Till dig som
har testamente
i tankarna

Vi arbetar med utsatta
människor i din närhet

Ditt testamente
– ditt val

Skåne Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar med
den enskilda människan i vår omedelbara närhet. Många lever i
hemlöshet eller annan social utsatthet och Stadsmissionen verkar för att förändra och förbättra deras livsvillkor i samhället.
Vi finns på fyra orter i Skåne: Malmö, Lund, Helsingborg och
Kristianstad.

Genom att skriva ett testamente kan du själv påverka hur din
kvarlåtenskap ska fördelas efter din bortgång. Har du egna barn
är de dina bröstarvingar och har därmed alltid rätt till sin laglott. Är du gift så har din make/maka rätt till sitt giftorättgods.
Därutöver kan du välja att testamentera vad du vill till vem du
vill.

Icke vinstdrivande stiftelse

Förmånstagare

Vi är en stiftelse vilket innebär att vi inte är vinstdrivande. Våra
verksamheter styrs av de behov vi ser i vår omgivning.

Förmånstagaren kan vara såväl en fysisk som juridisk person
(exempelvis en stiftelse). Saknas både arvingar och testamente
tillfaller kvarlåtenskapen Allmänna Arvsfonden.

Vi hjälper både akut och långsiktigt
Vi finns till för människor i alla åldrar, män som kvinnor. Mest
kända är vi kanske för vårt arbete med personer som lever i hemlöshet men Stadsmissionen arbetar även förebyggande. Bland
annat erbjuder vi kvinnor ett tryggt boende, unga tjejer en lugn
mötesplats och socialt utsatta människor hälsovård. Arbetet
utförs av anställd personal och volontärer. Våra insatser spänner från akut nödhjälp i stunden till strukturerat och långsiktigt
förändringsarbete tillsammans med den enskilde individen.

Din gåva gör skillnad
Med din gåva kan Skåne Stadsmission outtröttligt, konstant och
professionellt stödja människor att med egen kraft återta makten
över sina liv. Det kan handla om att orka ta sig igenom dagen,
att gå vidare in i behandling, återuppta kontakten med nära och
kära eller identifiera och bryta upp från skadliga relationer och
livssituationer.

Upprätta testamente
Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument som skall vara
skriftligt, undertecknat av dig och bevittnat av två ickejäviga och
samtidigt närvarande personer. Vill du ha hjälp att upprätta ett
testamente kan du lämpligen kontakta din bank eller en lokal
jurist.

Vi förverkligar din vilja
Skåne Stadsmission ansvarar för att förverkliga din sista vilja
på ett professionellt, värdigt och ansvarsfullt sätt. Det innebär
även att de önskemål som skrivits i testamentet tillgodoses. En
testamentsgåva kan tillfalla Skåne Stadsmission i sin helhet eller
någon specifik del av vår verksamhet. Den kan också omfatta
viss nivå av din kvarlåtenskap.

Skåne Stadsmission bildades 1916 i Malmö då nöden
var stor och man såg att behoven översteg det som
det allmänna kunde hantera. I snart ett sekel har
Stadsmissionen varit en aktiv, oberoende kraft som
verkar för ett mänskligare samhälle, där vi medmänniskor
ser och bryr oss om varandra. Genom att testamentera
till Skåne Stadsmission når din gåva utsatta människor
i din omedelbara närhet.

Stiftelsen Skåne Stadsmission. Telefon: 040-664 22 40
www.skanestadsmission.se info@skanestadsmission.se

Dina pengar når fram! 90-kontot innebär att
insamlingen sköts ansvarsfullt och att din gåva
går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

