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SYFTET MED FILANTROPIGUIDEN
Den här filantropiguiden vänder sig till dig
som vill bidra till en positiv samhällsförändring och är intresserad av att veta
hur du kan gå till väga för att hitta rätt
bland alla organisationer och
verksamheter. Guiden är också till för dig
som redan stödjer en eller flera
organisationer och vill få råd kring hur du
kan bedöma vilken skillnad ditt stöd
åstadkommer.
Filantropiguiden lämpar sig framför allt för
dig som vill stödja eller redan stödjer
organisationer som drivs utan
vinstintresse i Sverige och/eller
utomlands¹.

Vår erfarenhet är att de har som har tänkt
igenom sitt engagemang och skaffar sig
kunskap fattar bättre beslut. På Social
Initiative har vi sett många goda
intentioner gå till spillo i form av insatser
som låter bra, men som har låg, eller till
och med negativ effekt, och i värsta fall
där medel förskingras.
Vi hoppas att guiden kommer att stötta dig
i ett givande engagemang och önskar dig
lycka till i arbetet för en positiv
samhällsförändring!

I den här filantropiguiden delar vi på
Social Initiative med oss av 20 års
erfarenhet av att utvärdera och välja ut de
bästa organisationerna och säkerställa att
de åstadkommer en positiv, mätbar
förändring. Verktygen vi delar med oss av
är förenklingar av de metoder vi själva
använder i vårt dagliga arbete.

De har som har tänkt igenom sitt
engagemang och skaffar sig kunskap
fattar bättre beslut.

¹ Guiden lämpar sig mindre bra för dig som söker
organisationer att stödja inom katastrofinsatser,
konst/kultur eller forskning.
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DITT ENGAGEMANG
VAD VILL DU UPPNÅ MED DITT
ENGAGEMANG?

Börja med att fundera igenom och
diskutera följande:

Att bidra till en positiv förändring i
samhället är otroligt givande. Men det kan
också väcka många frågor. Vi lever i en
värld full av samhällsutmaningar och det
är omöjligt att bidra till en lösning på dem
alla.

1. Ändamål

Du kanske redan har ett särskilt ändamål,
målgrupp eller geografiskt område som
du vill engagera dig i. Eller så är det
viktigast för dig att varje satsad krona ger
så stor, positiv förändring som möjligt,
oavsett område.

Om du inte har ett tydligt ändamål dit du
vill rikta ditt stöd än så kan FN:s globala
mål för hållbar utveckling ge inspiration.
De globala målen gäller alla världens
länder och målen ska uppfyllas till 2030.
Det är vanligt att en och samma ideell
organisation arbetar för att uppnå flera av
målen i sin ambition att lösa en viss
samhällsutmaning.

Är det någon särskild utmaning i samhället
som berör dig extra mycket? Vill du till
exempel möjliggöra för människor att ta
sig ur fattigdom, öka jämställdheten eller
bekämpa klimatförändringarna.
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När du har valt ändamål eller samhällsutmaning rekommenderar vi att du tar
reda på fakta om utmaningen från
tillförlitliga och oberoende källor. Hur
många och vilka är det som exempelvis
drabbas av ett visst samhällsproblem. Har
antalet ökat eller minskat över tid?

4. Djup eller bredd
Är det viktigt för dig att nå ut brett, dvs att
stödet kommer många människor till
nytta? Eller är förflyttningen viktigare, dvs
att ditt stöd bidrar till att göra en stor
skillnad för färre individer.

5. Där pengarna ger mest effekt

2. Målgrupp
Vilken målgrupp ligger dig varmt om
hjärtat? Det kan till exempel handla om
barn och unga, personer med
funktionsnedsättningar eller människor på
flykt.

3. Geografi
Kanske har du bott eller rest i en annan
del av världen och sett behoven på plats
eller vill bidra till lösningar på
samhällsutmaningar i ditt närområde.
Fundera på om du i första hand vill
engagera dig ”nära hemma” eller ”långt
borta”. Eller både och.

Vissa insatser ger större effekt per satsad
krona. Det finns till exempel sjukdomar
och onödiga dödsorsaker, framför allt i
låginkomstländer, som kan åtgärdas
relativt enkelt och till en låg kostnad. Ett
annat exempel på en kostnadseffektiv
insats är utbildning för utsatta grupper.
Det ger långsiktiga effekter på både individ
och samhälle.

Att hitta rätt ändamål
Caroline Cederlöf, medgrundare Social Initiative
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HUR VILL DU BIDRA TILL
FÖRÄNDRING?
När du har funderat kring vad du vill
engagera dig i, rekommenderar vi att du
tänker igenom hur du vill bidra till
förändring. Vår erfarenhet är att det som
gör störst nytta för ideella organisationer
är ekonomiskt stöd. Utan pengar kan en
organisation inte genomföra sina
aktiviteter och bidra till förändring. Utöver
ekonomiskt stöd kanske du eller någon i
din familj vill bidra med volontärtimmar,
erfarenhet, kunskap eller nätverk.
Tänk igenom och ta beslut kring:
1. Hur mycket pengar vill du gå in med?
Vi rekommenderar att du har en
tidshorisont på minst tre år och sätter av
en realistisk summa för hela tidsperioden.
På så sätt ökar chanserna att du faktiskt
kan se vilken skillnad ditt stöd gör. Det ger
också organisationerna möjlighet att
arbeta mer långsiktigt.
Gällande storleken på stödet
rekommenderar vi att du står för max 50%
av en enskild organisations budget. Vi
brukar rekommendera någonstans mellan
10–20%. Organisationen blir då inte helt
beroende av ditt stöd, och det ger dig
också större flexibilitet. Samtidigt står du
för en tillräckligt stor del för att kunna ha
ett visst inflytande, om du vill.
2. Vill du bidra med kompetens?
Besitter du kunskap och kompetens som
kan vara värdefull för att stärka och
kanske bidra till att utveckla en
organisation som du stödjer? Det är viktigt
att du bidrar inom ett område där
organisationen verkligen har behov och
där du verkligen har kompetens.

Ta dig tid att resonera med organisationen
och var så konkret som möjligt kring vad,
hur, vilken tidsram ni gemensamt har och
den förväntade utkomsten.
Det är viktigt att vara realistisk kring hur
mycket tid du kommer kunna bidra med i
praktiken. Samarbetet blir bäst om båda
parter går in med rimliga förväntningar.
Vanligtvis kan tiden man har tillgänglig
variera över tid och därför är det viktigt att
vara tydlig även under samarbetets gång.
3. Vill du engagera din familj?
Har du barn eller en partner som du vill
inkludera i engagemanget? Inkludera dem
i diskussionen på ett tidigt stadium.
Fundera på om det är viktigt för er att
kunna besöka organisationernas
verksamheter – det är inte alla
verksamheter som är öppna för eller
lämpade att ta emot besökare.

Tips!
En person som är bosatt i Sverige
och inte är belastad med tidigare
skatteskulder, kan skattefritt ge
bort aktieutdelningen från svenska
börsnoterade aktier och
fåmansbolag senast en vecka före
bolagsstämman. Det innebär att
1000 kronor som skulle gett dig
700 kronor efter skatt, i stället blir
1000 kronor för organisationen —
som är skattebefriad. Din gåva blir
omedelbart 43% mer värd!
Kontakta din bank och berätta att
du vill skänka din aktieutdelning
till en ideell organisation och fråga
vad de behöver för information.
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HITTA RÄTT ORGANISATION
När du har landat i vad som är mest
prioriterat för dig och hur mycket du vill
och kan engagera dig börjar arbetet med
att hitta "rätt organisation”. Vår erfarenhet
är att det blir bättre om man är aktiv och
själv tar kontakt med och väljer ut
organisationer att stödja i stället för att
reagera på förfrågningar.
Vid val av organisation handlar det både
om att säkerställa att organisationen
jobbar på ett effektivt sätt och verkligen
skapar skillnad och att hitta ”rätt match”
utifrån hur du vill engagera dig.

Fakta: Sociala
entreprenörer
Sociala entreprenörer liknar
kommersiella entreprenörer, med
skillnaden att de inte fokuserar på
vinsten. Deras driv och passion ligger i
stället i att lösa samhällsutmaningar.
De startar för att de har sett ett problem i
sin närhet som de vill göra något åt.
Med innovativa metoder skapar de stor
förändring i samhället, som ofta är
systemförändrande.

Under rubriken ”Din urvalsprocess – steg
för steg” nedan får du ta del av en
förenklad version av Social Initiatives
utvärderingsprocess.

DIN URVALSPROCESS
STEG FÖR STEG

STARTLISTA

KORTLISTA

UTVÄRDERING
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1. Startlistan

2. Kortlistan

Det första steget är att skapa en startlista
med relevanta organisationer. Du tar fram
den utifrån dina prioriteringar kring vad
du vill uppnå med ditt engagemang och
dina önskemål om hur du vill engagera
dig.

Utifrån startlistan väljer du ut de
organisationer som du tycker verkar vara
mest intressanta att titta närmare på. Välj
åtminstone tre.

Ett bra första steg för att ta fram en
startlista är att utgå från paraplyorganisationer som samlar ideella
organisationer, vilket de flesta länder har.
Ytterligare ett sätt är att se vad andra
givare och organisationer stödjer. Exempel
på organisationer att söka uppslag hos är
Reach for Change, Giva Sverige och
Postkodstiftelsen.

Kortlista

Organisation 1

För att få en bra överblick och enkelt
kunna jämföra organisationerna kan du ta
hjälp av matrisen nedan. På
organisationernas hemsidor och i
årsredovisningar hittar du oftast relevant
information. Många svenska
organisationer har även en Effektrapport.
Med hjälp av matrisen kan du även få upp
ögonen för om det är något speciellt
område eller program inom en viss
organisation som väcker ditt intresse.

Organisation 2

Syfte/målsättning

Kort beskrivning av
verksamhet & metod

Målgrupp

Geografi

Antal deltagare / år

Resultat / Effekter

Omsättning senaste året
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3. Utvärdering

Utifrån din kortlista har du nu
förhoppningsvis ett par organisationer
som du är mest intresserad av. För att
säkerställa att organisationen faktiskt
arbetar på ett bra sätt finns ett antal
frågor du bör undersöka och besvara:
I. Gör organisationen rätt saker (relevans)?
II. Gör organisationen det på rätt sätt
(effektivitet)?
III. Är organisationen pålitlig (styrning)?
IV. Har organisationen en sund finansiell
ställning (finansiering)?
Gör organisationen rätt saker (relevans)?
Ta reda på om organisationen fyller ett
gap och ett behov i samhället.
Vad gör aktörer andra på området, t ex
stat/kommun, privata aktörer och
andra organisationer?
Har organisationen en tydlig, realistisk
och mätbar målsättning med sin
verksamhet som är kopplad till
samhällsutmaningen?
Gör organisationen det på rätt sätt
(effektivitet)?
Vilka metoder använder
organisationen i sitt arbete?
Kan de visa på vilken skillnad
aktiviteterna har lett till i målgruppen?
Delar de med sig av indikatorer och
utfall?
Ställ frågor om verksamhetens eventuella
negativa inverkan på miljön och fråga hur
de hanterar dessa. Om syftet med
verksamheten är att bidra till en positiv
miljöpåverkan, vill du särskilt säkerställa
att sättet de gör det på har minsta möjliga
negativa miljöpåverkan.

Det är svårt som det är att jämföra en
organisation med en annan. Ett sätt är att
mäta kostnaden per individ, men det är
inte alltid ett bra jämförelsemått på
kostnadseffektivitet.
Det kan kosta mer att nå färre individer
med djupare insatser, men det kanske
ändå är det som ger mest. Därför är det
viktigt att förstå hur insatserna skiljer sig
och vad det är som driver kostnaden vid
en jämförelse.
Är organisationen pålitlig (styrning)?
Människorna som leder organisationen är
självklart oerhört viktiga för hur väl de
lyckas skapa förändring.
Vilka personer ingår i ledningen? Har
personerna relevant bakgrund och
erfarenhet för att driva verksamheten?
Vilka sitter i styrelsen? Ett tips är att
stämma av att styrelsen inte (bara)
består av familj och/eller nära vänner.
Revideras organisationen av en
auktoriserad revisor? Det framgår av
årsredovisningen.
Vilka är de andra finansiärerna? Finns
några större, trovärdiga givare med?
Stäm också av att organisationen inte
har några kända skandaler bakom sig.

Tips!
Var öppen och positiv till om
organisationen verkar för en
systemförändring. Det kan t ex
handla om att låta andra aktörer
kopiera deras metod, eller att
organisationen bedriver
påverkansarbete för att få staten
eller kommuner att arbeta på ett
annorlunda sätt.

SOCIAL INITIATIVE - FILANTROPIGUIDEN

HITTA RÄTT ORGANISATION

10

Har organisationen en sund finansiell
ställning (finansiering)?
Bilda dig en uppfattning om
organisationens finansiella ställning
genom att läsa deras årsredovisning.
Hur ser organisationens intäkter och
kostnader ut och hur har de
förändrats över tid?
Se till att organisationen inte är
beroende av en enskild, större givare
(vilket gör dem sårbara).
Säkerställ att det inte finns några
större utestående lån.
Finns det extra medel i kassan för
eventuella oförutsedda utgifter eller
minskade intäkter?
Stirra dig inte blind på
administrationskostnader – alla
organisationer behöver en viss del
administration för att kunna driva sin
verksamhet, och behöver kunna
betala rimliga löner för att attrahera
duktiga medarbetare.

Fakta: Vad är 90-konto?
Vissa väljer att enbart ge stöd till
organisationer som har ett så kallat 90konto. 90-konton utdelas av
organisationen Svensk
Insamlingskontroll². Att en verksamhet
har ett 90-konto innebär att de måste
vara registrerade i Sverige och följa
vissa redovisningsprinciper. Det är dock
framförallt en ekonomisk och finansiell
kontroll och säger egentligen ingenting
om vilka effekter organisationen har
bidragit till och väldigt lite om hur
effektivt deras arbete är. Det är
dessutom endast organisationer med
säte i Sverige som kan få ett 90-konto.
² Föreningen bildades 1980 av SAF (numera
Svenskt Näringsliv), Saco, TCO och LO samt FAR

Fakta: Vad är
administrations- och
insamlingskostnader?
Administrationskostnader innefattar
kostnader för personal som är knuten till
just administration (t ex personal/HR,
ekonomihantering), lokalhyra och andra
kostnader som inte är direkta ändamålseller insamlingskostnader. Insamlingskostnader beskriver hur mycket det
kostar för organisationen att samla in
pengar. Har organisationen ett så kallat
90-konto i Sverige ligger taket för
administrations- och insamlingskostnader på 25% av de totala
intäkterna.

I tabellen på nästa sida får du vägledning
kring vad du bör leta efter, ”best practice”,
respektive vad du bör se upp för, dvs vad
som anses svagt. Det är dock viktigt att
understryka att det kan vara svårt att få
fram den information du behöver för att
göra denna bedömning. Många
organisationer kanske inte har allt på
plats nu, men det bör finnas en ambition
och handlingsplan för att röra sig mot
”best practice”.

Tips!
Ta in referenser från nuvarande
och tidigare finansiärer. Fråga hur
de upplever samarbetet med
organisationen, vad som har
fungerat bra och vilka utmaningar
de ser. Med den erfarenhet de har
av organisation x idag, skulle de
fatta beslut om att stödja
verksamheten?
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Utifrån svaren på frågorna du ställer kan
du göra en bedömning av
organisationernas styrkor och svagheter.
Ingen organisation är perfekt, men det är
viktigt att du vet vilka svagheterna är och
att du antingen kan leva med dessa eller
ser att organisationen har som mål att
stärka upp (vissa av) de svagare
områdena.

En naturlig sista fråga att ställa är vilken
skillnad ditt stöd skulle göra och vilken typ
av återrapportering och uppföljning du
kan förvänta dig av organisationen. Ett
kort digitalt eller fysiskt möte med
organisationen kan ge mycket.

Vägledande Frågor

Best Practice

Icke Godkänt

Gör organisationen rätt
saker?

Svarar på ett tydligt behov i
samhället/målgruppen som inte
adresseras av andra aktörer i
tillräcklig omfattning. Tydligt
formulerade mål som går att följa
upp och mäta.

Målen är otydligt formulerade
och/eller går inte att mäta eller
följa upp. Fokus på att beskriva
aktiviteter snarare än mål.

Gör organisationen det på
rätt sätt?

Organisationen kan visa på
konkreta och mätbara skillnader
som verksamheten har bidragit till.
Utfallen och effekterna de kan
påvisa stämmer väl överens med
målsättningarna.

Höga kostnader i förhållande till de
resultat man uppnår. Inga/få
konkreta, mätbara resultat
uppvisade – beskriver bara
aktiviteter eller anekdoter.

Är organisationen pålitlig?

Relevant bakgrund bland personal
och ledning. Kvalificerad styrelse.
Årsredovisning som revideras av
auktoriserad revisor.

Liten styrelse bestående av nära
vänner eller familj. Ingen reviderad
årsredovisning.

Har organisationen en sund
finansiell ställning?

Bra blandning av olika
intäktskällor/gåvogivare. Många
långsiktiga avtal/intäkter. Stadig
kassa.

Starkt beroende av en enskild
finansiär. Höga utestående
skulder.
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HUR VET JAG ATT MITT STÖD GÖR
SKILLNAD?
Det är viktigt att du skapar förutsättningar
för att kunna ta del av hur organisationens
arbete går och vilka resultat de
åstadkommer. De flesta organisationer
har idag en ambition att mäta effekter,
men nivån och kunskapen att göra det
skiljer sig mycket åt.

SKRIV AVTAL OCH SATSA
MINST TRE ÅR
Vi rekommenderar att du stödjer en
organisation i minst tre år, för att ni
tillsammans ska ha en realistisk möjlighet
att bidra till förändring.
Fundera på om du vill ge ett generellt
verksamhetsstöd eller ett öronmärkt stöd.
Att öronmärka stödet är främst relevant i
en större organisation som gör många
olika insatser och där du i samråd med
organisationen har valt att stödja en
specifik del.
Ni bör ingå någon typ av avtal där ni
kommer överens om vad just ni ska
åstadkomma tillsammans och där ni sätter
konkreta mål för samarbetet och
identifierar några milstolpar på vägen. Låt
alltid organisationen komma med förslag
eftersom det är de som vet vad som krävs
och ska göra arbetet. Sedan kan du
komma med förslag och idéer.

Utfallet på indikatorerna i jämförelse med
målen blir en bra grund för att diskutera
om något bör utvecklas eller justeras för
att ni tillsammans ska nå era mål. Utgå
från de indikatorer som organisationen
redan använder.

Tips!
Donera aldrig pengar till enskilda
individer. I dessa fall finns ingen
kontroll av att pengarna verkligen
går till det ändamål som sägs. Om
det är en person som t ex har
skulder hos Kronofogden finns
risk att pengarna utmäts för att
betala personens skulder.

FÖRÄNDRINGSTEORI
Numera har allt fler organisationer
kunskap och verktyg för att mäta effekten
av sitt arbete. Bland olika insatser kan det
skilja mycket i hur hög grad de ger avsedd
effekt. Genom effektmätning tydliggörs
vilka insatser som fungerar bäst och vilka
som behöver förbättras eller avslutas.
Många organisationer har formulerat en
Förändringsteori (Theory of Change).
Förändringsterorin tar avstamp i den
samhällsutmaning och målgrupp som de
arbetar med och redogör för de effekter
som de vill åstadkomma, samt vilka
aktiviteter och resurser de använder för
att uppnå den önskade effekten.
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Utifrån Förändringsteorin utformas sedan
indikatorer på följande nivåer:
Prestationer (output) – Hur aktiviteterna
har levererats.
Exempel indikator: Antal och andel barn som
är närvarande på lektioner i skola x.
Utfall (outcomes) – Förändringen för
målgruppen eller miljön efter aktiviteterna
jämfört med före aktiviteterna.
Exempel indikator: Antal och andel barn i
skola x som har lärt sig läsa.
Effekt (impact) – Förändring som inträffar
till följd av genomförda aktiviteter, och
som annars inte skulle ha inträffat.
Exempel indikator: Antal och andel barn som
har lärt sig läsa som ett resultat av att de är
närvarande på lektioner i skola x.

Idag använder många (även vi) effekt lite
slarvigt, när de egentligen menar
prestationer eller utfall.
Effekt i ordets rätta bemärkelse innebär
att organisationen behöver veta att
förändringen har skett just tack vare deras
aktiviteter. Organisationen behöver rensa
för ”vad som skulle ha hänt ändå”.
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För att verkligen kunna påvisa detta
behöver man jämföra med en
kontrollgrupp som är demografiskt
likadan – så kallad randomiserad
kontrollstudie. Detta är ofta mycket
kostsamt för organisationer.
Organisationer vet att det oftast är, och
behövs, många aktörer som tillsammans
bidrar till att åstadkomma den
övergripande effekten. De lägger därför
mest energi på att mäta sina utfall och inte
effekt. Det räcker gott så.
Indikatorer kan även vara kvalitativa. Ett
vanligt sätt att samla in data på är då
enkäter, observationer och fokusgrupper.
Be den organisation som du vill samarbeta
med att dela sin förändringsteori och sina
indikatorer så att ni utgår från dem när ni
ber dem att sätta mål.

Tips!
Om du vill lära dig mer om hur
organisationer kan mäta sin effekt
så besök Effektfullt
(www.effektfullt.se) – en förening
som Social Initiative var med och
startade med syfte att uppmuntra
och hjälpa fler aktörer att mäta sin
effekt.

FÖRÄNDRINGSTEORIN
RESURSER

PRESTATIONER

UTFALL

EFFEKT

INPUT

OUTPUT

OUTCOMES

IMPACT

Förändringar hos
målgruppen eller i
samhället (på kort
eller medellång sikt)

Förändringen som
uppstod för målgruppen
av våra aktiviteter och
som annars inte hade
uppstått

Resurser (kapital,
medarbetare)

Konkreta aktiviteter
utförda av
organisationen
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Varför är det viktigt att mäta effekter?
Pernilla Bard, medgrundare Social Initiative

BESTÄM HUR OCH NÄR
ÅTERRAPPORTERING SKA SKE
Det är bra om ni redan från början är
överens om vilken typ av återrapportering
du förväntar dig och hur ofta.
Utgå från hur organisationen
rapporterar till andra finansiärer för
att undvika att det blir onödigt extra
jobb med rapportering.
I rapporteringen bör du kunna se utfall
jämfört med mål för indikatorerna och
en förklaring till större avvikelser. För
att bedöma hur bra utfallen är kan du
med fördel jämföra med nationell
statistik.
Personliga berättelser från deltagare i
organisationens aktiviteter ger en bra
känsla och inblick i arbetet.
Uppmuntra gärna organisationen att
skriftligt eller muntligt dela utmaningar
som de har upplevt och lärdomar från
dessa.

Ett riktmärke är skriftlig uppföljning cirka
två gånger per år. Någon gång per år
kanske du också vill träffa organisationen
för att få en bättre förståelse för
verksamheten och vart organisationen är
på väg och där du eventuellt kan bidra
med användbara reflektioner och nätverk.

Tips!
Ta reda på om det finns några
andra finansiärer som delar dina
värderingar som du kan
samordna och samarbeta med.
Det kan bidra till ett effektivare
arbete för alla inblandade.
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DAGS ATT SÄTTA IGÅNG
Vi hoppas att den här guiden har gett dig
konkreta tips och råd kring hur du väljer
rätt organisation att stödja och hur du ser
till att stödet ger mesta möjliga effekt. Vi
har försökt att förenkla Social Initiatives
processer så att de är genomförbara för
dig som filantrop.
Har du frågor eller funderingar är du
självklart varmt välkommen att höra av dig
till oss.
Lycka till!

Caroline Cederlöf, Medgrundare
caroline@socialinitiative.se
070 091 00 16
Pernilla Bard, Medgrundare
pernilla@socialinitiative.se
070 091 00 15
www.socialinitiative.se
©Social Initiative 2022

DET HÄR ÄR
SOCIAL INITIATIVE
Social Initiative stödjer sociala
entreprenörer som löser samhällsutmaningar på ett innovativt och
effektivt sätt. I partnerskap med
företag och filantroper bidrar vi med
kapital och kunskap för att stärka och
skala upp deras arbete. Tillsammans
bidrar vi till en positiv och mätbar
samhällsförändring.
Social Initiative har 20 års erfarenhet
av att utvärdera sociala entreprenörer
och deras organisationer och bidra
med kunskap kring bl a effektmätning
och uppföljning. Tillsammans med
företag och filantroper har vi stöttat
och skalat upp ett 40-tal sociala
entreprenörer i Indien, Kenya, Uganda,
Tanzania, Litauen, Lettland och
Sverige.
På Social Initiative har vi en noggrann
utvärderingsprocess för att hitta de
mest effektiva sociala
entreprenörerna. Ett systematisk sätt
att följa upp och mäta effekterna
(impact) har redan från början varit en
grundpelare i vårt arbetssätt och
något vi stöttar och stärker hos de
sociala entreprenörerna. Social
Initiative anlitas också av Giva Sverige
för att utbilda deras medlemsorganisationer inom effektmätning.
Kontakta oss gärna om du vill ha råd
kring ditt filantropiska engagemang.
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