
Miljonärer går 
till banken
Filantroper går 
till historien
   UNICEF SVERIGES FILANTROPI ERBJUDANDE
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DET HÄR ÄR INTE FÖR DIG SOM VILL GÖRA 
SNABBA PENGAR. DET HÄR ÄR FÖR DIG SOM VILL 
FÖRÄNDRA VÄRLDEN

Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra världen. Vi 
vet att det går och vad som behöver göras. Men vi behöver din 
hjälp. UNICEF Sveriges filantropi erbjudande ger dig en möjlighet 
att uppleva hur sociala investeringar skapar en bättre framtid för 
barn runt om i världen.

Varje dag dör tiotusentals barn under fem år av orsaker vi kan för
hindra med enkla lösningar. I konflikter runtom i världen tvingas 
barn fly från sina hem, skiljas från sina föräldrar eller bli barnsol
dater. Miljontals barn, som borde sitta i en skolbänk, arbetar. Du 
kan kämpa för alla dessa barn.

Att satsa på barnen är den bästa garantin för att uppnå en hållbar 
ekonomi och samhällsutveckling. Och du kan lita på att dina pengar 
används på allra bästa sätt.

Vår arbetsmetod och strategi är effektiv. Vi arbetar långsiktigt och 
brett – för alla barn, i alla situationer och på alla nivåer i samhället. 
Vi samarbetar med barnen, familjen, lokala hjälporganisationer, 
myndigheter och regeringar. Det är det bästa sättet att åstad
komma hållbara förändringar.

Det är möjligt att förändra världen – och att skapa en bättre framtid 
för barnen. Vi kan göra det tillsammans. Tack!

 

Astrid Steen

Ansvarig filantropi, stora donationer och stiftelser 
UNICEF Sverige



VAR VILL DU SÄTTA DITT AVTRYCK?

Filantropierbjudandet ger dig en möjlighet 
att uppleva och inspireras av hur din soci
ala investering bidrar till en bättre framtid 
för barn runt om i hela världen. Du är med 
och skapar verkliga, långsiktiga föränd
ringar för barn.

Du kan välja bland fler än 100 länder och 
ett flertal olika områden. Vill du exempelvis 

stödja vårt arbete för barns rätt till utbild
ning? Vill du förse byar med rent vatten? 
Vill du bygga upp samhällen igen efter en 
katastrof, eller stödja innovativa projekt 
som t ex skicka drönare till otillgängliga 
platser. Du får möjlighet att besöka fältet 
och med egna ögon se hur dina investe
ringar förändrar barns liv.

DU SOM VILL ENGAGERA DIG – DU BEHÖVS 

Ditt stöd är viktigt och gör det möjligt för 
oss att fortsätta jobba för alla barns rätt till 
en bättre värld. Att satsa på barnen är den 

bästa garantin för att uppnå en hållbar eko
nomi och samhällsutveckling. Tillsammans 
skapar vi en bättre värld för alla barn.
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VÄLJ VILKET OMRÅDE DU VILL STÖDJA

 
   VAD BRINNER DU FÖR?

Vi ses och diskuterar möjligheter med hur du vill förändra barns liv. 
Vad står dig närmast? UNICEF presenterar utvalda investerings
förslag från vår internationella programverksamhet som bedrivs 
i fler än 100 länder.

 

   VÄLJ LAND OCH PROGRAM. 

Utifrån dina önskemål tar vi fram en offert. 

 

   AVTAL

Vi kommer överens om tidplan, budget samt förväntningar av 
investeringens utfall.

 

   DU GÖR DET MÖJLIGT!

Du förändrar livet för tusentals barn. Du får regelbunden återrap
portering och i vissa fall möjlighet att besöka fältet. Vi utvärderar 
löpande och håller en kontinuerlig dialog. 
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UNICEF SVERIGES FILANTROPIERBJUDANDE 
– INVESTERA MED HJÄRTAT  

Du kan välja ett fokusområde eller ett projekt som du vill investera 
i och följa under tid. 

BILDA STIFTELSE 

Ett alternativ till en donation är att bilda 
en stiftelse som ger bidrag till ett speci
fikt ändamål. Genom att bilda en stiftelse 
för ett ändamål som du är engagerad i 
kommer dina pengar att förändra barns 

liv även efter din livstid. Det unika med 
en stiftelse är att den inte har några 
ägare utan att stiftelsen äger sin egen 
förmögenhet. Din stiftelse kan göra skill
nad för barn i flera generationer framåt.

MER ÄN 1 MKR

1 MKR/ÅR I 2 ÅR

2–10 MKR

MER ÄN 10 MKR

Gåvan går till en av fyra fokus
områdena eller till katastrof.

Gåvan går till ett fokusområde i ett 
specifikt land, tex utbildning i Malawi.

Skräddarsytt eget projekt inom valfritt 
fokus område och land.

Skräddarsytt eget projekt inom valfritt 
fokusområde och land.



VAD DU KAN FÖRVÄNTA DIG ATT FÅ TILLBAKA

Först och främst resultat som förändrar barns liv. Vi ser till att du 
får rapporter, rådgivning, inbjudan till events som vi anordnar, 
möjlighet att göra en fältresa och besöka det land eller projekt 
som du valt att stödja. 

Återrapportering från fokusområdet 
globalt.

+ Resa till katastrofl agret i 
Köpenhamn

+ Resa till katastrofl agret i 
Köpenhamn

+ Fältresa

+ Fältresa

Rapport från fokusområdet och landet, 
telefonkontakt 1–2 gånger per år.

Personlig återrapportering på hur dina 
pengar har använts, möte med GS. Inklu
derar vipinbjudningar och specialevent.

Skräddarsytt eget projekt inom val
fritt fokusområde och land. Inkluderar 
vipinbjudningar, special event och 
international council



Kontaktuppgifter 
astrid.steen@unicef.se 
0703-42 05 50  
S:t Eriksgatan 46  
104 20 Stockholm 
Plusgiro: 90 20 01-7 
Bankgiro: 902-0017

Du kan förändra barns liv. Hör av dig och 
berätta hur du vill hjälpa till.
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