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    Stockholm den 5 maj 2020 

VINCI Foundation 

Att: Julia Lundmark 

 

 

 

Hej, 

 

Ett varmt tack till VINCI Foundation som vill skänka en engångsgåva på 15 000 kronor till Stockholms 

Stadsmission och vårt arbete på grund av Coronaviruset.  

 

Stockholms Stadsmission och Corona 
 

Som en av få organisationer har Stockholms Stadsmission lyckats bibehålla och ha öppet i alla våra 

verksamheter trots rådande läge i samhället/Stockholm.  

I våra verksamheter träffar vi dagligen hundratals personer med olika problematik. En gemensam 

nämnare hos dessa är förstås att alla lever i någon for av utsatthet i samhället. Jag vill här nedan 

berätta lite kort om hur vi har anpassat och ställt om några av våra två verksamheter för personer som 

lever i akut hemlöshet. 

 

Öppna verksamheter för personer som lever i akut hemlöshet. 
 

På BoKlara och BoCenter träffar vi dagligen kvinnor och män som lever i akut hemlöshet. BoKlara är 

för kvinnor och BoCenter för män. Vi har fortsatt öppet mellan 08.00 – 15.00 alla dagar i veckan och 

möter mellan 50 – 80 personer varje dag.  

Här får våra deltagare möjlighet till hela vårt basstöd. Vi serverar frukost, hemlagad lunch, deltagarna 

kan duscha, tvätta kläder och vila. Vi erbjuder en trygg och varm gemenskap med trevliga aktiviteter. 

Många av deltagarna behöver olika former av samtalsstöd. Det kan handla om motiverande samtal, 

hjälp med kontakten till olika myndigheter och vårdinrättningar. Sedan 2019 erbjuder vi nu också 20 

enkelrum i vårt akutboende för män. Det är Stockholms enda akutboende med enkelrum och har i 

stort sett varit fullbelagt sedan vi öppnade. Deltagarna upplever det otroligt positivt att inte behöva 

dela rum. Nu när en del kan bli sjuka i viruset har vi också möjlighet att vårda dessa i enkelrummen. Vi 

kan hålla dem åtskilda med övriga deltagare och vår personal kan skydda sig och andra med 

skyddskläder. På BoKlara har vi 14 separata rum i kvinnornas akutboende. Vi har anpassat våra 

verksamheter efter rådande situation och prioriterar hygien och avstånd. ’ 

 

Vi tar gärna emot er gåva på 15 000 kr på vårt 90-konto. BG 900–3518 alt. PG 90 03 51-8. 

 

Varma hälsningar 

 

 

 

Kicki Aldrin 

Teamchef insamling stiftelser och företag 

Stockholms Stadsmission 


