige genom att skänka
10 000 kr och få ett diplom att
hänga i personalrummet samt ett
exemplar av Cecilia Hedströms
bok ”Är jag fortfarande vacker?”
Cecilia är fotograf och själv
cancerpatient. I boken möter ni
24 personer som på ett gripande
sätt berättar om hur det är att ha
cancer.
(Ange på inbetalningen
”Givarguiden 2015 företag”).

www.jubileumsklinikenscancerfond.se

Burundi: skoluniformer 150 kr/st.
Thailand: ett års lärarlön 25 tkr
eller ett års drift av förskola eller
fritidsverksamhet 150 tkr.
Lesbos - landtransporter och
förnödenheter för flyktingar
(valfri summa).
Som tack för gåvan får företaget
ett gåvobevis, banner och får
synas på Kids Futures hemsida.

www.kidsfuture.se

Årets julklapp

Ge bort skyddsänglar till
personalen på ditt företag!

Varje skyddsängel kostar 100 kr.

www.krf.se

Kulturarv utan Gränser (KuG)
arbetar för att rädda och vårda
materiellt och immateriellt
kulturarv som hotas av krig,
naturkatastrofer, vanskötsel,
fattigdom eller politiska och
sociala konflikter. De arbetar
främst på Balkan med kulturarv
som en aktiv kraft i försoning,
fredsbyggande samt social &
ekonomisk utveckling genom
att skapa medvetenhet och
möjligheter att bevara kulturarv.

Kvinna till Kvinna (KTK)
ger stöd till över 130
kvinnorättsorganisationer som
arbetar för kvinnors rättigheter
och för fred. KTKs mål är att
utplåna våld och övergrepp
mot flickor och kvinnor och
åstadkomma hållbar fred för alla.

Årets julklapp

En julklapp till KuG bidrar till
fortsatta möjligheter att ge
människor rätt att bruka sitt
kulturarv. Du får ett fint gåvobevis
att ge bort och KuG omvandlar
ditt bidrag till att människor kan
glädjas över sitt kulturarv genom
storytelling, en visning eller
restaurering av en kulturbyggnad.

Köp KTKs julklappar till dina
anställda i år och bidra till arbetet
för kvinnors rättigheter. Deras
julklapp är ett fint gåvobevis i
form av ett paket som finns i
tre olika färger och teman. Med
er hjälp kan Kvinna till Kvinna
fortsätta påverka situationen för
kvinnor och flickor i krig och
konfliktdrabbade områden.

www.chwb.org

www.kvinnatillkvinna.se

Läkare i Världen grundades 1991
och är en del av det internationella
nätverket Médecins du Monde.
Tillsammans driver nätverket mer
än 300 hälso- och sjukvårdsprojekt
i över 70 länder. Läkare i Världen
är en människorättsorganisation
som slåss för allas rätt till vård.

Årets julklapp

Er julgåva till Läkare i Världen
bidrar till att hjälpa de personer
som saknar tillgång till
subventionerad vård i Sverige. Er
julgåva hjälper Läkare i Världen
i sitt arbete på deras klinik,
psykosociala mottagning samt
deras juridiska rådgivning där de
erbjuder papperslösa personer
samtalsstöd och hjälp med att
driva asylprocesser. Som tack får
ni digitala julkort att skicka ut.

www.lakareivarlden.se

Årets julklapp

Låt dina anställda vara med i
arbetet för kvinnors rättigheter i
jul!

Stiftelsen Läkare mot AIDS
Forskningsfond stöder svensk
forskning kring behandling,
vaccin och prevention mot HIV
och AIDS.

Årets julklapp

Fonden är uppbyggd av bidrag
från patienter/anhöriga,
allmänhet, skolelever och
insamlingar. Stöd forskningen
genom att ge bort en litografi för
2 500 kr i julklapp. Välj mellan
konstnärerna Helene Billgren,
Lennart Aschenbrenner och Björn
Wessman

www.aidsfond.se

Lilla barnets fond räddar
livet på nyfödda genom att
stödja medicinsk forskning
om nya behandlings- och
omvårdnadsmetoder. 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.

Årets julklapp

För företag finns möjlighet att
skicka digitala julkort eller teckna
sponsorpaket som stödjer Lilla
Barnets Fonds arbete.

www.lillabarnet.se

Läkarmissionen är en svensk
biståndsorganisation som sedan
1958 har arbetat för att förändra
framtiden för utsatta människor.
2014 förmedlade Läkarmissionen
mer än 100 miljoner kronor till
sina ändamål, främst hjälpinsatser
i fyra världsdelar med tyngdpunkt
på Afrika.

Årets julklapp

Hjälp barnen i Bangladesh från
soptippen. För 10 000 kr får fyra
barn gå i en specialskola i ett helt
år. Där får de hjälp att komma
ifatt, ett rejält mål mat och
möjlighet att leka. Så småningom
börjar barnen i den vanliga
skolan. Ofta klarar de sig bättre
då än andra elever. ”De kommer
varje dag och gör alltid sitt bästa”
berättar rektorn på en av skolorna.
Din gåva ger dessa barn en
framtid.

www.lakarmissionen.se

Mind arbetar för ett samhälle
som uppmärksammar och aktivt
motverkar psykisk ohälsa, och där
personer med psykisk ohälsa blir
respekterade och får det stöd de
behöver.

Årets julklapp

Dina julgåvor hjälper Mind
att hålla Självmordslinjen,
Äldretelefonen och
Föräldratelefonen öppna.
- 5000 kr och större. Mind skickar
ett gåvobevis.
- 25 000 kr och större. Mind
skickar ett inramat gåvobevis
samt publicerar er logotyp på sin
tacksida.
- 100 000 kr och större. Mind
skickar ett inramat gåvobevis,
publicerar er logotyp på sin
tacksida samt skickar en
banner som ni kan använda på
er hemsida.

Min Stora Dag hjälper barn mellan
4-18 år i Sverige med svåra
sjukdomar till en välbehövlig paus
från sjukdomsrutiner.

Årets julklapp

I år kan företag ge bort ett
minne för livet. Då är ni med och
möjliggör att fler sjuka barns
drömmar blir verklighet. Som
tack får ni ett fint julgåvopaket
som gör det enkelt att visa upp ert
engagemang.

Mutomoprojektet har arbetat
i sydöstra Kenya sedan 2001.
Mutomoprojektet 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

Företag kan ge en gåva till något
av de fem arbetsområden som
presenterats ovan.

www.mind.se

www.minstoradag.org

www.mutomo.se

Var tredje minut föds ett barn med
läpp-käk-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.

Parkinsonfondens vision är att
forskarna ska komma underfund
med orsaken till Parkinsons
sjukdom. Detta för att effektivt
kunna förebygga och behandla
sjukdomen och minska lidandet
hos många svårt drabbade
människor.

Årets julklapp

Årets julklapp

Peace Parks Foundations uppgift
är att arbeta med upprättandet
av gränsöverskridande
naturskyddsområden i södra
Afrika samt kompetensutveckla
människorna som bor där i
syfte att få till stånd en hållbar
ekonomisk utveckling för såväl
människor som djur, bevara den
biologiska mångfalden och bidra
till regional fred och stabilitet i
hela regionen.

Varje år föds ca 200 000 barn med
en ansiktsdeformitet. Med hjälp
av Operation Smiles fantastiska
volontärer och givare kan de
erbjuda barn en kostnadsfri
operation som förändrar livet.
Hjälp Operation Smile att läka
leenden! Som tack för en julgåva
får ni ett diplom, e-postsignatur
samt elektroniskt julkort att
skicka till medarbetare och
kunder.

www.operationsmile.se

Skänk 5 000 kr och få ett diplom
att hänga i personalrummet
samt ett ex. av ”I MIG”, en konstoch fotobok om Parkinson.
Boken handlar om upplevelser.
Medverkar gör bl.a Lill Lindfors,
Michael Nyqvist, Ewa Fröling, Moa
Silén, Bobby Ljunggren och Carl
Kjellgren. 21 av de 22 skribenterna
lider inte själva av sjukdomen,
men har egna erfarenheter av
sjukdomens symtom.
(Ange “julgåva 2015” på
inbetalningen).

www.parkinsonfonden.se

Årets julklapp

Om ni vill vara med och hjälpa
till att bekämpa fattigdom, främja
den biologiska mångfalden i
södra Afrika och bidra till fred
och stabilitet i hela regionen, då
passar en julgåva till Peace Parks
Foundation Sweden perfekt.

www.peaceparks.se

Polstjärna förhindrar utanförskap
bland barn och ungdomar i Sverige
genom att leta upp, samverka med
och samla in pengar genom crowd
funding till lokala eldsjälar och
aktiviteter som möter de ungas
behov och verkligen gör skillnad.

Årets julklapp

Det unika med Polstjärna är total
öppenhet i stiftelsens ekonomi.
100 % av de insamlade medlen
går till aktiviteterna med de unga.
Därför finns det också möjlighet
att skänka till Polstjärnas drift,
för att möjliggöra det långsiktiga
arbetet för att förhindra
utanförskap. Driftkostnaden per
år är 1,5 miljoner kronor, vilket
kan jämföras med de 10 miljoner
som ett enda utanförskap kostar
samhället.

Varje år dör miljoner människor i
Afrika i sjukdomar som kan botas.
Rotarys Läkarbank räddar liv
genom att ge 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.

Årets julklapp

Ge en julklapp till era
medarbetare, kunder eller
leverantörer. Åtta myggnät som
skyddar mot malariamyggan
och räddar liv kostar 100 kr.
Malaria är fortfarande en av de
vanligaste dödsorsakerna bland
barn i Afrika. Ni kan ge bort
åtta eller flera myggnät. Ni får
ett fint gåvobevis att skicka till
kunder och partners. Rotarys
Läkarbank kan också designa en
julklappshälsning för mejlutskick.

Inget barn ska behöva fara
illa. Rädda Barnen är en
barnrättsorganisation som
arbetar för att alla barn ska få
sina rättigheter tillgodosedda och
deras verksamhet grundar sig på
Barnkonventionen.

Årets julklapp

Årets julgåvobevis från Rädda
Barnen innehåller absolut
INGENTING till din mottagare –
men desto mer till alla barn som
är på flykt. Din gåva kan göra stor
nytta för barn som tvingats lämna
sina hem på grund av krig och
katastrofer.
Genom att köpa mycket av
INGENTING förbättrar du livet och
framtiden för barn, i Sverige och i
världen.

www.polstjarna.se

www.rotarydoctors.se

www.raddabarnen.se

Röda Korset är världens främsta
katastroforganisation. Röda
Korset finns över hela världen
och består av miljontals frivilliga
som bestämt sig för att hjälpa
andra människor. Genom sitt
världsomspännande nätverk i 189
länder kan de hjälpa före, under
och efter katastrofen inträffat.

Save the Orangutan arbetar för
att bevara den utrotningshotade
orangutangen och dess
regnskogshem på Borneo. Genom
rehabilitering av orangutanger
och återplantering och
skyddande av regnskog säkrar
Save the Orangutan den vilda
orangutangens framtid.

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

Årets julklapp

Årets julklapp

Aldrig förr har så många
människor varit på flykt och
sällan tidigare har viljan att hjälpa
till varit så stor. För företag som
vill vara med och göra skillnad
har Röda Korset i år slagit in ett
familjepaket för 418 kr som räddar
liv och ger hopp till människor
på flykt. Paketet innehåller mat,
filtar för en familj och räcker i
en månad. Köp den och ge bort
som gåvobevis till dina kunder,
medarbetare och leverantörer.

www.redcross.se

Ge bort en skogsdunge i Borneos
regnskog!
Indonesiens regnskog skövlas och
brinner. Plantera en skogsdunge
som blir till glädje för djur, natur
och ursprungsbefolkning. Och
såklart för hela jordens klimat!

www.savetheorangutan.se

Stöd Scouterna vision om unga
som gör världen bättre! Genom
ett bidrag till Scouterna skapar
ert företag förutsättningar för
Scouterna att erbjuda ännu fler
barn och unga möjligheten att få
utveckla sitt ledarskap och göra
världen bättre.

www.scouterna.se

I över 60 år har SOS Barnbyar gett
barn som har blivit föräldralösa
eller övergivna ett nytt hem, en
familj och utbildning i någon av
deras över 500 barnbyar runt om i
världen.

Årets julklapp

Vi lever i en orolig värld där
miljontals barn är på flykt.
Engagemanget i Sverige för
akut hjälp har varit enormt. SOS
Barnbyar arbetar långsiktigt, för
att ge de barn som mist allt en
ny chans till en trygg uppväxt.
Och det gör de genom att ge
dem ett hem, en familj och ett
sammanhang under lång tid.
Ditt företag kan ge katastrofens
barn en ny chans till en trygg
uppväxt.

Star of Hope/Hoppets
Stjärna är en bistånds- och
utvecklingsorganisation
med 90 kontinuerligt stödda
projekt i 12 länder världen över.
Verksamhetens främsta fokus
ligger på att ge barn en bra start i
livet.

Stockholms Stadsmission är
en ideell förening som arbetar
för att göra Stockholm till en
mänskligare stad – för alla!
Stockholms Stadsmission hjälper
människor som lever i hemlöshet,
barn och ungdomar, familjer och
äldre.

Årets julklapp

Årets julklapp

För 10 000 svenska kronor
investerar ditt företag i en
mjölkko som förändrar livet för en
utsatt familj. Med en produktion
på upp till 30 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.

Välj mellan Stockholms
Stadsmissions 3 julpaket. 10 000
kr räcker till exempel till frukost
för 500 personer i hemlöshet.
20 000 kr räcker till exempel till
lunch för 800 personer och 50 000
kr räcker till exempel för att hålla
Stadsmissionens Center öppet en
dag. När du köper ett julpaket får
ni dessutom möjlighet att visa ert
stöd för medarbetare och kunder
genom en tackfilm, tackannons
och julsigill.

www.sos-barnbyar.se

www.starofhope.se

www.stadsmissionen.se

Svenska Afghanistankommittén
(SAK) är en biståndsorganisation
som har arbetat över trettio
år i Afghanistan. SAK arbetar
med utbildning, hälsovård,
landsbygdsutveckling och
rehabilitering av människor med
funktionsnedsättning.

Svenska FN-Förbundet skapar
en bättre värld genom att varje
dag arbeta med frågor som rör
fred och säkerhet, mänskliga
rättigheter och demokrati,
fattigdomsbekämpning och
utveckling. FN-förbundet deltar i
debatten om FN:s framtid genom
att påverka makthavare och
beslutsfattare.

Svenska Freds- och
Skiljedomsföreningen 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 till Svenska
Freds med exponering under ett
helt år framöver. Välj världens
äldsta och nordens största
fredsförening i jul!

Årets julklapp

Idag går mellan 6 – 8 miljoner
barn i skolan i Afghanistan. Ca
40 procent av dem är flickor. Men
fortfarande har hälften av alla
barn ingen skolgång. Kvaliteten
på undervisningen är ofta låg.
Den behöver bli mycket bättre.
När talibanregimen föll 2001 gick
färre än 1 miljon barn i skolan
i Afghanistan. Nästan alla var
pojkar. Mycket har hänt som
är positivt. Det måste hållas i.
Hjälp SAK att bygga fler skolor i
Afghanistan

www.sak.se

En av tre flickor i fattiga länder
gifts bort som barn. Därför är
var tredje sten i det här unika
armbandet ersatt med en oslipad
bergskristall. Det representerar
varje flicka som nekas sin rätt till
en barndom. Stöd FN-förbundet
i kampen och låt armbandet bli
årets julgåva för en bättre värld.
150 kronor per armband går till
Insamlingsstiftelsen FN-fondens
projekt Flicka.

www.fn.se

Årets julklapp

www.svenskafreds.se

Svenska Livräddningssällskapet
arbetar med en nollvision - noll
drunkningar. Varje år utbildar de
hundratals simlärare, stöttar över
350 sommarsimskolor, publicerar
drunkningsstatistik samt bevakar
fem stränder i Sverige med
utbildade livräddare. SLS riktar sig
med sin vattenkunskap till alla,
men de ägnar särskilt intresse åt
barnens säkerhet.

Årets julklapp

2 miljoner människor i Sverige,
både barn och vuxna, är i dag
osäkra på om de kan simma. Varje
år genomför SLS simskolor, både
för barn och vuxna, för att fler
ska lära sig simma och känna
sig trygga vid vatten. Stötta SLS
simskolor genom att skänka en
julgåva.

www.svenskalivraddningssallskapet.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 23 miljoner människor
fått tillgång till rent vatten och 21
miljoner fått tillgång till sanitet
som ett resultat av WaterAids
arbete. WaterAid finns i Sverige
sedan 2009.

Årets julklapp

Arg Jul önskar WaterAid!

Teskedsorden arbetar genom en
aktiv dialog med barn och unga
för ökad tolerans och respekt
människor emellan. Intolerans
utgör ett växande hot i dagens
samhälle. Teskedsordens mål är
att nå unga människor och få dem
att reflektera kring dessa viktiga
frågor.

Årets julklapp

Ge era anställda, sponsorer
eller kunder ett unikt smycke
i julklapp! Halva köpesumman
används till de stipendier
Teskedsorden delar ut årligen
till människor eller grupper som
genom en respektfull dialog
bidragit till att riva murar. Bär
Teskedsordens smycken som ett
bevis för ett ställningstagande
för ett mer tolerant samhälle.
Gåvobevis medföljer. Smycken
från 350 kr.

Årets julklapp

Gröna julklappar som minskar
fattigdom! Vi-skogens
serveringsbricka är illustrerad av
kanadensiska konstnären Julia
Cairns och tillverkad av svensk
miljöcertifierad björk. Tre träd
planteras per bricka. En bricka
kostar 150 kronor.

www.teskedsorden.se

www.viskogen.se

World Animal Protection
(WAP) är en av världens
största internationella
djurskyddsorganisationer. WAP
arbetar målinriktat för att stoppa
djurplågeri i hela världen, både
genom att rädda djur direkt men
också genom samarbete med
företag och andra organisationer.

World’s Children’s Prize utbildar
och stärker barn jorden runt så att
de kan bidra till ökad respekt för
barnets rättigheter och demokrati
i sina länder. Sedan år 2000 har
38,4 miljoner barn utbildats. De
flesta av dem är utsatta barn som
inte visste att de hade rättigheter.

Årets julklapp

En fin ask för barnets rättigheter
fylls med vykort på barn som
genom julklappen får lära sig om
alla människors lika värde, barnets rättigheter och demokrati.
Ge ett engångsbelopp (80 kr per
fem kort, motsvarar årskostnaden
för tio deltagande barn) eller årslångt Barnrättsfadderskap (minst
600 kr, motsvararande 50 kr/månad). 800 kr räcker till att utbilda
och stärka 100 barn. Tidningen
Globen medföljer.

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

På julafton kommer 1 400 barn
dö av smutsigt vatten. Alla andra
dagar också. Det gör WaterAid
arga. Var arga ni också. Ge bort
rent vatten i jul till kunder och
anställda och rädda liv!

www.wateraid.org

Vi-skogen planterar träd i Kenya,
Rwanda, Uganda och Tanzania.
De arbetar med metoden
agroforestry, vilket innebär att de
odlar träd och flera sorters grödor
tillsammans. Kombinationen av
träd och grödor gör att livlösa
jordåkrar återfår sin naturliga
bördighet. Det ger frukter, näring
och mat på borden. Träd skapar
nya försörjningsmöjligheter & tar
människor ur hunger & fattigdom.

www.worldanimalprotection.se

Årets julklapp

www.worldschildrensprize.org
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