Årsredovisning

Unga Själar, ideell förening






Org; 802504-7286
Styrelsens säte: Stockholm
Volontärer 2018: 20
Grundare: Faduma Mohamed
Målgrupp: Barn och ungdomar

2018

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 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)

Aktiviteter och uppdrag

Vi har precis avslutat vårt andra 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 nystartad förening har det varit, och är fortfarande, viktigt för oss delta i
sammanhang som tillåter oss att informera om vår verksam het och vad den kan bidra till för
Sveriges barn och ungdomar.
I början på året fick vi ta del
av Farah Roukachi bokrelease
i Fryshuset. I Farahs bok
”Efter mörkret kommer
ljuset” har fått chansen att
berätta om vårt arbete, våra
erfarenheter samt vad som
drtiver oss framår. Under
bokreleasen deltog vi i en
paneldiskussion där viktiga
samhällsfrågor debatterades
samt svarade på frågor om
Unga själar som förening och
vad som krävs för att hålla en
förening vid liv.
Vi vill hela tiden bredda kännedomen om Unga
själar och försöker därför delta i sammanhang
som tillåter oss att göra detta. Detta för att
engagera fler men också för att familjer som kan
tänkas vara i behov av vår hjälp får upp ögonen
för oss. Med bakgrund till detta deltog vi i
Stockholms stads Öppet hus ”Så kan du bidra”.
Evenemanget hade fokus på kvinnors rättigheter
och syftet med kväller var att lyfta, stärka och
inspirera till ideellt engagemang och
vidareutveckling av civilsamhällets organisering.

Unga Själars årliga insamlingsevent

Den 15 april, 2018 hölls vårt andra 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 17 540 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.

Sportlov
Under sportlovet anordnade Unga Själar sitt första evenemang för året i samarbete med
Ungdomens hus i Skärholmen. Vi bjöd på aktiviteter som bl.a. dansworkshops,
fotbollsturnering, pyssel och basket. Lokalen var fullsatt och vi lyckades samla barn och
ungdomar från olika delar av Stockholm.
Gröna Lund
Att få besöka Gröna Lund är en stor önskan bland många av våra familjer och sommarlovet
sattes igång med en hel dag på Gröna Lund. Tack till Markoolio och Tobbe Trollkarl som
skänkt 20 entré/åkband till oss! Senare under sommarlovet hade vi även andra familjer som
gavs möjligheten att besöka nöjesparken.
Fotbollsturnering
Mitt 127 brukar årligen anordna lovaktiviteter under vinter - och sommarlov där alla kan
mötas på lika villkor oavsett socioekonomiska förutsättningar. I samarbete med Mitt127 har
Unga själar under det två senaste åren fokuserat på att anordna fotbollsturneringar, något
som ungdomar vi är i kontakt med efterfrågat.
124 Festivalen
För andra året i rad hålls 124-festivalen i Rågsved. Festivalen är en ungdomsfestival för
personer mellan 10-17 år. Under två festivaldagar erbjöd vi hennamålning och
håruppsättningar, något som var populärt och uppskattat. Vårt starkaste minne från 124
festivalen är alla fina barn och ungdomar som gjorde festivalen så lyckad, många besökare
deltog under båda dagarna och delade med sig av sin uppskattning kring festivalen.
Höstlov
Detta år anordnade vi vårt första höstlovs evenemang. Under eventet bjöd Reza Madadi
MMA träning och vi bjöd även på dansworkshops. Unga Själar firade dessutom två år som
verksam förening.

Jullovsaktiviteter
Inför jullovet frågade våra följare samt familjer om önskade aktiviteter. BOUNCE, Laserdome
samt att få se på en Hammarby fotbollsmatch var några av de önskade aktiviteterna.
Tillsammans med våra samarbetspartners lyckades vi förverkliga dessa önskemål.

Sommarläger för unga själar
I år inledde vi ett samarbete med KFUM Ängsholmen, verksamhetens huvudsakliga mål är
att erbjuda lägerupplevelser till barn och ungdomar. Förra sommaren fick tio av våra unga
själar chansen att få uppleva några dagar på sommarlägret och i år skickade vi iväg fick arton
av våra unga själar. 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 dem 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.

Utbildning: Att leda frivilliga i föreningslivet
Under majmånad fick vi möjligheten att
delta i Volontärbyråns utbildning ”Att leda
frivilliga i föreningslivet” i Stockholm.
Utbildningen understryker hur man skapar
förutsättningar för en hållbar verksamhet
där volontärer trivs och utvecklas
Utbildningen är för alla ideella
organisationer som arbetar med frivilliga.
Vi fick en genomgång av vad det ideella
engagemanget innebär i praktiken och hur man kan arbeta för att möta både individens och
organisationens behov och förväntningar. En väl förankrad volontärverksamhet är en
förutsättning i detta arbete. Med hjälp av praktiska verktyg och konkreta metoder fick vi
möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte. Detta var en väldigt lärorik utbildning. Tack
till Volontärbyrån som gett oss möjligheten att få delta i utbildningen helt kostnadsfritt!

Unga Själar medverkan i ”Mer än bara skitsnack”
Under sommaren blev vi
kontaktade av Zamir som
arbetar för Liv1 och som
driver podcasten ”Mer än
bara skitsnack” på Fryshuset.
Podcasten ska ge unga
människor chansen att dela
med sig av sina berättelser
som i sin tur kan det bidra till
ökad förståelse för vårt
samhälle utifrån dessa
individers perspektiv.
I podcast inspelningen fick vi dela med oss om våra drivkrafter, om hinder som vi stått inför,
tips och råd till unga som i vårt samhälle samt vad som krävs för att starta igång en
organisation. Detta var vår första podcast och det var riktigt kul att få delta i detta. Tack till
Liv1 som gav oss denna möjlighet!

Media och press
Under året har media intresserat sig för Unga Själars arbete och uppdrag att uppfylla barn
och ungdomars drömmar. I tidningen ”Mitt i” nominerades till en av Söderorts lokala hjältar
och hon röstades framtill en av Söderorts finalister. Årsta/Enskede tidningen har fortsatt att
uppmärksamma vårt arbete och tack vare deras artikel har fler dörrar öppnat för oss. Tack
till alla er som valt att stötta oss och som bidragit med gåvor. Tillsammans kan vi hjälpa fler!

Ekonomisk berättelse
Vid årsskiftet fick vi verksamhetsbidraget på 25 000 kr beviljat från Gålöstiftelsen vilket i sin
tur ledde till att vi kunde förverkliga flera familjers önskedrömmar. Denna summa gick åt
väldigt snabbt eftersom att vi hade många familjer som var i behov av vår hjälp. På tre
månader lyckades vi använda verksamhetsbidraget från Gålöstiftelsen.

Redovisning av verksamhetsbidraget från Gålöstiftelsen
Fotboll årsavgift

Fotboll årsavgift

Simskola

Segeltorp

Brommapojkarna IF

Trampoolin

1080 kr

4390 kr

2000 kr

Inköp av ytterkläder
HM
2 297 kr

Innebandy, årsavgift
1 350 kr

Bowling, Heron City
280 kr

Danskurs, Yogansa
950 kr

Teater
Abf Huddinge
1200 kr
Födelsedagsfirande på
Solidago restaurang
1787 kr

Fotboll årsavgift
Nacka Kommun
1700
Två fritidsbiljetter
90 dagar SL
1412 kr

Fotboll årsavgift
Nacka Kommun
1800 kr
Presentkort på Lost
City, Gustavsvik
1520 kr

Piano årsavgift
Klientmedel Billogram
1500 kr

Två fritidsbiljetter 120
dagar SL
1880 kr

Insamling evenemanget som vi anordnade under våren bidrog till att många önskningar
kunde uppfyllas. Dessvärre blev summan från insamlingseventet mindre en året där innan.
Orsaker som kan tänkas ligga bakom detta är att aktiviteter som erbjöds under 2017 event
inte erbjöds under detta, bland annat hennamålning samt hårklippning. P.g.a. den låga
insamlingssumman samt nekade ansökningar om organisationsstöd har vi haft en svår
ekonomi att förhålla oss till. Detta har olyckligtvis lett till att vi varit tvungna att be familjer
att återkomma eller neka om ekonomiskt stöd från föreningen.
Trots att det har varit ett tungt år för oss som förening har vi hittills lyckats hjälpa tjugotal
familjer med önskningar såsom köp ytterkläder, busskort, fritidsaktiviteter, simskola, 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 besöka
Laserdome, Bounce, Kungliga Operan, Cosmonova, dansa på Yogansa. Arton 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 uppleva 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 med hjälp av organisationsstöd från stiftelser
och fonder. Vi hoppas även på att anordna flera evenemang och aktiviteter 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 2019 har att komma med!

Resultat
Intäkter

Insamlingsevent

Gåvor

Månadsgivare

Bidrag från

17 540 kr

11 100 kr

600 kr

Gålöstiftelsen
12 500 kr

Kostnader

Sf Bio AB
4 925 kr

Sll Stockholms
Läns Sjuk
600 kr

Jackan Com
1 895 kr

Stadium, skor
599 kr

Bounce
180 kr

Unisportstore
Skor
1 959 kr

If
Schack
Brommapojkarna turnering
4 390 kr
Hotell
1 530 kr
Trampoolin
Piano kurs
Simskolor
1 080 kr
1 950 kr
Fredagsmys
193 kr

Sl- kort
1820 + 1 412 +
4 043
7 275 kr
Fitness 24/7
Gymkort +
startavgift
772 kr
Stadium
Utrustning till
boxning
990 kr
Zalando, skor
649 kr

Klarna Feet
299 kr

Screentec
4 101 kr

Banktjänster
2 017 kr

Lokalhyra,
Klubben/Fryshuset
12 500 kr
Vapiano
1 000 kr

Gröna Lund
1 840 + 1550
3 390 kr

Tack till våra samarbetspartners och sponsorer!

Vi vill även tacka Cosmonova, KFUM, Kungliga Operan, Jensens Baufhaus, Clarion Hotel,
Body Flight, Cheesecake Palace, Bröd & Salt, SOFO bageri och Vrex som skänkt presentkort
och fribiljetter till våra unga själar!

