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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. 
 
 

• 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)  

 

 
 
 
 
 

Organisationsnr: 802504-7286 

Styrelsens säte: Stockholm 

Volontärer 2020: 50 

Grundaren: Faduma Mohamed 

Målgrupp: Barn och ungdomar 



 
Aktiviteter och uppdrag  

 
Vi har precis avslutat vårt fjärde 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 ideell 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.  
 

Ett samarbete med Bio Rio 
Under sommaren inledde vi ett samarbete med Mattias och Elaine på Bio Rio. Under vårt 
första möte diskuterade bland annat att våra unga själar ska få uppleva minst ett biobesök 
under skolloven. Vi ska dessutom införa en ny tradition som innebär att vi ska bjuda på ett 
årligt julaftonsfirande för allmänheten. Här står gemenskapen i centrum och vi vill inte att 
någon ska känna utanförskap på grund av olika faktorer. 
 
Lovaktiviteter 
Unga med ekonomiskt svåra uppväxtvillkor sitter ofta sysselolösa under skolloven. Alla barn 
ska ges möjlighet 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tjejhäng på Kvartersgården Dalen 
Något som är nytt för Unga själar detta år är att vi har anordnat två tjejhäng, ett önskemål 
som vi äntligen kunnat uppfylla och något som också blev en succé! Med hjälp av bland 
annat lokala tidningar som ”Mitt i” och ”Söderort Direkt” uppmärksammades vårt 
evenemang vilket också har gjort att vi nått ut till flera unga i närområdet. Under första 
tjehänget deltog totalt 64 tjejer. I och med att det första hänget blev så lyckat ordnade vi 
ytterligare ett tjejhäng, detta ägde rum under hösten. Syftet med tjejhänget är att umgås 
och bjuda in till gemenskap, vi lagar mat tillsammans, dansar, spelar spel samt bjuder på 
hennamålning, dansworkshop och hårflätning. 

 

Afrobeat dansworkshop 
Vi vill alltid kunna stötta och bidra till att drivna ungdomar får komma fram och utvecklas 
som individer. Därför blev vi väldigt glada när två av våra unga volontärer, Iman och Sumaya, 

ville hålla i en dansworkshop var inspirerad från deras gymnasiearbete. Tjejerna stod för 
koreografi från stilen ”Afrobeat”, syftet med workshopen var att visa på ungt ledarskap 
genom att skapa relationer till deltagarna, både yngre och äldre ungdomar, samt använda 
verktyg för att nå mål och lösa uppgifter som till slut skulle mynna ut i en dans. Våra unga 
ledare tog uppdraget seriöst och deltagarna fick lära sig en koreografi som blev väldigt 
lyckad, det var totalt 20 deltagare med som gav järnet hela tiden. 

 

  
 



 
En heldag på Björnö 
Under sommaren fick vi spendera en heldag ute på Björnö i Stockholms skärgård. På 
daglägret fick våra unga själar prova på att paddla, fiska, segla, ro och klättra. Många valde 
dessutom att sola och bada medan andra tog det lugnt på stranden tillsammans med våra 
ledare. Vi grillade tillsammans och vid kl. 16:00 var det dags att åka tillbaka.  
 

   
 

Sommarbio 
Denna sommar gick vi på två biobesök och på grund av restriktioner och begränsat antal 
besökare kunde vi hyra hela biosalongen. Detta var något som gjorde våra unga själar 
extremt glada och spända över. Filmerna som vi såg var ”The Dark Night” och ”Inception” 
men titlarna på filmerna spelade ingen större roll för våra unga själar då upplevelsen var det 
som de var mest upprymda över.   
 

Fotbollsturnering och dansworkshop 
Efter ett möte med våra unga volontärer kom vi fram till att ett bra sätt att inleda 
sommarlovet var genom en dansworkshop och fotbollsturnering. Evenemanget ägde rum i 
”Parkängen Bredäng” och vi hade många deltagare under dagen som var dans- och 
fotbollsintresserade. Dagen bestod även av tävlingar som ”Stress” och ”21:an”. Vi avslutade 
dagen med att bjuda alla våra besökare på svalkande glass. 

 

 



 
Sommarläger för unga själar 
Genom vårt samarbete med KFUM Ängsholmen, en verksamhet med sitt 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 fyra av våra unga själar chansen att 
uppleva 11 dagar sommarlägret/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 utöka kunskapen och förklara det positiva 
syftet som sommarkollo har. 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. Mot 
bakgrund till detta har vi därför mött upp barnen och tagit med dem till mötesplatsen. Såväl 
barn som vårdnadshavare var nöjda med kolloverksamheten och ser framemot nästa 
sommar. 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.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tjejhäng på Östberga Kulturhus  
Under hösten blev Unga Själar bjudna till invigningen av Östberga Kulturhus första tjejhäng. 
Tillsammans med besökarna bakade vi pizza, umgicks och samtalade om vad tjejerna skulle 
vilja göra framöver under kommande tjejhäng.  
 

Teaterbesök ”Mizeria” 
Detta teaterbesök var ett önskemål från ett gäng ungdomar 
som tidigare hade läst boken ”Mizeria” som är skriven av 
författaren Melody Farshin. Pjäsen visades på Vällingby - 
Kulturhuset Stadsteatern och vi hade 20 ungdomar som 
föranmält sig till teaterbesöket.  

 
 
 
 



 
Höstlovbio på Bio Rio 
Ett biobesök på Bio Rio var inbokad sedan en tid tillbaka och detta var ett samarbete som vi 
såg framemot. Sedan biobesöken under sommaren har vi fått flera förfrågningar om 
nästkommande biobesök. Med tanke på Covid-19 fick vi inte överstiga antalet 50 personer 
därför fick våra unga själar föranmäla sig. Inför biobesöket hade vi 47 barn som anmält sig till 
höstlovets biobesök.  Bio Rio spelade filmen ”Wendy” och bjöd på dryck och popcorn. Det 
var en magisk och oförglömlig kväll med en biosalong för endast våra unga själar.  

 
Höstlov på Ängsholmen 

Under höstlovet fick våra unga själar chansen att spendera två dagar på Ängsholmen genom 
vårt samarbete med KFUM Ängsholmen. 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 låghödjsbana, team-building övningar/samarbetsövningar samt 
massor av annat kul. Vi hade två fantastiska dagar med 24 deltagare på Ängsholmen och vi 
ser framemot att spendera några dagar på Ängsholmen under påsk- och sommarlov.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Julklappsutdelning 
Något nytt för i år är att vi har kunnat anordna en julklappsutdelning. Vanligtvis brukar vi ha 
en liten summa pengar kvar till barn och ungdomar vid årsskiftet. På grund av Fadumas 
medverkan i Svenska Hjältar ha vi fått gåvor från privatpersoner och företag som i sin tur 
hjälpt oss att kunna köpa julklappar. Förhoppningsvis är detta något som vi kommer att 
kunna fortsätta med framöver. Tillsammans med våra unga volontärer delade vi ut totalt 84 
julklappar på Bio Rio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Middag och film på Bio Rio 

Tillsammans med Bio Rio hade vi sedan tidigare planerat att spendera julafton mer våra unga 
själar. Denna dag skulle vara tillägnad till de som inte firar jul av olika anledningar. På grund 
av Covid-19 har vi varit tvungna att göra en del ändringar och följa restriktionerna som råder 
i dagsläget. Istället för ett stort julaftonfirande bestämde vi oss för att bjuda på en mindre 
tillställning. Under två tillfällen, med olika grupper, bjöds det på middag, film, goodiebags 
och julklappar. Båda dagarna var lyckade! 

 
 



 

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 tredje året 
som Gålöstiftelsen beviljat oss ett verksamhetsbidrag och det är vi tacksamma för! 
 
Med hjälp av Gålöstiftelsens verksamhetsbidrag har kunnat uppfylla många drömmar, vi har 
bland annat förverkligat önskningar från våra unga själar som att få chansen att utöva olika 
fritidsaktiviteter såsom fotboll, basket, gym och gå på utflykter som biobesök. 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 bl.a. dessa två faktorer.  Tidigare har vi beställt plagg 
via nätet men vi har förstått att detta inte ger samma upplevelse för familjer. Själva 
shoppingrundan är något som barn och ungdomar vill uppleva tillsammans med sina 
vårdnadshavare. Vi vill att familjer ska få möjligheten att besöka gallerior, känna glädje 
genom att få välja och prova plaggen tillsammans med vårdnadshavare. Vi bistår dessutom 
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 dessa omkostnader avlastar 
vi föräldrar från stress och de kan istället fokusera sig på andra utgifter.  
 

På grund av Covid-19 har vi tyvärr varit tvungna att ställa in vårt årliga insamlingsevent med 
anledning av smittorisken. Något som vi är jätteglada över att vi har haft barn, ungdomar 
och vuxna som har sett framemot vårt insamlingsevent och förhoppningsvis blir det ett 

insamlingsevent nästa år. 
 
Under de senaste åren har vi fått in allt fler ansökningar på grund av att Unga Själar har 

uppmärksammats i media. Detta är något som vi är glada över trots att de i sin tur lett till att 

föreningens medel används upp betydligt snabbare än tidigare år. Mot årsskiftet har vi 

dessvärre inga pengar kvar och vi måste redan via höststarten planera och dividera hur de 

resterande pengar ska användas. I år har vi haft turen genom att Unga Själar fått medverka i 

Svenska Hjältar galan. Privatpersoner och företag som sett galan har skänkt bidrag till oss 

som vi har kunnat använda. Vi kan däremot inte förutspå hur slutet på år 2021 kommer att 

se ut. Utifrån tidigare år, förväntar vi oss att vi inte kommer att ha tillräckligt med medel.  

Under år 2020 har vi kunnat uppfylla betydligt fler önskningar från barn och ungdomar tack 
vare gåvor som har skänkts till oss. Vi vill även tacka Svenska Hjältar som skänkt en donation 

på 30 000 kr till Unga Själar. Utöver donationen har vi dessutom fått 55 600 kr från 
privatpersoner som valt att skänka en gåva till oss. Tillsammans är vi starkare! 
 
 



 

 

Redovisning av verksamhetsbidraget samt gåvor 

  
Gålöstiftelsen 
100 000 kr 

Gåvor, privatpersoner 
55 600 kr 
 
Golvslipningsbolaget  
5 000 kr 
 
Ortens Tomtenissar 
8 000 kr 

Svenska Hjältar 
30 000 kr   

Månadsgivare 
600 kr 

Stockholm Stad 

1 000 kr 

Bankutgifter   

1 146 kr 

H&M (25st) presentkort  

24 500 kr  

Sjöfågeln Ab 

Friskis & Svettis gymkort 
3 100 kr 

SF biobiljetter  

5 340 kr 

SL kort   

Terminskort + 
fritidsbiljetter  
11 436 kr 

Arvode tjejhäng 

Hennamålning 1500 kr 
Hennamålning 2000 kr 
Dansworkshop 1000 kr 

Material till insamlingsevent  

2 058 kr  

Idrottsskor  
3 705 kr 

Flatfoot skor 
500 kr x 2 

Willys (20st) presentkort  
22 000 kr  

Vendelsö IK  
2 500 kr  

Fotbollsturnering 
Vinnarpris  
Presentkort på 
McDonalds 

2 100 kr 
 

KFUM Ängsholmen 
Höstlov, övernattning 
1 068 kr 

KFUM Ängsholmen 
Medlemsavgift 
1 450kr 

Grillning på Björnö 
1 567 kr  

AIK fotboll 
9 200 x 2 kr  

SL biljetter inför utflykt 
(deltagare) 
200 kr 

Matlagning till tjejhäng x 2 
2 770 kr 

Klädesplagg 
2 682 kr   

    

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Media och press 
Under året har media intresserat sig för Unga Själars arbete och uppdrag att uppfylla barn 
och ungdomars drömmar. I början på året uppmärksammade de lokala tidningarna, Mitt i 
Skärholmen och Stockholm Direkt, Unga Själars arbete. Detta ledde i sin tur till att vi nådde 
ut till många fler familjer och vi fick in ett flertal ansökningar. Inför vårt första tjejhäng 
informerade både Tidningen Årsta/Enskede och Mitt i läsarna om vårt evenemang. På grund 
av detta hade vi 68 tjejer som deltog under vårt tjejhäng!  
 
Expressen valde under sommaren att uppmärksamma Unga Själars arbete med en artikel 
som nådde ut till läsare över hela Sverige. Faduma Mohamed, grundaren, blev utsedd till en 
av Söderorts lokala hjältar via lokaltidningen Mitti Skärholmen under hösten. Faduma 
nominerades senare till en av Sveriges hjältar och denna artikel publicerades på Aftonbladet. 

Strax efter att artikeln hade publicerats fick vi in flera önskningar som vi kunde uppfylla. På 
Svenska hjältar-galan den 17 december utsågs Faduma till Årets Eldsjäl för hennes viktiga 
arbete för barn i ekonomisk utsatthet.  
 
Ett stort tack till Anders Eklöf, Julian Evans, Anna-Stina Ericson, Eva Tonström, Alice 
Hermansson och Jonas Sylvén Möller för att ni har skrivit så fint om Unga Själars arbete. Tack 
vare dessa artiklar har vi fått in bidrag från läsare och engagerade som hjälpt oss att uppfylla 
barn och ungdomars önskedrömmar. Tillsammans är vi starkare! 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

Tack till våra samarbetspartners och sponsorer! 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 


