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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 välmående 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 syfte är att bidra med ekonomiskt stöd till familjer som rent ekonomiskt inte har
råd att ge sina barn det som många andra ser som en självklarhet. Det kan vara allt ifrån ett
SL-kort till en hel dag på Gröna Lund. Inga drömmar är för små. Vi vill att ungdomar i Sverige
ska få chansen att uppleva glädje utan att behöva tänka på pengar.

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.
•
•
•
•
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Målgrupp: Barn och ungdomar

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 tredje år som en aktiv förening. Året har varit fantastiskt sett till
människor 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 relativt nystartad förening har det varit, och är fortfarande, viktigt för oss
delta i sammanhang som tillåter oss att informera om vår verksamhet och vad den kan bidra
med för Sveriges barn och ungdomar.

Östbergas lokala hjältinnor
Under Internationella kvinnodagen uppmärksammades Unga Själars arbete utav Östberga
Kulturhus. Tillsammans med Nathalie Vollbrecht som startat Pensionslådan och Mariana
Hormazabal från Fryshuset Östberga utsågs vi till Östbergas lokala hjältinnor. Ett stort tack
till er!

Dress for Success Stockholm
Under våren 2019 hade Dress for Success
Stockholm tillsammans med Gina Tricot, bjudit
våra unga själar till ett jobbmingel för tips och
råd kring framtida arbetsintervjuer och Cv:n.
Många unga har dessvärre svårigheter att hitta
jobb och Dress for Success vill därför ge unga
kvinnor möjligheten att få in en fot i arbetslivet.
En av våra unga själar vann dessutom en betald
praktikplats på Gina Tricot.

Vårkarneval i Östberga
År 2019 vann Unga Själar Stockholmsstads
trygghetspris tillsammans med nio andra
föreningar i Östberga. Med denna summa har vi
tillsammans valt att anordna en Vårkarneval i
Östberga för att stärka gemenskapen i området.
Under karnevalen informerade vi besökarna om
Unga Själar för att sedan spendera dagen med
besökarna.

Unga Själars årliga insamlingsevent
Den 13 april, 2019 hölls vårt tredje insamlingsevenemang på Klubben/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 valt att
engagera sig i Unga själar för att uppfylla barn och ungdomars drömmar. Tillsammans
lyckades vi samla in 13 440 kr till barn och ungdomar som är i behov av ekonomiskt stöd.

Lovaktiviteter
Unga med ekonomiskt svåra uppväxtvillkor sitter ofta sysselolösa under skolloven. Alla barn
ska ges möjligheten att känna glädje under loven och det gör dem genom bl.a. aktiviteter.
Med denna anledning anordnar vi kostnadsfria aktiviteter riktade mot barn och ungdomar
under skolloven. Vi anser inte att pengar ska stå i vägen för ungas lycka. Aktiviteterna ska
främja integration och skapa nya kontakter mellan deltagare med olika social bakgrund.
Ungas möjligheter till inflytande, tillgång till mötesplatser och deltagande i demokratin är
centrala för oss. Inför varje lov frågar vi därför våra familjer och unga om eventuella
önskemål.
Sportslovscupen 127
Under sportlovet anordnade Unga Själar, i samarbete med
Newroz Bredäng, en fotbollsturnering som riktade sig mot
barn mellan 10-12 år. Turneringen hölls i Bredängs
idrottshall och den styrdes upp i önskan från ungdomar via
våra sociala kanaler.
Gröna Lund
Som en ny tradition för Unga Själar kommer vi framöver att
besöka Gröna Lund tillsammans med våra unga volontärer
som sedan start slitit och arbetat hårt för att möjliggöra
barn och ungdomars önskedrömmar tillsammans med oss.
En önskan från våra volontärer är att åka till Gröna Lund och
det hoppas vi på att kunna göra för att visa vår
uppskattning.

House of Shapes
Under våren 2019 inledde Unga Själar ett
samarbete med dansanläggningen House of
Shapes. I samband med samarbetet fick ett
gäng barn och ungdomar delta under en
dansworkshop som blev väldigt uppskattat
bland våra unga. Danskurser brukar kosta en
hel del och detta leder till att många unga
som är dansintresserade inte kan delta.
Genom detta samarbete fick två av våra unga
själar möjligheten att börja dansa på House
of Shapes under höstterminen.

Hammarbymatch
Ett stort önskemål från våra unga själar har varit att få uppleva en Hammarbymatch
tillsammans med Unga Själar. På grund av vårt samarbete med Hammrby IF har vi kunnat
uppfylla denna önskan. Detta var den första matchupplevelsen för många och ett minne som
de själva har uttryckt att de sent kommer att glömma.

Idol publik
Unga Själar fick möjligheten att få sitta som publik i TV4 studion under en Idol livesändning.
Barnen var överlyckliga eftersom att hela upplevelsen kändes overklig för dem. Att få sitta
som publik under en Idol-sändning är något utöver det vanliga och som inte sker för många
familjer som är ekonomiskt utsatta. Unga Själar fick ta med hela 30 barn under
livesändningen och det kändes overkligt att få se flera rader som var reserverade till våra
unga.

Vintermys på Kvartersgården Dalen
En önskan från våra unga var att anordna vintermys på en av Stockholms lokala fritidsgårdar.
Tack vare ett samarbete med Kvartersgården Dalen kunde vi arrangera en myskväll där vi
bakade, spelade sällskapsspel och hade en fotbollsturnering.

Sommarläger för unga själar
Genom ett samarbete med KFUM Ängsholmen, en verksamhet med huvudsakliga mål att
erbjuda lägerupplevelser till barn och ungdomar har vi återigen kunnat skicka iväg våra unga
själar på en grym lägerupplevelse. I sommar fick tolv av våra unga själar chansen att få
uppleva några dagar på sommarlägret. Barnen fick spendera 5–11 dagar på sommarkollo.
För många vårdnadshavare är sommarkollo främmande och en del vågar dessvärre inte
skicka iväg sina barn på kollo. Vi har därför tagit personlig kontakt med vårdnadshavare för
att ge kunskap och syftet med sommarkollo. En del vårdnadshavare har tyvärr inte heller
möjligheten att ta sina barn till mötesplatsen och det tycker inte vi ska vara ett hinder för
ungas glädje. Därför har vi mött upp barnen och tagit med dem till mötesplatsen istället för
vårdnadshavarna för att möjliggöra detta för dem. Vi har haft supernöjda barn och
vårdnadshavare och många längtar till nästa sommar för att kunna uppleva sommarkollo
igen. Sommardagarna på kollo var för många av dessa barn de bästa dagarna i deras liv och
många fick testa på sådant som de förmodligen aldrig skulle få chansen att göra.

Höstlov på Ängsholmen
Genom vårt samarbete med KFUM Ängsholmen fick våra unga själar chansen att spendera
två dagar på Ängsholmen under höstlovet. Både Unga Själar och KFUM Ängsholmens mål är
att tillåta fler barn och ungdomar att upptäcka glädjen i att åka på läger och att få vistas i
naturen utanför staden. KFUM håller läger under påsk- och höstlov och vi erbjöds aktiviteter
som var inriktat på samarbete och utmaning. Vi lekte olika lekar, bastade, badade, staplade
backar, sprang genom låghödjsbanan, teambuildingövningar/samarbetsövningar samt
massor av annat kul. Vi hade två fantastiska dagar på Ängsholmen och vi ser framemot att
spendera några dagar på Ängsholmen under sommarlovet.

Ekonomisk berättelse
Vid årsskiftet fick vi ett verksamhetsbidrag på 100 000 kr beviljat från Gålöstiftelsen vilket i
sin tur ledde till att vi kunde förverkliga flera familjers önskedrömmar. Detta blir andra året
som Gålöstiftelsen beviljat oss ett verksamhetsbidrag och det är vi tacksamma för!
Med hjälp av Gålöstiftelsens verksamhetsbidrag har vi lyckats uppfylla många drömmar. Vi
har bland annat förverkligat önskningar från våra unga själar som att få chansen att utöva
olika fritidsaktiviteter såsom fotboll, basket, Aikido, simning och gå på utflykter som
biobesök, Cosmonova och Gröna Lund. Vi har även hjälpt till med SL-kort som ofta är en stor
kostnadsfråga för ekonomiskt utsatta familjer. På grund av familjens bristande ekonomiska
resurser räcker försörjningsstödet och barnbidraget varken till inköp av SL kort eller till
barnens ytterkläder. En stor andel av verksamhetsbidraget har därför gått till dessa två
faktorer.
Nytt för detta år är att vi bistår med presentkort på livsbutiker som exempelvis Willys.
Vårdnadshavare har uttryckt att de känner sig utanför från den sociala gemenskapen och att
de bär på skamkänslor. De är konstant oroliga över inköp av ytterkläder, SL-kort inför
terminsstart. och mat till hushållet. Genom att vi hjälper till med presentkort och SL-kort
avlastar vi föräldrar från stress och de kan istället fokusera sig på andra utgifter.
Något som vi är jätteglada över är att våra insamlingsevent har dragit till sig unga från hela
Stockholmsområdet och vi har fått en fantastisk feedback. Via bland annat våra
insamlingsevent har vi haft ungdomar som anmält sig till oss för att de gärna vill bidra med
något positivt till vårt samhälle.
Inför årets insamlingsevent har unga talanger från andra städer, kommit i kontakt med oss
för att delta som en ung talang. I år har vi även bekostat SJ biljetter till unga talanger som
tyvärr inte haft råd att ta sig till Stockholm.
Här nedan kan ni läsa mer om Unga Själars intäkter samt kostnader.

Intäkter

Verksamhetsbidrag Gåvor

Månadsgivare

Insamlingsevent

Gålöstiftelsen

600 kr

13 440 kr

100 000 kr

2 000 kr

Redovisning av verksamhetsbidraget samt gåvor
Trampoolin Simskolor Vendelsö IK
940 kr x 2
Fotbollsläger
2 000 kr
Inköp av ytterkläder
13 494 kr

Bankavgifter
1 332

SF biobiljetter
4 940 kr

SL kort
Terminskort +
fritidsbiljetter
11 729 kr
Stiftelsen Fryshuset
Lokalhyra
15 625 kr
KFUM Ängsholmen
Höstlov, övernattning
1008 kr
Billogram
Fotboll, terminsavgift
810 kr

Lilla Nakaima
Aikidoklubb
1 700 kr
Födelsedagsfirande
Pizza Hut
600 kr
KFUM- Central
Basket
1 200 kr

Vendelsö IK
Fotboll
Terminsavgift
1 150 kr x 2
Presentkort (butiker)
6 000
SJ resekostnader
för unga talanger
1 066 kr

Screen Tec
T-shirts
Unga Själar
6 343 kr
Brommapojkarna
Terminsavgift
1 900 kr
Material till
insamlingsevent
920 kr

Willys (presentkort)
10 000 kr

Gröna Lund
6 877 kr

KFUM Ängsholmen
Medlemsavgift
950 kr
Clas Ohlson
Miniräknare till
studier
749 kr x 2

BK Dalen
Terminsavgift
995 kr

Tack till våra samarbetspartners och sponsorer!

Vi vill även tacka Cosmonova, Kungliga Operan, Haymarket by Scandic, CK TRAINING,
Vapiano, Dress for Success Stockholm, Gina Tricot, Arlid Hildeman, Boda Borg, Camilla
Hamid, Body Flight, Yasuragi, Live it, Roomescape Stockholm by Fox in Box, Naboughal, Ica
Maxi Södertälje Vasa Handelsplats, Marholmen och Vrex som skänkt presentkort och
fribiljetter till våra unga själar!

