TJÄNA PENGAR TILL KLASSEN
– och gör skillnad för andra
One from All gör det möjligt för skolklasser och
idrottsföreningar att samla in pengar till egen kassa
och samtidigt göra gott. Kanske planeras en resa eller
någon annan aktivitet?
Istället för att köpa salamikorv eller tulpaner ger
du din familj och grannar möjlighet att bidra till en
bättre värld. Stöd eldsjälar att till exempel motverka
nätmobbning, rädda barnslavar i Ghana eller hjälpa
ungdomar i Kapstaden till en meningsfull fritid. Du
kan också samla in pengar till en egen organisation du
brinner för. Så här går det till:

KONTAKTUPPGIFTER
www.onefromall.se
info@onefromall.se
tel: 070-942 88 89

ER GÅVA FÖRDELAS

VÄLJ ETT PROJEKT
Välj ett eller fler av One from Alls
godkända projekt. Berätta vad ni
samlar till – en resa, en aktivitet
eller något annat. Ni får därefter ett
underlag med information att ha med
när ni samlar in pengarna. Ni tilldelas
en egen insamlingsplats på vår
webbsida, till vilken ni kan hänvisa
de som vill stödja er insamling. Ni
kan också få tryckt material. De
pengar som klassen/föreningen
samlat in nyckelmärks för den utvalda
organisationen.

www.onefromall.se

!

Kontakta oss gärna om ni har
några frågor, funderingar eller
förslag kring insamlingen.

Ni får behålla 50% av alla insamlade pengar. Den
utvalda organisationen får 45 % och 5 % går
till administrativa avgifter, såsom bankavgifter
och andra transaktionskostnader. Det betyder
att om ni samlar in 10 000 kr, får ni 5 000 kr,
organisationen får 4 500 kr och 500 kronor går
till administration.
Där det är möjligt får ni vara med och
överlämna er gåva. Därefter kan ni enkelt följa
insamlingen och se hur pengarna används, och
hur de gör skillnad. Vi tror att detta bidrar till en
ännu större glädje i att ge – en känsla som inte
kan mätas i pengar.

+46 70 942 88 89

info@onefromall.se

OM OSS
One from All stödjer civilsamhället
genom att samla in pengar till eldsjälar
One from All samlar in och skänker
pengar och gåvor till lokala och
globala eldsjälar som på olika
sätt vill skapa en bättre värld. Det kan vara
personer, projekt och organisationer som
i det – till synes – lilla vill åstadkomma det
stora. One from All hjälper dessa eldsjälar
att göra gott, och det på lång sikt. De vi
samarbetar med delar våra värderingar vad
gäller mänskliga rättigheter.
Namnet One from All kommer från tanken

att alla har möjlighet att skänka åtminstone
en – en krona, en tia, en tusenlapp eller en
procent, till exempel. Målet är att så många
som möjligt ska vara med och bidra. Varje
bidrag gör skillnad, oavsett storlek.
One From All är ett aktiebolag med särskild
vinst-utdelningsbegränsning (svb). Vi är ett
socialt företag som återinvesterar all vinst
i verksamheten. På så sätt skapar vi både
hållbarhet och ett bättre civilsamhälle för
många fler.

ELDSJÄLARNA BAKOM
ONE FROM ALL
Cornelia Eneroth och Mikaela Hincks är
barndomsvännerna som, tack vare olika
yrkesbakgrunder, nu tillsammans driver
One from All i viljan att stödja eldsjälar som
vill göra gott för andra.
Cornelia började sin karriär på Apple
för att senare starta eget inom företagsutbildning- och utveckling. Hon har arbetat
som ledare, föreläsare och utbildare – hela
tiden med fokus på att lyfta andra.
Som anställd på ett av världens största
flygbolag har Mikaela lång erfarenhet av
välgörenhetsarbete över hela världen, med
ett engagemang som räckt till att släpa
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många resväskor till behövande.
Cornelia och Mikaela har en stark tro på
att de allra flesta vill hjälpa till att skapa en
bättre värld. Med värme och humor arbetar
de för att One from All ska kunna bidra till
detta, och för att alla ska känna sig trygga
i vetskapen om att pengarna används på
exakt det sätt som avses.

+46 70 942 88 89

info@onefromall.se

PROJEKTINFO:
MAKE A CHANGE
Make a change arbetar aktivt mot
mobbning bland barn, ungdomar och
vuxna. Make a Change är en ideell,
icke vinstdrivande förening vars fokus
ligger på att upptäcka, förebygga och
stoppa mobbning. Många utsätts för
mobbning på nätet, det gäller inte bara
skolungdomar utan även inom föreningar
och på arbetsplatser.
Om du och din klass tillsammans samlar
in 5 000 kronor till Make a Change kan
föreningen göra något av följande:

•

Utbilda 10 personer till stödvolontärer,
ambassadörer eller utbildare över hela landet.

•

Föreläsa för i genomsnitt 173 elever, föräldrar
eller lärare, för att sprida kunskap om mobbning
och hur den kan motverkas.

•

Erbjuda 25 timmars samtalsstöd för barn, unga
eller vuxna som utsatts för mobbning i skolan, i
sin förening eller på sin arbetsplats. Detta görs
via personliga möten, FaceTime eller mobilen.

•

Med större summor kan Make a Change nå
ännu bättre resultat i sitt arbete att påverka
samhället och människors vilja att engagera sig
mot mobbning.

•

Följ ditt resultat på hemsidan One from All.
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PROJEKTINFO:
PROJECT NIMA
Project Nima bland annat med att rehabilitera
barnslavar i Ghana. Barn i Sverige har samlat in pengar
för att hjälpa barnen i Nima att rehabilitera barn som
varit utsatta för människohandel eller tvångsarbete.
Barn i Nima och Sverige har samlat in pengar för
att stötta barncancerfonden i Sverige. Projekt
Nima har gemensam utbildning och workshops om
människohandel, korruption och livskunskap i såväl
Sverige som Ghana. Barnen i Sverige och i Ghana spelar
in filmer till varandra som används i undervisningen.
Barnen i Nima har gjort material om korruption och
människohandel. Filmerna har även använts i de svenska skolorna under engelskalektioner för
att förstå olika dialekter. De svenska barnen har gjort filmer om miljö och djurrätt.
Om du och din klass tillsammans samlar in 5 000 kronor till Project Nima kan föreningen göra
något av följande:

•

Ge 35 före detta barnslavar en egen ”Min stora
dag” i Ghana.

•

Utbilda 20 ambassadörer som arbetar med
rehabilitering av barnslavar.

•

Rädda x antal barnslavar.

•

Med större summor kan Project Nima nå ännu
bättre resultat i sitt arbete att ge fler barn
möjlighet till ett liv i frihet.

•

Följ ditt resultat på hemsidan One from All.
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PROJEKTINFO:
HEAL THE HOOD
Heal the Hood arbetar för att ge
ungdomar i Kapstaden, Sydafrika, något
kreativt att göra på sin fritid. Genom
att arrangera workshops i hip hop, rap,
graffiti och poesi får ungdomarna chans
till en bättre tillvaro. Heal the Hood är
en ideell, icke vinstdrivande förening
vars uppgift är att stärka ungdomars
självkänsla och självförtroende. På så sätt
kan de ta en aktiv roll i ett demokratiskt
samhälle och våga drömma om en framtid.
Om du och din klass tillsammans samlar
in 5 000 kronor till Heal the Hood kan
föreningen göra något av följande:

•

Ge 400 ungdomar möjlighet att delta i
workshops under en månad.

•

Genomföra 24 workshops under en månad.

•

Anställa 3 ungdomsledare under en månad.

•

Med större summor kan Heal the Hood nå ännu
bättre resultat i sitt arbete att ge fler ungdomar
möjlighet till en kreativ fritid som resulterar i
både glädje och framtidstro.

•

Följ ditt resultat på hemsidan One from All.
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