
En hjälporganisation som arbetar för att 

förebygga och motverka barnfattigdom i Sverige.



Giving People
Giving People är en hjälporganisation som arbetar för att förebygga  
och motverka ekonomisk utsatthet och barnfattigdom i Sverige.

Organisationen vill med sitt arbete minska sociala 

klyftor och påverka samhället, genom att belysa och 

diskutera barnfattigdom. 

Giving People levererar akut hjälp i form av mat och 

andra förnödenheter till barnfamiljer över hela Sverige, 

med hjälp av givare i Giving Peoples nätverk. 

Organisationen vill genom sitt arbete: 

•  hjälpa barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet.

•  förebygga att barnfamiljer hamnar i ekonomiska 

svårigheter. 

•  motverka utanförskap och sociala klyftor.

•  påverka samhället – till exempel skolor och 

föreningar – genom att belysa och prata om  

barnfattigdom.

Giving Peoples målgrupp är de barn i Sverige som  

lever i fattigdom och de barnfamiljer som är på väg  

in i fattigdom och redan lever på marginalerna. 

Organisationen kan fånga upp familjerna som behöver 

kortsiktig hjälp för att klara sig ur en svår situation och 

bryta en utveckling som på sikt kan sluta i permanent 

fattigdom. För de barnfamiljer som lever i fattigdom 

kan Giving People ge hjälp som innebär en väg mot  

ett bättre liv. 

Giving People ger akut hjälp med mat och andra viktiga 

förnödenheter. Organisationen har sedan starten i sep-

tember 2013 förmedlat ett stort antal matkassar, kläder 

och hygienartiklar till barnfamiljer över hela Sverige. 

Giving People engagerar sig förutsättningslöst,  

med fokus på barnen. 

Organisationen arbetar främst med givare, privat-

personer, som blir en del av vårt nätverk och som  

åker ut med hjälp till de hjälpsökande familjerna. 

Giving Peoples styrka är organisationens korta ledtider.  

När en barnfamilj söker stöd hos oss får de ofta hjälp 

inom några timmar, kanske upp till några dygn, beroende 

på hur akut deras situation är.

Att Giving People får fram hjälpen till den behövande 

familjen så snabbt är helt unikt. Inom några dagar kan 

vi hjälpa i hela Sverige, tack vare insatser från givare 

i Giving Peoples nätverk och/eller presentkort och 

matkuponger.



Giving People
Åvägen 24
412 51 Göteborg

www.givingpeople.se 
Giving People på Facebook:
https://www.facebook.com/Giving-People-161513867384504/

Organisationsnummer: 802475-9436 
Bankgiro: 516-8851 
Swish: 123 137 65 24

KONTAKTINFORMATION: 
För allmänna frågor: info@givingpeople.se.

Media
Linda Hellquist 
Generalsekreterare 
media@givingpeople.se

Sponsorer, företag och samarbete
Linda Gurenius 
Verksamhetschef 
sponsring@givingpeople.se

www.givingpeople.se

Samarbete och sponsring
Giving People ser det som mycket viktigt att skapa nära relationer 
till andra hjälporganisationer och tillsammans åstadkomma en 
förändring i samhället. Vi vill dela med oss av det nätverk och den 
hjälp vi har tillgång till. Kontakta oss gärna för samarbete på  
info@givingpeople.se.

Är du ett företag och vill vara med och hjälpa till?  
Kontakta Giving People på info@givingpeople.se.

Hur går det till?
Giving People arbetar med ärenden. När en barnfamilj söker hjälp 
hos Giving People, gör organisationens administratörer en utredning 
för att säkerställa att familjen lämnat sanningsenliga uppgifter. 

När utredningsarbetet är utfört och barnfamiljen blir godkänd  
för hjälp, skapas ett ärende. 

Barnfamiljen matchas sedan i Giving Peoples givarregister,  
läggs ut som ett ärende på Giving Peoples Facebooksida eller 
tilldelas presentkort. 

Barnfamiljen får hjälp snabbt och väntetiderna är korta.

De sökande informeras om att eventuella kreditupplysningar  
kommer att tas och de måste alltid lämna personnummer,  
fullständig adress och telefonnummer. 

Giving Peoples utredningsarbete är enkelt, målet med utredningen är 
att bekräfta att de uppgifter den sökande lämnat är sanningsenliga 
och att hindra bedragare från att lura till sig hjälp.

.


