TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD

INVESTERA I ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE

VAD GÖR STADSMISSIONEN
Stadsmissionen arbetar för att stötta människor i
socialt och ekonomiskt utsatta livssituationer. Vi ger
akut basstöd så som mat och värme samt långsiktigt
förändringsstöd för att öka människors välmående,
livskvalitet och egenmakt. Utgångspunkten är alltid
den unika människans behov och förutsättningar.
Stadsmissionen finns på flera orter i Sverige, här i
Östergötland arbetar vi främst i Linköping, Motala och
Norrköping med siktet att expandera där behov finns.

SAMHÄLLSPROBLEM

EN STAD DÄR DET FINNS EN
STADSMISSION ÄR EN LITE
BÄTTRE STAD ATT LEVA I

Samhällsproblemen Stadsmissionen fokuserar på tenderar till att öka. Trots många goda krafter i samhället, möter vi fler
människor som behöver stödinsatser. Vi ser samhällsproblemen som gemensamma utmaningar för det offentliga, civilsamhället och näringslivet. Vi vill medverka till samarbete de tre emellan för att skapa nya livschanser för fler människor.
Våra verksamheter som riktar sig mot barn- och unga samt som fokuserar på basbehov (till exempel matutdelning), är beroende
av insamlade medel för att kunna bedrivas. Stadsmissionen bedriver skyddade boenden, öppna verksamheter, behandlingshem,
gemenskapsaktiviteter, sociala företag, tillfälliga boenden och flera andra typer av verksamheter för människor som lever i
utsatta livssituationer.

- FÖR ALLA

VÅR VISION:

ETT MÄNSKLIGARE
SAMHÄLLE
Linköpings Stadsmission är en idéburen,
icke-vinstdrivande organisation, som
varken tillhör offentlig eller privat sektor.
Vi är en del av civilsamhället och vårt
uppdrag är att bedriva professionellt
socialt arbete i Linköping, Norrköping och
Motala med omnejd.

”

JAG HAR INTE RÅD ATT
GE MINA BARN MAT I
SLUTET AV MÅNADEN

En av tio medlemmar i Riksföreningen
Sveriges Stadsmissioner.

20 000 barn i Östergötland lever i ekonomisk utsatthet

SIFFROR FRÅN 2020

11 000

10 000

10 000 2 885

FRUKOSTAR DELADES UT
PÅ KONTAKTCENTRUM

MATKASSAR DELADES
UT I ÖSTERGÖTLAND

MATLÅDOR DELADES
UT I ÖSTERGÖTLAND

1 000

JULKLAPPAR DELADES
UT I ÖSTERGÖTLAND

783

RÅDGIVNINGSMÖTEN
HOS ÖPPEN VERKSAMHET

119

VOLONTÄRER

LUNCHER DELADES UT
PÅ ÖPPEN VERKSAMHET

96

DELTAGARE I
ARBETSINTEGRATION

Modellen ovan beskriver Stadsmissionens arbete där vi utgår ifrån våra samhällsproblem. Vårt mål är genom socialt arbete i
våra verksamheter kunna hjälpa människor till att göra positiva förflyttningar mot lösningar, delaktighet och ett bätte liv.

SOCIAL HÅLLBARHET TILLSAMMANS
MED STADSMISSIONEN
Våra verksamheter riktar sig till människor som lever i utsatta
livssituationer och de som är eller riskerar att hamna i utanförskap. I enlighet med FN:s globala hållbarhetsmål, vill vi
skapa ett hållbart samhälle där en självklar utgångspunkt i
varje enskilt möte med människor är rättvisa och egenmakt.
Tillsammans med våra privata givare, näringsliv, offentlig
sektor och andra samarbetspartners jobbar vi för att skapa
ett mänskligare samhälle.

Med ert stöd kan vi hjälpa fler människor som lever i utsatta
livssituationer att känna hopp och egenmakt. Att bidra till ett
mer hållbart samhälle stärker ert företags varumärke gentemot konsumenter och samarbetspartners. Det påverkar även
hur attraktivt företaget är som arbetsgivare. Ett företag som
engagerar sig inom CSR-arbete tenderar att ha anställda som
är stolta över sin arbetsplats, vilket påverkar arbetsglädjen.

FÖRETAGSPAKET

NÅGRA FÖRDELAR MED ATT SAMARBETA MED OSS

Ett samarbete med oss betyder att ni tar samhällsansvar inom er CSR-strategi (Corporate Social Responsibility) och att ni
bidrar till ett mänskligare samhälle.

15 000 - 100 000 SEK

100 000 - 250 000 SEK

• VI ÄR EN ICKE VINSTDRIVANDE ORGANISATION
• VI JOBBAR MED AGENDA 2030, FN:s GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL
• VI KAN ERBJUDA SYNLIGHET I VÅRA KANALER
• VI HAR 90-KONTO OCH JOBBAR I ENLIGHET MED GIVA SVERIGES KVALITETSKOD
• VI HJÄLPER MÄNNISKOR LOKALT

>250 000 SEK

25 000 KR RÄCKER EXEMPELVIS TILL ATT HJÄLPA 65 BARNFAMILJER MED EN MATKASSE

I denna bild kan ni se hur vi berör FN:s globala hållbarhetsmål. Mer utförlig beskrivning hittar du på:
linkopingsstadsmission.se/agenda2030

KONTAKT OCH MER INFORMATION
linkopingsstadsmission.se/foretagsstod
stadsmissioneninorrkoping.se/foretagsstod

