Låt ditt företag göra skillnad

Stöd Skåne Stadsmission för ett medmänskligt Skåne
Företagsstöd och samarbeten
Genom att stödja Skåne Stadsmissions arbete för människor i utsatthet kan ert företag bidra till
en hållbar utveckling och ta socialt ansvar.

Varför bli företagspartner??

Som företagspartner gör ni 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 bland annat genom
att erbjuda dem som står långt från arbetsmarknaden arbetsträning i våra sociala företag. Som
företagsgivare stärker ni inte bara ert varumärke gentemot 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.

Bidra till de globala målen
Genom att stödja Skåne Stadsmissions arbete för
människor i utsatthet tar ert företag socialt ansvar och
bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Ni
främjar särskilt sju av FN:s 17 hållbarhetsmål och vi
arbetar tillsammans utifrån visionen om ett mänskligare
samhälle för alla. ►Läs mer på vår hemsida

Hur går det till??
Våra partnerskap utgår från 20 000 kr där innehållet ni får ta del av är anpassat efter
partnerskapet. Varje partner tilldelas en personlig kontakt hos oss som ni kan konsultera och
rådgöra med. Som företag kan ni välja att få en faktura från oss eller att göra en direkt
insättning på vårt gåvobankgiro 900-3252. Kontakta oss för att få ta del av partnerskapets
innehåll och för att kopplas samman med er kontakt på Skåne Stadsmission.

” Jag trodde aldrig jag skulle hamna där jag är nu. För
sju år sedan var mitt liv bra, sedan vände mitt liv helt.
Jag känner mig ofta väldigt ensam. Då kommer jag hit. ”
- Deltagare på Café David

Vänföretag från 20 000 – 75 000 kr

Som vänföretag till Skåne Stadsmission gör ni skillnad för människor
som lever i utsatthet. Ni bidrar till akuta insatser som mat, kläder,
hjälper oss att driva öppna mötesplatser och är med och skapar
långsiktig förändring.
Välj företagstöd utifrån tre nivåer.

Vänföretag från 20 000 kr

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.

Vänföretag från 50 000 kr

Ert stöd räcker bland annat till över 500 frukostar på Café David, en livsviktig insats för
människor i hemlöshet i Skåne. Som tack blir ni, utöver de andra vänföretagsförmånerna,
inbjudna på vår nätverksträff med andra vänföretag. Dessa träffar innebär en unik möjlighet att
träffa andra som också vill bidra till social hållbarhet, få tips och kunskap och knyta nya
kontakter.

Vänföretag från 75 000 kr

Som vänföretag på den här nivån gör ni verklig skillnad och vi möts i ett samarbete som både
passar er och oss. Utöver nätverksträff och övriga vänföretagsförmåner blir ni också inbjudna
att besöka en av våra verksamheter under öppet hus, och får en inblick i hur vårt arbete går till.

” Jag är ute och går hela dagarna. Innan hade jag skor
som var två nummer för stora, men ni på Café David gav
mig ett par nya. Nu har jag inte ont i fötterna längre."
- Deltagare på Café David

Partnerföretag från 100 000 kr

Som partnerföretag till Skåne Stadsmission gör ni stor skillnad för
människor som lever i utsatta livssituationer. Ni bidrar till akuta
insatser som mat, kläder, hjälper oss att driva öppna mötesplatser
och är med och skapar långsiktig förändring.
Ni får möjlighet att påverka hur ert bidrag används och kan välja
tema för ert stöd. Ni kan skräddarsy ert partnerskap tillsammans
med oss och ni får även chans att engagera era medarbetare i
viktiga frågor.

• Använda framtagen sigill och mailsignatur för partnerföretag
• Synas med ert företagsnamn i vår årliga tackannons i Sydsvenskan tillsammans med andra
företag som stödjer oss
• Synas med ert företagsnamn, logotyp på Skåne Stadsmissions hemsida samt berätta om
varför ni valt att stödja oss
• Synas kontinuerligt i våra kommunikationskanaler som nyhetsbrev och sociala medier
• Ett diplom att sätta upp på kontoret
• Delta i två nätverksträffar eller aktiviteter
• Besöka en verksamhet under öppet hus
• Möjlighet för medarbetare att volontärarbeta i någon av våra verksamheter

" När vi kommer hem från utflykten berättar jag alltid
för min mamma vad vi gjort. Hon vill höra allt! Hon
känner ingen i Sverige och tycker det är så spännande
att höra vad vi får göra. ”
- Ungdom på Unga Forum

Huvudpartner från 250 000 kr

Som huvudpartner till Skåne Stadsmission gör ni verklig skillnad
för människor som lever i utsatta livssituationer. Ni bidrar till akuta
insatser som mat, kläder, hjälper oss att driva öppna mötesplatser
och är med och skapar långsiktig förändring.
Som huvudpartner samverkar vi för ett socialt hållbart närsamhälle
och tillsammans skapar vi kontinuitet och långsiktighet.
Tillsammans med oss har ni möjlighet att skräddarsy ert
partnerskap och rikta ert stöd till önskat område.

• Använda framtagen sigill och mailsignatur för huvudpartner
• Synas med ert företagsnamn i vår årliga tackannons i Sydsvenskan tillsammans med
andra företag som stödjer oss
• Synas med ert företagsnamn och logotyp på Skåne Stadsmissions hemsida där ni
berättar om ert hållbarhetsarbete och varför ni valt att stödja oss
• Synas kontinuerligt i våra kommunikationskanaler som nyhetsbrev och sociala medier
• Ett diplom att sätta upp på kontoret
• Delta i två nätverksträffar eller aktiviteter
• Besöka en verksamhet under öppet hus
• Möjlighet för medarbetare att volontärarbeta i någon av våra verksamheter
• Möjlighet att skräddarsy ert partnerskap

Din gåva når fram
Skåne Stadsmission arbetar 365 dagar och nätter om året. Det ger erfarenhet och framförallt en
viktig trygghet till dig som skänker gåvor, engagemang och tid. Vi vet var gåvorna behövs mest
och var de gör bäst nytta. Skåne Stadsmission förvaltar ditt förtroende, för det har vi gjort i snart
100 år.
Vi arbetar hela tiden för att använda våra gåvor så effektivt som möjligt. Skåne Stadsmission
har ett 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll. Vi är också medlemmar i
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) som arbetar för etisk och professionell insamling.

Kontaktuppgifter

foretagssamarbeten@skanestadsmission.se
Nicolé Lindstrand
Marknadskoordinator
Telefon: 0766-471510
E-post: nicole.lindstrand@skanestadsmission.se
Pernilla Jonsson
Kommunikation- och insamlingschef
Telefon: 0766-471509
E-post: pernilla.jonsson@skanestadsmission.se

► Läs mer på vår hemsida

