Varje vecka gör vi skillnad för
575 människor i våra sociala
verksamheter

Uppsala Stadsmissions verksamhetsberättelse 2012
Organisationsnummer 802464-0065

Vi ger aldrig upp.
Varje dag arbetar Uppsala Stadsmission för att göra Uppsala till en mänskligare stad att
leva i. Var med du också!
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Vår roll och uppgift i samhället
Uppsala Stadsmission är en ideell förening som arbetar för hopp, livsglädje och
värdighet för alla i Uppsala. Det sker genom öppna mötesplatser, enskilt stöd, arbetsträning och socialt
företagande samt verksamhet för kvinnor.
Det är många människor i Uppsala som idag lever i utsatthet. I våra öppna verksamheter möter vi ofta
människor som har svårt att hitta till myndigheter eller har dålig erfarenhet av dem. I dessa fall fungerar vi
ofta som en brygga mellan enskilda människor och myndigheter, genom att agera lotsning och stöd.
Vi förnyar och utvecklar våra verksamheter utifrån rådande behov och tillgängliga resurser. Vi arbetar både
långsiktligt och med akuta insatser. Vi vill att människor ska återfå kontrollen över sina liv, känna hopp och
livsglädje, samt känna tillhörighet i samhället.
Vi utgår från förhållningssätt som är grundat i KASAM, känsla av sammanhang och fokus på det friska. Vår
ambition är också att vårt förhållningssätt ska ha utgångspunkt i reparativ dialog, vilket handlar om att
tydliggöra när något har blivit fel och att tillsammans göra en plan för hur något ska ställas tillrätta.
Vision
Hopp värdighet och Livsglädje för alla i Uppsala!
Ändamål
Uppsala Stadsmission har enligt sina stadgar till ändamål att utifrån en kristen grundsyn främja och bedriva
social verksamhet för människor i utsatta livssituationer som exempelvis hemlöshet, arbetslöshet, missbruk
och sjukdom. Diakonalt stöd och omsorg ges till behövande i särskilt utsatta grupper som ensamma och äldre
samt till barn och ungdomars vård, fostran och utbildning.
Värdegrund
Uppsala Stadsmission bygger på kristen grund och tror på varje
människas förmåga till ansvarstagande, möjlighet till utveckling och rätt till ett värdigt liv.
Denna värdegrund utgår från att alla människor är en del i Guds skapelse och att den kristna kärleken
uppmuntrar till diakonal omsorg om medmänniskan i ett ömsesidigt möte.

Vi utgår från följande förhållningssätt:
1. Alla människors lika värde och värdighet
2. Varje människa är unik
3. Varje människas rätt till respekt och integritet
4. Varje människas rätt till medinflytande över sin situation
5. Varje människas rätt till samhörighet och gemenskap
6. Varje människa är en helhet med kroppsliga, psykiska, sociala och existentiella behov
7. Varje människa skall bemötas med generositet och välvilja, respekt och ansvarstagande
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Viljan att hjälpa utsatta människor är det som driver oss! Det gör att vi forsätter utveckla
våra verksamheter och startar nytt när behov finns.
2012 blev ett speciellt år. Den första april överfördes verksamhet, personal och ekonomi från
Diakonistiftelsen Samariterhemmet till den ideella föreningen Uppsala Stadsmission. Det bildades en ung
förening, som har sin grund från en diakonal verksamhet i slutet av 1800-talet. På 1800-talet var det Ebba Boström som drev verksamheten framåt. Inriktningen då var arbete bland ensamma utsatta, bland prostituerade kvinnor och deras barn. Även idag handlar behoven ofta om bostad,
utbildning och arbete för att vara inkluderad i samhället. Under året har vi arbetat mycket med vår värdegrund som uttrycks i följande ledord: Hopp och Livsglädje, Värdighet, Helhet, Service, Gemenskap.
Stadsmissionen verkar lokalt i Uppsala. Vi har olika mötesplatser för gemenskap och enskilt stöd, samtal,
stöd och aktiviteter för ensamstående och kvinnor som lever i destruktiva relationer. Arbetsträning och Socialt
företagande är ett område som utökats under 2012. Idag har vi arbetsträningsplatser inom restaurang, kafé,
finsnickeri, återvinning, second hand och socialt arbete.
Tilltron till varje människas förmåga utgör en röd tråd inom alla våra verksamheter. Vi fokuserar på det friska,
för att stärka det som fungerar. För att bedriva verksamheten behövs kunniga medarbetare och god ekonomi.
Finansieringen sker genom kommunala/statliga projektmedel och bidrag, samt framför allt genom insamlade
pengar från enskilda, företag, organisationer, fonder och stiftelser. Insamlade gåvor behöver dock öka för att vi
ska kunna hjälpa alla som söker sig till oss. Vi ser stora utmaningar som ligger framför oss, i ett samhälle där
klyftorna blir allt större och exkluderingen av människor fortsätter. Vi har många idéer om arbetets utveckling
och möjligheter. Hjälps vi åt går det att lindra mänsklig nöd.
Slutligen vill vi framföra ett varmt tack till volontärer, anställda, gåvogivare, företag, församlingar, kommun och myndigheter som gjort det möjligt att vara en resurs i Uppsala för 575 personer varje vecka.
Att stärka människors tillit till sin egen förmåga och förändra det som behövs är en viktig nyckel till
framtidstro. Genom att lyfta fram strukturella orsaker och problem och samtidigt erbjuda stöd kan vi bidra till
ett växande hopp!
DIREKTOR
Lennart Lindgren

VERKSAMHETSCHEF
Margaretha Svensson Paras

Verksamheter
Öppna mötesplatser

Mikaelsgården
Gränden
Soppmässan
och Gatumässan
(i samarbete med
Uppsala domkyrkoförsamling)

Uppsala
Stadsmission
Hantverksslussen
Finsnickeri
och REMAKE

Våldsutsatta kvinnor

Boendestöd

Katedralkaféet

Second Hand-butiken

Gränden
restaurang och café

Minnamottagningen
(i samarbete med föreningen
Minna Uppsala)

Kvinnobyrån

Arbetsträning
och Socialt företagande
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2012 i korthet

Söndagsöppet
Mikaelsgården
börjar ha öppet
under söndagar.

JUNI

JULI

MAJ

Vi startar Gatumässa i
Mikaelsparken under maj-augusti i samband
med att ordniarie Soppmässa tar sommaruppehåll. Gatumässan är precis som Soppmässan ett samarbete mellan Uppsala Stadsmission och Uppsala Domkyrkoförsamling

DECEMBER

APRIL

Gränden och
Kvinnobyrån
anordnar en
lägervecka vid
Uppsala Stadsmission blir havet för verksamheternas
ideell förening
deltagare.
Den 1 april övergår all verksamhet, personal och ekonomi
från Diakonistiftelsen Samariterhemmet till den ideella föreningen Uppsala Stadsmission.

AUGUSTI

Arbetsträning
I samarbete med
Uppsala kommun
och Arbetsförmedlingen
startas projektet:
Arbetsträning - Arbete Socialt företagande.

SEPTEMBER

MARS

Öppnar
Alla verksamheter
är igång igen
efter semestern.

NOVEMBER

FEBRUARI

Kvinnobyrån
flyttar till två
olika lokaler i
Samariterhemmet.

OKTOBER

JANUARI

Lokalflytt
Second Hand-butiken och
Hantvecksslussen flyttar i januari till
större lokaler. Second hand-butiken till
Fyrisvallsgatan 11 och Hantverksslussen till Seminarietgatan 30 F.

Socialt företag
- mode eller modell för
framtiden?
Vår verksamhet Hantverksslussen bjuder in till
seminarium för att visa
hur ett socialt företag
verkar och ser ut. Press
på plats.

Julkampanjen
Den 4/12 bjuder vi in
kommunpolitiker till en
uteliggarnatt. Det får ett
stort genomslag i media, såväl lokal media
som rikstäckande. Ett
opinionsarbete startar
under decembermånad.
Beslut om nedläggning av Valvet,
Må-bra-dagar och lots
på Mikaelsgården,
p.g.a. att finansieringen
upphör.

Gränden och
Mikaelsgården kan ha mötesplatserna öppna under hela
sommaren.
Gränden flyttar ut sin verksamhet till Breidagård utanför
centrala Uppsala för en chans
till naturupplevelse.

Öppna mötesplatser
Gemenskap, sammanhang och särskilt stöd

Våra socialt öppna verksamheter är särskilt till för människor som är utsatta i någon bemärkelse.
Verksamheterna är dock öppna för alla. Det kostar ingenting att komma till Mikaelsgården, Gränden eller,
Kvinnobyrån. Någon specifik aktivitet kan däremot vid sällsynta fall kosta en skälig summa.

MIKAELSGÅRDEN Skolgatan 24
för hemlösa, människor med beroendeproblematik, samt fysisk och psykisk ohälsa

Mikaelsgården är en dagverksamhet som arbetar för att lindra akut nöd. Verksamheten erbjuder hjälp med
basbehov som mat, kläder, dusch- och tvättmöjligheter. Genom Lotsverksamhet, ett samverkansprojekt med
Uppsala kommun, har besökare på Mikaelsgården fått stöd i deras kontakt med myndigheter. Det för att skapa förändring i sin livssituation. Under den senare delen av 2012 har antalet EU-medborgare med stora behov
ökat. Under hösten har verksamheten även haft öppet ett par timmar varje söndag.
Snitt 62 besökare/dag av dessa 70% män
12 volontärer, 6 i samhällstjänst och 3 i arbetsträning
Ca 100 personer har fått stöd i sina kontakter med myndigheter genom lotsverksamhet
Finansiering: Gåvomedel (privata givare och företagsvänner), Postkodlotteriet samt föreningsbidrag och
projektmedel från Uppsala kommun.

MIKAELSKYRKAN Skolgatan 26, vid Mikaelsparken

Mikaelskyrkan har varit öppen under vardagar för enskilda besökare, studiecirklar, andakter, gruppaktiviteter
och konserter. Personal har funnits tillgänglig för samtal. Verksamheten har funnits för att ge tid åt vila och
en chans att bara vara.
Kyrkan har kunnat hållas öppen genom ett samarbete med föreningen Ting & Kaka.
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Carola Matilainen har ordet
Föreståndare Mikaelsverksamheten

Det är speciellt att arbeta på Mikaelsgården. Hit söker sig utsatta människor frivilligt. Inte för
att de måste eller för att de behöver pengar. Det är en ära för mig att varje dag få ta del av
just dessa människors liv!
På Mikaelsgården arbetar vi med det friska hos varje gäst. Det är gästens behov som styr vårt uppdrag.
Mikaelsgården ger möjligheter! Vi tror på människans egen förmåga till förändring. Det visar sig inte minst genom att personalen hela tiden finns tillgänglig. Vi möter gästen där hen är.
Vi tillämpar heller inga tidsbokningar, eftersom vi inte är myndighet. Istället finns vi i stunden. Att arbeta här
innebär att du behöver ta dig tid att se varje gäst. Alla som kommer hit har en historia och ibland får vi som
är här ta del av den.
Det är berikande att arbeta på en plats där ingen dag är den andra lik. Vi träffar många gäster från andra
kulturer. Ibland kan det vara uppemot 90 gäster här samtidigt. Många av dem är starkt påverkade. Då är det
en utmaning att få verksamheten att fungera. Att hitta rutiner och strukturer är livsnödvändigt i denna miljö.
Allt är inte vackert på Mikaelsgården, långtifrån. Det är därför det är så viktigt att hitta de små
glädjeämnena i vardagen. Vi är bra på att skapa ljusglimtar med små medel! Vi har inga stora aktiviteter
att erbjuda. Det vi istället kan erbjuda är gemenskap och det är också det viktigaste för oss som arbetar på
Mikaelsgården.

”De som kommer hit söker främst gemenskap och kärlek hos kamrater, men också
hos personalen”/ Gäst på Mikaelsgården.

GRÄNDEN Dragarbrunnsgatan 69
för daglediga, äldre, samt människor med psykisk och fysisk ohälsa.

Gränden är ett café och aktivitétshus för daglediga, äldre och människor som vill bryta utanförskap och isolering. Verksamheten erbjuder sysselsättning enskilt eller i grupp. Det finns även möjlighet till samtal och stöd.
Flera av årets högtider uppmärksammas. Människor bjuds exempelvis in för att fira gemensam julafton. Födelsedagar firas en gång i månaden. Gränden kan även erbjuda möjligheter till arbetsträningsplatser i såväl kök
och café som hantverk och social verksamhet (efter beslut av Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen). Under
sommaren flyttar verksamheten ut på Breidagård, även utflykter erbjuds samt några lägerdygn i Strömsborg.
Snitt 112 besökare/vecka. 70% av besökarna är kvinnor.
Under året har 143 personer deltagit i verksamheten
Totalt har 14 arbetstränat varav 1 fått utvecklingsanställning.
Finansiering: Gåvomedel (både privata givare och företagsvänner), Postkodlotteriet samt
föreningsbidrag från Uppsala Kommun.

Lisa var långtidssjukskriven och ville komma ur
sin isolering.
- När jag kom till Gränden hittade jag ett
sammanhang. Mitt KASAM. Jag kunde vara mig själv och
bli accepterad för det. Utan Gränden hade jag inte varit
där jag är idag. Nu kan jag säga efter 6 år att allt faktiskt
kommer att ordna sig.
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Ulrika Jernstedt har ordet
Föreståndare på Gränden

”Ensamhet är inte en sjukdom, men man blir sjuk av ensamhet” /Ulrika Jernstedt
Gränden är till för människor som behöver varandra. Av olika anledningar så har man det tufft i livet – och det
är ännu tuffare om man då känner att man står helt ensam.
Vi vill vara en motkraft till ensamhet och hopplöshet. Ensamhet är inte en sjukdom, men man blir sjuk av
ensamhet. Vi på Gränden försöker att skapa goda förutsättningar för möten, gemenskap och tillhörighet.
Vi fokuserar på det friska och använder oss av kreativt skapande, hantverk, sång, musik och samtal. Hela vår
verksamhet vilar på kristen grund som handlar om att se och upprätta människor. Det här är en plats där alla
får vara med, en plats där man får vara precis den man är. Vi finns till för att komplettera samhället i övrigt.
Många faller mellan stolarna och då vill vi finnas med som ett alternativ och en plats där man förhoppningsvis
kan landa mjukt och sedan få kraft att resa sig igen.

Röster från några av Grändens gäster och arbetstränande:
- Jag älskar alla olika åldrar och personligheter som finns här
- Här kan man göra saker i sin egen takt
- Här blir man sedd och det är viktigt för mig
- Jag upplever mig fri från stress
- Det är god mat här

SOPPMÄSSAN Samaritergränd 2

Soppmässan erbjuder gemenskap, delaktighet i gudstjänst, samt soppa. Det är många volontärer som är
engagerade i soppmässan. Verksamheten är i gång varje torsdag kl. 18 mellan september och maj.

GATUMÄSSAN Skolgatan 24
Arrangeras under sommaren (juni-augusti) i Mikaelsparken intill Mikaelsgården. När Gatumässan börjar
tar Soppmässan ett uppehåll. Gatumässan hålls vid lunch kl. 12 varje torsdag. Efter mässan serveras fika.
Soppmässan och Gatumässan är ett samarbete med Uppsala Domkyrkoförsamling.
Gemensam statistik för Soppmässan och Gatumässan
Snitt 50-100 deltagare/gång samt volontärer
Finansiering: Gåvomedel (från privata gåvogivare och företagsvänner som sponsrar med soppa och annat i
natura).

Kvinnobyrån
Kvinnobyrån erbjuder stöd till kvinnor som lever i utsatta situationer.
Det tidigare projektet Minna Marie bytte 2012 namn till Insatser för våldsutsatta kvinnor – från
isolering till gemenskap. Inom ramen för projektet har det erbjudits kuratorskontakt med enskilda samtal och stöd i myndighetskontakter samt Må bra-dag för återhämtning och inspiration i lantlig miljö. Må
bra-dagen har genomförts en gång i veckan.
Valvet är en verksamhet för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik. Verksamheten har hålltis öppen två dagar i veckan. Det finns två akutlägenheter att tillgå på Kvinnobyrån med stöd för våldsutsatta kvinnor. Boendet är efterfrågat och så gott som alltid fullbelagt. Kvällskafé för ensamstående mammor och deras barn bedrivs en kväll i veckan med fina insatser av volontärer. Till detta har även
Babykafé för ensamstående mammor och deras barn varit öppen en gång/vecka. Kvinnoläger på
Strömsborgs Vilohem i Roslagen genomfördes i augusti. I samarbete med föreningen Minna Uppsala har Uppsala Stadsmission dessutom haft två Vänta barn-grupper med kurator och barnmorska.
Totalt under året beräknas 90 kvinnor och 17 barn ha fått stöd av Kvinnobyrån
Finansiering Gåvomedel, projektmedel från socialstyrelsen via Uppsala kommun.

Monica Sjöstedt har ordet
Föreståndare på Kvinnobyrån

”Från isolering till gemenskap!”/ Monica Sjöstedt
På KvinnoByrån går vi i Ebba Boströms fotspår med stöd till kvinnor och barn. På Ebbas tid var ensamstående
mammor socialt utstötta och tvingades ofta ut i prostitution för att försörja sina barn. Idag kämpar denna
grupp fortfarande med dålig ekonomi och brist på gemenskap med andra barnfamiljer. Hos oss träffas kvinnor i liknande situation och följs åt både under graviditeten och efter barnets födelse. Vi satsar på kontinuitet
och kvalitet. Vi gläds åt varje barn, varje ny fas i utvecklingen. Den första tanden, det första stegen… Här
finns både sorgen över att familjelivet inte blev som man hoppats och igenkännande skratt och gemenskap
med nya vänner och barn som ibland blir nästan som syskon. Att leva i en relation där det förekommer
kränkningar, hot och våld är alltför många kvinnors vardag. Mannen kontrollerar hennes kontakter med omvärlden. Hon blir isolerad. Det är svårt att bryta upp, svårt att komma vidare. Här är Kvinnobyrån är en viktig
länk i kedjan på vägen mot ett bättre liv. Det finns ett systerskap som ger styrka!

Röster från några av Kvinnbyråns deltagare
- Jag får känna mig människovärdig och jag får bidra i gemenskapen med mig själv!
- Jag är evigt tacksam mot de andra kvinnorna som bara genom att sitta här
bredvid mig ger styrka. / deltagare må-bra-dag
- Jag vet inte hur det hade gått för oss utan mammagruppen. / Ensamstående mamma

Arbetsträning & Socialt företagande
Uppsala Stadsmission erbjuder arbetsträning och arbetsinriktad rehabilitering. Efter en lång tid utan arbete
på grund av sjukdom eller funktionshinder är det angeläget att få arbetsträna i sin egen takt och få stöd i att
hitta balans mellan arbete och fritid. Erfarenheten visar att det är viktigt att så snart som möjligt komma in i
arbetsträning så att läkningsprocessen kan påbörjas. Det handlar också om att komma in i ett sammanhang
där man trivs.
I ett samarbetsprojekt med Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen erbjuder Uppsala Stadsmission
30 arbetsträningsplatser varav ungefär häften kan omvandlas i en utvecklingsanställning under ett år. Platserna
finns inom finsnickeri, REMAKE, kafé, lunchservering, bakning, matlagning, hantverk, städning m.m. inom fem
olika verksamheter. Syftet är att nå den målgrupp som står mycket långt från
arbetsmarknaden med funktionshinder och ohälsa.
Totalt arbetstränade 63 personer (29 personer efter beslut av socialsekreterare och 26 efter beslut
av Arbetsförmedling). 18 personer har avslutat sin plats under året, av dessa har två börjat studera,
en fått arbete och fem utvecklingsanställning.
Finansiering Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket.

KATEDRALKAFÉET Domkyrkoplan 7

Katedralkaféet drivs efter överenskommelse med Uppsala domkyrkoförsamling. I kaféet anordnas minnestunder, dop, bröllop. Dagligen serveras kaffe, hembakat och lunch. Varje söndag erbjuds även kyrkkaffe i lokalen
av volontärer. Vid sidan av den rutinmässiga serveringen arrangeras olika aktiviteter, som juldagsgröt på
Juldagen och arrangemang under kulturnatten. Överskottet går till Uppsala Stadsmission.
Totalt har 4 arbetstränat. Av dessa har 1 fått utvecklingsanställning.
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HANTVERKSSLUSSEN Seminariegatan 30 F

Hantverksslussen är ett finsnickeri som tar emot människor i arbetsträning. Verksamheten ger deltagarna fördjupad kunskap i hantverket, samtidigt som de får stöd i sin personliga utveckling.
Under hösten utökades verksamheten med start av REMAKE som tillverkar nytt av gammalt material (REMAKE
är stadsmissionernas eget varumärke). Hantverksslussen är enligt regeringens definition ett socialt företag.
Utveckling av pedagogiken i arbetet utifrån anknytningsteorin har dokumenterats. En kollektion med flera
produkter har tagits fram t. ex. trädgårdsmöbler, prototyp av gammalt bord, skärbrädor, kistor, samt många
olika produkter inom REMAKE.
Utvecklingen att göra Hantverksslussen till ett socialt företag verkställdes årsskiftet 2012/13 .
Totalt har 34 arbetstränat, av dessa har 2 fått utvecklingsanställning.
Samarbete med Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen

Visste du att...
...Hantverksslussen tillverkade en ”hemlöshetsbänk” i samband med Julkampanjen
’ 2012. På bänken hängde en skylt ”här får hemlös sitta”. Premiärvisningen skedde i
samband med första advent på slottsbacken.

Dirk Kehr har ordet
Föreståndare för Hantverksslussen

”Hantverksslussen är ett socialt företag. Det innebär att det är en verksamhet som
bedriver arbetsintegrerad rehabilitering.”/ Dirk Kehr
Vår erfarenhet visar att ett meningsfullt arbete i kombination med en strukturerad dag och en varm gemenskap
är det stöd som många saknar när de kämpar sig tillbaka till arbete. Vår verksamhet bygger på kristen grund och
en tro att delaktighet och samhörighet är en nödvändighet för människors välbefinnande.
Vår produktion är också en viktig del av det rehabiliterade arbetet. Vi tillverkar produkter av professionell kvalité,
vilket är en stor källa till stolthet och arbetsglädje. Hantverksslussen ska vara en sluss och ingen slutstation. Vi
erbjuder därför kortare anställningar på ett år, som en led i resan till egen
försörjning. Kort sagt, arbetet på Hantverksslussen grundar sig i att hjälpa människor att hitta balansen mellan
självständighet och samhörighet.

Jonas började arbetsträna på Hantverksslussen 2009 efter
att ha drabbats av utmattningsdepression.
- Det mest betydelsefulla är att det inte är ett välgörenhetsprojekt som
vi sysslar med. Vi snickrar inte ihop en fyrkantig träbit och blir klappade
på axeln. Vi tillverkar saker som faktiskt säljer. Det är en motivation i sig.
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I samband med att Second hand-butiken flyttade till större lokaler utökades även sortimentet till att
innehålla kläder. I slutet av året påbörjades förändringar i logistiken hämtning, sortering och prismärkning. Siktet
var att kunna ha utökade öppettider. Uppsala Stadsmissions Second-Hand butik är i ständig
utveckling. Vi arbetar med försäljning av kläder, böcker, möbler, husgeråd, skivor och accessoarer. Allt är skänkt
av våra generösa gåvogivare. Det är både privatpersoner och företag som vill stödja vår
verksamhet genom gåvor som vi säljer vidare. Genom att hämta, sortera, och sälja i butik får vi ett överskott som
investeras i Uppsala Stadsmissions sociala verksamheter.
Totalt har 4 arbetstränat, av dessa har 1 fått utvecklingsanställning.

Månika Lindahl Tapper har ordet
Föreståndare för Second Hand-butiken

”Vi växer snabbt! Vi vill förvalta det förtroende som
Uppsalaborna ger oss”/ Månika Lindahl Tapper
Vi försöker ständigt att ha ett helhetstänk där där miljöaspekten står i centrum. Det som inte kan säljas går vidare till Hantverksslussens REMAKE-avdelning eller till återvinning.
Vi arbetar med arbetsträning, praktik och samhällstjänst, där vi
genom handledning och gemenskap ger människor möjlighet
att växa och ta sig vidare i livet.
Vi växer snabbt och känner ett stort ansvar vad det gäller att
förvalta det förtroendet som Uppsala och dess invånare ger oss
varje dag.

Volontärer
Uppsala Stadsmission bygger många gånger på människors vilja att göra ett uppdrag utan att erhålla
ekonomisk ersättning. Att en människa vill bidra med sitt engagemang och sin tid genom att bli
volontär. Volontärarbetet inom Uppsala Stadsmission har utvecklats under 2012 och föreningen har fått in
många nya volontärer. Det stigande intresset för att bli volontär har även ökat markant varje gång som vi
synts i media. Genomsnittsåldern för våra volontärer har dessutom sjunkit. Uppsala Stadsmission har fått fler
unga volontärer, i många fall studenter som studerar på universitetet och som ser volontärarbetet som en bra
erfarenhet att ha med in i arbetslivet.
Vi har volontärer på Mikaelsgården, Gränden, Soppmässan/Gatumässan, Kvinnobyrån, Katedralkaféet och Second Hand-butiken. Som volontär kan du bestämma själv hur ofta du kan bidra med din tid och ditt
engagemang. Vissa kan mer och andra mindre. Vi har även företagsvolontärer som skickar ut sina anställda på
dagsuppdrag. Vi har volontärer som är med i olika events, insamlingskampanjer och konserter.
Vi har en tydlig struktur där volontärerna först kopplas ihop med en volontärkoordinator för att sedan slussas
ut i de olika verksamheterna och med dess volontärsamordnare. Vi uppmuntrar även alla volontärer att delta i
vår utbildning på 10 timmar som hålls en gång/termin.
Totalt 100 volontärer. 19 volontärer gick volontärutbildningen under året.

Jeanette är en av volontärerna på
Mikaelsgården
- Det bästa med att vara volontär är att göra något för en
annan människa utan att förvänta sig att få något tillbaka.
Men det jag sedan får tillbaka är ju så mycket mer
värdefullt. Jag lär mig om Stadsmissionen och
Mikaelsgården. Allting är på riktigt här.
Ingen spelar något spel. Är man arg, sur och irriterad, ja då
är man det. Det finns något befriande i det.

Kommunikation och Insamling
Uppsala Stadsmissions kommunikationsarbete har utvecklats under det gångna året. Hemsidan har bytts ut.
Föreningen har blivit mer närvarande och tillgänglig i sociala medier. Uppsala Stadsmission har synts förhållandevis mycket i traditionell media, speciellt i slutet av året. Ett nyhetsbrev har utformats där bl.a. personporträtt på besökare från verksamheterna lyfts fram.
Opinion
Under den senare delen av året fokuserade vi på att lyfta fram hemlösheten, baserad på Socialstyrelsens genomförda undersökning från 2011. Den visade höga siffror i Uppsala vad gäller hemlösa och utestängda från
bostadsmarknaden.
Julkampanjen genomfördes under parollen ”Hem ljuva Hem?” och inleddes med en utmaning till politiker
att tillsammans med oss diskutera och uppleva något om hemlöshetens villkor genom att vara ute en natt
i december. Kampanjen gav genomslag i lokala medier som tidningar, radio,tv, webb-tv, sociala medier och
även i riksmedia som tv-nyheter och tidningar. Det var många som hörde av sig för att diskutera situationen i
Uppsala och flera valde att ge en julgåva.

FINANSIERING
De olika verksamheterna finansieras på olika sätt. Det sker genom insamlade medel från privatpersoner och företag, stiftskollekt och frivilliga kollekter från församlingar, stiftelser och fonder, överenskommelse med Uppsala kommun gällande vissa verksamheter samt föreningsbidrag och Arbetsförmedlingen.
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner är förmånstagare i Svenska Postkodlotteriet som gav en utdelning på
21 miljoner kronor. Den summan fördelades utifrån insamlade medel inom respektive stadsmission.
Uppsala Stadsmission fick 610 000 kronor. För mer information om finansiering välkomnas du att läsa
årsredovisningen. Under 2012 finns verksamheten för januari till och med mars redovisad i Diakonistiftelsen
Samariterhemmets årsredovisning, samt april till och med december i Uppsala Stadsmissions årsredovisning.
Fullständig redovisning finns på hemsidan eller kan skickas efter kontakt.

Vi har ett 90-konto och granskas av Svensk insamlingskontroll. På så sätt kan människor känna sig trygga att
pengar används på rätt sätt, för att hjälpa och stödja
utsatta Uppsalabor.

VERKSAMHETSINTÄKTER
Intäkterna till Uppsala Stadsmission har under året totalt uppgått till 12 428 tkr och består till största
delen av insamlade medel enligt följande:

INSAMLADE MEDEL
De under år 2012 insamlade medlen på totalt 4 883 tkr har kommit från följande givare:
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Organisation
Uppsala Stadsmission är en ideell förening. Privatpersoner, kristna församlingar och organisationer som vill stödja föreningens ändamål kan vara medlemmar. Styrelsen väljs i samband med det årliga
föreningsmötet. Direktor för föreningen är densamma som för Diakonistiftelsen Samariterhemmet.
Tillsammans med direktor arbetar en verksamhetschef med ansvar för ledningen av helheten i
föreningen. Varje verksamhetsdel leds av en arbetsledare.
Styrelsen
Styrelsen svarar för organisation och förvaltning av verksamheten. Styrelsen ska bestå av minst sex och högst
tio ordinarie ledamöter (valda ett år i taget). Styrelsen väljer inom sig en ordförande och inom eller utom sig
sekreterare.
• Dan Lannerö, styrelsens ordförande.
• Margaretha Hemström

• Christer Segerström

• Per Uhlén

• Elisabeth Stenberg

• Leif Lyttkens

• Gunilla Torstensson

• Kersti Raustorp

• Jan-Erik Wikström

Uppsala Stadsmissions Råd
Uppsala Stadsmissions råd består av engagerade företagare och personer med goda nätverk och kännedom
om Uppsala. Rådet bidrar med idéer, kontakter och eget arbete för att göra den verksamhet som bedrivs inom
föreningen mer känd.
• Thomas Sonesson

• Monika Klum

• Katarina Hornay

• Benny Johnson

• Lena Sundin

• Charlotte Wall

Anställda
Uppsala Stadsmission har under 2012 haft totalt 24 anställda på hel- eller deltid, (17 personer på heltid och
flera personer har varit visstidsanställda). Dessutom har sex personer varit timanställda. Av Uppsala Stadsmissions anställda är det sex personer som har olika former av lönebidrag. Det är dessutom fem personer som
genom arbets- marknadsprojektet fått en s.k. utvecklingsanställning.
Volontärer
Inom Uppsala Stadsmission har vi omkring 100 volontärer som engagerar sig regelbundet i en viss
verksamhet eller i samband med evenemang av olika slag.
Medlemmar
I föreningen Uppsala Stadsmission kan privatpersoner, organisationer och församlingar bli medlemmar. Medlemarna stödjer organisationens ändamål och verksamhet samt inbjuds att delta i årsmötet. Den årliga avgiften är
för privatpersoner 500 kr och för organisationer 5000 kr.

Ett varmt tack!
...till alla som bidragit till vår verksamhet.
Företag
Ahlford Advokatbyrå AB
Akademiska hus i Uppsala AB
Aspholmen fastigheter
Beijer Alma
Cajsa´s kök
Consultum HB
Destination Uppsala AB
Edge guide buisness solutions
Faschionista Mode
Faustum AB
Frank
Forex Bank AB
Företagsväxter
GE Healthcare
Grolls
Gvidisto
Gula maskiner AB
Hambergs fisk
Happy Food
Hilti Fightcenter Uppsala
Hodja Meze och Lounge
Hotell Kristina
Jaber Mode
Kemwell AB
Koneo
Konsumetnföreningen Svea, Uppsala Distriktet
Landings Hovkonditori AB
Lions Clubb Storvreta
Lindvalls kaffe
Länsförsäkringar Uppsala
Magnussons krog
MEAs Fastigheter
Medori
Movement Consulting Nordic AB
Mäklarsamfundet

NCC construction Sverige AB
Nordea Rådgivning
Parfusale AB
PEAB Bostad AB
Phosworks Digital Industries
Q-med AB
Relita
Safe Security
Sagolikt bokförlag
Sallén Elektriska
Slottsbackens restaurang
Sodexo
Solar Screen
STUNS
Svenska Postkodlotteriet
Swedbank
Triller Mat och Bröd
Torkelsgatans krog AB
Vasakronan AB
Uppsala Byggmästarefö
Upplupen intäkt NCC
Uppsala Akademieförvaltning KB
Uppsala kommuns industrihus
Upplands lokalttrafik AB
Uppsala lär PA
Uppsala Nya Tidning
Uppsala tidningen
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Bidrag från organisationer, föreningar och stiftelser 2012
Alunda församling
Almunge kyrkliga samfällighet
Björklinge, Skuttunge, Viksta kyrkliga samfällighet
Björklinge kyrkliga syförening
Dahlströmska stiftelsen
Dannemora Bygdens församling
Danmark Funbo församling
Enköpings kommun
Funbo Syförening, Danmark Funbo församling
Folkpartiet Liberalernas kommunförening
Folkpartiet Liberalernas riksdagsgrupp
Folkpartiet Liberalerna Uppsala län
Gamla Uppsala Moderatförening
Gottsunda syförening
Gävle kyrkliga samfällighet
Håbo kyrkliga samfällighet
Hållnäs-Österlövsta församling
Knivsta pastorat
Kollekter från församlingar inom Uppsala Stift
Kronprinsessan Margaretas fond
Lärarnas Riksförbund
Magn Bergwalls stiftelse
Missionsskyrkan i Huddunge
Mikaelsfonden
Mälardalsrådet
Norra Hagunda Församling
Ordensällskapet Nickebockers
Oscar och Maria Ekmans donations fond
Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse
Rasbo och Rasbokils församling
Regionförbundet Uppsala län
SACO-rådet i Uppsala kommun
Skuttunge kyrkliga syförening
S:t Ansgars stiftelse
Stavby församling
Stiftelsen Amelie Högfeldt
Stiftelsen Anna-Britta och Bengt Attefelts fond
Stiftelsen Jan Lundahls fond
Stiftelsen Unga Hjälpares fond
Stiftskollekt

Svea Orden
Svenska Bandyförbundet
Syföreningen i St Perskyrka
Tibro kyrkliga samfällighet
Vattholma kyrkliga samfällighet
Viksta kyrkliga syförening
Vänge kyrkliga syförening
Västerlövsta kyrkliga samfällighet
Västerlövsta Enåker och Huddinge församling
Uppsala Arbetarekommun
Uppsala Byggmästareförening
Uppsala Carolina Rotaryklubb
Uppsala Domkyrkoförsamling
kollekter
Uppsala kommun Ekonomicenter
Uppsala kommun Fastighets AB
Uppsala kyrkliga samfällighet
Uppsala Västra moderater
Åhlén-stiftelsen
Östervåla Harbo Pastorat

HUR DU KAN HJÄLPA TILL
GE EN GÅVA
GÅVOKONTO på 90 02 82-5, bg 900-2825
Skicka en minnesgåva. Bli månadsgivare.
Kom till Second Hand-butiken.
Beställ från snickeriet. Fika på våra caféer.
Läs mer: www.uppsalastadsmission.se
BLI VOLONTÄR
volontar@uppsalastadsmission.se
tel 018-56 40 17
BLI FÖRETAGSVÄN
foretagsvan@uppsalastadsmission.se
tel 018-56 40 19
IDÈER OM KAMPANJER OCH EVENEMANG
kampanj@uppsalastadsmission.se
tel 018-56 40 17
FÖR MER INFORMATION
www.uppsalastadsmission.se

Uppsala Stadsmission
Samaritergränd 2, 753 19 Uppsala
info@uppsalastadsmission.se
tel 018-56 40 21

