Vil du eller din virksomhed
gøre en forskel?

Skab glæde
for anbragte børn

Initiativet er 100% afhængigt af virksomheder og privatpersoners
velvillighed. Vil du være sponsor eller give et bidrag?
Sælger du et produkt, der passer godt med vores formål, og
vil du samarbejde med os om at sprede budskabet og hjælpe
tusindvis af børn?
Som sponsor kan du anvende Julegaveregns logo og budskab
i din markedsføring.

Tøv ikke med at kontakte os
Rasmus G. Kristensen
Tlf. 22 18 41 56
rasmus@julegaveregn.dk

Alle børns Hr. Skæg er ambassadør for
Operation Julegaveregn

Hvad er Operation Julegaveregn?

Linn Radsted
Tlf. 28 69 15 19
linn@julegaveregn.dk

Operation Julegaveregn er et privat initiativ, som gennem et
årti har indsamlet midler for at sikre julegaver til børn anbragt
på børnehjem og døgninstitutioner i Danmark, Grønland og
Færøerne.
Indsamlingen gennemføres i månederne op til jul. Alle
donationer går ubeskåret til julegaver, fordi alle involverede
arbejder gratis, og fordi vores hovedsponsor Gavefabrikken
A/S afholder alle administrations-omkostninger.

Se mere om vores arbejde på:
www.julegaveregn.dk
www.facebook.com/julegaveregn

Hovedsponsor:

Alle indsamlede beløb fordeles til individuelt gaveindkøb på
institutioner af FADD – Foreningen af Døgn-og Dagtilbud for
udsatte børn og unge.
Operation Julegaveregn er modtagere af Børnesagens
fællesråds årspris.

www.gavefabrikken.dk

ET PRISBELØNNET
INITIATIV FOR BØRNEHJEMSBØRN

Hvad betyder gaven?

Sådan kan man støtte

Naturligvis er julegavens størrelse ikke det vigtigste for anbragte børns trivsel, men det gør en forskel og giver børnene
en fornemmelse af, at nogen tænker på dem i juletiden.

Det er muligt at donere beløb via MobilePay, bankoverførsel
eller SMS.

MobilePay
Da jeg var dreng, var jeg anbragt uden for min familie.
Jeg har boet en del på institution og selvom det var
et godt sted, var det ikke altid lige sjovt. Især ikke i
december, når det bimler og bamler med julereklamer og ønskelister.

Hvorfor jul?
Operation Julegaveregn har hverken religiøs eller kommerciel baggrund.
Når vi alligevel har valgt en højtid som centrum i vores
arbejde, skyldes det, at julen i meget høj grad illustrerer den
sociale forskel, som anbragte børn, trods fantastiske institutioner og pædagoger alligevel oplever. Alle børn vil gerne
tilhøre fællesskabet og se sig selv som normale.

Jeg har altid spillet håndbold. Og allerede dengang
spillede jeg hele tiden. Alle de andre fra mit hold
havde deres helt egen håndbold. Jeg måtte låne i
klubben. Jeg ønskede mig brændende min egen,
men sådan var det. Det var ikke bare lige sådan at
skaffe en bold.

Julen betyder overflod af alt det, de fleste tager for givet.
Ikke blot det håndgribelige, men også glæde, familiehygge, omsorg og nærhed. Julegaven er et stærkt symbol på,
fællesskabet og omsorgen for hinanden.

Indtil jeg en dag fik en julegave fra en uventet kant.
En cool, skrigende lyserød, helt spritny håndbold i
julegave fra nogle helt fremmede mennesker. Den
betød simpelthen SÅ MEGET for mig. Ikke nok med
at det var præcist, hvad jeg ønskede mig. Jeg kunne
ikke glemme, at jeg havde fået den af nogle fremmede mennesker, der tænkte på MIG.

Den håndgribelige forskel

- Mikkel Hartwich, tidligere anbragt

Vi foretog en repræsentativ undersøgelse, der viste, at
danske børn i gennemsnit modtager julegaver for mere end
1.100 kr. alene fra forældrene. Hvert år siden 2007 har det
offentlige tildelt ca. 200 kr. øremærket til at finde gaver til
et anbragt barn. Den store kontrast vil vi gerne udjævne en
smule.

Gaver indkøbt for indsamlede midler er på knapt 500 kr. til
hvert barn.

Send din donation
til 95721

SMS
20 kr: SMS ‘JGR’ til 1220
100 kr: SMS ‘Gaveregn’ til 1220

Bankoverførsel/Giro
Reg. 0400 Kontonr. 4016786476
Via giro: 83215194

