
Flicka 13 år 
önskar sig mat

.

 100 kr

Tid för 
julhjältar!
Hjälp barn i fattigdom och utanförskap 
i Sverige till en fin jul. Beställ ditt julpaket nu!

Pojke 5 år 
önskar sig en leksak

.

 100 kr



En jul
för alla

Flicka 13 år 
önskar sig mat

.

 100 kr

Flicka t re år 
önskar sig en nalle

.

 100 kr

Pojke 5 år 
önskar sig en leksak

.

 100 kr Flicka 9 år 
önskar sig eTT Spel

.

 100 kr

Tack, julhjälte!
Med din hjälp kan Giving People fortsätta att bygga det skyddsnät  

som krävs för att ge alla barn i Sverige en trygg vardag och uppväxt. 
Du gör skillnad!

Swish: 123 137 65 24

Tack, julhjälte! 

Lappar att hänga i julgranen!

Inför julen får vi på Giving People väldigt många ansökningar om hjälp 
från barnfamiljer i Sverige, familjer som lever i barnfattigdom och 
stort utanförskap. Vi möter vuxna i stor sorg över att de inte kan ge 
sina barn den jul som alla andra barn får. Vi möter barn som är med-
vetna om att de lever i utanförskap och som oroar sig över vad de ska 
säga att de fått i julklapp när de kommer tillbaka till skolan, för de vet 
redan nu att deras vuxna inte har möjlighet att ge dem något. 

Julen för oss som arbetar på Giving People handlar om barnen. Vi vill 
ge dem precis det som de önskar sig till jul, vi vill att de ska känna sig 
speciella, vi vill att de ska känna att tomten kom med just det som de 
önskade sig. Vi vill att de äldre barnen ska kunna öppna julklappar 
som de vet att deras föräldrar har köpt och vi vill att föräldrarna  
ska kunna känna stolthet under julen.

Under julen hjälper Giving People tusentals barn med  
julklappar och mat. Inför denna helg är ansökningarna 
särskilt många och vi vill, tillsammans med er, 
skapa en jul för alla. 

För att kunna ge hjälp till alla barnfamiljer  
som söker stöd hos oss har vi tagit fram  
en enkel och rak julkampanj som ni  
som företag eller organisation 
kan ta del av.

Lappar
blir klappar

Lappar att hänga i granen på företaget, kontoret, köpcentret  
– har ni inte gran, kan ni t ex hänga upp dem på en 

anslagstavla eller lägga dem i en skål.

Lapparna fungerar som gåvokort: Man tar en lapp och swishar 
sin gåva till Giving People. På lapparna står det hur mycket och 

till vad man skänker. Lappen kan man sedan ge i julgåva 
till någon nära och kär eller hänga i sin egen gran. 
En förklarande affisch att hänga upp tillsammans 

med lapparna medföljer. 

Beställ och 
 bli en julhjälte!

Läs mer och beställ vårt julpaket på:  
www.givingpeople.se/jul



Besök oss på Facebook

Läs mer och beställ vårt julpaket på:
www.givingpeople.se/jul

Vi gör skillnad
Giving People är en hjälporganisation med fokus på barn i Sverige som lever i barn-
fattigdom. Med en kvarts miljon utsatta barn och ett stort mörkertal är vårt uppdrag 
inte bara behövligt, utan också många gånger livsavgörande för att förhindra social 
utsatthet och långtgående konsekvenser för de barn som drabbas.

Vi jobbar året runt för att förse behövande barn med mat, kläder och möjlighet till 
en trygg barndom. Nu närmar sig Julen 2020 och vi vet att många föräldrar känner 
oro inför att inte kunna ge sina barn en fin jul. Förra julen hjälpte Giving People mer 
än 3.500 familjer med julmat och julklappar.

De gåvor som kommer på Swish omvandlar Giving People till presentkort, som delas 
ut till hjälpsökande barnfamiljer. Detta är en metod vi är ensamma om idag. Vi tycker 
nämligen att det är oerhört viktigt att barnen får känna sig speciella på julafton.  
Vi vill ge föräldrarna större möjligheter att ge en gåva som barnet faktiskt har önskat 
sig. På detta sätt skapar vi tillsammans ett fint julminne för de barn och ungdomar 
som lever i ekonomisk utsatthet.

Ditt företag gör skillnad
Ditt företag kan göra skillnad för Sveriges mest utsatta barn. Genom att delta i Giving 
Peoples julkampanj och vända dig till dina kunder, besökare och anställda, visar ditt 
företag samhällsengagemang och ansvarstagande. Tillsammans kan vi hjälpa många 
barn att fira en glädjefylld jul!

Kontaktuppgifter:
Linda Gurenius, verksamhetschef  
e-post: foretag@givingpeople.se

Giving People
Åvägen 24
412 51 Göteborg

Organisationsnummer: 802475-9436

Swish: 123 137 65 24
Bankgiro: 516-8851


