
FÅ KAN SIGE, DE HAR 
FORANDRET VERDEN.
DET KAN DU.

BLIV MAJOR DONOR I UNICEF 



”  Jeg har mødt rigtig mange udsatte 
børn, der bor langt ude i ødemarken 
eller dybt inde i storbyens slum. Og 
hver eneste gang bliver jeg lige varm 
om hjertet, når jeg oplever, hvordan 
vi sammen med vores samarbejds- 
partnere virkelig gør en forskel for 
børnene.”

Steen M. Andersen

Generalsekretær, UNICEF Danmark
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Du kan blive den, der byggede skoler i Bhutan og løftede hele 
samfund ud af fattigdom. Eller den, der forsynede en hel region 
i Tanzania med rent vand og påvirkede Indiens regering til at 
give piger de samme rettigheder som drenge. 

Som major donor i UNICEF kan du investere i præcis det område 
og den verdensdel, hvor du brænder for at gøre en forskel. Uan-
set hvor og hvordan du sætter ind, garanterer vi, at du kommer 
til at forandre børns liv og fremtid.

HVAD ER EN MAJOR DONOR? 
En major donor er en filantropisk person eller gruppe, der doner-
er et større beløb til UNICEF og indgår i et skræddersyet forløb 
i en periode på for eksempel tre år. Du har indflydelse på, hvor 
og hvordan din støtte skal gøre gavn, og du hjælper børn, der 
måske ikke ellers ville få hjælp.

SÅ LANGT RÆKKER DIN DONATION
UNICEF er til stede i over 190 lande på verdensplan. Vi er  
specialister i børns overlevelse, udvikling og trivsel. Som en  
del af FN har vi et stærkt mandat, som vi bruger til at påvirke 
børns levevilkår og sikre, at regeringer og myndigheder  
prioriterer børns rettigheder i alt, hvad de gør og beslutter.  
Dét skaber forandringer! Din donation bliver derfor en inve- 
stering med et meget stort afkast. 

NYTTER DET?
Ja! Rekordmange børn overlever de første fem år, fordi flere for 
eksempel har fået adgang til rent vand og hjælp til at beskytte 
sig mod livstruende sygdomme. Samtidig er der flere børn end 
nogensinde, der kommer i skole og får chancen for at få den 
uddannelse, der kan løfte dem og deres familier ud af fattigdom.

BLIV RIG PÅ MERE END PENGE
Sæt et unikt og uforglemmeligt aftryk 
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INDIVIDUEL MAJOR DONOR
Du kan være major donor som enkeltperson. Sammen med 
UNICEF vælger du et specifikt område, som du har et ønske 
om at gøre en forskel inden for. Der er mulighed for at ind-
drage din familie i det omfang og den form, du ønsker, og  
på den måde også engagere dine børn i globale spørgsmål.  

Donation: +500.000 kr. pr. år. 

ENGAGER JER SOM GRUPPE
Du kan vælge at samle venner eller folk fra dit netværk og 
gå sammen som en gruppe af major donors om et specifikt 
område. Jeres samlede donation får dermed en effekt og 
rækkevidde, som vil gøre en markant forskel for udsatte børn. 
UNICEF kan tilbyde skræddersyede løsninger og muligheder, 
der passer til jeres gruppe og behov. 

Donation: +100.000 kroner per person pr. år.

Du er altid velkommen til at kontakte major donor- 
ansvarlig Rikke Worm Borch for mere information  
på telefon 35 27 38 71 eller på rborch@unicef.dk 

1.

2.
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HVAD TILBYDER UNICEF? 

• Skræddersyet forløb
• Indflydelse på valg af projekt
• Mulighed for projektbesøg
•  Løbende information om projektet  

og indsigt i opnåede resultater
•  Invitationer til særlige begivenheder  

og eksklusive oplæg med folk, der  
arbejder for UNICEF i projektlandene

•  Mulighed for vejledning omkring  
evt. skattemæssige fordele

SÅDAN GØR DU
To veje at gå
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DIT PERSONLIGE AFKAST

Som major donor sætter du dit helt eget, unikke aftryk på 
verdenskortet. Du forandrer livet og fremtiden for særligt ud-
satte børn og samfund - en oplevelse, du kan forstærke ved at 
lade det være noget, du gør sammen med dit netværk eller dine 
nærmeste. Du kan møde de børn, du hjælper, og får samtidig et 
dybdegående indblik i UNICEFs indsats- og udviklingsområder, 
FN, globale udfordringer og naturligvis en helt særlig indsigt i 
det område, du vælger at sætte ind over for.

JACOB OG HANS FAMILIE HJALP UDSATTE  
PIGER I KENYA
Jacob Thygesen og hans familie nærede et stort ønske om  
at gøre en konkret forskel for børn, der har brug for en ny  
chance i livet. Sport har altid spillet en stor rolle i Jacobs liv, 
og derfor faldt det naturligt for ham og hans familie at støtte et 
projekt i Kenya, hvor UNICEF bruger sport til at hjælpe udsatte 
piger ud af prostitution og misbrug og styrke deres selvtillid, 

så de får mod på at vende tilbage til skolen. Familien støttede 
projektet i perioden 2011-2014.

”  Vores families deltagelse i projektet med UNICEF 
var i første omgang et forsøg på konkret at hjælpe 
en række unge mennesker, men det var også 
en mulighed for at øge ikke mindst vores døtres 
bevidsthed om, hvordan leveforholdene er mange 
steder i Afrika. De var både glade og stolte over 
at være en del af projektet, og deres glæde ved 
at kunne hjælpe jævnaldrende børn i Kenya har 
været kæmpestor.”

Jacob Thygesen, major donor
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Jacob Thygesens familie valgte i 2011 
at tage til Kenya for at se projektet 
med egne øjne. Her er det hans datter 
Laura med en af de kenyanske piger, 
der har fået hjælp. Familiens støtte 
har blandt andet betydet, at 12.000 
udsatte piger har modtaget træning  
på særlige talentakademier. 
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DERFOR UNICEF

UNICEF HJÆLPER FLEST BØRN
FN oprettede UNICEF i 1946 med det formål at hjælpe syge og 
sultende børn efter Anden Verdenskrig. I dag er UNICEF verdens 
største og mest indflydelsesrige organisation, der arbejder 
specifikt for børn. Vi er til stede i 190 lande og territorier, hvor 
vi arbejder med langsigtet udvikling og yder akut nødhjælp i 
katastrofesituationer. Ingen anden organisation skaber så store 
forandringer for børn.

UNICEF ER DER
Når katastrofer rammer, er UNICEF ofte allerede til stede i om-
rådet med eksperter, nødhjælpslagre og lokalt kendskab. Derfor 
kan vi yde den livsvigtige nødhjælp med det samme. Vi hjælper 
klogt, så vores nødhjælpsarbejde også bliver en investering 
på den lange bane. For eksempel ved at genopbygge skoler i 
materialer og konstruktioner, der bedre kan modstå fremtidige 
jordskælv eller cykloner.

UNICEFS UNIKKE POSITION 
Som den eneste organisation er UNICEF nævnt i FN’s Børne-
konvention som kilde til ekspertbistand og rådgivning for 
alle verdens lande. Vores position som del af FN giver os en 
unik adgang til regeringer og beslutningstagere i de lande, vi 
arbejder i. Vi er samtidig globalt førende inden for viden og data 
om børn. Med vores forskning, innovation og udvikling af nye 
løsninger sikrer vi effektiv hjælp til flest mulige børn. 

HJÆLP TIL SELVHJÆLP
UNICEF har altid fokus på hjælp til selvhjælp og leverer derfor 
ikke enkeltstående velgørenhedsprojekter. Vores hjælpearbejde 
skal være en investering, og derfor inddrager vi den lokale be-
folkning og sikrer os, at landets regering og øvrige myndigheder 
investerer og tager ansvar, så hjælpen har en langsigtet, 
bæredygtig effekt. 
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”  UNICEF er en af de virkelig veldrevne 
og meget vigtige organisationer 
i FN systemet.”

Mogens Lykketoft

Formand for FN’s generalforsamling  

2015-2016
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SÅDAN HJÆLPER VI VACCINER. Vi vaccinerer hvert år millioner 
af børn mod dødelige sygdomme.

RENT VAND, SANITET OG HYGIEJNE, 
der sikrer børns overlevelse og sundhed.

SKOLEGANG. Vi leverer undervisningsma-
terialer, uddanner lærere og genetablerer 
skolegang.

ERNÆRING. Vi måler og vejer børn og 
behandler dem, der er ramt af fejl- og 
underernæring.

KATASTROFEHJÆLP. Vi yder akut nød- 
hjælp og bliver i området, så længe der  
er børn, der har brug for hjælp.

BESKYTTELSE. Vi sikrer, at børn kommer 
sig over traumer og har trygge og sikre 
steder at lege, lære og vokse op.

UNICEFs arbejde for verdens udsatte børn er kun 
muligt takket være frivillige bidrag fra regeringer, 
fonde, virksomheder og privatpersoner.

SÅDAN BRUGER VI PENGENE

75,6% til UNICEFs arbejde for børn

19,9% investering i salg og indsamling

4,5% til administration 

2011-2015 (gennemsnit de seneste 5 år)
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Kontakt major donor-ansvarlig  
Rikke Worm Borch hos UNICEF Danmark 
på telefon 35 27 38 71 eller på  
rborch@unicef.dk 

GØR EN FORSKEL
SAMMEN MED UNICEF


