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NU STÄLLER VI OM
Annalie Welin, direktor

Kriget i Ukraina lämnar ingen oberörd och just nu befinner sig
miljontals människor på flykt. Vi ser en enorm uppslutning och stöd
för de välgörenhetsorganisationer som befinner sig på plats i Ukraina.
Engagemanget syns även här på hemmaplan och många vänder sig till
oss på stadsmissionen för att erbjuda sitt stöd till de människor som
kommer hit.
Under pandemin ställde vi snabbt om våra verksamheter för att lindra akut
nöd och vi är redo att göra det igen. Det ligger i stadsmissionens dna.
Tack vare stöd från företag och privatpersoner har vi kunnat stötta
mottagningscentret på Skavsta flygplats dit många anländer via Polen.
Vi har även besökt och stöttat evakueringsboendet i Eskilstuna med
olika insatser (läs mer om detta på följande sida).
Än så länge är det oklart vilka ytterligare insatser som kommer att
krävas men vi förbereder oss genom nära dialog med region, kommun
och lokala församlingar. Det finns bland annat planer på en öppen
mötesplats för att erbjuda individanpassat stöd och andra insatser.
För att vi ska kunna fortsätta vårt vardagliga arbete och samtidigt
rusta oss för kommande utmaningar behöver vi ert stöd. Tack för att
ni är med och bidrar.

Under pandemin ställde vi
snabbt om våra verksamheter
för att lindra akut nöd och vi är
redo att göra det igen.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
STÖTTAR ARBETET
MED 100 000 KR
Eskilstuna & Nyköping

SÅ STÖTTAR VI DE SOM
FLYTT FRÅN KRIGET
Eskilstuna & Nyköping

Kriget i Ukraina har tvingat miljontals människor på flykt. Vi följer utvecklingen och gör oss
redo för att på bästa sätt hjälpa de människor som söker sig hit. Vi har pågående dialog med
vår riksförening, andra välgörenhetsorganisationer, Svenska kyrkan, Eskilstuna kommun,
Nyköpings kommun och andra aktörer för att samverka och rikta våra resurser där det råder
störst behov.
Vi befinner oss bland annat på Skavsta flygplats för att stötta mottagningscentret som
välkomnar de flyktingar som anländer via Polen. Här får de stöd och hjälp innan de tar
flygbussarna vidare till Stockholm och Migrationsverket.

Vår samarbetspartner Länsförsäkringar
Södermanland går in och stöttar vårt lokala
arbete för Ukrainska flyktingar. Deras
investering på 100 000 kr hjälper oss att
snabbt och effektivt möta de behov som
uppstår. Det betyder bland annat att vi kan
delta i mottagningscentret på Skavsta,
stötta evakueringsboendet i Eskilstuna och
fullfölja vår plan på mötesplatser med
möjlighet till samtalsstöd och hjälp med
myndighetskontakter.
– Människor, främst kvinnor och barn, har
tvingats att lämna sina hem och sitt land. De
behöver vår akuta hjälp. Stadsmissionen i
Södermanland som vi samarbetar med gör
oerhört viktiga och konkreta hjälpinsatser
på plats. Det vill vi stödja genom ekonomisk
hjälp från oss, säger Lena Högfeldt, vd på
Länsförsäkringar Södermanland.

I Eskilstuna har 104 individer kommit till Trumslagargården som fungerar som ett
evakueringsboende. Efter att ha besökt boendet förstod vi att barnen behövde fler
möjligheter till aktivitet och sysselsättning. Tack vare stödet från Länsförsäkringar
Södermanland kunde vi fylla lekrummen med bollar, hopprep, käpphästar, pyssel,
målarböcker, kritor och annat som familjerna kan nyttja tillsammans.
Ett annat behov var kläder. I samarbete med Stadsmissionens Second hand har vi därför
delat ut presentkort till varje individ på boendet för att ge dem möjlighet att själva ta del av
kläder och annat som de kan behöva. Detta är en insats som även bidrar till egenmakt och
kontroll då de själva väljer ut plaggen direkt i butiken.

SÅ KAN DU BIDRA!
SKÄNK EN GÅVA
Du kan stötta vårt arbete genom att skänka
en gåva till Swish 900 51 17 eller Plusgiro
90 05 11-7. Märk ditt bidrag med Ukraina.
KLÄDER & PRYLAR
Vill du skänka kläder hänvisar vi din gåva
till Stadsmissionens Second hand, då vi
delar ut presentkort för klädinköp till de
nyanlända som vi möter.
FÖRETAGSSAMARBETEN
Om ditt företag vill vara med och bidra ska
du kontakta Maria Lagerkvist på insamling
och kommunikation.
maria.lagerkvist@eskilstunastadsmission.se
073-773 56 82

Nyheter FRÅN ESKILSTUNA

DE MOTTOG ÅRETS
UTMÄRKELSE

VILLAÄGARFÖRENING
SKÄNKTE ÖVER 30 000 KR

HON ERBJUDER FOTVÅRD
TILL BESÖKARE

Tommy Sjöberg och Ulrica Huselius ville
göra skillnad för Eskilstunabor i ekonomisk
utsatthet. Deras initiativ engagerade en hel
Facebokgrupp som samlade in över 13 000
kronor till Matlaget. För detta tog de emot
Eskilstuna Stadsmissions utmärkelse som
delades ut i februari.

När villaägarföreningen i Snopptorp skulle
avslutas valde de att skänka den summa som
återstod i föreningen till vår verksamhet
Matlaget. Det innebar att vi fick ta emot
32 820 kronor som kommer att stötta hushåll
i Eskilstuna som lever i ekonomisk utsatthet.

Anette Jansson driver Fotbadet i Eskilstuna.
Med jämna mellanrum besöker hon vår
dagverksamhet för att erbjuda våra gäster fri
fotvård. Här kan de luta sig tillbaka med ett
fotbad och få hjälp med exempelvis
nagelklippning och lindring av hälsprickor.

FRUKOSTTRÄFF LOCKADE
FÖRETAGEN TILL VALVET
Den 18e mars bjöd vi tillsammans med Sparbanken Rekarne in lokala företag
att delta i vår frukost på Valvet. Tillsammans pratade vi om hur civilsamhället
och näringslivet kan göra skillnad för människor i utsatthet och bidra till ett
tryggare och mer hållbart Eskilstuna, för alla.
Morgonens höjdpunkter var utan tvekan våra gäster Leena Kumpula (tidigare
medlem i Matlaget) och Thomas Pettersson (tidigare gäst på Härbärget) som
med stort mod berättade om sina egna resor från utsatthet till en mer hållbar
livssituation. Deras berättelser lämnade ingen oberörd.
Tack till Leena och Thomas och alla ni företagare som var med och deltog i vår
allra första frukostträff!

Nyheter FRÅN nYKÖPING

MARIA SVERKE ÄR ÅRETS
PRISTAGARE 2021

TACK TILL TJEJJOUREN
OCH KVINNOJOUREN

HOTELLET STÖTTAR
MED MATLÅDOR

Stadsmissionens utmärkelse delas ut till
någon som gjort en särskild behjärtansvärd
handling under året som varit. 2021 års pris
gick till Maria Sverke för hennes insatser
som volontär. Priset i keramik skapades av
lokala konstnären Linda Engström.

Kvinnor i social utsatthet riskerar i högre
grad att drabbas av våld och övergrepp. Vi är
tacksamma över vårt samarbete med
Tjejjouren Mira och Kvinnojouren Mira som
ofta besöker oss och vår Kvinnogrupp och
erbjuder stödsamtal och andra insatser.

Varje vecka förbereder Clarion Collection
Hotel Kompaniet matlådor till oss på
råvaror som inte gått åt under veckan. Det
betyder att vi får mellan 10-15 matlådor varje
vecka som vi erbjuder våra gäster på
härbärget. Stort tack för ert stöd!

MATLAGET STÖTTAR
HUSHÅLL I FATTIGDOM
I december 2021 startade vi upp Matlaget, en verksamhet som riktar sig till
Nyköpingsbor som lever i ekonomisk utsatthet. Här får medlemmar ta del av
matstöd och andra sociala insatser för att minska den ekonomiska pressen, få mer
varierad kost och möjlighet till återhämtning. I skrivande stund stöttar vi 46
individer, varav 24 barn.
Maten som förmedlas består av funktionellt matsvinn från våra samarbetsbutiker;
ICA Nära Nyköp, Hemköp City, Preem, Lidl och Coop Stenbärsvägen.
Tack till Nyköpings församling och Sörmlands Sparbank som gör verksamheten
möjlig!

ÖKAT TRYCK
PÅ MATLAGET
Eskilstuna & Nyköping

Allt fler människor söker sig till Matlaget. I
Eskilstuna stöttar vi i skrivande stund över
300 individer med matstöd och andra
sociala insatser varje vecka. Av dessa är 122
barn, vilket är en fördubbling mot
föregående år.
Förlängda handläggningstider för
ekonomiskt bistånd och A-kassa tros vara en
av orsakerna bakom ökningen.

STADSMISSIONSHÄLSAN
TAR EMOT VIA DROP IN
Tillsammans med Region Sörmland startar vi två sjuksköterskemottagningar i Eskilstuna
och Nyköping. Med Stadsmissionshälsan kan vi erbjuda socialt utsatta grupper den vård de
har rätt till men som ibland kan vara svår att tillgodogöra sig inom den ordinarie vården.

”Vi har ett nära samarbete med våra lokala
livsmedelsbutiker och tar emot stora
mängder matsvinn varje år. Trots det måste
vi komplettera med inköp för att maten ska
räcka och för att vi ska kunna erbjuda ett så
varierat utbud som möjligt. Ofta råder det
brist på varor med lång hållbarhet”, berättar
Carina, teamledare för Matlaget i
Eskilstuna.

De som lever i hemlöshet, beroendeproblematik eller annan utsatt livssituation kan vända
sig till Stadsmissionshälsan för hjälp med enklare vård- och omsorgsinsatser, hälsofrämjande
samtal och stöd vidare till andra vårdinstanser. Vår sjuksköterska finns tillgänglig via drop
in i Dagverksamheten, en miljö som vår målgrupp känner sig trygg och hemmastadd i.

I skrivande stund pågår en insamling av
matvaror i Eskilstuna från privatpersoner
för att stötta Matlaget och fylla upp
förråden.

Eskilstuna & Nyköping

Vår sjuksköterska erbjuder vårdinsatser så som blodtryckskontroll, såromläggning,
hälsofrämjande samtal samt stöd och vägledning i kontakt med regionen. En mycket viktig
del i vårt arbetet är att fånga upp patienterna i ett tidigt skede för att förhindra allvarligare
sjukdomstillstånd.
AUTOHERO SWEDEN AB har skänkt en bil!
En del av sjuksköterskans roll är att hjälpa människor vidare till andra hälso- och
sjukvårdsinsatser. Tack vare Autohero Sweden AB har vi en Kia Ceed som tar oss ut på
vägarna och ser till att Stadsmissionshälsan kan hjälpa fler. Tack för at ni stöttar oss!

Behovet av matstöd märks även i Nyköping.
Stadsmissionen startade upp Matlaget i
slutet av 2021 och redan nu börjar
verksamheten nå det maximala antalet
medlemmar som den nya nystartade
verksamheten klarar av att hantera.
”I dagsläget möter vi 46 individer i våra
medlemshushåll, varav 24 är barn. För att ta
emot fler medlemmar måste vi öka mängden
mat som vi förmedlar via våra
samarbetsbutiker. För att kunna göra det
behöver vi även öka vår yta för
mathantering och även öka vår bemanning”,
säger Sophia, teamledare för Matlaget i
Nyköping.

TACK FÖR ATT NI
INVESTERAR I MÄNNISKOR
Eskilstuna Stadsmission är en ideell förening som finansieras
genom huvudmannaskap och samarbetsavtal samt gåvor och bidrag från
stiftelser, församlingar, företag, privatpersoner och föreningar. Tack alla er
som är med och stöttar vårt arbete!

huvudmän

Idéeburet offentligt partnerskap

LOKALA huvudpartners

NATIONELLA huvudpartners via rss

HEj! vill du också
investera i människor?
Som vänföretag är du med och skapar en
mänskligare stad för alla! Hör av dig till

vänföretag eskilstuna
Amazon Data Services Sweden AB, Aquadus VVS AB, Länsförsäkringar Södermanland,
RG Bostad, Sundbyholms Platsutveckling & Torshälla GK.

Maria Lagerkvist på 073-773 56 82 för att se

vänföretag nyköping

hur vi tillsammans kan

Kiladalens GK, Länsförsäkringar Södermanland, Nyköpings BIS Fotboll,

göra skillnad.

Skobes Bil i Norden AB & Schneider Electric.

