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Årets julklapp 2022: 
Skicka 🔥❤ VÄRME ❤🔥 till Ukraina
Att välja en gåva till Ukraina i jul är enkelt och vi står bakom er hela vägen fram till jul med support, 
olika enheter och återkoppling kring vårt arbete för människorna i Ukraina. Här har vi nämligen en 
unik position att hjälpa med 17 aktiva föreningar i Ukraina, tre i Moldavien och fyra i Rumänien.

KFUM Sverige är heller inga nybörjare på Ukraina. Vi har haft projekt där i över 20 års tid och 
kommer fortsätta med våra partners även efter detta krig är över.

Bilden är tagen i en källare i Charkiv under krigets 
första dagar. Det var fortfarande kallt då men mycket av 
infrastrukturen var fortfarande intakt så det fanns el och 
värme. Situationen på bilden riskerar givetvis att uppstå 
igen denna vinter men då utan elektricitet och värme.

Ryssland fokuserar just nu på vad flera har kallar för 
”Energiterror” som går ut på att medvetet bomba 
civil infrastruktur för att slå ut bland annat vatten och 
elförsörjning. Det är någon vi vill vara med att lindra. 
Vi kan inte rå på att elektriciteten försvinner hela tiden 
men vi kan ordna med kaminer som värmer, värmande 
underställ, värmeljus, vantar, kängor och sovsäckar med 
mera.

Dessa saker som behövs är också något vi kommer kunna 
återrapportera och ge er möjligheten att välj inom er 
julgåva i jul. Inför fars dag fokuserade vi till exempel på 
långkalsonger för 175 kr/st till en pappa i Ukraina.

Bilden är tagen i Charkiv för två veckor sedan. 
Människor står i kö för att få mat av frivilliga aktörer 
som ordnat förnödenheter. Det är en vardag som 
många kommit att vänja sig vid. Just i detta fall är det 
ett nätverk startat av en svensk boende i Charkiv som 
heter Per Olov. ”Perres matkassar” heter nätverket och 
de handlar mat som delas ut till de som behöver det i 
Charkiv. Två gånger i veckan till totalt 300 personer och 
så har de gjort i över 7 månader.

För några veckor sedan var volontärer från YMCA i 
Lutsk här och lämnade förnödenheter i form av mat och 
kläder. Vi inom KFUM-rörelsen gör verkligen allt vi kan 
för de som drabbats av kriget i Ukraina men vi kan inte 
sluta att bli imponerade av den här typen av initiativ från 
vanliga privatpersoner.

KFUM är ingen biståndsorganisation. Däremot är vi 
en av världens största ungdomsorganisationer med 
föreningar som är mycket aktiva både i Ukraina och i 
länderna runt Ukraina. Ungdomar som tillsammans med 
personalen steppat upp på ett alldeles otroligt sätt och 
tagit en roll som samhällsaktörer och biståndsarbetare. 
Varför? För att vi kan och för att vi måste. OCH för 
att det är så KFUM funkar, vi bryr oss om andra, vi 
inkluderar alla och vill alltid hjälpa till! MEN vi behöver 
starka partners i vårt arbete.
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Hjälpen kommer fram 

När kriget inleddes släppte vi i Sverige och 
många andra föreningar i YMCA-rörelsen allt 
vi hade för händer för att mer eller mindre 
bli samhällsaktörer. Det har resulterat i att 
rörelsen samlat in över 10 miljoner kronor 
till olika ändamål för att lindra och hjälpa. 
Ett konkret exempel på vad vi i Sverige gjort 
med insamlade medel är att ordna 600 
vattenfilter till behövande i Ukraina. Filter 
som tillsammans kommer kunna filtrera 91,6 
miljoner liter vatten. Det var det första steget 
i vår kampanj. Behovet av filter var stort så vi 
steppade upp och fixade detta.

Under krigets första 100 dagar hanterade vi 3000 
filter. En stor laddning vattenfilter hanterades den här 
gången av våra fina ungdomar i Volyn YMCA i Ukraina.

De hjälper bland annat till med att fästa instruktioner 
för hur filtren ska användas innan de skickas vidare ut 
till de behövande.

Detta är Marta Huretska, en av våra kontaktpersoner 
för arbetet i Ukraina och ledamot i YMCA Ukraina. 
Hon hjälper hela den europeiska rörelsen med olika 
uppgifter för de drabbade.

I detta exemplet handlar det om vattenfilter som våra 
fantastiska givare från Sverige har varit med att bidra 
till under våren och sommaren.

Med våra givares hjälp har vi ordnat:
400 stycken personliga vattenfilter som vardera klarar 
4000 liter vatten.
200 stycken så kallade ”Familjefilter” som klarar av 
att försörja en hel familj med vatten.

Vår insamlingsansvarige 
Daniel Holking har jobbat med 
företagssamarbeten inom ideell 
sektor i över 20 års tid.

Vi hjälper till med det mesta 
• Full grafisk support i att justera och anpassa olika grafiska 

enheter så de passar ert utryck.
• Full support med copy/text så det passar er 

kommunikation.
• Full svarshantering i sociala medier. Uppkommer 

det frågor i ert flöde om kampanjen hjälper vi till att 
besvara frågorna. Hör bara av er till er kontaktperson 
hos KFUM Sverige. Hos oss finns 16 års erfarenhet från 
svarshantering på sociala medier inom ett antal områden 
och givetvis specialkompetens just kring arbetet i och runt 
Ukraina under kriget och 20 år tillbaka.

• Justering av fakturan så den förmedlar innehållet i 
kampanjen väl och uppfyller era krav gällande redovisning.
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Föreningsvän i ett helt år ingår 
Hos många organisationer kallas det 
”Vänföretag” eller ”Företagsvän”. Vi kallar det 
för Föreningsvän och det gäller för ett år framåt. 
Vi inkluderar Föreningsvän för ett helt år när 
ni ger 🔥❤ VÄRME ❤🔥 till Ukraina i jul. Vilken 
nivå ni hamnar på avgörs av beloppet ni går in i 
kampanjen med. 10 000 kr i julgåva landar er till 
exempel som ”Föreningsvän på silvernivå”.

I detta ingår en rad olika 
enheter. Läs gärna mer om 
vad som ingår här:
kfum.se/foreningsvan-
foretag/

Och vill ni se hur 
exponeringen ser ut kan 
ni kika här: kfum.se/
foreningsvanner

Delningsbild för Instagram gällande 
Föreningsvän på silvernivå

Mailsignatur gällande Föreningsvän på 
platinanivå

Gåvosigill för Föreningsvän på guldnivå.

Skicka julgåvobevis via posten 
Vill ni skicka er julgåva fysiskt? Vi kan hjälpa 
er att printa de PDF:er som ingår eller 
att skicka enstaka gåvokort via Postnords 
Riktiga Vykort eller Postnords Skicka Direkt. 
Tryckorginal ingår och vi kan justera filerna så 
det passar era behov.

Här ser du motivet som vi skapat som vi 
leverar som fil till er samt ett förslag på hur 
texten skulle kunna utformas.

Större volymer: Postnords Skicka Direkt
https://portal.postnord.com/skapa-utskick/

Mindre volymer: Postnords Riktiga Vykort
https://riktigavykort.postnord.se/sv
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Färdiga texter att använda 
Som vi har nämnt hjälper vi givetvis till med 
helt skräddarsydda texter men ibland blir det 
bråttom att få ut kommunikationen så därför 
har vi samlat några färdiga texter som ni kan 
plocka. Behöver ni något annat, hör av er!

God Jul och Gott Nytt År!
I år har vi på Företaget AB valt att skicka 
värme till Ukraina! Gåvan kommer 
omvandlas till kaminer, filtar, jackor, vantar, 
mössor, långkalsonger och andra viktiga 
förnödenheter som värmer.

Vi har gett 200 kr i ditt namn till KFUM 
Sveriges insamling. Det kan räcka till en 
kamin eller två vattenfilter i vinter.

Varma hälsningar,
/Styrelsen Företaget AB

Vi skickade just 🔥❤ VÄRME ❤🔥 till Ukraina! Vår gåva 
kommer omvandlas till kaminer, filtar, jackor, vantar, 
mössor, långkalsonger och andra viktiga förnödenheter 
som värmer. Gör skillnad du med! Ge bort årets julklapp 
till någon du tycker om i jul! Skicka 🔥❤ VÄRME ❤🔥 till 
Ukraina! https://kfum.se/varme/

I år har vi valt att skicka 🔥❤ VÄRME ❤🔥 till Ukraina som 
årets julgåva. Vår gåva kommer omvandlas till kaminer, 
filtar, jackor, vantar, mössor, långkalsonger och andra 
viktiga förnödenheter som värmer. Vi ger 200 kr för varje 
anställd i företaget som då blir totalt 21 400 kr till att stötta 
det ukrainska folket i vinter. Gör det du med!

Text till vykort skickat via Postnord:

Två texter till inlägg på Instagram: Medföljande bild:

Årets julkampanj är uppbyggd grafiskt genom 
två emojis som finns som standard i allas 
teckenuppsättningar och därmed mycket enkelt att 
använda sig av i kommunikationen.

Dessa emojis är sedan placerade på en emoji för 
ett paket som symboliserar vad vi ska skicka till 
Ukraina. Bakom lådan strålar värmen ut.

Kommunikation ska vara rak och tydlig tycker vi. 
Vad tycker ni?
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Kampanjsidan
 
Hela kampanjen 
kretsar kring en enda 
URL och det är den 
som privatpersoner 
exponeras allra mest för. 
All trafik leds till: 
kfum.se/varme

Tacklistan
 
En av de viktigaste 
ytorna för hela 
kampanjen. Här 
exponeras ert 
företagsnamn med 
länk till er webbsida 
på kampanjsidan. Det 
är samma sida som 
privapersonerna går in 
och deltar i kampanjen.


