
Sommaren är en extra tuff period för barnfamiljer som lever i fattigdom. 
Pengarna ska räcka till tre mål mat om dagen, när varken frukost eller lunch 
serveras i skolan. Trygga vuxna runt barnen försvinner, och dagarna kan bli 
ensamma när kompisarna lämnar stan. 

Vi finns här för barn och deras familjer året runt, även på sommaren. Men vi 
behöver er hjälp. 

Alla barn längtar inte till sommaren

Varför bli företagsgivare?

Genom att stödja Skåne Stadsmissions 
arbete för människor i utsatthet kan ert 
företag bidra till en hållbar utveckling och 
ta socialt ansvar.

Ni gör skillnad för några av de 
mest utsatta människorna i Skåne. 

Ert bidrag går till akuta insatser så som 
mat, kläder och tak över huvudet. Ni är 
också med och finansierar mötesplatser 

för gemenskap och bidrar till långsiktig 
förändring genom bl a genom att erbjuda 
dem som står lång från arbetsmarknaden 
arbetsträning i våra sociala företag.

Som företagsgivare stärker ni inte bara 
ert varumärke mot era kunder, 
samarbetspartners och medarbetare. Ni 
blir dessutom en förebild för andra företag 
i Skåne som gör att vi på sikt kan vi hjälpa 
fler människor som lever i utsatthet. 

https://www.insamlingskontroll.se/90konto
https://www.skanestadsmission.se/sommar-foretag/
https://www.skanestadsmission.se/sommar-foretag/


” Idag när vi ska grilla vill jag lära mig
sköta grillen! Jag vill lära mig allt! Särskilt 
det som andra inte tror att jag ska kunna. "

Citatet är från en deltagare på Unga Forum

En gåva på 5 000 kr hjälper oss att sätta lite guldkant i en annars tuff 
vardag. Det kan vara att köpa bollar och spel eller badkläder och 
gympaskor om det behövs. Glass i parken när vi har familjeträff, eller 
extra gott fika när vi gör en sommarutflykt.

Köp sommarpaketet på vår hemsida www.skanestadsmission.se/sommar-
foretag. Maila till foretagssamarbeten@skanestadsmission.se eller ring 
0766-47 15 10 om ni föredrar att få en faktura.

Som tack för ert bidrag får ni en mailsignatur som visar att ni stödjer Skåne 
Stadsmission och ett diplom att sätta upp på kontoret. 

https://www.skanestadsmission.se/sommar-foretag/
https://www.skanestadsmission.se/sommar-foretag/
https://www.skanestadsmission.se/sommar-foretag/
https://www.skanestadsmission.se/produkt/lilla-sommarpaketet/
mailto:foretagssamarbeten@skanestadsmission.se


” Jag har inte varit utanför Malmö
på de senaste tio åren. "

Citatet är från en deltagare på utflykt till Kivik

En gåva på 15 000 kr är ett välkommet bidrag till sommarutflykter och 
andra trevligheter oavsett om solen skiner eller om det regnar. Det 
finns unga som aldrig varit utanför staden de bor i. Det finns vuxna 
som inte har råd med en bussbiljett. En dag på stranden, en tur till en 
nöjespark eller bowling en grå dag. Att få komma iväg och byta miljö 
kan för många bli ett minne för livet. 

Köp sommarpaketet på vår hemsida www.skanestadsmission.se/sommar-
foretag. Maila till foretagssamarbeten@skanestadsmission.se eller ring 
0766-47 15 10 om ni föredrar att få en faktura.

Som tack för ert bidrag får ni en mailsignatur som visar att ni stödjer Skåne 
Stadsmission och ett diplom att sätta upp på kontoret. 

https://www.skanestadsmission.se/sommar-foretag/
https://www.skanestadsmission.se/sommar-foretag/
https://www.skanestadsmission.se/sommar-foretag/
https://www.skanestadsmission.se/produkt/mellan-sommarpaketet/
mailto:foretagssamarbeten@skanestadsmission.se


” Jag kommer hit varje dag för att 
värma upp mig, i kroppen och i 
hjärtat och för att le lite. "

Citatet är från Maria, mamma till tre barn

En gåva på 30 000 kr gör att vi kan dela ut 75 matkassar till 
barnfamiljer som annars har svårt att få ihop sommarmånaderna 
ekonomiskt. 

Med ett stöd på denna nivå blir ni automatiskt vänföretag till Skåne 
Stadsmission. Ni blir en viktig vän för oss, och bidrar till våra akuta 
insatser.

Som tack får ni använda den logotyp och mailsignatur som vi tagit 
fram för våra vänföretag. Ni får ett diplom att sätta upp på kontoret 
och ert företagsnamn syns på vår hemsida och i vår årliga 
tackannons i Sydsvenskan. Genom vårt nyhetsbrev håller vi er 
uppdaterade om vad som är på gång i våra verksamheter. 

Köp sommarpaketet på vår hemsida www.skanestadsmission.se/sommar-
foretag. Maila till foretagssamarbeten@skanestadsmission.se eller ring 
0766-47 15 10 om ni föredrar att få en faktura.

Som tack för ert bidrag får ni en mailsignatur som visar att ni stödjer Skåne 
Stadsmission och ett diplom att sätta upp på kontoret. 

https://www.skanestadsmission.se/sommar-foretag/
https://www.skanestadsmission.se/sommar-foretag/
https://www.skanestadsmission.se/sommar-foretag/
https://www.skanestadsmission.se/produkt/stora-sommarpaketet/
mailto:foretagssamarbeten@skanestadsmission.se
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