
10 000 kronor
Intensivskola
25 flickor, som tidigare inte gått 
i skolan eller som tvingats sluta 
tidigt, får genom intensivskola 
snabbt lära sig att läsa, skriva  
och räkna så att de sedan kan 
gå i den vanlig skola.

30 000 kronor
Kurs i företagande
140 unga kvinnor får utbildning  
i entreprenörskap under en  
två veckor lång kurs, så att  
de sedan har bättre förutsätt- 
ningar att starta eller fortsätta 
driva ett eget företag.

100 000 kronor
Yrkesutbildning
140 unga mammor, som  
blivit bortgifta tidigt eller  
förskjutna från sina familjer,  
får yrkesutbildning för att  
kunna försörja sig och  
sina barn.

erikshjalpen.se/foretag

Ge årets julgåva till Erikshjälpen

Ditt företag kan vara med och rädda flickor från barnäktenskap och ge dem möjlighet att välja sin framtid.  
När ditt företag ger en julgåva till Erikshjälpen får ni ett fint gåvobevis som tack och ger ni mer än 10 000 kronor  
får ni också ett sociala medier-kit och en mejlbanner. 

Har du frågor? 

Prata med  
Daniel Måledal
Insamlingskoordinator Företag 
070-799 73 21 
daniel.maledal@erikshjalpen.se

Många ser en flicka som bara 
ska giftas bort.  
Vi ser en framtida entreprenör.
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Julklappstips!
Ge bort getter och höns till alla anställda
Genom att köpa en extra hållbar julklapp till  
personalen kan en fattig familj få en get eller en 
höna, som genom mjölk och ägg kan ge familjen 
en extra inkomst.
Getter, höns och andra hållbara julklappar hittar 
du på erikshjalpen.se/jul

erikshjalpen.se/foretag

Du som ger en julgåva på 
10 000 kronor eller mer får:

Sociala Medier
· Bild till inlägg 
· Textförslag

Digitalt emblem
· För hemsida 
· E-postsignatur 
· Andra digitala plattformar erikshjalpen Ju mer utbildning du har desto mindre är du 

värd. Så är verkligheten för flickor i gränslandet mellan 
Uganda, Kenya och Sydsudan. Vi arbetar på plats för att stärka flickors rättigheter och 
bryta den mansdominerade kulturen. Alla flickor har rätt 
till utbildning.

Var med och framtidens flickor, swisha din gåva till 900 92 
83 märk med ”framtid” #internationellaflickdagen #framti-
densflickor #erikshjalpen #flickorsrättigheter

Ge årets julgåva till  
Erikshjälpen
Företaget får ett fint gåvobevis som tack och ger ni 10 000 kronor  
eller mer får ni också ett sociala medier-kit och en mejlbanner.


