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Vårt uppdrag
och roll i samhället
Känner du någon som varit arbetslös en längre tid? Någon som lever i ett destruktivt förhållande eller som saknar
både hem och mat på bordet? Det kanske är du som behöver stöd i dina kontakter med myndigheter eller som
önskar ett sammanhang att vara i?
Uppsala Stadmission är en ideell förening som arbetar för att göra Uppsala till en mänskligare stad för alla. Det gör
vi genom öppna mötesplatser, enskilt stöd, arbetsträning, socialt företagande samt verksamhet för kvinnor. I våra
verksamheter möter vi människor varje dag som lever i hemlöshet, med missbruk och psykisk ohälsa, våldsutsatta
kvinnor, ensamma och arbetslösa. Under 2013 har vi även mött en ökad grupp EU-migranter. Människor som lever
i total utsatthet, som kommit till Uppsala ofta med sin familj, för att på gatan försöka samla ihop pengar.
Uppsala Stadsmission utgår från ett förhållningssätt som är grundat i KASAM, känsla av sammanhang och fokus
på det friska. Ambitionen är att använda reparativ dialog. Reparativ dialog handlar om att tydliggöra när något har
blivit fel och att tillsammans göra en plan för hur något ska ställas tillrätta.
Vision
Tillsammans gör vi Uppsala mänskligare!
Ändamål
Uppsala Stadsmissions har till ändamål att bedriva social verksamhet för människor i utsatta livssituationer som
exempelvis hemlöshet, arbetslöshet, missbruk och sjukdom (enligt §1).
Värdegrund
Uppsala Stadsmission bygger på en kristen värdegrund och tror på varje människas förmåga till ansvarstagande,
möjlighet till utveckling och rätt till ett värdigt liv. Det innebär att Uppsala Stadsmission välkomnar alla människor
oavsett varifrån du kommer eller vilken religion du tror på.

Varje vecka gör vi skillnad för 824
människor i våra verksamheter
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Direktor har ordet
Uppsala Stadsmission har en viktig uppgift. Att stödja människor i
Uppsala som lever i utsatthet och svårigheter. Drivkraften i vårt arbete kommer
från en kristen värdegrund som understryker alla människors lika värde och värdighet. Att varje människa är unik och ska mötas med respekt och integritet. Att alla
människor har rätt till samhörighet och gemenskap och ska ha rätt till medinflytande över sin situation.
Uppsala Stadsmission har vuxit fram ur en lång diakonal tradition i Samariterhemmets historia i Uppsala och är nu en egen förening som i samarbete med
dess gåvogivare, medlemmar och Samariterhemmet siktar framåt för att utöka sin
diakonala verksamhet. Det är fantastiskt att kunna se ett allt större engagemang för
vår verksamhet och vår målsättning att göra Uppsala till en mänskligare stad för alla.
Volontärer, företag, församlingar, Uppsala kommun och andra samhällsaktörer visar ett ökat intresse att
stödja vår verksamhet. Det behövs, för de ojämlika livsvillkoren minskar inte. Klyftorna mellan den som är
rik och fattig tycks bara öka. Medelåldern hos de som hamnar i drogproblem och utanförskap sjunker. Vi
ser allt yngre personer som lever i otrygga bostadsförhållanden eller faktisk hemlöshetet. Trots
målsättningen att öka antalet bostäder byggs det idag för dyra lägenheter för att de som har små medel
ska få tak över huvudet. Vi ser också många andra grupper som lever under tuffa livsvillkor. Särskilt
uppmärksammar vi kvinnors svårigheter i destruktiva relationer eller som ensamstående med barn.
Vi hoppas och tror att det finns många fler som vill hjälpa oss genom att bli gåvogivare eller ta sig an
en volontäruppgift. Som ideell organisation behöver vi fler idealister. Vi har inte som mål ett ekonomiskt
vinstintresse. Eventuellt överskott i någon av våra verksamheter återinvesteras direkt i nya jobb eller bättre
kvalitet i vårt arbete, vilket hör samman med vår värdegrund. Vi är en idéburen aktör i Uppsala som utan
byråkrati vill verka med öppet sinne och klar blick för de mest utsattas behov och minska utanförskap och
social nöd. Därför är våra huvudmål att skapa livsmod, framtidstro, hopp och livsglädje.

Stort tack till varje gåvogivare, volontär och medarbetare på Uppsala Stadsmission. Du har gjort det
möjligt för oss att ge stöd till grupper som andra inte lyckats hjälpa. Under 2013 har våra verksamheter
blivit en självklar mötesplats för många människor som lever i utsatthet i Uppsala. Det hade inte varit
möjligt utan ditt stöd. Tack! Vi behöver vara många som hjälps åt.
Tillsammans kan vi göra Uppsala till en mänskligare stad!
Lennart Lindgren
Direktor, Uppsala Stadsmission
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Verksamheter
UPPSALA
STADSMISSION

GRÄNDEN

HANTVERKSSLUSSEN
Finsnickeri
REMAKE &
REBOOT
MIKAELSGÅRDEN
KATEDRALKAFÉET

SOPPMÄSSA
& GATUMÄSSA
SECONDHANDBUTIKEN
BOENDESTÖD
SAMTALSSTÖD
GRÄNDEN
restaurang & café

ÖPPNA MÖTESPLATSER
GRUPPER FÖR KVINNOR och
deras barn
SOM LEVER I UTSATT
LIVSSITUATION

ARBETSTRÄNING
&
SOCIALT FÖRETAGANDE
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KVINNOBYRÅN

2013 i korthet

Julinsamlingen för
2013 drar igång. Den
fortgår fram till
tjugondag Knut
januari 2014.

NOVEMBER

APRIL

SEPTEMBER

OKTOBER
Gränden firar en
alternativ sista april på
Valborg med gäster.

MAJ

Uppsala
Stadsmissions Dag i Second
Hand-butiken. Alla uppsalabor
var välkomna att fira denna
dag med catwalk, zumba och
musik.

AUGUSTI

JULI

MARS

Uställning på Gustavianum.
Second Hand-butikens produkter
återanvänds på nya kreativa sätt.
Debattserie på Katedralkaféet.
Tema: Vad gör vi med tiggaren
på gatan? Tre temasamtal under
fastan om välgörenhet,
samhällsansvar och världens
orättvisor.

Mentorprogrammet startar
med syftet att förstärka
projektet arbetsträning och
arbete & socialt företagande.
Second Hand-butiken börjar med
måndagsöppet samtidigt som de
har öppet längre - fram till kl 18.

Julafton på
Gränden
Juldagsmorgon på
Katedralkafeét
Sex julkonserter

Kulturnatten i Katedralkaféet
med program fram till kl 24.

JUN I

FEBRUARI

Alla Hjärtans Dag-konsert
tillsammans med kören
Canorus i Mikaelskyrkan

Hemlöshetens natt 17 oktober! Sängar ställs ut på Stora
torget, vilket väcker stor
publicitet i media. Manifestation på kvällen under Soppmässan.

DECEMBER

JANUARI

Julinsamlingen 2012
hade final med avslut
den 6 januari

Lucia i Mikaelskyrkan
och på Stora torget.
Uppsala Stadsmission
bjöd tillsammans med
två företag på soppa.

Läger på Strömsborg för
besökare inom våra
verksamheter

Uppsala Stadsmissions Hantverksslussen
medverkar under Almedalen i ett
seminarium om Socialt företagande.
Gränden flyttar sin verksamhet under
sommaren till Breidagård utanför
Uppsala.

Soppmässan byts ut
till Gatumässan under
sommaren. Platsen är i
Mikaelsparken.
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Nutidsspaning och
Tendenser i Uppsala
Under året som gått har vi träffat många människor i Uppsala Stadsmissions
verksamheter. Antalet har ökat med 43 procent från året innan. De som
kommer till oss har olika livshistorier, olika vardagar och olika beskymmer.
Utifrån deras berättelser och statistik från verksamheterna går det att se
tre viktiga och grundläggande behov som människor har i dag: gemenskap,
bostad och arbete. Om du saknar något av detta ökar risken att hamna i
utanförskap. Och när en människa väl har hamnat i ett utanförskap är vägen
tillbaka ofta lång och krokig. De sociala utmaningarna i Uppsala har inte
minskat under året som gått; hemlöshet, ensamhet, kvinnor i utanförskap
och ökad fattigdom är stora utmaningar för Uppsala Stadsmission. Och något
som vi kommer fortsätta arbeta outröttligt med under 2014.
Förändringar i människors livssituation som börjar i liten skala tenderar
ofta att med tiden bli ett växande samhällsproblem. Det är viktigt för oss att synliggöra förändringar
i människors livssituation, både för de som vi möter i gatuvimlet och i verksamheterna. Vi vill göra
insatser som lindrar akut nöd, men även insatser som skapar långsiktiga förändringar till det bättre för
människor. Vi ser tydligt den fattigdom som breder ut sig i Europa och som blivit synlig på Uppsalas
gator. Många av dem som tigger i Uppsala kommer till våra verksamheter. De behöver stöd och hjälp
med vardagsbehov som dusch, kläder, mat och ibland även sjukvård. En annan grupp människor som
allt oftare besöker våra verksamheter är ”unga vuxna” som saknar nätverk och som lever i missbruk.
Precis som hemlösa EU-medborgare behöver de stöd och hjälp med vardagsbehov som mat och kläder.
En annan viktig utmaning är de som behöver stöd med arbetsträning genom arbetsmarknadsprojektet.
Det är människor som varit borta från arbetsmarknaden i många år eller som aldrig arbetat. Här behöver vi vara en väg in till arbete eller studier genom att erbjuda arbetsträning. Ingen annan människa är
den andra lik och individuellt stöd har visat sig vara särskilt effektivt för att få människor tillbaka in i
samhället. För visst finns det resurser i samhället! Men när teknik och metod specialiseras blir det ett
oöverstigligt hinder för människor att hamna rätt hos myndigheter och sjukvård. Många som saknar
stöd eller hjälp hos familj eller vänner får svårt att hitta rätt eller att uttrycka sig på ”rätt” sätt för att
få rätt hjälp. Flera upplever att de blir dåligt bemötta av myndigheter eller att de inte får den hjälp som
de behöver. Här ser vi en tydlig utmaning för oss som organisation. Vi finns i gränslandet mellan den
enskilde, myndigheter och familj, för att erbjuda sammanhang och stöd att komma vidare.
Under 2014 står vi inför nya utmaningar. Det behövs fortsatta samarbeten mellan oss, kommun och
stad. Det är lätt att hamna utanför och det tar ofta lång tid att komma tillbaka. Jag är stolt att Uppsala
Stadsmission agerar snabbt på de behov som uppstår till följd av förändrade villkor i samhället och vår
förmåga att anpassa våra lösningar.
Margaretha S Paras
Verksamhetschef, Uppsala Stadsmission
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Öppna verksamheter
Till Uppsala Stadsmissions öppna verksamheter kommer människor som i många fall har förlorat hoppet och tilltron till livet och som inte har någon att vända sig till eller ens en egen säng att sova i. Till mötesplatserna kommer
människor för att uppleva gemenskap och bli en del av ett sammanhang. Uppsala Stadsmission arbetar outtröttligt
med att stärka människors egenmakt, att ta fram varje enskild människas egen styrka att på sikt
åstadkomma en förändring i livssituationen. I det arbetet är akuta insatser av största värde.
I verksamheterna kan människor få hjälp med sina basbehov. Först när människor får vila, duscha, äta och stänga
en dörr efter sig - först då finns en bestående livsförändring inom räckhåll. Människor i utsatta livssituationer får
stöd genom samtal, aktiviteter, sysselsättning, kontakthjälp, mat och gemenskap. I verksamheten ingår mötesplatser, stödsamtal, arbetsträning och i mån av resurser stöd av lots. En lots är en person som lotsar besökarna vidare
i deras kontakter med myndigheter. Ofta fungerar de öppna verksamheterna som ett komplement till samhället i
övrigt. En plats där alla får vara med. Under 2013 har vi drivit tre sådana verksamheter: Mikaelsgården, Gränden
och Soppmässan.
Mikaelsgården är en så kallad ”Högt-till-tak-verksamhet”, en plats där människor får vara påverkade och det finns
en tjugoårsgräns. Soppmässan är även den en högt-till-tak-verksamhet, men utan tjugoårsgräns. Gränden är en
drogfri mötesplats för alla daglediga. Till Gränden är även människor under tjugo år välkomna. Målet är att alla
människor som befinner sig i Uppsala ska ha en plats att gå till.
Besökarna till framförallt Uppsala Stadsmissions verksamhet Mikaelsgården har ökat dramatiskt under 2013.
Gruppen EU-migranter har ökat samt gruppen unga vuxna män.

26 950
5622
besök har Mikaelsgården
haft under 2013
besök har Gränden haft
under 2013.

2715
besök har Soppmässan haft
under 2013
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29

GRÄNDEN
skapar gemenskap

besökare/dag
på Gränden

Uppsala Stadsmissions verksamhet Gränden är en öppen mötesplats som vänder sig till daglediga, äldre och människor
som vill bryta utanförskap och isolering. Verksamheten har under året som gått erbjudit aktiviteter för enskilda och/eller
i grupp. Mötet och synliggörandet av varje enskild människa är central inom verksamheten. Det innebär en stor tolerans
för människors olikheter och ett förhållningssätt som bygger på det friska hos var och en. Det är en drogfri verksamhet
som har öppet alla vardagar mellan kl. 11.00 till 16.00. Varje vår och höst erbjuder verksamheten en rad med olika aktiviteter, bl.a. har det ordnats studiecirklar, hantverksgrupper, sånggrupper, dans och avslappning.
Vid sidan av ordinarie program har det arrangerats större evenemang såsom valborgsfirande, sommarverksamhet på
Breidagård med 8-20 besökare/gång, sommarläger på Strömsborg, födelsedagsfirande för alla som fyllt år, fredagsgemenskap, Grändens höstfest, Luciafirande, julfirande och julgransplundring. I år kom det omkring 70 människor för att
fira Julafton på Gränden.
Finansiering: Gåvomedel, Svenska PostkodLotteriet samt föreningsbidrag från
Uppsala kommun.

Soppmässan
en plats för alla
Uppsala Stadsmission bjuder varje torsdag in till Soppmässa i Samariterhemmets kyrka. Runt borden samlas människor
och äter tillsammans: hemlösa, arbetslösa, föräldrar, studenter, några i rullstol, andra på benen, några i alkoholberoende, andra som lämnat det, i alla åldrar och av olika nationaliteter. Det upptäcktes tidigt att Soppmässan inte är till för
en speciell grupp, utan för alla. Av blandningen skapas en gemenskap, bortom skiftande livssituationer och erfarenheter. Här förverkligas integration och mångfald på ett naturligt sätt. Det sker odramatiskt och samtidigt med djup inverkan på den som besöker Soppmässan.
Var och en bidrar med det som den kan och vill ge. Det går att finna många goda krafter som hjälps åt för att hålla
mötesplatsen levande. På Soppmässan finns restaurangägarna som skänker maten, de som värmer den, de som äter
den, de som diskar och städar. Vi har de som smyckar matsalen och de som njuter av dekorationerna och samtalen.
Soppmässan startar torsdagar kl 18 i Sammariterhemmets kyrka (mellan september och maj)
Gatumässan startar torsdagar kl 11.30 i Mikaelsparken (mellan juni och augusti) Innehållet under Gatumässan är
detsamma som under Soppmässan. Först erbjuds soppa, sedan mässa som avlutas med fika.
Finaniering: Gåvomedel och företagsvänner som sponsrar med varor.
Soppmässan och Gatumässan är ett samarbete mellan Uppsala Stadsmission och
Domkyrkoförsamlingen.
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71
besökare/gång
på Soppmässan
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110

besökare/dag
på Mikaelsgården
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Mikaelsgården för
människor i hemlöshet
Antalet människor som besöker Uppsala Stadsmissions verksamhet Mikaelsgården har ökat kraftigt. Gemensamt
för människor som söker sig till verksamheten är deras svåra och komplicerade livssituation med missbruk, psykisk
ohälsa och hemlöshet. Verksamheten är en så kallad ”högt-till-tak-verksamhet”, vilket innebär att människor får
vara påverkade på Mikaelsgården. Människor får däremot inte ta droger eller alkohol inne i verksamheten. Målet
är att ha en fungerande plats i Uppsala där alla över 20 år är välkomna.
Mikaelsgården ska fungera som en stabil punkt i tillvaron med möjlighet till gemenskap och samtal. Inom verksamheten kan människor duscha, byta kläder, tvätta sina kläder, få mat och vila. Det går även att få stöd med
lotsning, dvs besökaren får stöd i sina kontakter med myndigheter. Det finns möjlighet till sysselsättning inom
verksamheten med bl.a. biljard och odling. Efterfrågan och intresset för de olika aktiviteterna har varit stor under
2013. Verksamheten har under hösten kokat soppa på egenodlade grönsaker som besökarna odlat. Volontärer har
erbjudit fotvård varannan vecka samt juridisk rådgivning en gång i veckan. En fotoutställning har visats på Mikaelsgården vid fem olika tillfällen. Uppsala Stadsmissions kurator har även kunnat erbjuda samtalsstöd för Mikaelsgårdens kvinnliga gäster några timmar varje fredag.
Samarbetet med frivård, socialtjänst och polis har under året utvecklats och förbättrats. Det har även påbörjats ett
samarbete med kommunens projekt Romane Buca. Öppettiderna har förändrats och under torsdagar har Mikaelsgården haft öppet längre. Det för att kunna erbjuda besökarna på Mikaelsgården skjuts direkt till Soppmässan. Det
har lett till att fler av Mikaelsgårdens besökare nu även kommer till Soppmässan.
De grupper som ökat mest under det gångna året är hemlösa EU-migranter, svenska medborgare som inte är skrivna i Uppsala, samt unga hemlösa utlandsfödda män.
Finansiering: Gåvomedel, Svenska PostkodLotteriet samt föreningsbidrag från
Uppsala kommun.

Kersti har ordet
Kersti som är en av Mikaelsgårdens besökare har under 2013 fått möjlighet att sälja tidningen
Situation Stockholm genom verksamheten. Pengarna som hon tjänar får hon behålla.

”Jag har fått tillbaka min självrespekt. Jag har egna
pengar och människor slipper tycka synd om mig. Nu är
det mig de lånar av”
Under året har 12 700 nummer av Situation Stockholm blivit sålda till en omsättning av 319 000 kronor. 13 av
Mikaelsgårdens besökare har under 2013 sålt Situation Stockholm, vilket gett dem möjlighet till sysselsättning och
att tjäna egna pengar. Av dem som sålt är det flera som vittnar om att livet fått en ny vändning. Det krav som ställs
på säljaren är att han/hon måste hålla sig drogfri och nykter under försäljningen. Det har i sin tur lett till att några
av säljarna av tidningen hållt sig drogfria under en längre tid.
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Kvinnobyrån
för utsatta kvinnor
Varje vecka kommer det kvinnor till Uppsala Stadsmissions verksamhet Kvinnobyrån. Kvinnorna kommer ensamma,
tillsammans med sina barn eller gravida. Många har det svårt både ekonomiskt och socialt. Nästan alla har upplevt
våld i en nära relation. På Kvinnobyrån kan de få stöd i sina kontakter med myndigheter. De får komma in i ett socialt sammanhang samt hitta nätverk. Det finns möjligheter för kvinnor med sina barn att delta på olika gruppaktiviteter. Det ges individuellt samtalsstöd samt stöd till ensamstående gravida.
Kvinnobyrån fungerar som en mötesplats för kvinnor att följas åt både under graviditeten och efter barnets födelse.
Det blir ett avbrott från vardagen, där de kan möta och träffa andra som befinner sig i liknande situation. Viktiga
nätverk knyts för de kvinnor som lever eller har levt i dysfunktionella relationer. Den verksamhet som bedrivs på
Kvinnobyrån är framförallt kvalitativ och har kontinutet. Kvinnobyrån har både öppna gruppverksamheter och
slutna grupper.

Emelie har ordet
”Jag lärde mig hur allt fungerar. Om inte Kvinnobyrån funnits hade jag varit mycket ensam. Nu fick jag istället
chansen att återhämta mig, knyta kontakter och slapp vara isolerad.” /besökare på Kvinnobyrån
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32
kvinnor fick
samtalsstöd på
Kvinnobyrån

Olika gruppaktiviteter
Vänta-barngrupp
För ensamstående och gravida. Gruppen leds av kurator och barnmorska. Flertalet av de kvinnor som deltog under
året var våldsutsatta. Det fanns en ”Vänta-barn grupp” under våren och en under hösten. Fem träffar per grupp.
Åtta gravida kvinnor deltog.
Babykaféet
För ensamstående mammor med barn 0-3 år. Gruppen leds av kurator och volontär. Mammorna erbjuds ett sammanhang där de får chans till starkare nätverk. Babykaféet är tänkt som en uppföljning av ”Vänta-barn gruppen”
och startades i september. Under hösten deltog 6 mammor och 6 barn 0-3 år.
Kvällscafét
För kvinnor som lever eller har levt i en otrygg relation, har ekonomiska svårigheter, mår dåligt och/eller på andra sätt
har det problematiskt och är i behov av stöd. I Kvällscafét får kvinnorna träffa andra i liknande situation.
Individuella samtal med terapeutisk inriktning
Alla kvinnor som kommer till verksamheten erbjuds individuellt stöd i form av samtal med terapeutisk inriktning.
Ca 90% av de kvinnor som får detta stöd har upplevt någon typ av våld i sitt liv. Samtalen bedrivs av kurator med
grundläggande psykoterapiutbildning. Under året fick 32 kvinnor samtalsstöd.
Boendestöd
Uppsala Stadsmission har två lägenheter att bistå kvinnor som upplever våld och som lever under hotbild.
Under förra året bodde totalt fyra kvinnor och tre barn i åldrarna 5-9 år i lägenheterna.
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Arbetsträning och
Socialt företagande

78 personer i

arbetsmarknadsprojektet

Det är inte alla som har ett arbete att gå till i Uppsala. Men de som har ett arbete vet vad det innebär för dem: ett
sammanhang att vara i, pengar på fickan och ett ökat självförtroende att kunna lösa en uppgift. Ytterst handlar
arbete om sysselsättning om att ta tillvara på människors kunskaper, förmåga och erfarenheter.
Uppsala Stadsmission erbjuder arbetsträning och arbetsinriktad rehabilitering. För de som är långtidsarbetslösa
på grund av sjukdom eller funktionshinder är det betydelsefullt att få arbetsträna i egen takt, också att få stöd i
att hitta balansen mellan fritid och arbete. Erfarenheten visar att det är viktigt att så snart som möjligt komma in
i arbetsträning, eftersom läkningsprocessen först då kan påbörjas. Isolering bryts genom att den arbetstränande
kommer in i ett sammanhang där han/hon trivs.
Uppsala Stadsmission kan i ett samarbete med Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen erbjuda 30 arbetsträningsplatser. Hälften av de kan omvandlas till utvecklingsanställning på ett år. Platserna finns inom finsnickeri,
REMAKE, REBOOT, kafé, lunchservering, bakning, matlagning, hantverk, städning m.m. inom fem olika verksamheter. Syftet är att nå människor som står mycket långt från arbetsmarknaden med funktionshinder och ohälsa. Under
året har 40 arbetstränande avslutat sina platser och gått vidare till annan sysselsättning.

Av 78 arbetstränande kom 26 efter beslut av socialsekreterare och 50 efter beslut av Arbetsfömedlare.
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Hantverksslussen med
REBOOT, REMAKE, Finsickeri
Hantverksslussen är ett socialt företag vars affärsidé både bygger på arbetsinriktad rehabilitering och försäljning
av de produkter som tillverkas i verksamheten. Hantverksslussen består av tre olika grenar:
Finsnickeri - utför trähantverk i gamla tekniker
REMAKE - att göra nytt från gammal material
REBOOT - att restaurera gamla datorer till nya.
Alla tre områden är integrerade i varandra. Denna integration ger större möjlighet både inom rehabiliteringsarbete
och produktion. Syftet med Hantverksslussen är att kunna stödja människor i deras ansträngningar för egen försörjning. Alla deltagare som är inskrivna på Hantverksslussen lever på socialbidrag eller riskerar att göra det. De
flesta deltagarna har dessutom en dokumenterat funktionsnedsättning. De pengar Hantverkslussen får in genom
försäljning går direkt tillbaka in i verksamheten.
Under 2013 lanserades Uppsala Stadsmissions Designpris. Det för att få in idéer och tips från designstudenter till
Hantverksslussens produktion. REMAKE och REBOOT är två nya områden inom Hantverksslussen. REMAKEs idé
är att göra nytt av gammalt material, medan gamla datorer restaureras inom REBOOT. Under året höll även Hantverksslussen ett seminaruim under Almedalsveckan med tema ”Socialt företagande”.

Sålt varor för 370 000 kronor Arbetstränande: 34 personer Utvecklingsanställda: 6 personer

34

arbetstränade
på Hantverksslussen
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5

Katedralkaféet
kafé från 1700-talet

arbetstränade på
Katedralkaféet

I Katedralkaféet erbjuder Uppsala Stadsmission servering till enstaka
besökare såväl som till grupper. Katedralkaféet har som mål att öka intäkterna till Uppsala Stadsmissions
öppna verksamheter, samt erbjuda arbetsträning. I kaféverksamheten anordnas minnesstunder, dop och bröllop.
Dagligen serveras kaffe, hembakat och lunch. Till kaféet kommer kontinuerligt både stora och små
konferensgrupper.
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. Förutom arbetstränande hade Katedralkaféet två personer i utvecklingsanställning under förra året.

Bredvid Uppsala Domkyrka
Domkyrkoplan 7, 018-56 40 90

Arbetstränande: 5 Utvecklingsanställda: 2

Second Hand-butiken har fått en
ansiktslyftning
Uppsala Stadsmissions Second hand-butik har ett utrymme på hela 500 kvadratmeter. Här säljs kläder, accessoarer,
möbler, husgeråd, skivor och böcker som skänkts av privatpersoner och företag i Uppsala. Butiken erbjuder arbetsträning, praktikplatser och arbetstillfällen. Genom arbetsträning och praktik kan de som står långt ifrån arbetsmarknaden
få möjlighet att växa och ta sig vidare i livet.
Medarbetare sorterar, värderar och prismärker gåvor som kommer in till butiken för att omvandla dem till varor som
sedan säljs. Under året har medarbetare utvecklat en ny struktur som numera genomsyrar butikens dagliga verksamhet
vad gäller gåvomottagning, lager, logistik samt butiksdrift. Öppettiderna för Second Hand-butiken har fördubblats, vilket innebär att butiken både har utökat öppetdagarna, samt har längre öppettider. Butiken har startat en vintageavdelning, en antikhörna samt en avdelning där exklusiva klädesmärken exponeras.
I maj startades ett samarbete med Hantverksslussens REMAKE-avdelning, där produkerna som tillverkas sedan säljs
i Second Hand-butiken. Strukturella förändringar har skett i butiken som har gjort den tydligare, och förhoppningsvis
mer attraktiv, gentemot kunden.
Alla medarbetare har även gjorts delaktiga i att arbeta mot satta mål vad gäller försäljningsbudget genom
uppföljning och redovisning av varje ensild varugrupp.

78%
Uppsala Stadsmissions Second Hand-butik
Fyrisvallsgatan 11
018-56 40 80
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Försäljningen har ökat
med 78 % sedan 2012

12
arbetstränade eller
hade praktik på Second
Hand-butiken
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Kommunikation
och Insamling
Kommunikation

Uppsala Stadsmission har under 2013 arbetat strategiskt med opinionsarbete. Organisationen har synts
flitigt i media, såväl traditionell media som ny media. En av mediatopparna kom den 17 oktober i samband
med Hemlöshetens natt. Organisationen ställde ut sängar i centrala Uppsala för att lyfta hemlöshetsproblematiken. Ledningen skrev i samband med detta en debattartikel. Övriga kommunikationsinsatser har även
intensifierats under året. Två kampanjer med nio events har genomförts. Julkampanjen 2013 startade med
en kick-off på Second Hand-butiken den 27 november och pågick sedan fram till tjugondag Knut. Temat var
för en God sak.

Insamling
Insamling från privatpersoner, organisationer och företag är avgörande för att Uppsala Stadsmission ska kunna
bedriva öppna verksamheter. Givandet från allmänhet och företag har ökat i och med att igenkänningen ökar.
Totalt fick Uppsala Stadsmission 5 308 000 kronor i insamlade medel.
Enskilda gåvogivare
Enskilda gåvogivare bidrar med pengar, kläder eller saker som kommer till stor nytta och användning i våra
verksamheter. Under året har pengagåvor från privatpersoner (gåvor, gåvogram, medlemsavgifter) ökat. Uppsala
Stadsmission har även fått fler månadsgivare.
Företag och organisationer
Företag bidrar med gåvor i form av pengar, produkter och tid. Totalt bidrog de med 471 000 kronor under 2013.
Stiftelser
Stiftelser bidrar med gåvor i form av pengar och olika typer av samarbeten. Totalt bidrog stiftelser med
2 379 000 kronor.
Församlingar och syföreningar
En stor del av insamlade medel under 2013 kom från församlingar och engagerade syföreningar inom och
utanför Uppsala Stift. Totalt bidrog de med 492 000 kronor.
Svenska PostkodLotteriet
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner är förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet. De medel som kommer in
fördelas mellan de olika Stadsmissionernas öppna verksamheter. Under 2013 fick Uppsala Stadsmission mottaga
553 000 kronor.
Svensk insamlingskonstroll
Uppsala Stadsmission har 90-konto och står under tillsyn av Svensk insamlingskontroll, som kontrollerar att
regelverket för att inneha 90-konto följs. På så sätt kan våra gåvogivare känna sig trygga att pengarna de ger
hamnar rätt.
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STATISTIK
ekonomi & insamling
Ekonomi

Uppsala Stadsmission delar inte ut någon vinst utan eventuella överskott används för utveckling av
verksamheten. Intäkterna till Uppsala Stadsmissions verksamhet har under år 2013 totalt uppgått till 12 341 tkr
och består till största delen av insamlade medel enligt följande:

VERKSAMHETSINTÄKTER
0,2%
Insamlade medel 5308 tkr (43,0 %)
Bidrag från myndigheter 3937 tkr ( 31,9 %)

24,9%

Försäljning och hyresintäkter 3068 tkr (24,9 %)

43,0%

Medlemsavgifter 28 tkr (0,2 %)
31,9%

INSAMLADE MEDEL
De under år 2013 insamlade medlen på totalt 5 308 tkr har kommit från följande givare:
Diakonistiftelsen Samariterhemmet 1568 tkr (29,5%)

8,9%

Allmänheten 1413 tkr (26,6%)
Stiftelser 811 tkr (15,3%)
PostkodLotteriet 553 tkr (10,4%)

9,3%

29,5%

10,4%

Kyrkliga organisationer 492 tkr ( 9,3%)
Företag och organisationer 471 tkr (8,9%)

15,3%

26,6%
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Volontärverksamheten
ännu fler uppdrag
Uppsala Stadsmission är beroende av människors vilja att genomföra uppdrag utan att få pengar för det.
I nästan alla våra verksamheter har vi volontärer. Utan deras hjälp skulle vi inte kunna ge ett lika effektivt stöd för
människor i social utsatthet. Volontären ställer upp med sin tid, sitt engagemang och sina färdigheter - ibland även
sin direkta yrkeskompetens. Vi rekryterar alltid volontärer utifrån de behov som deltagare och verksamheter har. I
ett första skede träffar en volontärkoordinator volontären. Sedan lotsas volontären vidare till en volontärsamordnare i en specifik verksamhet. Under både vår och höst erbjuds alla volontärer utbildning. Där får volontärerna lära
sig om organisationen, volontäruppdraget samt Uppsala Stadsmissions människosyn och arbetsätt. Volontäruppdragen är varierande och ser olika ut. Därför efterfrågas fritidsintressen, profession samt personliga egenskaper
och färdigheter.
Uppsala Stadsmissions ambition är att du som volontär känner att du bidrar och gör skillnad på riktigt. Att du känner dig trygg i den verksamhet som du är i och har fått metoder och verktyg för de utmaningar som du kan möta.
Förutom att det finns volontärer i verksamheterna Soppmässan/Gatumässan, Gränden, Kvinnobyrån, Mikaelsgården, Second Hand-butiken och Katedralkaféet, finns det även volontärer som är med i olika
marknadsföringskampanjer.
Nytt under 2013 är att uppdragen blivit fler och mer varierande. Verksamheten insamling och kommunikation har
mottagit volontärer inom de administrativa uppgifterna, skribenter, formgivare och fotografer som alla har gett av
sin tid och sitt engagemang.
Förutom volontärer från allmänhet har Uppsala Stadsmission samarbeten med företag som ett par gånger om året
ger sina anställda möjligheten att vara volontärer under arbetstid. Ett par av dessa företag är GE Healthcare och
Quintiles. Nytt för 2013 är en fortbildning som startades, samt ett mentorsprogram bestående av volontärer.

Robert har ordet
bästa med att vara volontär är att jag får träffa så
mycket olika människor i olika situationer som jag
”Det

får chansen att lära känna. Sedan är det härligt att känna sig
uppskattad.”

/volontär inom Uppsala Stadsmission
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100
volontärer
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Dan
Lannerö

Gunilla Thorstensson

STYRELSEN
Dan Lannerö, Ordförande. Tidigare VD
på bl.a. UNT och Eskilstunakuriren. Socionom.
Gunilla Thorstensson, Vice ordförande.
Tidigare diakonistrateg vid Svenska kyrkan på
nationell nivå, sjusköterskeexamen.
Per Uhlén, Styrelseledamot. VD och ägare av
Aktinova Företagsutveckling AB,
civiliningenjörsexamen
Kersti Raustorp, Styrelseledamot. Konsult
inom personalutveckling, pedagog och diakon.

Kersti Raustorp
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Leif Lyttkens

Per Uhlén
Annica Anderbrandt, Styrelseledamot. Domprost
i Uppsala Domkyrkoförsamling, tidigare kyrkoherde.
Christer Segeström, Styrelseledamot. Jurist.
Lång erfarenhet av statsförvaltning, varav 30 år
som chefsjurist. Internationella uppdrag för FN, EU
m.m.
Christina Ehres, Suppleant (saknas på bild),
tidigare verksamhetschef för patienthotellet Duvan,
sjuksköterskeexamen.
Elisabeth Stenberg, Styrelseledamot (saknas på
bild). Verksamhetschef för stiftelsen Unga Kvinnors
Värn, jur. kand. examen och diakon.

Gunnar Hedberg, Styrelseledamot (saknas på
Leif Lyttkens, Styrelseledamot. Senior consul- bild). Tidigare ordförande i kommunstyrelsen i
tant på Landstinget i Uppsala, tidigare Lands- Uppsala.
tingsöverläkare.

Annica Anderbrant

Christer Segerström

ORGANISATIONSSKISS
MEDLEMMAR

ÅRSMÖTE

STYRELSE

DIREKTOR
KONSULTERANDE RÅD
VERKSAMHETSCHEF

GEMENSAMMA TEAMET

GRÄNDEN
Föreståndare
Medarbetare

MIKAELSVERKSAMHETEN
Föreståndare
Medarbetare
HANTVERKSSLUSSEN
Föreståndare
Medarbetare

KVINNOBYRÅN
Föreståndare
Medarbetare

SECOND HAND-butiken
Föreståndare
Medarbetare
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TACK till..
Företag
Andersson & Tillman AB
Ahlford Advokatbyår AB
Alla Fötters Fotvårdsklinik
Apoteket Samariten
Assisticum AB
Beijer Alma
Bik Bok
Bolander & Co
Cajsas kök
Centralkonditoriet
Coop Extra Gränby
Daun Projekt AB
ELON Bo Wahlgren i Uppsala AB
Falk och Uddfalk
Filippa K
Fresh Air Ventilation AB
Företagsväxter AB
GE Healthcare
Hambergs fisk
Happy food
Hotell Kristina
ICA Kvantum Gränby Centrum
IKEA Uppsala
Koneo
KPH trycksaksbolaget AB
Leif Bolander & Co AB
Lindvalls kaffe
Länsförsäkringar AB
Magdalenas Kontorstjänster AB
Magnussons krog
Meas fastigheter
NCC Boende AB
NCC Construction Sverige AB
Nelins
Norrgavel
Parfusale AB
Peab Bostad AB
Phosworks AB
Rediviva Optik AB
Relita AB
Sallen Elektiska AB
Skeve Åkeri AB
Skogsvårdarna i Uppland AB
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Solar Screen AB
Staffans Snickeri AB
Stiftelsen Musik i Uppland
Svensk Fastighetsförmedling
Svenska Postkodlotteriet
Tallstigen Fastigheter AB
Torkelsgatans krog AB
Triller mat och bröd
UKK
UNT
Uppsala maskin och verktyg AB
Uppsalahem AB
Wiik Kyrkotextil HB
Zellout
ZoUL FishSpa AB
Åhléns

Organisationer och Föreningar
Arbetsförmedlingen
Epsilon Chapter Delta Kappa Gamma
Fruntimmersföreningen
Frälsningsarmens insamlingar
Gottsunda Dans och Teater
Hembygdsföreningen Birkarlarna
Lions Club Uppsala Sävja
Stenbocken S.t Johannes loge
Stora Landslogen Caritas
Svea Orden av Uppsala Östra Aros
Uppsala Aros Rotaryklubb
Uppsala Carolina Rotaryklubb
Uppsala Husmodersförenings lokalfond
Uppsala kommun
Zumbathon Event/ Team thrythm
Åkerby Centerkvinnor

Stiftelser och Fonder
Dahlströmska stiftelsen
Diakonistiftelsen Samariterhemmet
Kronprinsessan Margaretas fond
Magnus Bergvalls stiftelse
Mikaelsfonden
Skebostiftelsen
Stiftelsen Attefelts fond

TACK!
Kyrkliga organisationer
Alsike kyrkliga syförening
Alunda församling
Alunda kyrkliga syförening
Andersbo kyrliga syförening
Björklinge församling
Björklinge kyrkliga syförening
Bollnäs kyrkliga syföreningen
Bälinge södra kyrkliga syförening
Börje kyrkliga syförening
Caritas kyrkliga syförening
Danmark Funbo församling
Danmarks kyrkliga syförening
Dannemorabygdens församling
Diakonistifelse Samariterhemmet
Diakonistifelse Samariterhemmets syförening
Enåkers kyrkliga syförening
Faringe församling
Fröslunda kyrkliga syförening
Funbo församling
Funbo kyrkliga syförening
Gottsunda Syförening
Gryta kyrkliga syförening
Hagby församling
Hagby kvinliga syförening
Hille församling
Huddunge församling
Husby - Långhundra församling
Hållnäs-Österlövsta församling
Järlåsa Kyrka
Kalmar - Yttergrans församling
Knivsta pastorat
Knivsta församling
Knivsta kyrkliga syförening
Lagga församling
Lagga kyrkliga syförening
Lena församling
Lilla Edets kyrkliga samfällighet
Läby kyrka
Märsta kyrkliga samfällighet
Märsta kyrkliga syförening
Nora församling
Nora Församling Tärnsjö
Rasbo församling
S:t Ansgars kyrka

S:t Pers kyrka
S:t Pers kyrkas syförening
Sigtuna församling
Skogs-Tibble kyrka
Skutskär kyrka
Skuttunge församling
Skuttunge kyrkliga syförening
Stavby kyrkliga syförening
Stockholms stiftsgrupp
Sävja kyrka
Sävja kyrkas sykrets
Tensta kyrkliga syförening
Tolfta församling
Tuna församling
Tuna kyrkliga samfällighet
Tärnsjö kyrkliga syförening
Uppsala Domkyrka
Uppsala kyrkliga samfällighet
Uppsala Stift
Vassunda församling
Vattholm kyrkliga samfällighet
Viksta församling
Viksta kyrkliga syförening
Vänge församling
Västerlövsta församling
Västeråker församling
Västlands församling
Västlands kyrkliga syförening
Älvkarleby-Skutskärs församling
Ärentuna församling
Österbybruks kyrkliga syförening
Östervåla Harbo församling
Östuna församling
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HUR DU KAN HJÄLPA TILL
GE EN GÅVA
Gåvokonto pg 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.uppsalastadsmissions.se
BLI VOLONTÄR
volontar@uppsalastadsmission.se
tel 018-56 40 17
BLI FÖRETAGSVÄN
foretagsvan@uppsalastadsmission.se
IDEÉR OM KAMPANJER OCH EVENEMANG
kampanj@uppsalastadsmission.se
018-56 40 17
FÖR MER INFORMATION
www.uppsalastadsmission.se

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

