UF-företagande och skolprojekt
Vi uppmuntrar alla initiativ som stöttar vårt budskap och vår verksamhet. Det finns flera olika sätt att
stödja Svenska Downföreningen.
Genom att driva ditt UF-företag till förmån för oss kan du testa på att få erfarenhet av socialt ansvarstagande i din affärsidé. Samtidigt bidrar ni till vårt viktiga arbeta med att öka kunskapen om Downs
syndrom.
Börja med att kontakta oss och beskriv kortfattat er idé. Du får då tillgång till en länk med nedladdningsbart marknadsföringsmaterial och vi kan enklare kommunicera med varandra.
Tänk på att all försäljning av produkter och tjänster kan leda till skattekonsekvenser. Se vidare
på Skatteverkets webbplats, särskilt avsnitten om hobbyverksamhet och torghandel.

Olika sätt att stödja
Försäljning
Vill ni sälja en produkt där hela eller en del av avkastningen går till Svenska Downföreningen går det
bra. Ni får gärna nämna oss som förmånstagare och i så fall använda våra logotyper på t ex en hangtag/label eller tillhörande informationsmaterial med beskrivning om hur ni stöttar föreningen. Däremot
kan loggorna inte tryckas på själva produkten och ”Rocka sockorna” kan inte ingå som en del av ett
företagsnamn för t ex ett UF-företag
Det går bra att använda våra loggor i samband med formuleringar i stil med:
– Vårt företag/vi/företagsnamnet stöttar Rocka sockorna – En del av Svenska Downföreningen
– Vårt företag/vi/företagsnamnet stöttar Svenska Downföreningen
– XX% av vinsten går till Svenska Downföreningen
– Vi skänker XX% av överskottet till Svenska Downföreningen
Egen insamling
Vårt tips är att starta en egen insamling. Den fungerar som en digital insamlingsbössa där ni kan följa
er egen insamling och se hur totalsumman växer. Här kan ni också skriva information om vad insamlingen avser och enkelt sprida insamlingen, med info om oss och er, digitalt.
Gåvor via Swish
Ett annat alternativ är att uppmana era kunder och supporters att swisha en gåva med valfritt belopp
till 123 357 93 07. Här kan ni skriva ut QR-koden till vårt Swish-nummer.
Sprida information
Hjälp oss gärna att sprida information om Downs syndrom och vår förening. Vi har en del nedladdningsbart informationsmaterial som ni kan skriva ut och använda på mässor och liknande.
På vår Facebooksida hittar ni klipp och inlägg som ni kan sprida i sociala medier eller som kan vara
användbara för att lära sig mer om vad vi gör.
Föreningens sociala mediekanaler når många av våra medlemmar och andra som är intresserade av
våra budskap. Om ni publicerar något på t ex Facebook eller Instagram – tagga oss gärna, så att vi får
möjlighet att dela vidare information om era företag och initiativ.

Stort tack för att ni väljer att stötta oss, det betyder mycket!

