Charity Ratings ideella julklappsguide 2007
Julen är här igen, och det är dags att börja fundera på julklappsinköpen. Som så många andra kanske även
du funderar på vad du ska ge din bror som redan har en GPS-mottagare, och vad det egentligen är som kan
göra din bästa kompis glad till jul? För dig som vill ge en annorlunda present till jul har vi på Charity Rating
tagit fram en julklappsguide till ideella ändamål. I guiden har vi tittat närmare på fem områden (socialt
arbete, internationellt utvecklingssamarbete, miljö, forskning och 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 den och att den även kan ge dig en riktigt god jul.
Ideella föreningen Charity Rating analyserar den ideella sektorn. Vi tar fram information och utvärderingar
som hjälper er att välja rätt ideell organisation. Läs mer om vårt arbete på www.charityrating.org.
Kontakta oss gärna om du har frågor kring denna guide eller vårt arbete. Tel: 08-525 05 155,
info@charityrating.org.

Socialt arbete
Under den här rubriken hittar du organisationer som ger stöd till hemlösa, ensamma äldre, barn och
ungdomar. Organisationerna arbetar antingen rikstäckande eller lokalt, kanske just i den stad där du eller den
du vill ge en julklapp till bor.

Hemlöshet, utanförskap
Convictus www.convictus.org

Organisationen ger stöd till hivpositiva med missbruksbakgrund och till hemlösa. Convictus har tre
dagverksamheter för hemlösa i Stockholm - Bryggan City, Bryggan Vantör och Bryggan Östermalm - och ett
rekreations- och utbildningshus i Sörmland - Convictus Tomtebo. Föreningen arbetar med utåtriktad
verksamhet, på stan, i hemmen, på sjukhus och institutioner och anordnar konferenser och seminarier.
Convictus har en organisation i Estland med fokus på hiv, hepatit och mänskliga rättigheter, där ingår även
ett eget sprututbyte i Tallinn.
Ge ett bidrag: på PG. 900556-2
Ge din tid: genom att bli volontär www.convictus.org/index1.htm
Kontakt: tel: 08-462 90 20, convictus@convictus.org
__________________________

Ny Gemenskap www.nygemenskap.org

Alla behöver vi vänner, familj och gemenskap och detta blir speciellt tydligt under julen. För de som inte har
nära vänner eller en familj blir julen extra jobbig. Ny Gemenskap erbjuder alla de som saknar ett forum för
gemenskap en gruppverksamhet med konst, matlagning, bakning, motion och utflykter. Sedan 2003
bedriver verksamheten även ett korttidsboende för hemlösa med missbruksproblem.
Ge ett bidrag: på PG. 900533–1
Ge din tid: genom att bli volontär www.nygemenskap.org/frivilliga.htm
Kontakt: tel: 08-22 17 09, info@nygemenskap.org
__________________________

Situation Sthlm www.situationsthlm.se

Situation Sthlm är mest känt som tidningen som säljs av hemlösa människor i Stockholm. Men det är mer än
bara en tidning. Med tidningsförsäljningen som bas driver Situation Sthlm en social verksamhet som på flera
sätt stödjer hemlösa människors väg tillbaka till samhället. Steg för steg. Under år 2006 var ca 35 personer i
varierande omfattning i sysselsättning utöver tidningsförsäljningen. Stöd Situation Sthlm:s sociala
verksamhet till jul.

Köp en julklapp: Varför inte ge bort en prenumeration på tidningen Situation Sthlm.
Ge ett bidrag: på PG. 901919-1
Ge din tid: genom att bli volontär i Situation Sthlms sociala verksamhet
Kontakt: Jenny Lindroth tel: 08-545 953 88, jenny@situationsthlm.se
__________________________
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Stadsmissionen
Stadsmissioner finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Kalmar. Organisationen är välkänd för
sitt stöd till utsatta grupper I samhället. Verksamheterna sträcker sig över stöd till hemlösa, äldre och
ungdomar genom en rad kompletterande verksamheter. Stöd Stadsmissionens verksamhet till jul i den stad
som ligger dig närmast.

Stockholms Stadsmission www.stadsmissionen.se
Köp en julklapp: i webbshopen hittar du dina julklappar. Här kan du exempelvis köpa en kokbok där där
gästerna på Stadsmissionens ungdomscafé samlat sina favoritrecept, eller varför inte en snygg filt designad
av Stadsmissionen. Webbshoppen hittar du på www.stadsmissionen.se/zino.aspx?pageID=24.
Ge ett bidrag: på PG. 900351–8 eller via www.stadsmissionen.se/zino.aspx?pageID=8
Ge din tid: genom att bli volontär www.stadsmissionen.se/zino.aspx?articleID=467
Kontakt: tel: 08-78 78 600, info@stadsmissionen.se

Göteborgs Stadsmission www.stadsmissionen.org

Köp en julklapp: har i samarbete med Göteborgs Symfoniker, Sveriges Nationalorkester tagit fram årets
julskiva. Köp den på www.epostservice.se/read.asp?issueid=42649.
Ge ett bidrag: på PG. 900209-8
Ge din tid: genom att bli volontär www.stadsmissionen.org/html/hjalpa/volontar/index_volontar.html
Kontakt: tel: 031-755 36 00, info@stadsmissionen.org

Malmö Stadsmission www.stadsmissionen.nu

Köp en julklapp: driver en webbshop där du kan köpa julklappar till nära och kära.
Ge ett bidrag: på BG. 900-3252
Ge din tid: genom att bli volontär
www.stadsmissionen.nu/modules/text/zoom.php?letterId=tCw3tuGSB8&textId=41&l=1
Kontakt: tel: 040 - 664 22 40, info@stadsmissionen.nu

Linköpings Stadsmission www.linkopingsstadsmission.se

Ge ett bidrag: på PG. 900878-0
Ge din tid: genom att bli volontär www.linkopingsstadsmission.se/frivilligmedarb.html
Kontakt: tel: 013-26 38 50, info@linkopingsstadsmission.se

Kalmar Stadsmission www.kalmarstadsmission.se

Ge ett bidrag: på PG. 901138-8
Ge din tid: genom att bli volontär www.kalmarstadsmission.se/help.htm
kontakt: tel: 0480-42 14 70, kalmar.stadsmission@telia.com
__________________________

Röda Korset www.redcross.se

För många människor är Röda Korset förknippat med hjälpinsatser i samband med naturkatastrofer. Röda
Korset bedriver dock även ett omfattande arbete här hemma i Sverige. Ett arbete som syftar till att bryta
ofrivillig ensamhet och isolering. Hjälp till du också genom att stödja Röda Korsets julinsamling som i år har
temat ”Kramas för de ensamma!”.
Köp en julkram: www.redcross.se/kram Botanisera i Röda Korsets krammeny: Köp en björnkram eller varför
inte slå till på en virtuell kram från självaste Lasse Berghagen!
Ge ett bidrag: SMS:a KRAM till 72 900 så stöder du kampanjen med 20 kronor eller sätta in pengar på PG.
900 800-4 eller BG. 900-8004. Märk talongen ”Julinsamlingen”.
Kontakt: tel: 08-452 46 00, info@redcross.se
__________________________
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Barn och ungdom
Ronald McDonald Barnfond www.rmdbarnfond.se
Hjälp Ronald McDonald Barnfond att skapa trygghet genom att stödja bygget av Sveriges fjärde Ronald
McDonald Hus i Linköping. Möjligheten att tillfriskna påverkas inte bara av medicinska resurser utan också
av hur man mår. Barn som är svårt sjuka behöver närhet till sina föräldrar och syskon samt trygghet i en
hemliknande miljö. Familjer som får stöd av andra familjer i liknande situation orkar hålla ihop och stödja
sina barn. Tycker du att svårt sjuka barn skall ha möjligheten att lämna vita rockar, långa korridorer och tuffa
behandlingar bakom sig och få en fristad, där de får bo i en hemliknande miljö, under sin svåra tid?
Ge ett bidrag: Du kan antingen SMSa HUS till 72900 så dras 50 kr från din mobilräkning (Tjänsten ej
tillgänglig för Telenor-abonnenter) eller på PG. 900702–2 eller BG. 900-7022 eller via sparbössorna på
McDonalds restauranger.
Kontakt: tel: 08-740 85 00, info@rmdbarnfond.se
__________________________

Mentor Sverige www.mentor.se

Alla behöver positiva förebilder. Därför behöver Mentor Sverige ditt stöd under denna jul. Genom ditt bidrag
stödjer du organisationens arbete för att unga ska välja bort droger. Ditt engagemang går bland annat till att
genomföra mentorskapsprogram för ungdomar och ge stöd till föräldrar. Er julgåva hjälper Mentor att ge fler
ungdomar i riskzon en vuxen mentor och stötta fler föräldrar, något som gynnar oss alla.
Ge ett bidrag: på PG. 902502-4
Kontakt: tel: 08-789 1180, info@mentor.se
__________________________

Majblomman www.majblomman.se

Vill du vara med och rädda julen? Ge I så fall en julgåva till Majblomman så går ditt bidrag till barn i Sverige
som inte annars skulle få några julklappar. Majblomman arbetar sedan 1907 för att förbättra barns villkor i
Sverige, var med i detta viktiga arbete!
Ge ett bidrag: på www.majblomman.se/index.cfm/req/pgId=266/lang=sv eller PG. 901907-6
Kontakt: tel: 031-60 68 90, Info@majblomman.se
__________________________

BRIS www.bris.se

BRIS ger utsatta barn och unga råd och stöd och hjälper dem att föra dialog med vuxna. BRIS verkar som en
länk mellan barn, vuxna och samhälle. Kärnan i BRIS verksamhet är Barnens Hjälptelefon och BRIS-mejlen
dit barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd från en
vuxen.
Köp en julklapp: I Bris webbshop hittar du många julklappstips http://shop.pgm.nu/bris.
Ge ett bidrag: på PG. 901504-1

Kontakt: tel: 08-598 888 00¸info@bris.se

__________________________

Erik Edin-stiftelsen www.erikedin.com

I Sverige finns omkring 250 000 glömda barn. Dessa är barn till missbrukare. För dessa barn är julen extra
svår och Erik Edin-stiftelsen behöver därför din hjälp denna jul. Stiftelsen, som bedriver missbruksvård på
kristen grund för familjer, kvinnor och män, är tacksamma för leksaker och andra presenter som ges till de
barn och familjer som bor hos dem, men även andra små som har behov. Vidare är organisationen i stort
behov av ekonomiskt stöd för att finansiera de delar av verksamheten som verkar förebyggande, och i
eftervårdande insatser som t ex kontaktverksamheter, läger och fester vid t ex jul.
Ge ett bidrag: på PG. 901502-5 eller BG. 901-5025
Kontakt: tel: 0584-77 20 00, info@erikedin.com
__________________________
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Internationellt utvecklingssamarbete
Inom det internationella utvecklingsarbetet finns organisationer som arbetar i en mängd olika länder med
frågor som demokratiutveckling, att utrota fattigdom och hunger, utbildning och hälsovård. 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. Kanske
du kan hitta din julklapp bland någon av dessa organisationer.

Demokratiutveckling
Olof Palme Centrets Solidaritetsfond www.solidaritetsfonden.se

Tänk om polisen förbjöd dig att fira jul med dina släktingar. Eller om du fick tillbringa nyårsafton bakom lås
och bom för dina åsikters skull. Tyvärr är det alltför många i världen som har det så. Men du kan vara med
och förändra. Ge en gåva till Solidaritetsfonden så hjälper du till att stödja demokratirörelsen i Burma, stärka
kvinnors rättigheter i Palestina och utbilda människor i kampen mot HIV/Aids.
Ge ett bidrag: på PG. 570-2
Kontakt: tel: 08-677 57 70, info@palmecenter.se
__________________________

Utrota fattigdom och hunger
Hungerprojektets www.hungerprojektet.se

Hungerprojektets verksamhet bygger på att människor som lever i kronisk hunger inte är ett problem, utan
att de själva är en del av lösningen. De är starka aktörer som vill ta ansvar för sin egen utveckling.
Hungerprojektet söker därför investerare som vill medverka till att avskaffa hunger och fattigdom en gång för
alla.
Köp en julklapp: Företag erbjuds möjligheten att skicka en julhälsning med Hungerprojektets e-julkort, som
finns i tre alternativ; ett från Indien, ett från Mexiko och ett från Malawi. Företag kan lägga till sin egen logo
och text/julhälsning på www.hungerprojektet.se/Default.aspx?tabid=33.
Ge ett bidrag: på PG. 901997-7 eller BG. 901-99 77.

Kontakt: tel: 08-735 23 30, info@hungerprojektet.se

__________________________

Hand in Hand www.handinhand.nu

Organisationen arbetar i den indiska delstaten Tamil Nadu med att bekämpa fattigdom. Organisationen
arbetar för att utrota barnarbete, stödja kvinnor genom självhjälpsgrupper och mikrofinansiering, förstärka
demokratin, förbättra hälsovården och värna om miljön. I jul kan du stödja organisationens arbete med att
utrota barnarbete och se till att alla barn får gå i skola.
Ge ett bidrag: via PG. 900091-0 eller BG. 900-0910
Kontakt: tel: 08-716 58 90, info@handinhand.nu
__________________________

UBV/Latinamerika www.ubv.se

Solidaritetsorganisationen UBV/Latinamerika arbetar tillsammans med latinamerikanska folkrörelser för en
rättvis värld. Genom UBV/Latinamerikas julkampanj får privatpersoner eller företag två möjligheter att bidra
till att förändra orättvisa maktstrukturer. Dels genom möjligheten att köpa solidariska julklappar via nätet och
på detta sätt stödja ursprungsfolks, lantarbetares och småbönders arbete för ett värdigare liv genom
folkbildning, organisering och utkrävandet av deras mänskliga rättigheter. Intäkterna går t ex till
programmet för ”Landsbygdsutveckling, jämställdhet och rätten till mat” i Ecuador. Genom en
namnunderskrift kan även stöd gå till Rent Mjöl www.rentmjol.nu, en kampanj för rättvisa handelsvillkor, där
människors rättigheter sätts i centrum, både lokalt och globalt,. Hunger är ingen naturkatastrof. Stöd därför
denna jul UBV/Latinamerika.
Köp en julklapp: läs mer på www.ubv.se/engagera/182/handla-raett
Ge ett bidrag: på PG. 901017 -4, märk inbetalningen För rätten till mat
Kontakt: tel: 08-55 69 75 30, info@ubv.se
__________________________
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Eden Foundation www.eden-foundation.org

Genom att stödja Eden Foundation arbete i Niger kan ni denna jul hjälpa några av världens fattigaste att
skapa sig en hållbar tillvaro. I Tanoutområdet, som gränsar till Saharaöknen, forskar organisationen sedan
tjugo år tillbaka på träd som tål områdets torra och karga klimat och som ger mat. Organisationen hjälper
sedan befolkningen att etablera dessa på sina åkrar, vilket gör det möjligt för dem att förbättra sin
livssituation genom egen handlingskraft. I år kan du stödja införskaffandet av en fältbil, eller bli
återkommande givare.
Ge ett bidrag: på PG. 900342-7 eller BG. 900-3427
Kontakt: 0346-53157, project@eden-foundation.org
__________________________

Barns rätt till utbildning
Svensk-tibetanska Skol- och Kulturföreningen www.tibet-school.org

Genom att stödja årets julkampanj ger du barn, som annars har mycket små eller inga möjligheter att kunna
ta sig vidare till högre studier(gymnasium och universitet), en chans. Högre studier ger dem en chans att bli
delaktiga i det samhälle de lever i, och klara sig i både den nationella och internationella konkurrensen, vilket
stärker Tibet och dem själva.
Ge ett bidrag: på PG. 900666-9 eller BG. 900-6669
Kontakt: tel: 08-643 49 47, info@tibet-school.org
__________________________

Svenska Afghanistankommittén www.sak.se

Genom att ge din julgåva till Svenska Afghanistankommittén stödjer du arbetet för barns mänskliga
rättigheter, att gå i skolan! Genom utveckling av byskolor samt utbildning av framförallt kvinnliga lärare kan
du vara med och riva några av de hinder som gör att barn, inte minst flickor, inte får gå i skolan. Ditt stöd är
centralt om Afghanistan ska kunna bryta en lång period präglad av konflikter, underutveckling och brott mot
mänskliga rättigheter.
Ge ett bidrag: på PG. 900780-8 eller BG. 900-7808. Du kan också skänka via sin internetbank eller betal/kreditkort på http://www.sak.se/stod/gava.html
Kontakt: tel: 08-545 818 40, info@sak.se
__________________________

Zambias barn www.zambiasbarn.com

Alla har rätt till att gå i skola, därför vill Zambias barn ge dig möjligheten att bli fadder för att barn skall få en
utbildning bland Zambias allra fattigaste. Organisationen vill också ge barnen en stimulerande och rolig
skolgång genom att köpa skolmaterial, inreda lokalerna, myggnät, madrasser och träningskläder. Också här
gör Du en stor insats.
Ge ett bidrag: Bli fadder genom att skänka 120 kronor per månad på PG. 900003-5 eller BG. 900-0035

Kontakt: tel: 0322-789 90

__________________________

Stiftelsen Familjens Hopp- Rumänienhjälp www.foundationsf.org

Genom att stödja Stiftelsen Familjens Hopp- Rumänienhjälp denna jul bidrar du till att förebygga den onda
cirkel där ingen skolgång betyder arbetslöshet för rumänska barn. Något som sedan går i arv i generationer.
Ge ett bidrag: på PG. 900633–9 eller bli månadsgivare så kan du hjälpa barn som övergivits på statliga
sjukhus, att få bättre vård samt att ge dem en familj och stöd i dess skolgång
Ge din tid: genom att bli volontär www.foundationsf.org/2007/volontar.html
Kontakt: tel: 0739-382479, info@foundationsf.org
__________________________
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Gatubarn
Stödförening för gatubarn i Manila www.gatubarn.se

Det finns inga som är så utsatta som fattiga barn i den sociala marginalen. Genom att ge ditt bidrag till
Stödförening för gatubarn i Manila så får du en möjlighet att stödja de mest utsatta i Manila, Filipinerna att
hitta en plats där de kan söka skydd.
Ge ett bidrag: på PG. 900086-0 och märk inbetalningen Julgåva så kommer du att stödja driften av
barnhemmet Kanlungan sa Er-Ma och därmed barnens första steg mot ett värdigt liv.

Kontakt: tel: 0708 14 29 85, info@gatubarn.se

__________________________

Medicin och hälsovård
Lions www.lions.se

Blindhet liksom synnedsättning är sjukdomar som kan lindras och botas. Faktum är 80 procent av världens
blinda drabbats i onödan. Lions behöver därför ditt stöd för sitt projekt SightFirst! Genom din julgåva till kan
Du hjälpa till att förhindra blindhet genom att stödja gråstarroperationer, hjälpa till att utöka ögonsjukvården
på sjukhus och kliniker, dela ut synbevarande mediciner och utbilda synvårdspersonal. Lions SightFirst
hjälper speciellt barn och tillsammans med WHO har organisationen genom SightFirst startat världens första
globala insats för att bekämpa blindhet bland barn.
Ge ett bidrag: på till PG. 901948-0
Kontakt: tel: 08-744 59 00, kansli@lions.se
__________________________

Palmeras Vänner www.palmerasvanner.se

Målet för Föreningen Palmeras Vänner är att barn och ungdomar med funktionsnedsättningar ska ha
möjlighet att utveckla sina förmågor och åtnjuta samma rättigheter och respekt som andra. Föreningen
stödjer verksamhet vid Centro de Atención Infantil Piña Palmera (CAI) som är ett utvecklings- och
rehabiliteringscenter för barn och ungdomar med fysiska och/eller mentala funktionsnedsättningar i södra
Mexiko. Årets fokus ligger på att stärka arbetet med närbaserad rehabilitering med idrotten och verka för att
unga människor med funktionsnedsättningar ska synliggöras, rehabiliteras och kunna ta makt över den egna
situationen. Genom organisationens idrottsprojekt kan ungdomar med eller utan funktionsnedsättningar
mötas och träna tillsammans. Förutom en naturlig integrering så stärker detta det fysiska välbefinnandet och
självkänslan hos dem med funktionsnedsättningar.
Ge ett bidrag: på PG. 901191-7 eller BG. 901-1917, märk bidraget med ”Julgåva”
Ge din tid: genom att bli volontär www.palmerasvanner.se
Kontakt: palmeras@palmerasvanner.se
__________________________

Zambian Agriculture and Small-Scale Project (ZASP) www.zasp.org

Denna jul behöver Zambian Agriculture and Small-Scale Project (ZASP) ditt stöd att stödja utvecklingen i
Zambia. Bland mycket annat bedriver organisationen en informationskampanj för att motverka spridning av
HIV/AIDS och för att människor skall låta sig HIV-testas. Detta arbete är viktigt, men det räcker inte! För dina
pengar kommer organisationen att stötta utsatta grupper för att en redan svår vardag skall bli lite lättare.
Genom att sätta in ett bidrag märkt med Julgåva kan familjer, där föräldrarna insjuknat eller dött i AIDS få en
drägligare tillvaro. Likaså kommer stödet att gå till barn som blivit föräldralösa och till familjer som fått ta på
sig en extra försörjningsbörda för släktingar som drabbats.
Ge ett bidrag: på PG. 900782-4 märk bidraget med Julgåva
Kontakt: info@zasp.org
__________________________
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Världens Barn www.svt.se/radiohjalpen

Alltför många av världens barn förnekas sina mest grundläggande rättigheter; Rätten till hälsa, utbildning
och en värdig framtid. Därför driver Radiohjälpen den internationella insamlingskampanj Världens Barn
tillsammans med Clowner utan Gränser, Diakonia, Erikshjälpen, Individuell Människohjälp, IOGT-NTO, KFUKKFUM, Kooperation Utan Gränser, Lions, Lutherhjälpen, Läkarmissionen, Plan Sverige, Rädda Barnen, Röda
Korset, Unicef Sverige och Vi-skogen där målet är hjälp till självhjälp. Genom att sätta in ett bidrag kan du
stödja detta arbete. Stöd kan också ges genom att köpa Årets julklapp, Klassiska Mästerverk – Noveller för
Världens Barn, ett urval noveller från världslitteraturen som samtidigt är ett kvitto på att du vill hjälpa.
Köp en julklapp: Klassiska Mästerverk – Noveller för Världens Barn, ett urval noveller från världslitteraturen
som samtidigt är ett kvitto på att du vill hjälpa. Se www.noveller.org
Ge ett bidrag: på PG. 901950-6 eller BG. 901-9506
Kontakt: 08-784 00 00, radiohjalpen@svt.se
__________________________

Hjälp till självhjälp
Svalorna Latinamerika www.svalorna.se

För Svalorna Latinamerika är hjälp till självhjälp ledordet. Därför stödjer organisationen ursprungsfolk,
barn/ungdomar, kvinnor och äldre i Bolivia, Peru och Nicaragua och ger dem verktyg att själv påverka sina
liv.
Köp en julklapp: köp ett Julbrev som alternativ till en traditionell julklapp eller delta i årets julmarknad på
Solidaritetshuset i Stockholm och köp varor som produceras av organisations samarbetspartners i
Latinamerika
Ge ett bidrag: på PG. 900912-7
Kontakt: tel: 08-642 16 96, info@svalorna.se
__________________________

Stiftelsen Livslust www.livslust.com

Genom att stödja Stiftelsen Livslust blir din julklapp att hjälpa lettiska tonåringar att läka såren från en svår
uppväxt och att utveckla självkänsla och självförtroende. Detta är något de behöver för att ta sig ur sina
sociala problem. Hos Livslust får ungdomarna också lära sig ett yrke så att de ska kunna klara sig själva i
samhället – hjälp till självhjälp.
Ge ett bidrag: på PG. 900742-8 eller bli Livslustvän genom månatliga inbetalningar
Kontakt: tel: 08-660 77 84, livslust@telia.com
__________________________

Clowner utan Gränser www.skratt.nu

Organisationen skickar artister till flyktingläger och katastrofdrabbade områden runt om i världen för att
sprida skratt, hopp och glädje till barn och familjer som lever under svåra förhållanden. I jul går ditt stöd till
några världens mest utsatta, HIV/Aidsdrabbade barn i Swaziland. Genom organisationens försorg, i
samarbete med vårdnadshavare, ges dessa barn hopp och möjligheten att utrycka sina tankar och drömmar
om livet.
Köp en julklapp: varför inte köpa en clownnäsa i julklapp
Ge ett bidrag: på PG. 900020-9 eller bli månadsclown
Kontakt: tel: 08-53 17 66 40, kenneth@skratt.nu
__________________________
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Miljö
Miljön berör oss alla globalt som lokalt och vi är många som vill dra vårt strå till stacken. Här har vi inom
områden som vi vet berör privatpersoner tagit upp några organisationer som kan bli just din miljöjulklapp i
år. Hållbar samhällsutveckling är den övergripande frågan och handlar om att de olika miljöproblemen är
sammankopplade och inte kan lösas var och en för sig. Området Naturresurser, ekosystem och biologisk
mångfald innefattar organisationer som arbetar med att bevara och återskapa dessa tre nyckelområden.

Hållbar samhällsutveckling
Vi-skogen www.viskogen.se

Organisationen stödjer fattiga bönder och deras familjer genom att plantera träd och utbilda i
jordbruksfrågor (agroforestry) kring Victoriasjön i Kenya, Uganda, Tanzania och Rwanda. Vi-skogen bedriver
trädplantering i samverkan med odling, boskapsskötsel för utökad totalproduktion och miljöförbättring. Viskogens arbete handlar om att utveckla böndernas kunskaper om bättre odlingsförhållanden och utveckla en
mer diversifierad produktsammansättning.
Köp en julklapp: köp årets julkort så skänker du samtidigt en trädgåva till jul
Ge ett bidrag: på PG. 900508-3 eller BG. 900-5083
Kontakt: 08-657 47 36, plantera@viskogen.se
__________________________

Miljöförbundet Jordens Vänner www.mjv.se

Organisationen är den svenska grenen av Friends of the Earth International. Föreningen påverkar
myndigheter och privatpersoner genom föreläsning, gatuaktion, skrifter, lobby remisser både nationellt och
lokalt. Organisationens prioriterade målsättningar är: Stoppa klimatförändringarna, Konsumtionsperspektiv
på mat- och klimatproblem, Regnskogsarbete, Hållbar energiproduktion, Förbättrad kollektivtrafik (minskad
biltrafik) och Hållbart skogsbruk. Stöd Miljöförbundet Jordens Vänner genom att ge ett bidrag eller adoptera
regnskog.
Köp en julklapp: Varför inte adoptera regnskog som julklapp www.mjv.se/index.php?id=197
Ge ett bidrag: på www.mjv.se/index.php?id=200
Kontakt: 031-121808, info@mjv.se
__________________________

Naturresurser, Ekosystem och biologisk mångfald
Nordens Ark www.nordensark.se

Varje år dör hundratals arter i världen ut pga. av människan. Nordens Ark vill därför ha ditt stöd under julen
för att ge hotade djur en framtid. Ta tillfället i akt att stödja Nordens Arks verksamhet genom att bli fadder,
fodervärd, stödmedlem eller genom att skänka en gåva till djuren. Då gör du en insats för arbetet med avel,
återinplantering, forskning, utbildning och information och du blir delaktig i arbetet med att rädda och
bevara utrotningshotade djur, alltifrån små grönfläckiga paddor till världens största kattdjur, Amurtigern.
Ge ett bidrag: på PG. 900406-0
Kontakt: tel: 0523-795 90, nordensark@nordensark.se
__________________________

Ett klick för skogen www.ettklickforskogen.se

Insamlingsstiftelsen Ett Klick För Skogen strävar efter att rädda den svenska gammelskogen genom att köpa
in och bevara den. I den Inköpa skogen skyddas de arter som lever i skogen för all framtid. Samtidigt bidrar
även inköp och bevarande av skog till skapande av koldioxidsänkor som är nödvändiga för att bekämpa
växthuseffekten. Stöd Ett Klick För Skogen genom ett bidrag eller ett kostnadsfritt klick på
www.ettklickforskogen.se.
Ge ett bidrag: på PG. 901117-2 eller BG. 901-1172 eller direkt på www.ettklickforskogen.se
Kontakt: 070-648 47 89, a.rask@ettklickforskogen.se
__________________________
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Svenska Rovdjursföreningen www.rovdjur.se

Svenska Rovdjursföreningen arbetar för att människor och rovdjur ska kunna leva tillsammans i Sverige.
Organisationen vill öka människors acceptans för rovdjuren och förståelsen för att också rovdjuren har rätt
att finnas i vår natur och nyttja sina naturliga byten. Du kan stödja organisationen på flera sätt. Genom att bli
medlem, skänka en gåva till föreningen, uppvakta någon med ett medlemskap som present eller bli aktiv
funktionär.

Köp en julklapp: läs mer i webbshopen på www.rovdjur.se/pag,01,1,173,173,368.html
Ge ett bidrag: på PG. 570287-3 och Märk talongen “Vargfond” så går dina pengar till stöd för skandinaviska
vargstammen.
Ge din tid: genom att bli aktiv funktionär i föreningen
Kontakta: tel: 08-441 4117, info@rovdjur.se
__________________________

Forskning
Forskning är ett brett område och vi har här valt att koncentrera oss på områdena HIV/Aids, Cancer,
infektionssjukdomar och djurförsök som vi hoppas kan intressera dig och dina vänner.

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning www.ssmf.se

Forskning är centralt för att rädda liv, men det behövs mer pengar! Därför behöver Svenska Sällskapet för
Medicinsk Forskning ditt stöd för att hjälpa lovande unga svenska forskare i medicin. Genom att sätta in
pengar kan du stödja detta viktiga arbete. Du får även chansen att själv välja det område där Du tror ditt
bidrag gör mest nytta.
Ge ett bidrag: på PG. 901109-9
Kontakt: 08 - 33 50 61, info@ssmf.se

__________________________

HIV/AIDS
Läkare Mot Aids Forskningsfond www.aidsfond.se

HIV/AIDS är ett av mänsklighetens största hot. Utan ett vaccin samt bättre behandling och prevention
kommer epidemin inte att kunna stoppas. Därför behöver Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond ditt
stöd. Genom att sätta in bidrag, stora som små kan du stödja AIDS-forskningen. Dessa pengar går till
forskning kring vaccin, behandling och prevention mot HIV och AIDS. Även om stora framsteg har gjorts i
HIV-behandlingen, återstår mycket och därför behövs stödet inte bara denna jul utan ändå tills det finns ett
vaccin!
Ge ett bidrag: på PG. 900695-8
Kontakt: 08-790 33 00, info@aidsfond.se
__________________________

Infektionssjukdomar
Världsinfektionsfonden www.vif.se

Organisationen arbetar med fattigdomens infektionssjukdomar: Sjukdomar som luftvägsinfektioner,
diarrésjukdomar, HIV/AIDS, malaria och tuberkulos dödar närmare 30 människor i minuten, varav nästan
hälften barn under fem år. För att rädda dessa är forskning centralt! Genom att stödja Världsinfektionsfonden
går ditt bidrag till tre särskilt lovande forskningsprojekt som har potential att rädda liv, men som ändå är
svåra att få finansierade då de är inriktade på bekämpning av sjukdomar som i allt väsentligt drabbar
världens fattiga. Genom att sätta in pengar eller genom att spara i aktiefonden, Öhman Världsinfektionsfond
går din gåva därmed till att stärka världens allra svagaste.
Ge ett bidrag: på PG. 900065-4 eller genom att spara i aktiefonden, Öhman Världsinfektionsfond
Kontakt: 08-524 868 35, peter.lundstrom@vif.se
__________________________
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Cancer
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse www.cancerstiftelsen.com

Genom att stödja organisationen går ditt bidrag denna jul till forskning bl.a kring prostatacancer, bröstcancer
och testikelcancer. Detta är sjukdomar som drabbar många människor, men där stora framsteg skett inom
forskningen de senaste 30 åren som drastiskt förändrat möjligheterna att överleva dessa sjukdomar.
Stiftelsen startades till minne av Formel 1-föraren Gunnar Nilsson som dog 1978 i testikelcancer, en sjukdom
som då oftast ledde till döden men som idag är möjlig att bota i 95 fall av 100.
Ge ett bidrag: på PG. 900773-3
Kontakt: tel: 042-210305, info@cancerstiftelsen.se
__________________________

Djurförsök
Forskning Utan Djurförsök www.stifud.se

Genom att stödja Forskning Utan Djurförsök denna jul får du en möjlighet att stödja arbetet med att ersätta
djurförsök med moderna metoder i en verksamhet som kombinerar djurskydd med viktiga vetenskapliga
framsteg. I årets kampanj är fokus på utveckling av djurfria metoder för testning av kemikalier. Var med i
kampanjen, genom ditt bidrag blir din insats en julklapp som räddar miljontals djur från giftighetstester.
Ge ett bidrag: på PG. 907090-5
Kontakt: 08-749 03 40, info@stifud.se

__________________________

Hälsovård
Inom området hälsovård har vi koncentrerat oss på organisationer som arbetar med ett av de största
världsomspännande hälsoproblemen, Hiv/aids. Vi har även tittat närmare på två organisationer som stödjer
och underlättar livet för funktionshindrade.

HIV och Aids
Noaks Ark www.noaksark.redcross.se

Noaks Ark är en verksamhet inom Röda Korset som arbetar med hiv och aids. Organisationen arbetar både
för att förebygga spridning och för att stödja människor som lever med hiv eller tillsammans med någon
som har hiv. Noaks Ark ger utbildningar, telefonrådgivningen Aidsjouren och stöd för hivpositiva, aidssjuka
och närstående.
Ge ett bidrag: på PG. 900718-8
Kontakt: tel: 08-700 46 00 info@noaksark.redcross.se
__________________________

Posithiva Gruppens Stödfond www.posithivagruppen.se

Att drabbas av en sjukdom som HIV innebär, på grund av psykiska, fysiska eller medicinska skäl, att många
hiv-positiva är helt eller delvis sjukskrivna. Sjukbidrag eller förtidspensioneringar är inte heller ovanligt. Detta
kan leda till att den privata ekonomin försämras kraftigt. Genom bidrag från Posithiva Gruppens Stödfond
kan svenska hiv-positiva homo- och bisexuella män få en möjlighet att underlätta sin vardag. Årets fokus för
ditt stöd, på grund av samhällets bristande insatser, är tandvård.
Köp en julklapp: köp litografier som är donerade till Fonden eller Stöd kampen mot hiv och aids och Köp ett
Red Ribbon på www.hiv-sverige.se.
Ge ett bidrag: på PG. 900445-8 och BG. 900-4458
Kontakt: tel: 08-720 19 60, pg@posithivagruppen.se
__________________________
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Funktionshinder
Hörselskadades Riksförbund www.hrf.se

Behovet av information om hörsel, hörselskador och tinnitus är enormt. För många är kunskap första steget
mot en bättre tillvaro. Därför startades Hörsellinjen, en informationsservice för alla som har frågor om
hörsel, hörselskador, tinnitus och ljudmiljö. Sedan starten 2004 har Hörsellinjen, med stöd av Allmänna
arvsfonden, kunnat hjälpa tusentals med upplysningar och råd. Vid årsskiftet upphör stödet från Allmänna
arvsfonden och därför bör din julklapp bli att ge HRF möjligheten att hjälpa ännu fler människor.

Ge ett bidrag: på PG. 900314-6 eller genom www.hrf.se/insamling.
Kontakt: tel: 08-457 55 00, hrf@hrf.se
__________________________

Stora Sköndal www.sssd.se

Sedan 1970 har det drivits handikappbad på Stora Sköndal. Badet är och har alltid varit ett populärt
utflyktsmål för människor med funktionshinder. Efter drygt 35 år behöver nu detta unika friluftsbad
renoveras och delvis moderniseras vilket kräver extra investeringar på totalt drygt 3,5 miljoner. Lägg därför
din julgåva, stor som liten, på denna viktiga insats i det svenska samhället.
Ge ett bidrag: på PG. 900104-1 och skriv Stora Sköndals handikappbad på inbetalningen eller gå in på
www.sssd.se/gavor.html.
Kontakt: tel: 08-605 06 00, info@sssd.se
__________________________
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