
Skyddsänglar 

WOMEN TO REMEMBER  
Ge kvinnor & barn möjlighet att 
skapa sig en ljusare framtid 

Ett stort tack till er som blivande skyddsänglar! 

Som skyddsänglar blir din en del av WTR-familjen. Tillsammans kämpar vi för en framtid där 
kvinnor och barn får leva i harmoni. Att kvinnor och barns rätt till ett tryggt liv bortom våld är idag 
lågprioriterat av samhället är ett faktum, vilket vi kräver en förändring på. Som skyddsänglar är du 
och din familj med och ser till så att kvinnor och barn får den hjälp de egentligen skall vara 
berättigade till, men inte är. Du och din familj ger dem möjlighet att skapa sig en ljusare framtid.   
Läs mer om hur det funkar att vara skyddsänglar på vår hemsidan: STÖD OSS - Bli skyddsängel  

 

 

 



Vi vill bli skyddsänglar med:  
 

  250 kr/månad  
 

  500 kr/månad  
 
Eget belopp: _____________ kr/månad  
 
Även om hela familjen blir skyddsänglar så behöver vi ha en uppgiftsgivare. Den person i familjen 
som står för den gåvan som ges varje månad. Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren. 
Tänk också på att det är kontoinnehavarens personnummer som ska anges. 
 
Namn: ______________________________________ 
 
Hemadress: __________________________________ 
 
Mejladress: ___________________________________ 
 
Telefonnummer: _______________________________ 
 
Genom att låta familj bli skyddsänglar kan ni få hemskickat ett personligt intyg som säger att ni är 
skyddsänglar hos WTR. Detta kan ni sätta upp på väggen så att ni stolt kan visa övrig familj och 
vänner att ni stöttar kvinnor och barn i utsatta situationer. 
Önskar ni att få hemskickat ett intyg på att ni blivit skyddsänglar? 
Det kostar ingenting och är helt gratis! 
 

 Ja     Nej 
 
Posta anmälan till:  
WOMEN TO REMEMBER 
Ängstigen 11  
23154  Trelleborg 
Eller scanna och maila: 
info@womentoremember.org 
 
Vi som familj vill bli skyddsänglar:  

  Ja 

Namn på familjen: ________________________ 
 
Glöm inte att fylla i bankgiro-autogiro anmälan nedan!  
Detta pappret & bankgiro-autogiro anmälan ska skickas till oss på WOMEN TO REMEMBER 


