
Fler barn än någonsin 
är hemlösa i Skåne
Er julgåva har aldrig varit mer önskad



Hur ska tomten hitta till alla barnen?
Fler barn än någonsin är hemlösa i Skåne. Bara i Malmö lever 1 347* i hemlöshet. De är barn som alla 
andra och som borde få uppleva den där magiska julkänslan. Tillsammans med dig vill vi ge fler barn i 
Skåne möjlighet att uppleva julens värme och kärlek. Låt oss tillsammans sprida julens budskap om 
gemenskap och generositet. 

På Skåne Stadsmission möter vi människor i utsatthet och utanförskap. Det är gamla och unga som 
saknar ett fast boende, som flyttar från soffa till soffa och inte sällan tvingas sova ute. Det är 
barnfamiljer som sover på madrasser på golvet i tillfälliga lägenheter, barn som kommer efter i skolan 
för att familjen ständigt rycks upp och måste flytta vidare. När vintern kommer och det blir mörkt och 
kallt blir situationen än mer akut. Med julen ökar utanförskapet, inte bara för de som är hemlösa utan 
också för de som är ensamma. Som inte har någon familj att fira jul med, som inte har pengar till 
julmat och julklappar. Den glada musiken, de tindrande ljusen och reklamen för allt som går att köpa 
för den som har pengar, blir en ständig påminnelse. En känsla av att stå utanför i kylan och titta in på 
människor som är glada, varma och mätta. 

Skåne Stadsmission har öppet året runt. På Café David serveras mat varje dag och vi firar julen i 
gemenskap. Även i våra verksamheter för familjer och barn bjuder vi på god mat och firar jul med 
tomte, klappar och gran. Här finns möjlighet för den som lever i hemlöshet och utanförskap att 
komma in i värmen. Här kan föräldrar slappna av och se sina barn leka, vara glada och känna sig trygga 
för en stund. Här finns alltid någon som lyssnar och alltid något att äta för den som är hungrig. 

Hjälp oss att ge fler en god jul!

Lena Wetterskog Sjöstedt 
Direktor Skåne Stadsmission

*Malmö stads hemlöshetskartläggning hösten  2018

Skåne Stadsmission har öppet årets alla dagar. Fattigdomen och hemlösheten är lika tuff 
oavsett när på året det är. Men med vintern kommer kylan, och när julen närmar sig gör 
ensamheten och utsattheten sig påmind.

▶Detta gör vi i jul

https://www.skanestadsmission.se/foretag-jul/
https://www.skanestadsmission.se/detta-gor-vi-i-jul/


Julgåva Liten 10 000 kr
Nu är det snart jul igen, samtidigt som hemlösheten i Skåne ökar och fler barn står utan ett eget 
hem. En gåva på 10 000 kr gör att vi kan bjuda in människor i utsatthet, både gamla och unga, till 
ett julfirande med god mat, julmusik och gemenskap.

Som tack för ert stöd får ni ett diplom att sätta upp på kontoret och ett gåvobevis att skicka till 
medarbetare och kunder, för att visa att ni stödjer Skåne Stadsmission i jul. Ni får ett julpartner-
sigill att använda i era kommunikationskanaler, mailfot och bilder att använda i sociala medier.

https://www.skanestadsmission.se/produkt/julgava-liten/
https://www.skanestadsmission.se/produkt/julgava-liten/


Julgåva Mellan 30 000 kr
Vart fjärde barn i Malmö lever i fattigdom.* Familjer som har det svårt har inte pengar till det 
mest nödvändiga – mat. En gåva på 30 000 kr gör att vi kan dela ut 75 matkassar (och en och 
annan julklapp till barnen. Den gåvan gör julen god på riktigt.

Som tack för ert stöd får ni ett diplom att sätta upp på kontoret och ett gåvobevis att skicka 
till medarbetare och kunder, för att visa att ni stödjer Skåne Stadsmission i jul. Ni får ett 
julpartner-sigill att använda i era kommunikationskanaler, mailfot och bilder att använda i 
sociala medier.

Ni blir dessutom vänföretag till Skåne Stadsmission under 2020. Ni blir en viktig vän hela året, 
och bidrar till våra insatser. Som tack får ni använda logotyp och mailsignatur som vi tagit fram 
för våra vänföretag 2020. 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.

* Enligt Rädda Barnens "Barnfattigdomsrapport 2018"

https://www.skanestadsmission.se/produkt/julgava-mellan/
https://www.skanestadsmission.se/produkt/julgava-mellan/
https://www.skanestadsmission.se/produkt/julgava-mellan/
https://www.raddabarnen.se/nyheter/2018/barnfattigdomsrapport-2018/


Julgåva Stor 50 000 kr

Det finns ett liv också efter jul. För 50 000 kr kan vi både fylla familjers kylskåp och ge dem 
långsiktigt stöd i en tuff vardag. Hos oss får föräldrar och barn en stunds lugn, vi äter 
tillsammans och medan barnen leker kan de vuxna prata med vår personal och få stöd i svåra 
situationer. För oss är detta bokstavligt talat ”Årets julklapp”.

Som tack för ert stöd får ni ett diplom att sätta upp på kontoret och ett gåvobevis att skicka till 
medarbetare och kunder, för att visa att ni stödjer Skåne Stadsmission i jul. Ni får ett julpartner-
sigill att använda i era kommunikationskanaler, mailfot och bilder att använda i sociala medier.

Ni blir dessutom vänföretag till Skåne Stadsmission under 2020. Ni blir en viktig vän hela året, 
och bidrar till våra insatser. Som tack får ni använda logotyp och mailsignatur som vi tagit fram 
för våra vänföretag 2020. 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.

Utöver de andra vänföretagsförmånerna blir ni inbjudna till nätverksträffar med andra 
vänföretag. Dessa träffar innebär en unik möjlighet att träffa andra som också vill bidra till social 
hållbarhet, få tips och kunskap samt knyta nya kontakter.

https://www.skanestadsmission.se/produkt/julgava-stor/


Så kan ert företag bidra till Agenda 2030
Genom att stödja Skåne Stadsmission kan du och ditt företag bidra till Agenda 2030, FN:s globala 
mål för hållbar utveckling. Tillsammans främjar vi särskilt tio av de 17 målen utifrån visionen om ett 
medmänskligare samhälle för alla. 

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin 
antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. 
Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.* 
Och visst kan det kännas omöjligt och långt bort? Men det är möjligt. 

Agenda 2030 genomsyrar allt vi gör inom Skåne Stadsmission. Vi tar hand om matsvinn, vi jobbar för 
en social hållbarhet och ett mer inkluderande samhälle. Tillsammans kan vi göra skillnad lokalt och 
bidra globalt.

▶Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhetsfrågorna och hur ni kan bidra till Agenda 2030

*Hämtat från Globala målens webbplats https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/

https://www.skanestadsmission.se/hallbarhet/
https://www.skanestadsmission.se/hallbarhet/
https://www.skanestadsmission.se/hallbarhet/
https://www.skanestadsmission.se/hallbarhet/
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/


Vill du och ditt företag bidra året runt? 

Bli partnerföretag eller huvudpartner till Skåne Stadsmission och gör skillnad för några av de mest 

utsatta människorna i Skåne, hela året om. Det finns tre nivåer för hur ni kan vara med och bidra 

långsiktigt för ett medmänskligare Skåne. 

Kontakta oss
foretagssamarbeten@skanestadsmission.se

Nicolé Lindstrand, Marknadskoordinator
0766-47 15 10

nicole.lindstrand@skanestadsmission.se

Pernilla Jonsson, Kommunikation- och insamlingschef
0766-47 15 09

pernilla.jonsson@skanestadsmission.se

Vill ni ha en faktura?
Kontakta oss så ordnar vi det.

Era pengar når fram
Vi arbetar hela tiden för att använda våra gåvor så effektivt som möjligt.

Skåne Stadsmission har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll, som ställer krav på att 

minst 75 procent av intäkterna går till ändamålet. Vi ligger en bra bit över den gränsen – 2017 gick 83 

procent av våra intäkter till ändamålet. Vi är också medlemmar i Giva Sverige som arbetar för ett 

tryggt givande och professionell insamling.

▶ Läs mer om företagsstöd och samarbeten 

https://www.givasverige.se/
mailto:foretagssamarbeten@skanestadsmission.se
mailto:nicole.lindstrand@skanestadsmission.se
callto:0766-471510
callto:0766-471509
mailto:pernilla.jonsson@skanestadsmission.se
mailto:foretagssamarbeten@skanestadsmission.se
https://www.insamlingskontroll.se/90konto
https://www.insamlingskontroll.se/90konto
https://www.skanestadsmission.se/ge-stod/foretagsstod/
https://www.skanestadsmission.se/ge-stod/foretagsstod/
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