
UNICEF Sveriges filantropiprogram 

Miljonärer går 
till banken.
Filantroper går 
till historien.



Nioåriga Alladin samlar tomhylsor vid frontlinjen 
som han sedan säljer på metallmarknaden. 
Foto: © Niclas Hammarström. Aleppo, Syrien. Årets bild 2014.
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Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra världen. Vi vet att det 
går och vad som behöver göras. Och vi kan göra det med din hjälp. 

Miljoner barn saknar tillgång till rent vatten, lider av undernäring och har inte 
möjlighet att gå i skolan. Och miljontals barn runt om i världen har fått sina liv 
förstörda av konflikter och katastrofer. Du kan kämpa för alla dessa barn. 

Vi har expertisen, erfarenheten, beprövade metoder och det inflytande som 
behövs för att få jobbet gjort. Men vi behöver din hjälp. 

Att satsa på barnen är den bästa garantin för att uppnå en hållbar ekono-
mi och samhällsutveckling. När du investerar i UNICEFs filantropiprogram 
placerar du dina pengar i världens viktigaste framtidsfond. Tillsammans med 
oss arbetar du långsiktigt och brett – för alla barn, i alla situationer och på alla 
nivåer i samhället. Vi samarbetar med barnen, familjen, lokala hjälporganisa-
tioner, myndigheter och regeringar. Det är det bästa sättet att åstadkomma 
hållbara förändringar.

Det är möjligt att skapa en bättre värld för barnen. 
Vi kan göra det tillsammans. Tack!

Véronique Lönnerblad 
Generalsekreterare, UNICEF Sverige

DET HÄR ÄR INTE FÖR DIG SOM VILL GÖRA SNABBA PENGAR. 
DET HÄR ÄR FÖR DIG SOM VILL FÖRÄNDRA VÄRLDEN. 
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VAR VILL DU SÄTTA 
DITT AVTRYCK?
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NU ÄR DET DIN TUR. 

DU VILL OCH KAN
Du har bestämt dig för att investera i 

UNICEFs filantropiprogram. 

VÄLJ LAND OCH PROGRAM
UNICEF presenterar utvalda investeringsförslag från vår 

internationella programverksamhet som bedrivs i 190 länder. 
Utifrån dina önskemål tar vi fram en offert. 

AVTAL
Tidplan, budget samt att förväntningar av investeringens 

utfall är överenskomna. Avtal skrivs mellan parter. 

DITT LIVS RESA BÖRJAR  
Du förändrar livet för tusentals barn. 

Du får återrapportering och ges möjlighet att besöka fältet. 
Vi utvärderar löpande och håller en kontinuerlig dialog.  

1

VAD BRINNER DU FÖR?
Vi ses och diskuterar möjligheter med hur du vill förändra barns liv. 

Vad står dig närmast? Vi bidrar med senior rådgivning.  

2

3

4
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VÄLJ BLAND FLER ÄN 100 LÄNDER 

UNICEF Sveriges filantropiprogram är en unik möjlighet att uppleva och 
inspireras av hur sociala investeringar skapar en bättre framtid för barn runt 
om i världen.  

Du kan välja bland fler än 100 länder och nio olika områden. Vill du exem-
pelvis stödja vårt arbete för barns rätt till utbildning i Sierra Leone? Vill du 
förse byar i Guatemala med rent vatten? Vill du bygga upp samhällen igen 
efter en katastrof? Du får möjlighet att besöka fältet och med egna ögon se 
hur dina investeringar förändrar barns liv. 

GUATEMALA 
En fjärdedel av Guatemalas befolkning saknar tillgång till rent vatten. UNICEF arbetar 
i landet för att situationen ska förändras. Med din hjälp kan vi bland annat förvänta oss 
följande resultat: 

• 800 000 människor får tillgång till rent vatten, varav 435 000 är barn. 
• I samarbete med lokala partners bygger vi ut vattenreningsystem, installerar pumpar och 

kvalitetssäkrar vatten. 
• Landets hälsoministerium får specialkompetens inom vatten, sanitet och hygien. 

SIERRA LEONE
Trots att utbildning är en mänsklig rättighet går långt ifrån alla barn i Sierra 
Leone i skolan. UNICEF arbetar för att alla barn i landet ska få en plats i ett 
klassrum genom att slopa skolavgifter, utbilda lärare och bygga nya skolor. 
Med din hjälp kan vi bland annat förvänta oss följande resultat: 

• 20 000 barn får börja skolan.
• 650 skolor får utbildning i hygien så att sjukfrånvaron minskar och fler barn 

kan fortsätta sin skolgång. 
• Genom 100 medieaktiviteter sprider vi kunskap om barns rätt till utbildning 

och påverkar makthavare och beslutsfattare. 

SYRIEN OCH JEMEN 
I katastrofer är det alltid barnen som drabbas värst. Eftersom UNICEF 
arbetar i nästan alla länder i världen är vi oftast redan på plats när en 
katastrof inträffar och kan börja hjälpa barnen direkt. Med din hjälp kan 
vi nå ännu fler barn i katastrofer och bland annat: 

• Se till att barn och deras familjer får tillgång till rent vatten. 
• Vaccinera barn mot dödliga sjukdomar. 
• Behandla barn mot undernäring.
• Bygga barnvänliga trygga platser där barn får psykosocialt stöd. 
• Återuppbygga samhällen. 
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Du kan välja mellan två olika erbjudanden utifrån storlek på ditt monetära 
engagemang och välja ett område eller ett program du vill investera i och 
följa under tid. 

Områden där du kan rädda och förändra barns liv Program där du investerar tillsammans med 
andra filantroper 

ERBJUDANDE 2

Investeringsnivå 
Från 1 000 000 SEK

Investeringsnivå 
Från 100 000 SEK

Vad du kan förvänta dig att få tillbaka  
Unik fältresa till det land eller program du valt 
att investera i. Rapportering, rådgivning, events 
inom filantropiprogrammet och resultat som 
förändrar barns liv. 

Vad du kan förvänta dig att få tillbaka  
Unikt besök på UNICEFs katastroflager 
i Köpenhamn. Rapportering, rådgivning, 
events inom filantropiprogrammet och 
resultat som förändrar barns liv. 

Hälsa

Skydd mot våld 
och övergrepp

Motverka 
utanförskap 

Katastrofinsatser Pengarna används 
där de behövs som 

mest just nu 

Hiv och aids Vatten, sanitet och 
hygien (WASH)

Näring Utbildning

ERBJUDANDE 1

Katastroffond 
– Katastrof 

UNICEFS FILANTROPIPROGRAM 

Guatemala 
– Vatten, sanitet 

och hygien 

Sierra Leone 
– Utbildning 
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Du som vill engagera dig – du behövs. Du tillhör en unik grupp människor som 
har konkret möjlighet att förändra livet för barn, i stor skala. Med egna ögon 
kan du också följa dina investeringar över tid.

Du kan besöka skolor som drivs med stöd från dig. Du kan se till att pumpar 
installeras och att hela byar får rent dricksvatten. Du kan ge barn som drabbats 
av katastrofer livsviktigt vaccin, varma kläder, rent vatten och en känsla av 
vardag och barndom igen.

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

Med vänliga hälsningar,

Jenny Holmberg
Ansvarig UNICEF Sveriges filantropiprogram 

Kontaktuppgifter 
jenny.holmberg@unicef.se
0733 499 322 
S:t Eriksgatan 46 
104 20 Stockholm
Plusgiro: 90 20 01-7
Bankgiro: 902-0017

HÖR AV DIG. 
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