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Välkommen till Charity Ratings sjätte 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 du hitta julklappar som gör exempelvis din vän, svärfar eller
partner glad samtidigt som du stöder en god sak och hjälper andra.
I guiden har vi tittat närmare på fyra områden (Socialt arbete, Internationellt
utvecklingssamarbete, Miljö & Djurskydd samt Medicinsk forskning & Hälsovård)
som vi vet engagerar privatpersoner och försökt hitta organisationer som kan
intressera just dig, din familj och dina vänner.
Vi hoppas att du får glädje av vår julklappsguide och att den även kan ge dig en
riktigt god jul.
Gerda Larsson
VD, Charity Rating

Uppskattar du Julklappsguiden?
Om du uppskattar vår julklappsguide och tycker att Charity Rating fyller en viktig
funktion som givarens intresseorganisation får du gärna bli medlem. Gå in på vår
hemsida www.charityrating.org för att läsa mer och för att ansöka om medlemskap. Vi behöver din röst och ditt stöd! Denna guide baseras på information från
Charity Ratings Givarguide som innehåller jämförbar information om 140 svenska
välgörenhetsorganisationer.
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SOCIALT ARBETE
Under den här rubriken hittar du organisationer som ger stöd till hemlösa,
ensamma äldre, barn och ungdomar. Julen är en tid som förknippas med
släkt, vänner och fest och just därför satsar många organisationer extra
mycket på dem som inte har någonstans att ta vägen under helgen.
Organisationerna arbetar antingen rikstäckande eller lokalt, kanske just i
den stad där du eller den du vill ge en julklapp till bor.

BRIS

www.bris.se
Barnens Rätt i Samhället verkar för att hjälpa barn i utsatta situationer. Som
ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation arbetar BRIS för att göra
barns röster hörda hos politiker och myndigheter.
Året julklapp
Under julen är det många barn som vill ha någon att prata med. Privatpersoner
kan skänka en summa pengar som möjliggör att BRIS telefonlinjer kan hålla
öppet under hela julledigheten. Företag kan göra detsamma och får då dessutom en digital mejlfot, ett diplom och en banner till sin hemsida som visar på
stödet.
Ge ett bidrag			
PG 90 15 04-1			
				

Kontakt
08-598 888 00
givarservice@bris.se

Friends

www.friends.se
Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa
mobbning. De utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela
landet. Deras vision är ett samhälle där barn och unga växer upp i trygghet och
jämlikhet.
Årets julklapp
Ett litet ord som gör stor skillnad. Det är tanken bakom Friends kollektion med
kläder och produkter som säljs till förmån för barns rättigheter. Ett rött ”Hej”
symboliserar vänskap och gemenskap – perfekt som årets julklapp. Läs mer och
beställ på: www.friends.se/webshop
Ge ett bidrag			
PG 90 05 27-3			
BG 900-5273			

Kontakt
08-545 519 90
info@friends.se
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Mentor Sverige
www.mentor.se

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar med mentorskap för
ungdomar. De anser att alla ungdomar i Sverige förtjänar en egen mentor,
oavsett om de är glada, ledsna, uttråkade, aktiva eller får A eller F på proven.
Allt för att alla våra ungdomar ska känna en stark framtidstro och välja att avstå
från våld och droger.
Årets julklapp
Ge en julgåva till Mentor Sverige och hjälp dem jobba för att alla ungdomar
som vill ha en extra vuxen i sin vardag ska få en egen mentor. Ge din julgåva till
Mentor och få ett formgivet, digitalt julkort att skicka till medarbetare, kunder,
samarbetspartners och vänner. Läs mer på:
www.mentor.se/ge-en-julgava-som-gor-skillnad
Ge ett bidrag			
PG 90 25 02-4			
BG 902-5024			

Kontakt
08-789 11 80
info@mentor.se

Stiftelsen MinStoraDag
www.minstoradag.org

Stiftelsen MinStoraDag har funnits sedan år 2000 och har som uppgift att
uppfylla svårt sjuka barns önskedrömmar. Barnen får ett välbehövligt avbrott
i sin sjukhusvistelse och ett ovärderligt minne för livet.
Årets julklapp
Manschettknappar med MinStoraDag-logotyp. Köp på:
www.minstoradag.org/Stod_oss/Vara_produkter_/
Ge ett bidrag			
PG 90 05 13-3			
BG 900-5133			

Kontakt
08-660 50 96
gava@minstoradag.org

Rädda Barnen

www.raddabarnen.se
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.
Året julklapp
Stöd arbetet för att fler barn ska få en bättre framtid genom att skänka en gåva,
köpa ett gåvobevis och skicka julkort. Läs mer på: http://jul2012.raddabarnen.se
Ge ett bidrag			
PG 90 20 03-3			
BG 902-0033			

Kontakt
08-698 90 00
kundservice@rb.se
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Röda Korset

www.redcross.se
Röda Korset bedriver, förutom hjälpinsatser vid naturkatastrofer, även arbete
här hemma i Sverige som syftar till att bryta ofrivillig ensamhet och isolering.
Röda Korset kämpar varje dag för att den gemenskap som präglar julen ska
komma ännu fler till del – året runt.
Årets julklapp
Röda Korset säljer julklappar med dubbelt värde, presenter som skapar lycka
för många fler än den som du ger den till. Köp till exempel koppar, blommor,
böcker eller smycken designade av Efva Attling, så bidrar du samtidigt till Röda
Korsets verksamhet.
Ge ett bidrag			
PG 90 08 00-4			
BG 900-8004			

Kontakt
08-452 46 00
info@redcross.se

Sjöräddningssällskapet

www.sjoraddning.se

Sjöräddningssällskapet räddar liv till sjöss. Det finns 1800 frivilliga sjöräddare
längs den svenska kusten och de största sjöarna, beredda att rycka ut i alla
väder. De arbetar även med att förebygga sjöräddning samt att sprida kunskap
om sjösäkerhet.
Årets julklapp
Ge bort ett medlemskap i Sjöräddningssällskapet, eller varför inte ett vattentätt
mobilfodral? Hitta fler julklappar och läs mer på:
www.sjoraddning.se/stod-oss/jul
Ge ett bidrag			
PG 90 05 00-0			
BG 900-5000			

Kontakt
077-579 00 90
info@ssrs.se

Stockholms Stadsmission

www.stadsmissionen.se

Stockholms Stadsmission är känd för sitt stöd till utsatta grupper i samhället.
Verksamheten sträcker sig över stöd till hemlösa, äldre och ungdomar genom
en rad kompletterande verksamheter.
Årets julklapp
Med din gåva kan fler komma in i värmen, äta sig mätta och få någon att prata
med. Eller någon som bara lyssnar. Då blir det lättare att få kraft att komma tillbaka till kärlek, gemenskap och ett hem. Allt det som hör julen till. Du kan även
handla julklappar på: www.stadsmissionen.se/Stodoss/Webbshop
Ge ett bidrag			
PG 90 00 351-8			
BG 900-3518			

Kontakt
08-787 86 34
info@stadsmissionen.se
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Svenska Bibelsällskapet
www.bibelsallskapet.se

Svenska Bibelsällskapets målsättning är att göra Bibeln känd och använd. De
är en ekumenisk organisation som grundades 1815 och är kyrkornas plattform
för bibelarbete i Sverige och i andra länder. Tillsammans med cirka 145 bibelsällskap över hela världen arbetar de för att Bibeln ska finnas på ett språk som
människorna talar och förstår och för att alla människor ska ha en egen Bibel.
Årets julklapp
Bibelsällskapet erbjuder gåvogram som julgåva. Det finns fyra julmotiv att välja
mellan och pengarna du skänker används till bibelöversättning, bibelspridning
och andra projekt med omsorg om människor. Läs mer på:
www.bibelsällskapet.se/press/nyheter/2012/11/26/ge-ett-gavogram-i-julklapp
Ge ett bidrag			
Kontakt
PG 90 06 26 -3			
018 - 18 63 30
				info@bibeln.se

INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE
Inom det internationella utvecklingsarbetet finns organisationer som
arbetar i en mängd olika länder med frågor som demokratiutveckling,
mänskliga rättigheter, hälsovård och att utrota fattigdom och hunger. Här
finns organisationer som fokuserar på att hjälpa en viss målgrupp som
kvinnor, barn och ungdomar och de som med hjälp till självhjälp försöker
återuppbygga självförtroende, kunskaper och skapa välbefinnande.

ActionAid

www.actionaid.se
ActionAid är en internationell organisation som bekämpar fattigdom genom att
framför allt fokusera på fattiga kvinnor och flickor.
Årets julklapp
Bidra till att bekämpa fattigdom och stärka kvinnors rättigheter genom att ge
bort en ovanlig och omtänksam present. Resklara getter, till exempel.
Läs mer på: www.presentermotfattigdom.se
Ge ett bidrag			
Kontakt
PG 90 00 83-7			
08-615 55 50
				info@actionaid.se

Charity Rating Ideell förening
Kaptensgatan 6, 114 57 Stockholm, Telefon 076-019 26 19
info@charityrating.org
www.charityrating.org

Sida 8

Julklappsguiden 2012

Amnesty International

www.amnesty.se

Amnesty International har sedan starten 1961 använt FN:s allmänna förklaring
om de mänskliga rättigheterna som utgångspunkt för sin verksamhet.
Deras vision är en värld där varje människa åtnjuter dessa rättigheter. Amnesty
International består av 3 miljoner människor som kämpar för att de mänskliga
rättigheterna ska gälla alla, alltid.
Årets julklapp
Nudie Empowerment T-shirt. Säljs från och med 5:e december och köps på:
http://butiken.amnesty.se
Ge ett bidrag			
PG 90 00 72-0			
BG 900-0720			

Kontakt
0771-266 37 89
butiken@amnesty.se

Assyrier utan Gränser

www.awbswe.se

Assyrier Utan Gränsers verksamhet baseras på att etablera fadderbyar i hemlandet, arbeta för att tillgodose de behov som finns i fadderbyarna och bistå
vid nöd. De bedriver långsiktiga projekt, med fokus på utbildning, landsbygdsutveckling och jämställdhet.
Årets julklapp
Sprid dubbel glädje och ge bort en julklapp i form av ett Julogram. Julgåvan
hjälper krigsdrabbade assyrier i Syrien med mediciner, förnödenheter samt
material för värme och ambulanser. För enbart 200 kr kan du hjälpa en person
med just allt detta för en hel månad. Läs mer på:
www.awbswe.se/newsarchive.aspx?NewsID=87
Ge ett bidrag			
PG 90 01 21-5			
BG 900-1215			

Kontakt
08-531 709 30
info@awbswe.se

Barnfonden

www.barnfonden.se
Barnfonden 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.
Barnfonden ger familjer möjlighet att försörja sig själva och är med och skapar
en långsiktig utveckling i det omgivande samhället.
Årets julklapp
Du kan ge bort allt ifrån näringstillskott till undernärda barn i Indien, myggnät,
skolböcker till barn i Etiopien, vattenfilter och boskapsdjur. Hela katalogen
hittas på: www.gavokatalogen.barnfonden.se
Ge ett bidrag			
Kontakt
PG 90 13 02-0			
040-12 18 85
				info@barnfonden.se
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Clowner utan Gränser
www.skratt.nu

Skratt förändrar liv! Clowner utan Gränser arbetar för att med föreställningar
och workshops sprida hopp och glädje till barn i krisdrabbade områden runtom
i världen.
Årets julklapp
Ge bort en gåva av hopp och skratt till barn på flykt. För företag: Sprid hopp
och skratt till 3000 barn på flykt - ge bort en föreställning i ett flyktingläger. För
privatpersoner: Hjälp till att packa väskan full av hopp och skratt - köp
drömska såpbubblar, en fnissig mustasch eller magiska bollar.
Ge ett bidrag			
Kontakt
PG 90 00 20-9			
08-531 766 40
				info@skratt.nu

Diakonia

www.diakonia.se
Diakonia är det gemensamma biståndsorganet för fem svenska kyrkor. Genom
stöd till hundratals organisationer världen över görs insatser för varaktig förändring av situationen för de mest utsatta och fattiga. Diakonias målsättning är
att alla människor ska leva under värdiga förhållanden i en rättvis och hållbar
värld, befriad från fattigdom.
Årets julklapp
Diakonia finns i drygt 30 länder och möter eldsjälar varje dag. Köp Diakonias
julhälsningar så ger du eldsjälarna ditt stöd – samtidigt får du en fin julklapp att
ge bort. Läs mer och köp på: www.diakonia.se/gavoshop
Ge ett bidrag			
Kontakt
PG 90 33 04-4			
08-453 69 00
				diakonia@diakonia.se

Erikshjälpen

www.erikshjalpen.se
Erikshjälpen är en biståndsorganisation med fokus på barn som verkar i 25
länder inklusive Sverige. Hälsa, utbildning och försörjning är huvudområdena.
De har även 53 second hand-butiker där överskottet går till bistånd.
Årets julklapp
Köp ett julkort. Skänk ett mirakel. Varje sålt julkort går till planteringen av ett
näringsrikt moringaträd, som motverkar undernäring hos barn i Mali. Köp kortet
på: www.erikshjalpen.se/stodja/hogtidsgava/julklappar/julens-stora-mirakel
Ge ett bidrag			
PG 90 09 28-3			
BG 900-9283			

Kontakt
0383-46 74 50
info@erikshjalpen.se
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Hand in Hand

www.handinhand.nu
Hand in Hand Sweden bekämpar fattigdom genom hjälp till självhjälp. Deras
uppgifter är insamling och opinionsbildning. För att framgångsrikt göra detta
håller de sig kunniga om och följer upp den verksamhet de stödjer.
Årets julklapp
Starta företag! Hjälp kvinnor genom att ge bidrag så de kan starta företag. Det
kostar 900 kr per företag du vill vara med och starta. Läsa mer och köp din
julgåva på: http://donation.handinhand.nu
Ge ett bidrag			
PG 90 00 91-0			
BG 900-0910			

Kontakt
08-555 798 30
info@handinhand.nu

Hungerprojektet

www.hungerprojektet.se
Hungerprojektet är ett globalt nätverk av ideella, politiskt och religiöst obundna,
organisationer som arbetar för att utrota hunger och fattigdom. De driver
program på den afrikanska kontinenten, Latinamerika, Indien och i Bangladesh.
Årets julklapp
Skicka e-julkort via Hungerprojektet och investera i förändring och utveckling.
Visa att du tror på att hunger och fattigdom går att avskaffa genom uppmuntran
av människors egen driftighet och idérikedom. Ett budskap som garanterat
sprider god julstämning. Läs mer och beställ på:
www.hungerprojektet.se/investera/god-julstamning
Ge ett bidrag			
PG 90 19 97-7			
BG 901-9977			

Kontakt
08-735 23 30
info@hungerprojektet.se

Individuell Människohjälp

www.manniskohjalp.se

Individuell Människohjälp är en svensk biståndsorganisation som bekämpar
fattigdom och utanförskap i tolv länder världen över. Utomlands arbetar de för
att barn ska gå i skolan, för att förebygga sjukdomar och för att människor ska
kunna försörja sig själva. I Sverige handlar arbetet om integration och
delaktighet i samhället.
Årets julklapp
För privatpersoner till exempel en get, ögonoperation eller skolavgift. För
företag: entreprenörskap. Läs mer på: www.gladjeshoppen.se
Ge ett bidrag			
Kontakt
PG 90 07 06-3			
046-32 99 30
				individuell@manniskohjalp.se
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Kooperation Utan Gränser

www.utangranser.se

Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som arbetar med hjälp till
självhjälp. I 24 länder i Asien, Europa, Latinamerika och Afrika ger de människor
verktyg så att de kan skapa sig ett bättre liv.
Årets julklapp
Look good. Do good. Ge bort ett pärlsmycke från norra Tanzania som julklapp
så hjälper du fattiga att själva bekämpa fattigdom. Beställ på:
www.utangranser.se/butik
Ge ett bidrag			
PG 90 10 01-8			
BG 901-0018			

Kontakt
08-120 371 20
info@utangranser.se

Kvinna Till Kvinna

www.kvinnatillkvinna.se

Kvinna till Kvinnas övergripande målsättning är att stödja kvinnoorganisationer
och deras projekt i krigsdrabbade områden. Verksamheten syftar till att främja
kvinnors självkänsla, psykiska och fysiska hälsa samt deltagande i uppbyggnaden av ett demokratiskt samhälle.
Årets julklapp
Fred på jorden, En fika över gränser samt Makt, hopp och kärlek. De tre olika
julklapparna kommer att levereras i ett paketformat där köparen får ett ark som
man själv viker ihop till en liten ask. Utsidan pryds av ett rim som associeras till
valet av julklappen, och insidan en beskrivning av vad klappen består av. Läs
mer och köp på: www.kvinnatillkvinna.se/julklappar
Ge ett bidrag			
PG 90 18 00-3			
BG 901-8003			

Kontakt
08-588 891 00
info@kvinnatillkvinna.se

Läkare Utan Gränser

www.lakareutangranser.se

Läkare utan gränser ska bistå befolkningsgrupper i nöd, människor drabbade av
naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan samt offer för väpnade
konflikter, utan hänsyn till etnicitet, religion, politisk åsikt eller annan övertygelse. Läkare utan gränser vill också säkerställa att dessa grupper får en
möjlighet att göra sina röster hörda och påverka sin livssituation.
Årets julklapp
Ett Lyckligt Slut. På http://lyckligtslut.lakareutangranser.se kan du läsa olika livshistorier och välja en eller flera som du vill ge ett lyckligt slut. När du bestämt
dig kan du antingen printa ett gåvobevis eller få en tryckt minibok hemskickad.
Ge ett bidrag			
PG 90 06 03-2			
BG 900-6032			

Kontakt
010-199 33 00
office-sto@msf.org
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Plan Sverige

www.plansverige.org
Plan är en av världens största barnrättsorganisationer och arbetar tillsammans
med barn på lokal nivå i 69 länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Deras arbete
bidrar till att 56 miljoner barn och deras familjer får möjlighet att själva förbättra
sin livssituation. De är politiskt och religiöst oberoende.
Årets julklapp
Årets julklappar går till att stödja barns rätt till utbildning. Du hittar julklapparna
under Pushpas önskelista på www.plansverige.org/flicka. Förändra världen –
utbilda varje flicka!
Ge ett bidrag			
PG 90 07 31-1			
BG 900-7311			

Kontakt
08-587 755 00
info@plansverige.org

Skandinaviska Barnmissionen
www.barnmissionen.com

Skandinaviska Barnmissionen verkar för att lindra fattigdomen bland barn och
familjer. Zambia är hårt drabbat av AIDS-epidemin och tusentals barn har blivit
föräldralösa. För många är det svårt att få maten att räcka till. Skandinaviska
Barnmissionen har startat ett djurprojekt i Mpongwe, där getter köps in, föds
upp och delas ut till fattiga familjer.
Årets julklapp
Köp en get och ge den ett eget namn. För 200 kronor köper Skandinaviska
Barnmissionen in en get till en fattig familj i Afrika, Bangladesh eller Filippinerna.
Detta hittar du på: www.barnmissionen.se/shop/produkt/kop-en-get
Ge ett bidrag			
PG 90 10 80-2			
BG 901-0802			

Kontakt
040-689 30 40
info@barnmissionen.com

SOS-Barnbyar

www.sos-barnbyar.se
Det finns hundratusentals utsatta barn i världen som inte har ett hem, en familj
eller möjlighet till utbildning. SOS-Barnbyar hjälper till att bygga barnbyar där
familjen har en central plats. På så sätt skapas miljöer där barnen får växa upp
med kärlek, respekt och trygghet.
Årets julklapp
Julklappar tomma på innehåll men fulla av mening. I deras webbshop kan du
handla paket där innehållet går till behövande i något av deras verksamhetsländer. Välj bland annat mellan Mat-, Skol- eller Medicinpaket på:
www.sos-barnbyar.se/butik/priv/Pages/default.aspx
Ge ett bidrag			
PG 90 02 29-6			
BG 900-2031			

Kontakt
08-545 83 200
info@sos-barnbyar.se
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Svenska Afghanistankommittén
www.sak.se

Svenska Afghanistankommittén (SAK) är en biståndsorganisation som sedan
30 år arbetar i Afghanistan. Ett arbete som bedrivs inom utbildning, hälsovård,
landsbygdsutveckling och rehabilitering av människor med funktionsnedsättning.
Årets julklapp
Stöd SAKs arbete i allmänhet eller en utvald verksamhet, eller ge bort ett
medlemskap. Det finns gåvobevis på utbildning, hälsovård och ett värdigt liv
för att nämna några. Läs mer på: www.sak.se/stod-oss/ge-en-gava/julklapp
Ge ett bidrag			
PG 90 07 80-8			
BG 900-78 08			

Kontakt
08-545 818 40
info@sak.se

Svenska FN-förbundet
www.fn.se

Utgångspunkten för Svenska FN-förbundets arbete är FN-stadgan och Millenniedeklarationen. I dessa dokument behandlas de olika temaområden som
FN-förbundet arbetar med: fred, säkerhet och nedrustning, utveckling och
fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter och demokrati, miljö och hållbar
utveckling samt ett bättre och starkare FN.
Årets julklapp
Istället för biocheckar: Köp ett gåvobevis att ge bort och välj mellan att stödja
projekten Skolmat blir kunskap, Flicka eller Röj en mina. Du kan också köpa en
fin fjärilsbrosch till förmån för kampanjen Stoppa barnäktenskap. Läs mer på:
www.fn.se/julklapp
Ge ett bidrag			
Kontakt
PG 90 00 79-5			
08-462 25 40
				info@fn.se

UNICEF

www.unicef.se
UNICEF arbetar för att barnkonventionen ska efterlevas överallt i världen och
för att barns bästa alltid ska sättas i främsta rummet. När FN bildade UNICEF år
1946 var organisationen tänkt som en kortvarig insats för att hjälpa nödställda
barn i Europa efter andra världskriget. 1953 bestämdes det att UNICEF skulle
fortsätta sitt arbete och bli en permanent del av FN-systemet.
Årets julklapp
Allt du handlar i UNICEFs webbshop skickas direkt till de barn som behöver det
mest. Som tack får du fina gåvobevis att ge bort i julklapp. Välj mellan mässlingvaccin, vätskeersättning, blyertspennor eller kanske en cykel. Läs mer på:
www.unicef.se/gavoshop
Ge ett bidrag			
PG 90 20 01-7			
BG 902-0017			

Kontakt
08-69 22 500
unicef@unicef.se
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World Childhood Foundation

www.childhood.org

World Childhood Foundation värnar barns rätt till en trygg barndom och
finansierar projekt inom sina nyckelområden gatubarn, barn på institutioner
och sexuellt utnyttjade barn, särskilt flickor och unga mödrar.
Årets julklapp
På www.childhood.se/snogubbe finns den perfekta kramsnön. Här skapar du en
egen digital snögubbe. Pengarna går oavkortat till Childhoods cirka 100
projekt för utsatta barn runt om i världen. Snögubben kan du sedan använda
som julhälsning, till exempel som julkort eller på en hemsida.
Ge ett bidrag			
PG 90 90 90-3			
BG 909-0036			

Kontakt
08-555 175 00
info@childhood.se

ZASP

www.zasp.se
ZASP (Zambian Association for Sustainable Projects) arbetar med fattigdomsbekämpning i nordöstra Zambia.
Årets julklapp
Du kan köpa presentkort på till exempel en spis eller en kurs i demokrati och
lägga under granen. Prisexempel: En spis och fem träd - 50 kr. En folkhögskolekurs på två veckor för en person - 200 kr.
Ge ett bidrag			
PG 90 07 82-4			

Kontakt
meta.hassel@zasp.se
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MILJÖ & DJURSKYDD
Miljön engagerar och berör oss både på det lokala och globala planet.
Oavsett om du genom din julklapp stöder en organisation som arbetar
för hållbara odlingsmetoder eller om du ger bort en almanacka till
grannen så kommer din julklapp att göra skillnad för fler än bara den som
får julklappen. Här hittar du också organisationer som arbetar med att
förbättra villkoren för djur, både vilda och de som hålls i fångenskap av
oss människor.

Forska Utan Djurförsök

www.forskautandjurforsok.se

Forska Utan Djurförsöks målsättning är att djurförsök successivt ersätts med
moderna djurfria metoder, utan att någonsin tumma på kravet om vetenskaplig
kvalitet. Organisationen finansierar forskning som leder till att djurförsök kan
ersättas tll exempel vid produktion av vacciner, diagnostik av olika sjukdomar
och testning av läkemedel och andra produkter.
Årets julklapp
Köp julkort och julgåvobevis från oss så är du med och bidrar till att djur
slipper utsättas för djurförsök. Intäkterna går till vårt arbete för att ersätta
djurförsök med moderna djurfria metoder. Läs mer och köp på:
www.forskautandjurforsok.se/du-behovs/kop-vara-julkort-och-julgavogram.php
Ge ett bidrag			
PG 90 70 90-5			
				

Kontakt
08-749 03 40
info@forskautandjurforsok.se
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Greenpeace

www.greenpeace.se
Greenpeace är en oberoende organisation som agerar för att förändra attityder
och beteenden, skydda och bevara miljön samt verka för fred. Greenpeace är en
aktivist- och kampanjorganisation som strategiskt arbetar lokalt liksom globalt
på flera fronter. Organisationen bedriver kontinuerligt aktioner av olika slag i
syfte att uppnå sina mål.
Årets julklapp
Ge en julgåva till Greenpeace i din väns namn och stöd tillsammans kampen
för en grönare, skönare planet och framtida vita jular. Som tack får du ett julkort
med en personlig hälsning. Du väljer själv vad som ska stå på kortet och hur
mycket du vill skänka. Beställ på: www.nordic.greenpeace.cc/sv/christmas
Ge ett bidrag			
PG 90 12 40-2			
BG 901-2402			

Kontakt
08-702 70 70
info.nordic@greenpeace.org

Naturarvet

www.naturarvet.se
Naturarvet finns till för alla som vill göra en konkret insats för att bevara
gammal skyddsvärd skog i Sverige. Stiftelsen registrerades den 15 januari,
2004, då under namnet Ett klick för skogen, och dess upplägg samt stadgar
garanterar att uppköpt skog är skyddad för all framtid.
Årets julklapp
Gör någon glad, ge bort ett vackert träd som får stå kvar i sin gammelskog och
åldras med värdighet. Som tack får du ett fint gåvobevis. Läs mer och köp på:
www.naturarvet.se/skogsbutiken
Ge ett bidrag			
PG 90 11 17-2			
BG 901-1172			

Kontakt
0706-48 47 89
info@naturarvet.se

Svenska Naturskyddsföreningen
www.naturskyddsforeningen.se

Med ditt stöd kan Naturskyddsföreningen hitta lösningar på miljöproblem, rädda
hotade arter och påverka politiker att fatta beslut som är bra för miljön. I deras
webbshop hittar du förslag på hur du kan göra detta och samtidigt göra någon
du känner glad till jul.
Årets julklapp
Stöd något av Naturskyddsföreningens projekt och få ett gåvobevis att ge bort.
Exempel på projekt att tänka på i jul är deras arbete med utrotningshotade ålar
och arbetet med att minska miljögifter som hotar människans reproduktionsförmåga. Läs mer på www.naturskyddsforeningen.se/stod-oss
Ge ett bidrag			
PG 90 19 09-2			
				

Kontakt
08-702 65 00
info@naturskyddsforeningen.se
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Vi-skogen

www.viskogen.se
Vi-skogen är en biståndsorganisation som bidrar till att förbättra levnadsförhållandena för över en miljon fattiga människor runt Victoriasjön i Afrika.
Genom samplantering av träd och grödor, så kallad agroforestry, hjälper Viskogen småbönder att bekämpa fattigdom, samtidigt som miljön förbättras. För
varje gåva som köps planteras nya träd runt Victoriasjön. Varje träd gör nytta,
ge bort en grön jul du med!
Årets julklapp
Mobilväska tillverkad av ekologisk hampa och bomull, med akacia-träd och
Vi-skogens logga tryckta på framsidan, en ögla för att kunna fästa en rem på
baksidan av väskan och tryckknapp i överkant på väskan.
Ge ett bidrag			
PG 90 05 08-3			
BG 900-5083			

Kontakt
08-120 371 70
plantera@viskogen.se

Världsnaturfonden WWF
www.wwf.se

WWFs huvuduppgift är att bevara och skydda den biologiska mångfalden och
främja naturresursernas uthålliga nyttjande, både i Sverige och globalt. I många
projekt arbetar WWF också för att lokalbefolkningen ska få bättre möjligheter att
bedriva hållbart skogsbruk, fiske och naturvård.
Året julklapp
Under julhelgerna då många parkvakter är lediga ökar jakten på noshörning
och elefant. Årets julgåva ger möjligheten att tillsätta fler parkvakter och stoppa
juljakten. Det finns också möjlighet att ge bort ett fadderskap till exempelvis en
panda, en tiger eller en gorilla. Läs mer på:
www.wwf.se/stoppajuljakten och www.wwf.se/julgava
Ge ett bidrag			
PG 90 19 74-6			
BG 901-9746			

Kontakt
08-624 74 00
info@wwf.se
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MEDICINSK FORSKNING & HÄLSOVÅRD
En stor del av forskningen kring olika sjukdomar är finansierad av ideella
organisationer och därför är stödet från allmänheten viktig. Här hittar du
organisationer som hjälper till att förstå och forska fram botemedel för
sjukdomar som är vanliga idag – men förhoppningsvis inte finns i
framtiden.

Barncancerfonden

www.barncancerfonden.se
Barncancerfonden bekämpar barncancer och ser till att drabbade barn,
ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver. Deras
största och viktigaste uppgift är, tillsammans med utbildning, familjestöd
och information, att stödja forskningen om barncancer.
Årets julklapp
Barncancerfonden säljer en mängd olika julklappar där intäkterna går till
fondens ändamål. Välj bland allt från julkort till webbknappar, exklusiva
silver-smycken och nallen Tryggve designad av Sebra. Läs mer på:
www.barncancerfonden.se/Gavor-Bidrag/Butik/Jul2012
Ge ett bidrag			
PG 90 20 90-0			
BG 902-0900			

Kontakt
020-90 20 90
info@barncancerfonden.se

Cancerfonden

www.cancerfonden.se
Cancerfonden grundades den 20 juni 1951 under namnet Riksföreningen för
kräftsjukdomarnas bekämpande. Syftet med organisationen var att samla in
pengar till cancerforskning och slussa de insamlade medlen till forskarna. Sedan
starten har Cancerfonden genomfört en rad insamlingskampanjer. Den kanske
mest uppmärksammade var Röda Fjädern 1969. Finalen direktsändes i tv i
Hylands hörna, och resultatet blev fantastiska 33,5 miljoner kronor.
Årets julklapp
Privatpersoner kan skänka en julgåva eller köpa de traditionsenliga och populära
jullotterna på www.cancerfonden.se/sv/jul/privat. Detsamma gäller företag, som
då dessutom erbjuds kampanjmaterial som visar på stödet till forskningen.
Ge ett bidrag			
PG 90 19 86-0			
BG 901-9514			

Kontakt
020-59 59 59
info@cancerfonden.se
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Diabetesfonden

www.diabetesfonden.se
Diabetesfonden (Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond) är
en professionell forskningsfinansiär som satsar på kvalitet i forskningen. Syftet
är att eliminera orsakerna till diabetes och konsekvenserna av sjukdomen.
Årets julklapp
Köp julkort från Diabetesfonden och stöd diabetesforskningen! Årets julkort
säljs i en förpackning med 8 vikta kort (150×150 mm) och kuvert. Beställ på:
www.diabetes.se/sv/Butik1/Produkter/Diabetesfonden
Ge ett bidrag			
PG 90 09 01-0			
BG 900-9010			

Kontakt
08-564 821 00
info@diabetesfonden.se

Hjärnfonden

www.hjarnfonden.se
Hjärnfonden är en insamlingsstiftelse som skapar resurser till forskning och
information om hjärnan och övriga nervsystemet, dess sjukdomar, skador och
funktionsnedsättningar.
Årets julklapp
Köp Hjärnfondens julkort till förmån för forskning om hjärnans sjukdomar,
skador och funktionsnedsättningar. Du får sex kort med två olika julmotiv eller
nyutgåvan av boken Hjärnan, en spännande bok om vad vi har i huvudet, full av
bearbetad forskarkunskap som serveras på ett fat för dig som vill veta mer om
hur hjärnan fungerar. Läs mer på: www.hjarnfonden.se/ge-en-gava
Ge ett bidrag			
PG 90 11 25-5			
BG 901-1255			

Kontakt
020-523 523
info@hjarnfonden.se

Hjärt-Lungfonden

www.hjart-lungfonden.se
Hjärt-Lungfonden grundades 1904 (under namnet Svenska Nationalföreningen
mot tuberkulos) genom ett nationellt upprop mot den tidens stora folksjukdom,
tuberkulos. Bakom uppropet stod dåvarande kronprins Gustaf och andra kända
personer som Selma Lagerlöf. Fonden finansierar idag huvuddelen av den
oberoende forskningen inom hjärt-, kärl- och lungmedicin i Sverige.
Årets julklapp
Företag kan skänka pengar och på så sätt synas i Hjärt-Lungfondens bannerkampanj, för privatpersoner finns det många julklappstips på produkter som
säljs till förmån för Hjärt-Lungfonden. Läs mer på: www.hjart-lungfonden.se/jul
Ge ett bidrag			
PG 90 91 92-7			
BG 909-1927			

Kontakt
08-566 24 200
gava@hjart-lungfonden.se
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