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Uppdraget: Att uppfylla barns drömmar. 

Trassliga familjerelationer, dåliga erfarenheter av skolan och fel umgänge är några av de 

saker som kan göra att unga hamnar i fel spår i tidig ålder, ett spår som kan vara svårt att ta 

sig ur. Många unga saknar en stabil grund och kontakten med vuxna som stöttar, motiverar 

och vägleder en. Pressen från hemmet, skolan och kompisarna kan ha en negativ effekt. I vårt 

nuvarande samhälle har man skapat en bild på hur man som ung ska vara, se ut och hur 

mycket pengar man ska ha. 
Idag är många unga som inte får uppleva sina drömmar på grund av vad saker och ting 

kostar.  Vi vill vara med och bidra samt förverkliga drömmar som inte är ouppnåeliga genom 

att stötta familjer ekonomiskt. Vissa unga drömmer om att spela i ett fotbollslag med sina 

kompisar och andra om en hel dag på Gröna Lund, oavsett vad det kan vara så finns Unga 

Själar där. Tillsammans med de unga och deras familjer som söker ekonomisk hjälp hos Unga 

Själar förverkligar vi och skapar nya drömmar. Hos Unga Själar är välmåendet i fokus och det 

är viktigt för oss att alla unga vi kommer i kontakt med får ha roligt, mår bra och känner den 

gemenskap vi tror att Unga Själar utstrålar.  

Unga själars fokus är att bidra med ekonomisk hjälp till familjer som inte har det ekonomiska 

förutsättningarna som idag krävs i samhället för att ens barn ska få uppleva vad som för 

många anses vara en självklarhet. Vi vill att unga ska få chansen att uppleva glädje och 

typiska saker som tillhör barndomen utan att behöva tänka på kostnaden.  
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Unga själar är en fristående, partipolitiskt och religiös 

obunden ideell organisation som ska hjälpa barn och ungdomar 

att förverkliga sina önskedrömmar. Vi bidrar med ekonomiskt 

stöd för att dessa önskningar ska bli en realitet. 

Värdegrund 
Unga Själar ska främja barn och ungdomars möjligheter att aktivt utöva sina rättigheter 

genom delaktighet och reellt inflytande i förverkligandet av sina önskningar. Vi vill arbeta 

utifrån de grundläggande värden som ligger i linje med värdegrunden som vårt demokratiska 

samhälle vilar på. Dessa demokratiska värderingar som vi vill utveckla bland unga och 

engagerade är: 

 

 Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. 

 Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation och vilja att 

hjälpa andra, 

 Förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och 

livsfrågor i vardagen. 

 Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och 

oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning 

och funktionsnedsättning.” (LPFö 98, Kap 2.1 Normer och värden) 
 

Aktiviteter och uppdrag  

Vi har precis avslutat vårt första år som en aktiv förening. Året har varit fantastiskt sett till 

alla barn, ungdomar och vuxna vi haft privilegiet att möta. För oss är det viktigt att ständigt 

knyta kontakter och samarbeta med andra företag och organisationer för att möjliggöra barn 

och ungdomars drömmar. Som en nystartad förening har det varit, och är fortfarande, viktigt 

att visa upp oss och bredda vår verksamhet för att kunna bidra till ett bättre samhälle för barn 

och ungdomar. Under det första månaderna av 2017 låg vårt största fokus på att se hur vi kan 

samarbeta med andra aktörer, både inom staden men även privat, som verkar för barn och 

ungdomars välmående. 



Att komma i kontakt med socialtjänsten och framförallt socialsekreterare inom ekonomiskt 

bistånd från olika stadsdelsförvaltningar har varit ett av våra största fokus områden. Länken 

mellan Unga Själar och socialsekreterare/handläggare hjälper oss att nå ut till fler familjer 

som är i behov av ekonomiskt stöd. Genom vår kontakt med Socialtjänsten har dem kunnat 

hänvisa familjer och unga som behöver hjälp, till oss. Medan Socialtjänsten bistår med det 

nödvändigaste till hushållet så som hyra och mat bidrar Unga Själar med ekonomiskt stöd för 

bland annat fritidsaktiviteter, kläder eller terminsavgifter.  

Den 2 april 2017 anordnade vi vårt första evenemang på Fryshuset. Syftet med kvällen var att 

samla in bidrag och dela information om Unga Själar till engagerade. Kvällen var riktigt 

lyckad och minnesvärd för många och vi hade flera unga talanger som höll framträdanden 

som inspirerade andra unga. Evenemanget bidrog till att fler valde att engagera sig volontärt 

för att bidra till att uppfylla barn och ungdomars drömmar. Tillsammans lyckades vi samla in 

19 024 kr till barn och ungdomar som är i behov av ekonomiskt stöd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Under våren 2017 höll vi vår första föreläsning under insamlingsgalan ”En tjuga kan räddar 

liv” som ägde rum i Linköping. Föreläsningens syfte var att inspirera och motivera unga till 

att förverkliga sina drömmar. Utöver att prata om Unga Själar som verksamhet pratade vi 

också om hur man går tillväga för att starta en förening och att det krävs tålamod och vilja för 

att fullfölja processen som ibland kan ta sin tid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 21 maj fick vi tillsammans med Cirkus Smått att ha hand om Världens Danskalas i 

Östberga. Under danskalaset informerade vi besökarna om Unga Själar för att sedan spendera 

dagen med besökarna.  

 



Sommaren 2017 var en fullspäckad sommar för oss. Vi befann oss på 127 festivalen där barn 

och ungdomar fick chansen testa på olika aktiviteter helt kostnadsfritt. Under festivalen 

samtalade vi med barn och ungdomar om deras drömmar och mål. Många  av dessa unga har 

stora drömmar men ibland upplever de att inte har resurserna för att nå dit. En del unga 

nämnde att drömmarna kändes overkliga och ouppnåeliga. De yngre barnen önskade om fler 

turneringar, framförallt om en fotbollsturnering.  Vi ville naturligtvis se till att uppfylla den 

önskan och det såg vi till att göra. Vi hade ett dussin barn och ungdomar som kämpade för att 

vinna och det var riktigt roligt att se. Vi hade barn från olika områden som tillsammans 

skapade nya minnen. 

 

Mitt127 arbetar för- och tillsammans med ungdomar i  Stockholms området. Under festivalen 

mötte vi många unga som kände att de ville vara en del av Unga Själar förening för att bidra 

till att förverkliga ungas drömmar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Under året har vi även bidragit ekonomiskt till familjer som behövt. Vi har bland annat köpt 

busskort till våra sommarjobbare, skickat iväg familjer till BOUNCE, Laserdome, Gröna 

Lund, Cosmonva och kollo tillsammans med KFUM Ängsholmen. För många vårdnadshavare 

är sommarkollo främmande och en del vågar dessvärre inte skicka iväg sina barn på kollo och 

vi har av den anledningen haft personlig kontakt med familjerna för att informera vad kollo 

syftar till. De vårdnahshavare som inte haft möjlighet att lämna av sina barn inför 

sommarkollot har vi hämtat upp och sett till så att de kommit iväg på ett säkert sätt. Det var 

ett gäng nöjda barn som kom hem från kollot och många som vill uppleva detta igen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Media och press 

Under året har media intresserat sig för Unga Själars 

arbete och uppdrag att uppfylla barn och ungdomars 

drömmar. Stockholm Direkt var dem första att 

uppmärksamma vårt arbete och tack vare deras 

artikel har fler dörrar öppnat för oss. Vi blev under 

hösten även intervjuade av P5 STHLM vilket ledde 

till att vi nådde ut till fler.   

Tack till alla er som valt att stötta oss och som 

bidragit med gåvor. Tillsammans kan vi hjälpa fler!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stadsmuseet och Unga Själar 

I början av 2016 startade Stadsmuseet projektet ”På plats i Östberga”, för att dokumentera 

vardagslivet på Stamgatan och Östbergahöjden med omnejd. Den 30 september fick Unga 

Själar äran att vara med och grundaren Faduma Mohamed höll sitt första på Stadsmuseet 

vernissage som ägde rum på Östbergas Fritidsgård. Som boende och verksam i området fick 

Faduma dela med sig om sin historia men också om varför hon valt att grunda Unga Själar.  



Ekonomisk berättelse  

Efter endast en månad som nystartad förening och med hjälp av media har vi fått oväntade 

gåvor. Evenemanget som vi anordnade under våren har också hjälpt oss en hel del. Genom 

gåvorna och insamlingen har vi kunnat hjälpa barn och ungdomar som har varit i beho av vår 

hjälp. Hittills har vi hjälpt tio familjer med att uppfylla önskningar såsom köp ytterkläder, 

busskort, fritidsaktiviteter, besök på Gröna Lund, inbetalning till klasskassa, köp av 

kontantkort samt påfyllning och biobesök. Våra unga själar har även, med hjälp av våra 

sponsorer, fått möjligheten att få åka på kryssningar hos både Viking Line samt Silja Line. De 

har även fått besöka Laserdome, Bounce, Kungliga Operan, Cosmonova, Boda Borg samt få 

simma helt gratis på Medley Sverige. Tio av våra unga själar har fått chansen att åka på 

sommarkollo via KFUK-KFUM Ängsholmen. Responsen från samtliga barn har varit helt 

fantastisk och de vill gärna åka på sommarkollo nästa år igen. Sommarkollo dagarna var de 

bästa dagarna de har fått uupleva i sina liv. Att ha fått denna information från barnen har fyllt 

oss med så mycket glädje och motivation! 

Till nästa år hoppas vi på att hjälpa fler familjer samt anordna flera evenamang som inte 

endast för samman människor men som också ska samla in bidrag till behövande. Det är svårt 

att förutspå hur det kommande året kommer att se ut men vi hoppas på att samla in fler bidrag 

genom våra kommande evenemang som går till våra unga själar. Vi ser framemot att se vad  

år 2018 har att komma med! 

Resultat 
Intäkter 19 024 kr 

Insamlingseventet 

 

10 000 kr 
Gåvor 

800 kr 
Medlemsavgift 

400 kr 
Månadsgivare 

 

Kostnader 

 

 

3946 kr 
Fritidskort 

 

300 kr 
Avgift klasskassa 

 

 

7620 kr 
Ytterkläder 

2462 kr 
SF-biljetter 

20 st. 
 

1090 kr 
Mobilkort 

 

 

1200 kr 
Fritidsaktivitet 

Teater 

2486 kr 
Gröna Lund 

    
2495 kr 
Jacka 

 

 

1300 kr 
Vapiano 

presentkort 

250 kr 
Banktjänster 

 

1250 kr 
Fritidsaktivitet 

Innebandy 

 

720 kr 
Aquaria 

 



Framtiden 
Ungas relationer till vuxna kan spela en stor roll för deras framtid. Goda relationer till vuxna 

kan leda till att unga är villiga att anstränga sig för att få bra betyg och en ljus framtid. Med 

förebilder kan unga skapa en inre värld med positiva föreställningar. Av denna anledning har 

vi en tanke om en ny verksamhet som kommer stötta barn och ungdomar i sina studier och 

andra meningsfulla aktiviteter.  

  

En satsning på studiestöd 

Ett av våra mål är att  starta en verksamhet som bland annat erbjuder studiestöd. Av olika 

orsaker hinner en del elever inte arbeta färdigt med sina uppgifter under skoltid, vilket kan 

leda till att de hamnar efter. Läxor kan även ha en negativ effekt på elevers självkänsla då 

olika faktorer kan hindra unga från att få samma stöd i hemmet som i skolan.  En del 

vårdnadshavare har inte möjligheten att kunna stötta sina barn på grund av tidsbrist och 

bristande språkkunskaper. Detta kan leda till att barn förlorar viljan samt motivationen att lära 

sig. Vi vill därför kunna erbjuda studiestöd för unga mellan 7-18 år under kvällstid. Lärare på 

plats kommer att ha grundskole- och gymnasiekompetens. För att kunna få studiestöd måste 

unga uppfylla kriterierna för studiestöd. 

Kort information om kvällsverksamhet 

En öppen mötesplats för barn och ungdomar mellan 10-18 år. Verksamheten ska erbjuda en 

trygg och stimulerande miljö och en meningsfull fritid för unga. 

Verksamheten kommer att utformas så den överensstämmer med grundläggande demokratiska 

värden som inflytande, delaktighet och ansvarstagande. I olika forum och möten ska vi 

förtydliga innebörden av de centrala demokratiska begreppen: rättigheter, skyldigheter och 

ansvar. Verksamheten kommer ständigt att arbeta med en likabehandlingsplan för att skapa 

trygghet och struktur. Alla på verksamheten ska följa trivselreglerna som verksamheten 

erhåller. Personalen som kommer att arbeta i verksamheten har olika kompetensområden. 

Vuxen personal kommer alltid att finnas på plats och kommer att hålla i aktiviteter. Personal 

på verksamheten har anmälningsskyldighet  och vid misstanke och oro kommer vi att upprätta 

en orosanmälan. 

Vi kommer erbjuda ett aktivitetscentrum med pedagogisk grund som bl.a. lär unga mer om 

samspel, samarbete, lyhördhet och innebörden av respekt. Matlagning, dans, livskunskap, 

föreläsningar, gruppsamtal som sätter fokus på ungas livssituationer, övningar som skapar 

större förståelse för varandra är bara några få aktiviteter som vi kommer att hålla i. 

Verksamheten ska ge unga möjligheten att umgås och lära känna nya vänner, skapa konst, 

spela spel såsom biljard, pingis och sällskapsspel men ska också vara en  mötesplats där unga 

kan få andrum för att komma bort från det. 

 



Tack till våra samarbetspartners och sponsorer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill även tacka Boda Borg, Cosmonova, KFUM, Kungliga Operan, Silja Line, Viking 

Line och Vapiano som skänkt presentkort och fribiljetter till våra unga själar! 



 


