I DENNA LJUVA SOMMARTID.
BEHÖVER VI ER MER ÄN
NÅGONSIN.
ER FÖRETAGSGÅVA GER BARN I SKÅNE EN BÄTTRE SOMMAR.
Denna sommar blir värre än vanligt. Det är krig i världen och stigande matpriser slår hårt mot barnfamiljer. Det känns i magen att vi lever i en orolig tid.
Men värst är det för barn i utsatta familjer. För nu börjar deras sommarlov.
När skolorna stänger försvinner ett tryggt sammanhang för barnen. Utan
skollunch saknar många barn tillräcklig mat för dagen. På Skåne Stadsmission
arbetar vi hela sommaren med att ge stöd, mat och mening. Med ditt företags bidrag gör vi skillnad för fler utsatta barnfamiljer. I sommar behövs det
kanske mer än någonsin.
Ni som företag kan hjälpa barn i utsatthet genom att skänka en sommargåva.
Genom ert bidrag får barnen roliga utflykter, härliga picknickar, gemenskap
och annat som skapar fina sommarminnen.
Tillsammans ger vi barn i Skåne en fin sommar. Hur mycket vill ditt företag
bidra med?

10 000 kr

Ett sommarpaket för 10 000 kr räcker exempelvis
till en utflykt för 25 barnfamiljer.

20 000 kr

Ett sommarpaket för 20 000 kr räcker exempelvis
till en utflykt för 50 barnfamiljer.

50 000 kr

Ett sommarpaket för 50 000 kr räcker exempelvis
till en utflykt för 125 barnfamiljer.

Valfritt belopp

Eller ge stöd till vår sommarverksamhet med ett
valfritt belopp.

OM GÅVAN
Utflykterna kan exempelvis gå till Ribersborgsstranden, till Tosselilla, till
Kulturen i Lund eller till en närbelägen park för lek och picknick. Vid varje
träff får familjerna picknickmat eller mat att grilla. Personal från vår familjeoch ungdomsverksamhet Unga Forum (socionomer och socialarbetare) är
med vid varje tillfälle. Alla utflykter och familjeträffar är helt kostnadsfria för
de deltagande familjerna.
Utöver utflykterna erbjuds också familjerna långsiktigt stöd. I vårt långsiktiga
stöd ingår exempelvis stöd i myndighetskontakter, hjälp med jobbsökande,
juridisk rådgivning, samtalsstöd från kurator samt vårdinsatser från vårt
hälso- och sjukvårdsteam. Familjerna erbjuds också hjälp med kläder och
skor. Alla insatser vi gör syftar till att hjälpa familjerna vidare till en hållbar
livssituation och ger barnen förutsättningar att äta sig mätta, leka och kunna
sköta sin skolgång. Er sommargåva blir en insats för både individ och samhälle.

VAD NI FÅR
Som tack för ert stöd får ni ett digitalt gåvobevis att skicka till medarbetare
och kunder för att visa att ni stödjer Skåne Stadsmissions arbete för att barn
i Skåne ska få en bättre sommar. Ni får också material att använda i sociala
medier för att berätta om er sommargåva för kunder och samarbetsparter.

VAD VI GÖR
Skåne Stadsmission arbetar för ett medmänskligare Skåne. Vi erbjuder
professionellt stöd, både akut och långsiktigt, till barn, unga, vuxna och
äldre som lever i utsatta livssituationer. Målet är att förebygga utanförskap
och stärka individens makt över sitt eget liv.

BETALNING
Betala enkelt med kort, swish eller företagsfaktura på vår hemsida:
https://www.skanestadsmission.se/ge-stod/foretagsstod/foretagsstod-sommarpaket/
Om ni föredrar att få en faktura kan ni skicka ett mejl till:
foretagssamarbeten@skanestadsmission.se

Ert bidrag kommer fram och gör nytta

Skåne Stadsmission har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlings
kontroll, som ställer krav på att minst 75% av intäkterna går till ändamålet.
Under 2020 gick 82 % av intäkterna till våra sociala verksamheter.

TILLSAMMANS FÖR AGENDA 2030
Genom att stödja Skåne Stadsmission bidrar ert företag på ett konkret sätt till FN:s globala mål för hållbar
utveckling. Ni främjar särskilt tio av FN:s 17 hållbarhetsmål och vi arbetar tillsammans utifrån visionen om
ett mänskligare samhälle för alla.
Läs mer här om vilka mål ni bidrar till i samarbetet med oss: https://www.skanestadsmission.se/hallbarhet/

Kontakta oss gärna
Kontakta gärna Julia Töringe, ansvarig för företagssamarbeten på
Skåne Stadsmission, för dialog om samarbeten, partnerskap och
huvudpartnerskap.
Hon nås på julia.toringe@skanestadsmission.se eller 0739-41 22 58.
www.skanestadsmission.se

