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Det här är
Uppsala Stadsmission
Att se de människor som ingen annan ser,
att räcka ut en hand till dem som andra
har gett upp hoppet om och att möta
människor som ingen annan möter. Det är
centralt för alla våra verksamheter. Uppsala
Stadsmission arbetar både med akut hjälp
till människor som behöver det och med
långsiktigt stöd till den som vill förändra
sitt liv i positiv riktig. För att lyckas med
vårt uppdrag att nå socialt utsatta är det
viktigt att lyssna på varje människas behov.
Det är först då som vi kan ge människor en
chans att komma tillbaka in i samhället. Det
kan handla om att få växa i sin egen takt
genom vår arbetsträning, att få vara med i
gemenskapen i någon av våra gruppaktivi-

teter eller att ha någon som lyssnar till dig
när livet känns svårt. Det kan också handla
om att få vardagsbehoven tillgodosedda:
som att ta en varm dusch efter en natt ute
i kylan, eller att äta en ostsmörgås till en
kopp kaffe och några vänliga ord.
Vi vill stödja människor till ett värdigt liv
fullt av hopp och livsglädje. Vi vill få dem
att känna sig sedda och respekterade.
På våra mötesplatser erbjuder vi sociala
sammanhang, en möjlighet att prata med
människor i samma situation och att skapa
nya relationer. Vi vill också utgöra en röst
för människor som sällan blir hörda och
värna om deras rättigheter. Det gör vi

Tillsammans gör vi Uppsala mänskligare!

VERKSAMHETSINTÄKTER

genom opinionsbildning, genom att ta
ställning och påverka strukturer som finns
i samhället. Våra volontärer bidrar med engagemang, klokhet och medmänsklighet.
Utan volontärer och personal skulle inte
verksamheterna kunna drivas.
Tillsammans är vi med och skapar ett
Uppsala där alla får vara med.
En stad där vi möter människan och inte
problemet.

VISION
Tillsammans gör vi Uppsala mänskligare!

ÄNDAMÅL
Uppsala Stadmission har till ändamål att
bedriva social verksamhet för människor
i utsatta livssituationer som exempelvis
hemlöshet, arbetslöshet, missbruk och
sjukdom (enligt § 1).

VERKSAMHETSKOSTNADER

0,5%

3,4% 3,1%

20,1%

25,2%

54,2%

93,5%

Gåvor 7 543 tkr

Ändamålskostnader 33 670 tkr

Bidrag 20 384 tkr

Insamlingskostnader 1 234 tkr

Försäljning och
hyresintäkter 9 491 tkr

Administrationskostnader 1 112 tkr

Övriga verksamhetsintäkter 196 tkr
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BOENDE FÖR
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FLYKTINGBARN

FLYKTINGSTÖD
NATTVANDRING

2016 i korthet

BOKEN: ATT
VÄNDA PÅ MUGGEN
Tillsammans med
riksföreningen Sveriges
Stadsmission gav vi inom
projektet ”EU-migranter
som resurs” ut handboken ”Att vända muggen”.
Boken visade de insatser
som gjorts och gav även
idéer och inspiration till
att just se EU-migranter
som en resurs. Projektet
avslutades vid årsskiftet
2016/17 med en seminarieturnering. Den 7
december hölls seminarium i Uppsala för politiker
och åhörare.

UPPSALA STADSMISSION 10 ÅR
Den 21 september 2016 firade Uppsala Stadsmission 10
år. Ett evenemang arrangerades i Mikaelskyrkan, med olika
talare samt panelsamtal med politiker och polis.
Inför evenemanget annonserades det i Upsala Nya tidning
samt på sociala medier. En broschyr togs fram som bland
annat innehöll intervjuer från olika personer som var med
under organisationens framväxt. Evenemanget i Mikaels
kyrkan blev uppmärksammat i flera tidningar.

ÅTERWIN-WIN
I ett samarbete med
Atrium Ljungberg uppmanade Uppsala Stadsmission människor att
skänka sina kläder till
våra verksamheter i
returstationer som stod
utplacerade i Gränby
staden och Forumgallerian. Över 20 ton
kläder skänktes.

MEDBORGARDIALOG PÅ MIKAELSGÅRDEN,
HEMLÖSHETENS NATT
På FN:s internationella fattigdoms dag, den 17 oktober,
hölls en medborgardialog på Mikaelsgården. Människor som
lever i hemlöshet fick ställa frågor direkt till politiker och
tjänstemän inom Uppsala kommun. Det blev en lyckad dag
med många förberedda frågor. Stor medial uppmärksamhet,
i bl.a. SVT Uppsala och Kyrkans tidning. På kvällen hade
Mikaelsgården öppet för hemlösa och utsatta.
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FLYKTINGSTÖDET STARTAR
Vi startade ett flyktingprojekt som
riktar sig till vuxna i asylprocessen.
Flera har under året deltagit i
gruppaktiviteter med samhälls
information- och kulturaktiviteter.
Detta har skett via Riksföreningen
Sveriges Stadsmissioner.

FATTIGDOMSRAPPORTEN
Tillsammans med
Riksföreningen Sveriges
Stadsmissioner gav vi för
andra året i rad ut rapporten ”Stadens fattiga”.
Rapporten synliggjorde
den absoluta fattigdomen
i Sverige. Rapporten visar
även att stadsmissionerna
möter människor som
faller mellan stolarna.
Tanken är att rapporten
ska vara återkommande
och ges ut under nästa år.

portionskampen.se

PORTIONSKAMPEN
Årets julinsamling var en
viral kampanj med fokus
på kampanjsida och sociala
medier.
– en ny kampanjsida
startades
– ambassadörer för
kampanjen utsågs
– social media annonser
– En kampanjfilm gjordes
samt flera företagsfilmer
med våra partners.
Julinsamlingen landade på
15 125 portioner vilket motsvarar över en miljon kronor.

BOENDET FÖR ENSAMKOMMANDE STARTAR
I januari startade vi en ny verksamhet, ett boende som riktar
sig till ensamkommande flyktingpojkar, 15–18 år. Boendet har
femton platser och drivs på uppdrag av Uppsala kommun.
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Direktor och
verksamhetschef har ordet
När vi summerar 2016 ser vi ett år präglat
av samhällsoro. Klyftorna mellan människors livsvillkor ökar. På sikt innebär det ökade spänningar och oro. Under året fyllde
Uppsala Stadsmission tio år. Vi ser tillbaka
på ett decennium där vi arbetat både med
de akuta behoven som hemlöshet och
annan social utsatthet och med långsiktig
förändring genom samtal och terapi eller
genom socialt företagande med arbetsträning i fokus. Människor som flytt till Sverige och Uppsala blev under året ett stort
antal. Därför startade vi ett boende för ensamkommande barn och unga samtidigt
som vi arbetade med uppsökande insatser
på flyktingförläggningar med inbjudan
till kontakt och aktiviteter. Även ett visst
uppsökande fältarbete bland ungdomar
i city har genomförts. Vi konstaterar att
Uppsala Stadsmission behövs.
Vid tioårsjubileumet presenterade forskare från Ersta Sköndals högskola hur
människor i Sverige faller mellan stolarna.
Det handlar om människor som inte har
tillräckligt med resurser för att klara sitt
dagliga uppehälle. Människor som lever
i absolut fattigdom – här i Uppsala likväl
som i Örebro och andra städer. Ofta, är
det just dessa människor som vi möter.
Förra året gjorde Uppsala Stadsmission

omkring 40 000 hjälpinsatser. Den största
delen av insatserna består av det mest
akuta, nämligen matutdelning. Vi behöver
alla hjälpas åt att påminna oss om att inte
vända bort blicken. Vi behöver se sanningen i vitögat. För mer än 2000 år sedan sa
Jesus att det var viktigt att söka sanningen: ”den finns och ska segra”. Ibland kan
det däremot kännas tungt att se verkligheten som den faktiskt är, men desto mer
nödvändigt. Vi behöver alla engagera oss
för ett Uppsala som inkluderar människor.
Här finns det många som far illa: unga
med psykisk ohälsa, våldsutsatta kvinnor,
människor med beroendeproblematik och
i hemlöshet, flyktingar, utsatta EU-medborgare och många fler.
Vi inom Uppsala Stadsmission vill kämpa för en medmänsklig stad. Till våra
verksamheter kommer människor som
inte vet vart de annars ska ta vägen.
Människor som kan ha gett upp hoppet.
I ett samhälle där tekniken utvecklas i
en allt högre hastighet ökar även kraven. Många nya frågor väcks som våra
medarbetare behöver hantera: var kan jag
betala min räkning kontant? Hur ska jag
fylla i alla dessa papper? Hur kan jag gå på
en offentlig toalett utan bankkort? Ofta
kan vi ge stödet att hitta en lösning. Våra
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Stort och varmt tack för
era bidrag och gåvor!
medarbetare lyssnar både inåt och utåt.
Inte bara på svårigheterna utan också
på möjligheterna. Vi arbetar både med
det akuta och långsiktiga. Vi startar nya
verksamheter utifrån rådande behov och
resurser. Ingen människa är hopplös. Ingen
människa ska behöva känna sig hjälplös.
I varje människa finns en kraft till förändring. Och vi vill lyfta och synliggöra den
kraften och styrkan hos var och en av oss.
Det är en viktig sanning och verklighet.
Arbetet inom Uppsala Stadsmission är
möjligt tack vare engagerade och kunniga
medarbetare, anställda och volontärer.
En förutsättning för verksamheterna är
anslag från stat och kommun, företag
och enskilda gåvogivare, stiftelser och
fonder. Vi önskar ett fortsatt nära och
gott samarbete!

Lennart Lindgren
Direktor

Margaretha S Paras
Verksamhetschef

Sociala verksamheter

”Här känner vi oss
inte annorlunda eller
utanför”
Deltagare på Kvinnobyråns kvällscafé

”Första gången jag kom
till Mikaelsgården var det
för en ostmacka”
Deltagare på Mikaelsgården

”Jag älskar att få göra
sniglar av leran på
Crossroads”
Deltagare på Crossroad, 6år
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Hopp om bestående
förändring
På Crossroads ger vi människor värme, mat och
gemenskap. Men även stöd till den som vill
förändra sitt liv.
Crossroads riktar sig till utsatta EU-medborgare och tredjelandsmedborgare. Här erbjuder vi ett mål mat och rena kläder för den
som inte har någon annanstans att ta vägen. Målet är att hjälpa
besökarna med de mest basala behoven, men även att erbjuda
hjälp med myndighetskontakter och samhällsinformation.
Under året som varit har det främst varit romer och icke-romer
från Rumänien som besökt verksamheten. Men de har även
kommit tredjelandsmedborgare samt några asylsökande och
pepperslösa.
Flera av kvinnorna har önskat
mödravård samt information om preventivmedel hos
barnmorska. Det är många
som sluppit gå runt med värk,
eftersom de blivit erbjudna
hjälp med tand- och sjukvård.
Förutom mat önskar många
från Rumänien främst tolkhjälp
i sina samhällskontakter. Flera
tredjelandsmedborgare önskar
även hjälp med att skriva CV,
stöd i kontakter med Arbetsförmedling, Skatteverket, SFI samt
att söka arbete.

Under året har
Crossroads haft

7 176

personliga möten.

Majoriteten är i åldrarna

25–40 år

men även barn deltar.

I verksamheten finns särskilda barnaktiviteter för barn. Under året
har projektet ”EU-migranter som resurs” drivits. Ambitionen har
varit att stödja utsatta EU-medborgare till annan sysselsättning än
tiggeri. Flera av de som deltagit inom projektet har fått utbildning i städ- och lokalvård och har därefter även fått praktikplats
som lokalvårdare. Målet är nu att implementera projektet inom
Crossroads.
Under hösten flyttade verksamheten till en större lokal vilket
har underlättat nya rutiner för deltagarna. Vi har sett ett ökat
förtroende och att det vi erbjuder uppskattas. Vi har även kunnat
erbjuda andakt med rumänsk präst samt mässa med den rumänska biskopen.
FINANSIERING: Uppsala kommun, Åhlénsstiftelsen, Svenska
kyrkan, Svenska PostkodLotteriet, Privata gåvogivare, företag och
mat från matcentralen.

10

Stödet till hemlösa
Antalet unga som lever i hemlöshet och akut utsatthet fortsätter att öka. Det gör också den psykiska
ohälsan hos vuxna. På Mikaelsgården hjälper vi på
olika sätt dem som inte har någon annanstans att ta
vägen.
Under året har antalet gäster på Mikaelsgården ökat. Många av
människorna som kommer till verksamheten är unga missbrukare
och kriminella. Majoriteten är hemlösa och flera lider av psykisk
ohälsa. Gemensamt för alla som kommer till Mikaelsgården är att
de inte får del av det samhället erbjuder.
Mikaelsgården vänder sig till människor som lever i akut hemlöshet och svår social utsatthet. Vi erbjuder hjälp med vardags
behov som mat, dusch, tvätt och kläder. Utöver det erbjuder vi
även hjälp med myndighetskontakter, samhällsinformation och
stöd i kontakter med närstående. Vårt arbete anpassas efter
besökarnas behov. Vår ambition är att komplettera med insatser
där det offentliga samhällets resurser inte räcker till. Verksamheten arbetar med fokus på
det friska hos var och en.
Mikaelsgården

Vi erbjuder en öppen dagverksamhet för vuxna som fyllt
20 år. Här finns olika former
av aktiviteter som plantering,
målning och köksbestyr. I
Mikaelskyrkan som ligger intill
anordnas minnesstunder för
de deltagare som avlider. På
så sätt är verksamheten med
under livets olika skeden. Minnestunderna är ofta välfyllda av
andra deltagare som kommer
för att ta farväl. I slutet av året
började vi fira Soppmässan
i Mikaelskyrkan, istället för i
Samariterhemmets kyrka. Flera
av människorna som redan
fick stöd av Mikaelsgårdens
personal följde nu med in till
Soppmässan. Soppmässa firas
varje torsdagskväll under
månaderna september–maj.
Övriga månader firas istället
Gatumässa i Mikaelsparken vid
lunch. Det kanske viktigaste
som vi erbjuder alla är gemenskap och en hjälpande hand
när ingen annan finns att tillgå.
FINANSIERING: Gåvogivare,
stiftelser och fonder, företagsvänner, föreningsbidrag från
Uppsala kommun, Svenska
PostkodLotteriet och mat från
matcentralen.

80

besökare/dag.

65

luncher i snitt har
serverats varje dag.

85,7%

85,7% är mycket nöjda
med hur de blir bemötta.
Medelåldern på
Mikaelsgården är

30 år

Soppmässan

87

besökare/torsdag.

11

Att prata om våldet
Våldet tar inte uppehåll. Våldet är istället närvarande i familjen året runt. Varje dag. Varje helg. På
Kvinnobyrån erbjuds våldsutsatta kvinnor med barn
samtal och gemenskap.
Misshandel måste inte betyda fysiskt våld. För många tar det lång
tid att inse att mannen som de älskar skadar dem psykiskt. En av
deltagarna på Kvinnobyrån berättar att hon kände sig som en
streckgubbe när hon först kom till verksamheten för samtal.
- Jag var helt tom, säger hon med tårar i ögonen.
Efter åtta månader med psykoterapi på Kvinnobyrån kände hon
att det var dags att stå på egna ben. Efter några vändor lyckades hon slutligen bryta kontakten helt med den våldsutövande
mannen.
Under året som gått har vi
erbjudit stöd till våldsutsatta
Under 2016 deltog
kvinnor och tjejer, ensamstående mödrar samt deras
barn. Behoven är många och
ofta stora. Kvinnor som varit
utsatta för någon form av våld,
i Kvinnobyråns verksamhet.
psykiskt, fysiskt, sexuellt eller
ekonomiskt är i stort behov
Individuellt stöd:
av bearbetning av våldet,
både individuellt och i grupp.
Verksamheten tar även emot
ensamstående mammor med
ett svagt nätverk och små
Gruppverksamhet;:
ekonomiska resurser samt
föräldrar som vill ha stöd i sitt
föräldraskap. Många som kommer till verksamheten kämpar
med att få livet att gå ihop. Här
spelar Kvinnobyrån en viktig
roll att skapa nya kontakter
samt att träffa andra kvinnor
med liknande erfarenheter. Den
snabbaste och synligaste effekten vid stöd är när deltagaren
blir sedd, hörd och trodd. Att
se och bekräfta alla som kommer till Kvinnobyrån är därmed
avgörande. Det är dessutom
viktigt för kvinnorna att få
kunskap om våldets strukturer
72,7% är mycket nöjda
och ens rättigheter som utsatt.
med att de fått nya vänner,
De kvinnor som kommer till
kommit in
i en gemenskap.
72,7%
verksamheten upplever mindre
ensamhet och en större förståelse för sin utsatthet. Skammen minskar samtidigt som förmågan
att stå emot och stå upp för sig själv (och eventuella barn) ökar.

84 kvinnor
17 barn

”Nu känner jag alla mina känslor
istället för att stänga av dem, det är
inte farligt att känna och nu vet jag
vad känslorna står för. Vissa dagar
sörjer jag det som varit, men för det
mesta mår jag gott.”

63

17 kvinnor
13 barn

FINANSIERING: Uppsala kommun och Socialstyrelsen, Postkodlotteriet, Stiftelser och fonder, privata gåvogivare och företag.

12

Att se varje människa
Under förra året har fler med psykisk ohälsa sökt sig
till våra verksamheter. Många av dem som fått stöd
har varit äldre. Vi har velat skapa en meningsfull
samvaro med gemenskap och sammanhang.
Gränden är en öppen mötesplats för människor som av olika
anledningar är daglediga. Många som kommer hit lider av psykisk
ohälsa och ensamhet. Här erbjuder vi ett sammanhang att vara i,
någonstans där du kan bli sedd.
Under året som gått har vi sett en ökad ensamhet. Flera som
deltagit i verksamheten har berättat om svårigheten att hitta ett
sammanhang för dem, en plats att vara på där de inte känner sig
bedömda. Till verksamheten har det kommit människor i olika
åldrar och med olika erfarenheter. Många har hittat en trygghet
på Gränden, med nya vänner, som de pratat och samtalat med.
Under året som varit har vi
kunnat erbjuda studiegrupper
i litteratur, sömnad, sång och
målning. Vi har även anordnat flera prova-på-aktiviteter i
torrtovning, linedans, tygtryck
och korttillverkning. Vi har
samarbetat med Sensus studieförbund.
FINANSIERING: Förenings
bidrag Uppsala kommun,
Gåvogivare, företag, fond
medel och mat från
matcentralen.

Besökare

ca 20
personer per dag

85%
11
kvinnor

volontärer
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Sociala företag
– arbetsträning

”Man ska inte sitta
hemma, det mår man inte
bra av. Här på Uppsala
Stadsmission får jag
mycket hjälp, nya
erfarenheter och träffar
många nya människor”

”Hantverksslussen har
gett mig ett ökat självför
troende! Här känner jag
mig otroligt välkommen
i en avslappnad miljö.
Själva arbetsmomenten
är roliga och jag har fått
en bra introduktion. Jag
vet att folk vill att jag ska
vara här. Och det betyder
mycket, jättemycket!”
Arbetstränande på Hantverksslussen

”Ebbstegen har gjort
mig väldigt optimistisk!
Jag förstod att drömmen
om att bli sjuksköterska,
den som jag inte kunde
uppfylla i Syrien, gick att
uppfylla här i Sverige”

Arbetstränande på second hand

Deltagare på Ebbastegen
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Arbete som skapar
mening i tillvaron
Inom flera av våra verksamheter erbjuder vi arbetsträning, där människor får en chans att växa i
sin egen takt. Med fokus på gemenskap och personligt ansvar ges den hjälp som behövs för att kunna
ta steget ut på arbetsmarknaden.

Hantverksslussen
Hantverksslussen är ett socialt företag som erbjuder arbetsträning inom finsnickeri. Här arbetstränar
långtidssjukskrivna, människor med psykisk ohälsa eller
människor som av olika anledningar behöver stöd i sin
strävan att komma vidare.

Arbete ger inte bara pengar varje månad, utan även ett ökat
självförtroende i och med att du lyckas lösa en uppgift. I våra
verksamheter tar vi tillvara på människors kunskaper, förmåga och
erfarenheter. Vi lägger stor kraft på att hjälpa människor tillbaka
in i arbetslivet.

Under 2016

32 arbetstränande
4 utvecklingsanställningar, 1 välfärdsanställning.
69,2% på Hantverksslussen upplever att de

Vi erbjuder arbetsträning och
Under 2016 har
arbetsinriktad rehabilitering. För
den som är långtidsarbetslös på
grund av sjukdom eller funktionshinder är det betydelsefullt
att få arbetsträna i sin egen
människor arbetstränat inom
takt. Många som kommer till
någon av våra verksamheter.
våra verksamheter är nyanlända
som håller på att etablera sig
i Sverige, långtidssjukskrivna
eller människor som av olika
anledningar behöver stöd i sin
strävan att komma vidare.
personer har haft en
Vårt mål är att deltagarna så
utvecklingsanställning
inom organisationen.
småningom ska kunna ta steget
ut till ett jobb på arbetsmarknaden. Vi erbjuder platser där alla är behövda utifrån sina förutsättningar och där det finns stöd och hjälp att utvecklas. Många som
vi möter saknar ett socialt sammanhang och arbetsträningen är
därför en viktig källa till en meningsfull vardag. Vår erfarenhet
visar att läkningsprocessen först kan börja när människor kommer
in i arbetsträning. Därför är det givetvis viktigt att den processen
startar så snart som möjligt.

kommit närmare arbetsmarknaden

103

Second Hand
Uppsala Stadsmission driver två Second Hand-butiker
samt en fristående gåvomottagning som socialt företag
i Uppsala. Här satsar vi på begagnat och återbruk sam
tidigt som vi skapar förutsättningar för människor att
närma sig arbetsmarknaden. Här arbetstränar människor
som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi tar även emot
personer som blivit dömda till samhällstjänst.
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Under 2016

32 arbetstränande
11 anställda med lönebidrag, 3 samhällstjänst
Second Hand-verksamheten omsatte 6 miljoner kr.

En ökning med nästan 50 procent från föregående år.

100% i second hand-verksamheten upplever att de
har meningsfulla uppgifter
Ebbastegen

Vi erbjuder arbetsträningsplatser med
meningsfulla uppgifter. Vi har platser inom
försäljning, lagerhantering, snickeri, textil,
kök, sociala verksamheter, städ och adminis
tration. Under det gånga året har vi samar
betat med arbetsförmedlingen i Uppsala.

Erbjuder nyanlända kvinnor stöd och hjälp med att
förstå hur samhället är format och uppbyggt samt
arbetsträning och praktik. Målet med verksamheten har
varit att få kvinnorna självförsörjande.
Under 2016

100% av deltagarna har upprättat en plan för
framtida mål som leder till egenförsörjning.

Arbetsträning har erbjudits inom dessa verksamheter:
Hantverksslussen, Gränden, Second Hand-verksamheten,
Matcentralen, Mikaelsgården, Katedralkaféet samt kansliet på
Kungsängstorg 2.

62,5% vill satsa på utbildning, främst inom vård
och omsorg, skola samt förskola.

16,7% har fått arbete, antigen på heltid eller
deltid vid sidan av sina studier.

15

Flyktingarbete
”Jag vet att jag alltid kan
ringa till boendet! Det har
blivit som min Uppsala
familj, som min trygghet”
Pojke på boendet för ensamkommande

”Jag har inte varit så glad
på två år som jag är idag
på denna konsert”
Deltagande i flyktingstödet som fick gå på konsert

”Bara att vi har fått
komma ut från våra
boenden har förändrat
vår vardag”
Deltagande i flyktingstödet

16

Att komma till Sverige
Fler människor än någonsin befinner sig på flykt
undan krig, förtryck och fattigdom. Föräldrar tar det
svåra beslutet att lämna sitt land. Ibland låter de
sina söner eller döttrar åka före – allt i förhoppningen om att skapa en bättre framtid för sina barn och
sig själva.

Boendet för ensamkommande
flyktingbarn
Den första månaden 2016 startade vi ett boende för
ensamkommande pojkar i åldern 13–18 år. Boendet har
15 platser. Utmaningarna har varit stora, då många av
de unga pojkarna mått väldigt dåligt i den asylprocess
de befunnit sig i. Flera av ungdomarna har en svår bakgrund. Vårt uppdrag har främst varit att ge dem stöd
och vägledning samt trygghet i sitt boende. Vi har även
erbjudit kunskapsinhämtning i väntan på kommunal
skola samt hjälp och stöd i att hitta en meningsfull fritid.
Boendet drivs på uppdrag av Uppsala kommun

Många människor kommer till Sverige på flykt undan krig eller i
förhoppningen om att hitta försörjning och en bättre tillvaro. Vi
verkar för en mänskligare stad för alla människor som kommer
till Uppsala och för att främja integration för människor från hela
världen.
Vi erbjuder språk- och dataundervisning, rådgivning, besök på
olika myndigheter samt samhällsinformation för vuxna flyktingar.
I början av året startade vi ett boende för ensamkommande barn.
Centralt för boendet har varit att pojkarna inte ska hamna i passivitet. Vi anordnade därför redan från start flera olika aktiviteter
samt undervisning.

Under 2016
I genomsnitt har vi under året haft 336,5
placeringsdygn/månad.

Nattvandring

Allt detta gör vi för att vi ser att alla, oavsett ursprung och
bakgrund, är i behov av gemenskap, värme och sysselsättning.

Under året har vi erbjudit nattvandring i Uppsala en
gång i veckan. Målet med verksamheten är att vara ett
stöd för barn och unga som rör sig i centrala Uppsala på
kvällarna. Nattvandring sker i samarbete med Uppsala
kommun
Vi har hjälpt ca 10 ungdomar per kväll.

”Jag är beredd att jobba gratis varje
dag bara för att komma ut, komma in
i samhället och lära mig språket.”

Flyktingstödet
Under årets har vi kunnat erbjuda vuxna flyktingar
gemenskap, aktiviteter och stöd i kontakter med myndigheter. Inom verksamheten träffar vi män och kvinnor
som just nu lever som flyktingar i Uppsala. Vi för samtal,
aktiviteter och samhällsinformation. Vi ger språkstöd
och besöker myndigheter samt viktiga platser i Uppsala.
Flyktingstödet finaniseras av myndigheten MUCF via
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner.

Deltagare flyktingstödet

”Det kan vara riktigt svårt att flytta till
ett nytt och främmande land. Jag har
själv erfarenhet av det eftersom jag har
bott i flera länder. Jag är därför glad om
jag kan hjälpa andra och göra processen
åtminstone lite lättare här på Stadsmissi
onens flyktingstöd. Det är mycket beri
kande att träffa nya personer från olika
kulturer. För att kunna ha ett inte bara
tolerant, utan också ett inkluderande
samhälle behöver vi vilja lära oss mer om
andra människor och deras bakgrund.”

Ca 22 personer har fått språkträning i svenska.

Volontären Tim på Flyktingstödet

17

Volontärer
Uppsala Stadsmission har under året haft nästan
100 volontärer som alla bidragit till att fler
människor i Uppsala fått stöd och hjälp. Dagligen
har volontärerna gett av sin tid och sitt engagemang så att verksamheterna kunnat fortsätta
drivas.
Vi rekryterar alltid volontärer
utifrån det behov som deltagarna
och verksamheterna uttryckt.
Vi arbetar med olika typer av
uppdrag, där såväl fritidsintrestyckte att uppdraget var
sen, profession samt personliga
intressant, utmanande och
meningsfullt
egenskaper och färdigheter kan
komma våra deltagare till del. Vi
har bland annat juriststudenter
som är volontärer, handledare,
frukostansvariga, frisörer, cirkelledare, chaufförer och cykel
timmar (3–4 tjänster vilket
volontärer som hämtar mat och
motsvarar 1,2 miljoner)
bröd, barnpassning, evenemang,
datalärare, språklärare, nattvandrare samt volontärer som hjälper till med praktiska uppgifter. Under
året har 52 nya volontärer gått volontärutbildning.

75%

5 991

”Se och göra skillnad för någon
annan som är utsatt. Det är glädje
att få glädja andra.”
Hedda på Kvällskaféet

”Människorna är det bästa med att
vara volontär här på Soppmässan.
Jag träffar människor som man
aldrig skulle ha träffat annars under
öppenhjärtliga former.”
Marcus på Soppmässan

”Det bästa med att vara volontär är
att få verka i min älskade stad! Jag
älskar att köra bil.”
Tore chaufför på Mathjälpen
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Från då till nu

2016 fyllde Uppsala Stadsmission 10 år.
Det uppmärksammades bland annat genom
denna tidslinje över det senaste decenniet.

Uppsala Stadsmission under 10 år

2006

I februari anställs diakon Margaretha
S Paras med uppdraget att bygga en
Stadsmission i Uppsala. Uppsala Stadsmission
hade följande verksamheter:
•
•

•

Gränden – öppen social verksamhet för
vuxna daglediga samt självhjälpsgrupper.
Minnamottagningen – drevs av föreningen
Minna som i sin tur tillhörde Riksföreningen
Minna. Målgruppen gravida ensamstående
mödrar.
Soppmässan – ett samarbete med Uppsala
domkyrkoförsamling där mässa firas och
måltid intas varje torsdagskväll.

Den 21 september hålls ett seminarium på temat ”Vi bygger Uppsala
Stadsmission tillsammans”. Deltar gör representanter för ideella föreningar, tjänstemän och politiker från kommun och landsting, medarbetare från
församlingar i Svenska kyrkan, frivilliga samt gäster från Diakonistiftelsen Samariterhemmet.
Nystartade verksamheter under hösten:
•

•
•

Pilotprojekt Öppen kyrka – ett ESF-projekt som leds av Föreningen
Furuboda i Skåne och Arbetsförmedlingen i Uppsala och där Svenska kyrkan
och Uppsala Stadsmission medverkar. 32 personer deltar, av dem anställde
Uppsala Stadsmission fem personer.
Våldsutsatta kvinnor – Länsstyrelsen beviljar projektet som komplement till
Minnamottagningen och verksamhet på Mariehem.
Värmestugan Grottan – inlemmas genom att dess medarbetare anställs av
Diakonistiftelsen Samariterhemmet.

2003

Bild från soppmässan.

2008

Diakonistiftelsen Samariterhemmets
styrelse beslutar att forma en lokal
diakonal (social) verksamhet med
namnet Stadsmission. En arbetsgrupp
med representanter för styrelsen och
personalen har inför beslutet arbetat
med olika förslag.

Överenskommelse med
kommunen – gäller 15
arbetsträningsplatser främst
inom Gränden och Mikaels
kyrkan samt Mikaelsgården.
Soppmässoboken lanseras.

Fortsättning på
nästa sida

2007

Sveriges Stadsmissioner – en riks
förening bildas med syfte att främja en
gemensam dialog, opinionsbildning och utveckling för de olika lokala stadsmissionerna. Bakom
bildandet står Stadsmissionerna i Göteborg,Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala och
Västerås.
Hemsida – startas med hjälp av en volontär för
att därefter omarbetas av kommunikationsbyrå.
Tryckt material – folder om Uppsala
Stadsmission produceras.
Gåvogivarkonto – så kallat 90-konto beviljas.

Projektet ”Soppmässoboken” – påbörjas tack vare medel från Svenska kyrkan nationellt.
Projektet omfattar fältarbete samt produktion av boken Soppmässan.
Förarbeten – flera förarbeten i samarbete med Landsting och kommun sker kring arbete
bland människor med problem med missbruk och droger samt om öppnandet av en samtalsmottagning.
Mikaelsgården och Mikaelskyrkan – öppnas
i september som mötesplatser för alla men med
särskild inriktning på människor i hemlöshet och
social utsatthet, utestängda av samhället. Ett
äppelträd planteras på invigningen.

Mikaelskyrkan.
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2009

50-öreskampanjen.

2012

50-öreskampanjen
– första stora insamlingskampanjen
som sponsras av kommunikationsbyrå. Kampanjen en viktig varumärkeskampanj som placerar Uppsala
Stadsmission på kartan. Ger lite
pengar men är en stor satsning över
lång tid med mängder av event och
synlighet.

Second Hand-butiken och Hantverksslussen
– flyttar till större lokaler. Second hand-butiken
till Fyrisvallsgatan 11 och Hantverksslussen till
Seminariegatan 30 F.
Övergång – all personal, ekonomi mm övergår
från Diakonistiftelsen Samariterhemmet till
föreningen Uppsala Stadsmission.

Rådgivande grupp – i dag kallas den rådet.

Gatumässa – under Soppmässans sommar
uppehåll firas gatumässa i Mikaelsparken. Ett
samarbete mellan Uppsala Stadsmission och
Domkyrkoförsamlingen.

Hantverksslussen – startar i slutet av året med samverkansmedel från kommunen. Finsnickeri i lokaler på sjukhusområdet.

Invigning av Ebbas Second Hand.

2010

Ny hemsida – i samband med julkampanjen
presenteras en ny hemsida.
Uteliggarnatten – aktiviteten genomförs på
initiativ av Uppsala Stadsmissions råd. Uppsalapolitiker uppmanas att sova ute en natt i
december tillsammans med personal från
Uppsala Stadsmission. Stort mediegenomslag,
både i lokalmedia och nationellt.

Valvet – träffpunkt för
kvinnor i missbruk öppnar
i särskild lokal på Internationella kvinnodagen.
Lotsprojektet – startar för att arbeta med Mikaelsgårdens gäster
i deras kontakter med myndigheter, sjukvård, anhöriga mm.
Ebbas Second Hand – öppnar i samarbete med Domkyrko
församlingen.

Nedläggning – delar av Kvinnoverksamheten
läggs ned, (Valvet och må-bra-dagen) samt lots
på Mikaelsgården då finansiering upphör.
Arbetsträning – ett samarbetsprojekt inleds
med Arbetsförmedlingen och Uppsala Kommun
kring arbetsträning. Sammanlagt 30 arbetsträningsplatser.

2011
Mariehem – tidigare vilohemmet och
rekreationsplatsen i Marielund säljs.

Grafisk profil – en ny grafisk profil
antas.

Lägerverksamhet – pågår en vecka
under sommaren på Strömsborg.

Föreningen Uppsala Stadsmission
– bildas med samma styrelse som för
Diakonistiftelsen.

Katedralkaféet – driften övertas,
samarbete med Svenska kyrkan i
Uppsala.
Ebbas Second Hand – stängs och
förberedelse för ny second hand
påbörjas i andra lokaler.

Kvinnobyrån – På kvinnodagen den 8 mars invigs
verksamheten Kvinnobyrån
för våldsutsatta kvinnor.

Kaffeservering och loppis utanför Katedralkaféet.
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2014
Natthärbärge för EU-migranter – ett akut natthärbärge för utsatta EU-migranter i hemlöshet drivs i början av
året genom medel från Uppsala kommun. Barnfamiljer
har företräde.
Uppsala Stadsmission Designpris – Hantverksslussen
lanserar en tävling för designstudenter i Sverige.
Ebbastegen, integration för nyanlända kvinnor
– under hösten startar Uppsala Stadsmission ett nytt
projekt för nyanlända kvinnor inskrivna på Arbetsför
medlingens Etablering. Målet är att skapa en bättre
integration för kvinnorna och ökad självkänsla.
Hemlöshetens natt 17 oktober – hemlöshetens natt
arrangeras, med budskapet ”Prova på att bo som en
hemlös”, på Stora torget i Uppsala. Detta uppmärksammas medialt. Ett seminarium kring modellen ”Bostad
först” arrangeras. Syftet är att väcka intresse hos kommunen att komma igång med ”Bostad först” i Uppsala.
Crossroads startar – i november startar Uppsala
Stadsmission genom medel från Uppsala kommun en
råd- och stödverksamhet för fattiga EU-migranter och
tredjelandsmedborgare.

2015
Hemsidan – ny mobilanpassad hemsida publiceras.
Kännedomsmätning – en första kännedomsmätning görs. Resultatet visar att
91 % av uppsalaborna känner till Uppsala Stadsmission och att 53 % har stort
eller mycket stort förtroende för verksamheten. Uppsala Stadsmission har synts i
81 artiklar under året i bl a UNT, 24UNT, DN, SVD, tidningen Relation, Hemma hos
HSB, Lyckoslanten, Kyrkans tidning, Uppsalatidningen, P4 Uppland, SVT Uppsala.
Seminarium – ett seminarium om utsatta EU-migranters situation i Uppsala,
”När verkligheten kom till Uppsala – ett möte bortom tiggeri”, arrangeras av
Uppsala Stadsmission. Över hundra människor deltar och den mediala uppmärksamheten är stor. På plats finns Martin Valfridsson, regeringens nationella
samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare, samt kommunpolitiker.
Återwin-win – genom ett samarbete med Atrium Ljungberg uppmanas människor
att skänka sina kläder till Uppsala Stadsmissions verksamheter i returstationer placerade i Gränby Centrum och Forumgallerian. Över 20 ton kläder skänks. I en debattartikel i UNT skriver Uppsala Stadsmission om värdet av att skänka kläder och saker
till verksamheten samtidigt som föremålen måste vara bättre sorterade.
EU-migranter som resurs – projektet ”EU-migranter som resurs” erbjuder
under hösten utsatta EU-migranter praktik och arbetsträning. Under december
pågår ett samarbete med Gränby Centrum vilket innebär att två EU-migranter
får timanställning. Projektet finansieras av Svenska Postkodlotteriet och är ett
nationellt projekt som drivs av Sveriges Stadsmissioner.
Ny second hand butik – i Gottsunda öppnas en ny butik på 600 kvm. Den nya
konceptuella inredningen utförs av egna sociala företaget Hantverksslussen. Stort
genomslag i media och stort intresse från allmänheten.
Ny bok – Uppsala Stadsmission ger ut boken ”För en god sak”.
I den intervjuas krögare och människor från alla
Stadsmissionens verksamheter. Boken,
som också innehåller recept, säljs som
företagsjulklapp.

2013

2016

Debatt på Katedralkaféet – på temat ”Vad gör vi med
tiggaren på gatan?” förs tre samtal under fastan om välgörenhet,
samhällsansvar och världens orättvisor.

Nytt boende – boende för
ensamkommande flyktingbarn startar.

Almedalen – Hantverksslussen medverkar i ett seminarium om
Socialt företagande.

Matcentralen startar

Hemlöshetens natt 17 oktober – sängar ställs ut på Stora
torget vilket väcker uppmärksamhet i media. Manifestation sker
för varje människas rätt till hem i samband med Soppmässan.

Från då till nu

Uppsala Stadsmission under 10 år
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Organisationsskiss
MEDLEMMAR

ÅRSMÖTE

STYRELSE

DIREKTOR

VERKSAMHETSCHEF
KANSLI

EBBASTEGEN
Samordnare
Handledare

CROSSROADS
Föreståndare
Medarbetare

KVINNOBYRÅN
Föreståndare
Medarbetare

HANTVERKSSLUSSEN
Föreståndare
Medarbetare

GRÄNDEN
Föreståndare
Medarbetare

FLYKTINGARBETET
Föreståndare
Medarbetare

SECOND HAND
Föreståndare
Medarbetare

MIKAELSVERKSAMHETEN
Föreståndare
Medarbetare

MATCENTRALEN
Föreståndare
Medarbetare

22

Insamling & ekonomi
Insamling från privatpersoner, företag och
stiftelser är helt avgörande för att Uppsala Stadsmission ska kunna driva flera av
verksamheterna. Under 2016 har givandet
fortsatt att öka vilket tyder på ett växande
förtroende från givarna.
Totalt fick Uppsala Stadsmission 27 927 tkr
i insamlade medel samt offentliga bidrag
från Uppsala kommun, arbetsmarknadsbidrag och statliga myndigheter.

PRIVATPERSONER
Privatpersoner bidrar med gåvor i form av
pengar, kläder eller saker som gör stor nytta för organisationen. Totalt bidrog 3 233
givare med 2 549 tkr under 2016. Det är
glädjande att se att Uppsala Stadsmissions
förtroende ökar och att fler givare vill vara
med och ta ett socialt ansvar i Uppsala.

FÖRETAG OCH ORGANISATIONER
Uppsala Stadsmission samarbetade med
174 företag och organisationer under
2016. Alla dessa företag och organisationer
bidrog med produkter och tjänster till ett
stort värde, samt totalt 1 602 tkr i monetära gåvor.

STIFTELSER OCH FONDER
Stiftelser och fonder bidrar med gåvor
i form av pengar. Den enskilt största
gåvan under 2016 på 1 116 tkr, kom från
Diakonistiftelsen Samariterhemmet.
Totalt bidrog stiftelser och fonder med
2 262 tkr.

KYRKLIGA ORGANISATIONER
En viktig del av de insamlade medlen
kommer från kyrkliga organisationer som
Uppsala stift, pastorat, församlingar, diakonikretsar och syföreningar. Under 2016
bidrog de med 1 003 tkr vilket är en klar
ökning från föregående år.

NATURAGÅVOR
Föreningen har under året erhållit gåvor i
form av mat, hygienartiklar och kläder till
Mikaelsgården. Till Crossroads har bland
annat mat och hygienartiklar skänkts.
Soppmässan och Gatumässan har fått
soppa, bröd, och frukt. Hantverksslussen
har bl.a. fått gåvor i form av transport och
virke. Kvinnobyrån har bl. a. fått heminredning. Dessa gåvor har uppskattats till totalt
1 750 tkr.

MATCENTRALEN
Under år 2016 har avtal tecknats med ett
antal livsmedelsbutiker om att Uppsala
Stadsmission ska få deras överskott av mat.
Matöverskottet har sedan förmedlats till
Uppsala Stadsmissions olika verksamheter.
Dessa naturagåvor uppskattas till ett värde
av 1 110 tkr (av det totala).

GÅVOR OCH BIDRAG
3,6%
4,1%

5,6%

5,7%
4,0%

45,9%

9,1%

33,6%

10,4%
11,6%
42,1%

Uppsala kommun 12 815 tkr
Arbetsmarknadsbidrag 3 226 tkr

SVENSKA POSTKODLOTTERIET

Statliga myndigheter 2 897 tkr

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
är förmånstagare till PostkodLotteriet. De
medel som kommer in fördelades mellan
de olika stadsmissionernas verksamheter.
Under 2016 fick Uppsala Stadsmission
motta 1 573 tkr som fördelasdes mellan
Mikaelsgården, Gränden och Kvinnobyrån.
PostkodLotteriet drivs av Novamedia Sverige på uppdrag av Svenska PostkodFöreningen och har ett femtiotal förmånstagare.

Allmänheten 2 549 tkr

SVENSK INSAMLINGKONTROLL
Uppsala Stadsmission har 90-konto och står
under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll,
som kontrollerar att regelverket för att
inneha 90-konto följs.

FRII – FRIVILLIGORGANISA
TIONERNAS INSAMLINGSRÅD
Uppsala Stadsmission är medlem i
FRII-branschorganisation för innehavare av
90-konto och följer FRII:s kvalitetskod.
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Diakonistiftelsen
Samariterhemmet 1 116 tkr
Företag och organisationer 1 602 tkr
Övriga stiftelser och fonder 1 146 tkr
Svenska PostkodLotteriet 1 573 tkr
Kyrkliga organisationer 1 003 tkr

Styrelsen

Thomas Sonesson,
styrelseordförande, entreprenör

Annica Anderbrant, domprost
Uppsala Domkyrkoförsamling

Mary Nilsson,
Socialchef Knivsta Kommun

Gunnar Hedberg, tidigare
ordförande kommunstyrelsen i
Uppsala

Elisabeth Stenberg,
verksamhetschef
Unga Kvinnors Värn

Christer Segerström, jurist
statsförvaltning, internationella
uppdrag för FN, EU mm

Erland Olsson,
VD Sofrosyne för bättre kvalitet
i vården

Ann-Christin Norrström,
tidigare VD på Länsförsäkringar
i Uppsala.

”Ett fantastiskt år med Stadsmissionen”
För oss är det viktigt att inte bara göra ett riktigt bra jobb för våra
uppdragsgivare och kunder utan att också vara med och bidra till en
bättre värld i ett större perspektiv. I december förra året bestämde vi
oss för att helhjärtat engagera oss i Uppsala Stadsmission. För att på
så sätt vara med och bidra till att hjälpa utsatta människor där vi verkar, t.ex. människor som saknar tak över huvudet eller mat för dagen.
Det handlar inte bara om att skänka pengar utan lika mycket om
att ge av vår tid.
Thomas Widerlöv på Widerlöv & co
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Tack till…
FÖRETAG
Advokatbyrån Vigilo AB
Advokatfirman Lindahl
Almeco Svets och Kaross AB
Atrium Ljungberg AB
BB&G Frisörerna ek.förening
Beijer Alma
Bjerking AB
Björkbackagården AB
Björkens Träd & Mark
Bo Wahlgren i Uppsala AB
Bunker Hill Production AB
Byrå4
C2 Vertical Safety AB
Cajsas kök
Capto HR AB
Centralkonditoriet
Chocolat Boländerna
Clarion Hotel Gillet
Danske Bank
Design torget
Donald Davies & Partners AB
Electrolux Home
ELON Bo Wahlgren i Uppsala AB
Etraveli
Exedo HR Kompetenspartner
Fastighetsbyrån i Uppsala
Fender Group
Forsa Hembageri
Forumgallerian
Fotograf Jim Elfström
Fresenius Kabi
Fresh Air Ventilation AB
Fyrisfjärdern AB
GAL AB
GE Healthcare Bio-Sciences AB
Gokart-centret i Uppsala
Grand Hotell Hörnan
Grant Thornton
Handelsbanken Uppsala City
Happy food
Hedin Bil
Hellströms Veterinärpraktik AB
Himla
Hotell Kristina
HSB Bsf 15 Bellman
HSB Uppsala
Hårcompaniet
Hälsa Uppsala
ICA Kvantum Gränby Centrum
ICA Maxi Stenhagen
ICA Nära Stabby
ICA Supermarket City i S:t Per Gallerian
ICA Supermarket Luthagens Livs
ICA Supermarket Torgkassen
ICA Vretgränd
Idéer med mera
IF Metallklubben på Fresenius Kabi
Ihus

IKEA Uppsala
In cup
Inpress Sverige AB
ISCAR Sverige AB
K. Hjelm Förlag AB
Kidz Education Malma Backa AB
Kranpunkten i Båstad AB
Lager 157
Landings Hovkonditori AB
Linas Matkasse
Lindahl Länsförsäkringar
Lindvalls kaffe
Lush
Magdalenas Kontorstjänster AB
Malmstenbutiken
Martina Delikatesser
MeraVi AB
NCC Boende AB
Nordea
Ocay
Odd Fellow Logen nr 154 Östra Aros
Ordersällskapet W6 Uppsala
Poolia Uppsala, Poolia Umeå,
Poolia Sundsvall AB
Postkodlotteriet
Potplant
Princess Face & Body
Pro Patria
Profilix
Pågen
Relation
Riksmäklaren i Uppsala
S:t Per Gallerian i Uppsala
S2 Communications AB
Sherlocks
Sisyfos fastighetsförvaltning
Skogaholm
SOBAB, Samverkan och Bemanning AB
Sodexo
Solar Screen AB
SPF Björken
Studio Dare
Swedbank
Svenska Postkodlotteriet
Teuber Rör AB
Tidtryck
Torbjörns torg konditori & café
Torkelsgatans Krog AB
Toyota
Triller mat och bröd
TTLF Uppsala 1 AB
UNT
Uppdrag Kaija Carlsson AB
Uppsala Konsert & Kongress
Uppsala maskin och verktyg AB
Uppsala PT Studio
Uppsala Stadsteater
Uppsalahem AB
Wasabi Web
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Wefixit Sweden AB
Wenngarn Restaurang & Event
White arkitekter i Uppsala
Widerlöv & Co
Willys
WRS AB
WSP Sverige AB
Zellout
ZoUL FishSpa AB
Åhléns
Åke Sundvall Bygg AB
STIFTELSER
Andreas Ands Minne
Anna Geijers stiftelse
C.M. Fleetwoods Testamentsfond
Diakonistiftelsen Samariterhemmet
Gillbergska Barnhemmet
Kronprinsessan Margaretas minnesfond
Lars Hiertas minne
Mikaelsfonden
Möllers Bil Barn- och ungdomsfond
Pro Patria
Skebostiftelsen
SPP Klart du kan!
Stiftelsen Axel Johanssons Donation
Stiftelsen Jan Lundahls minnesfond
Stiftelsen Olle Engkvist
Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans
Donation
Åhlén-stiftelsen
Åke Wibergs stiftelse
ORGANISATIONER
Akademiska Sjukhuset
Druidorden Logen Belenos
Epsilon Chapter Delta Kappa Gamma
Fruntimmersföreningen
FSDB
Fyrisbio
Grillska gymnasiet
Hjälpstickan
La Capella
Ladies Circle i Uppsala
Musik i Uppland
Odd Fellow Logen nr 154 Östra Aros
Odette Damlogen Fensala
Ramsta Centerkvinnor
Refugees Phones
Rotary Uppsala Norra
S:t Johanneslogen Stenbocken
STUNS
Svea Orden av Logen Östra Aros Uppsala
Unionenklubben GE Healthcare
Uppsala Carolina Rotarygrupp
Uppsala Carolina Soroptimistklubb
Uppsala Glunten Rotary Klubb
Uppsala Hem och Samhälle

Uppsala Inner Wheel Club
Uppsala Rotaryklubb
W:6 Pauliterna
Vaksalaskolan 9A
Västgöta nation
KYRLIGA ORGANISATIONER
Almtunakyrkan i Uppsala
Almunge församling
Almunge pastorat
Alsike församling
Alsike kyrkliga syförening
Alunda Församling
Alunda kyrkliga syförening
Balingsta Pastorat
Björklinge församling
Björklinge kyrkliga syförening
Bollnäs församling
Brännbogårdens arbetsgrupp
Bälinge Norra Kyrkliga Syförening
Bälinge Södra kyrkliga syförening
Börje kyrkliga syförening
Caritas S:t Lars
Carlsborgs diakonikrets
Danmark-Funbo Församling
Danmarks kyrkliga syförening
Ekeby församling
Enåkers kyrkliga syförening
Eriksbergskyrkan
Faringe församling
Fröslunda kyrkliga syförening
Funbo kyrkliga syförening
Gamla Uppsala församling
Gottsunda Församling

Gryta Syförening
Hagby församling
Hagby Kyrkliga Syförening
Heby kyrkliga syförening
Helga Trefaldighets församling
Hille Församling
Husby-Långhundra församling
Håbo pastorat
Hållnäs-Österlövsta Församling
Järvsö församling
Kalmar Yttergrans församling
Knivsta församling
Knivsta kyrkliga syförening
Knivsta Pastorat
Lagga församling
Lagga kyrkliga syförening
Lagunda församling
Lena församling
Märsta pastorat
Nora Församling
Norra Hagunda Församling
Norrsunda församling
Rasbo pastorat
S:t Ansgars stiftelse
S:t Lars kyrkliga syförening
S:t Pers Kyrka
Salabackekyrkan
Sandvikens Pastorat
Skuttunge
Skuttunge församling
Skuttunge kyrkliga syförening
Solna Församling
Stavby kyrkliga syförening
Stockholms stift
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Svenska kyrkan
Sävja kyrkas sykrets
Tensta församling
Tensta Kyrkliga Syförening
Tunabergskyrkan
Tärnsjö kyrkliga syförening
Uppsala Domkyrkoförsamling
Uppsala pastorat
Uppsala stift
Vaksala församling
Vassunda församling
Vattholma pastorat
Vendel- Tegelsmora Församling
Wenngarn
Viksta församling
Viksta Kyrkliga Syförening
Västlands kyrkliga syförening
Älvkarleby-Skutskär Församling
Ärentuna församling
Östervåla pastorat
Östuna Församling

Hopp
Värdighet

120 mm

Livsglädje

LEDSTJÄRNOR

Gemenskap

90 mm

Helhet
Service

60 mm

30 mm
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SÅ HÄR KAN DU HJÄLPA TILL
GE EN GÅVA
Gåvokonto pg 90 02 82-5, bg 900-2825
Swisha 9002825
Ge en minnesgåva eller hyllningsgåva
Bli månadsgivare
Handla i våra Second Hand-butiker
Beställ produkter från Hantverksslussen
Lämna in rena och hela kläder samt prylar till Gåvomottagningen
BLI VOLONTÄR
volontar@uppsalastadsmission.se
BLI FÖRETAGSVÄN
foretagsvan@uppsalastadsmission.se
FÖR MER INFORMATION
info@uppsalastadsmission.se
www.uppsalastadsmission.se
Prenumerera på nyhetsbrevet
Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter

Organisationsnummer: 802464-0065
Uppsala Stadsmission, Kungsängstorg 2, 753 19 Uppsala, info@uppsalastadsmission.se, 018-56 40 21

