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Soulidarity. 

Project Soulidarity är ett nätverk som samverkar och agerar med och mellan olika aktörer i 

ett gemensamt syfte; att tillgodose humanitära insatser och lindra nöd. Samverkansaktörer i 

nätverket består av och civilsamhällesorganisationer som på olika sätt bidrar med resurser, 

erfarenhet, kompetens och kunskap som främjar det gemensamma huvudsyftet.  

Abstrakt / Projektidé. 

Vi ser idag att det finns flera olika humanitära resurser i form av olika aktörer, civilsamhälles 

organisationer och föreningar spridda runt om i Stockholm, över hela landet och globalt. 

Utifrån att flera aktörer uppmärksammar gemensamma akuta problem och har samsyn 

gällande humanitär nödhjälp i kombination med en strävan av att samverka kan ett nätverk 

nå ut och bistå de hjälpsökande mer effektivt än när en organisation agerar ensamt. Således 

utgår vi ifrån att samverkan ska stå till grund för att bredda och fördjupa hjälparbetet och 

maximera nyttan av de gemensamma resurserna. Vidare finns det i förlängningen ytterligare 

fördelar i att sammanfläta aktörer och arbeta med transparens, vi kan bland annat nyttja 

och sprida samlad erfarenhet, utveckling, kompetens och kunskap i syfte att det ska komma 

till bäst nytta för de behövande, varandra och helheten.  

Projektets ansvariga ämnar agera nav i nätverket och agera som samordnare för det 

gemensamma arbetet, samt finnas tillgänglig för att kunna förmedla både enskilda och hela 

nätverkets perspektiv och arbete om det pågående uppdraget och dess syfte. 

De direkt involverade nätverksaktörerna agerar utifrån en styrgrupp och därigenom 

tillsammans under ett gemensamt protokoll gällande samverkan i det för stunden aktuella 

uppdraget. Styrgruppen ämnar att med en dynamisk ömsesidig kraft agera skyndsamt för 

att möta de humanitära behov som existerar eller uppkommer. 

Styrgrupp. 

Styrgruppen består av maximalt 2 representanter från var unik nätverksaktör. Deltagande i 

styrgruppen avgörs utifrån vilken form av engagemang och samverkan aktören har med 

nätverket. Styrgruppen tar gemensamma beslut utifrån regelbundna möte. Representanter 

från styrgruppen kommunicerar med respektives organisation gällande behov, resurser, 

utveckling, planering etc. Verksamhetsansvarig för Projekt Soulidarity agerar exekutivt och 

som behjälplig som kommunikatör utifrån de beslut som tagits. 

Nätverket & samverkan. 

Samverkan innefattar och utgår från att aktörernas resurser kommunicerar och agerar inom 

en gemensam ram, ett ständigt framåtsträvande och utvecklande nätverk. Därigenom kan 

det f.n. aktuella uppdraget tillgodoses med resurser som effektivt kan möta och ta ställning 

till de mångfacetterade behoven med gemensam värdegrund och målsättning. Vår tes är att 

det finns en fördel med att minska de fysiska och sinnliga gapen mellan de bidragande 

hjälpaktörerna och således skapa en optimal värdekedja, vilket gynnar alla parter och 

helheten. Aktörerna bidrar samtliga på olika sätt med sina unika resurser, kompetenser och 
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kunskaper. Gemensamt fångas detta upp i nätverket och sammanflätas under ett och 

samma paraply. Således kan vi agera snabbt och resurs effektivt för att tillgodose de 

nödställdas humanitära behov. 

Förväntningar. 

Nätverket samverkan och funktionalitet innebär att de inblandade aktörerna i styrgruppen 

är enade i att arbeta efter en gemensam värdegrund, som utgår från de mänskliga 

rättigheterna som i synnerhet utgår från principen om alla människors lika värde, samt 

demokrati och principen om autonomi som utgår från rättvisa och alla individers lika rätt till 

bland annat självbestämmande och självutveckling. 

Sammanhållning. 

Samtliga aktörer i nätverket är eniga om den gemensamma värdegrunden och kan uppfylla 

den i paritet med sin egen respektive organisations värdegrund. Värdegrunden utgår ifrån 

demokrati och mänskliga rättigheter.  

Värdegrund. 

Vår värdegrund utgår från en moralfilosofisk helhet gällande människovärde och rättvisa. 

Den moralfilosofiska värdegrunden kan sammanfattas genom allmänvedertagna begrepp 

som autonomi- och människovärde-principen utifrån demokrati och de mänskliga 

rättigheterna. Principerna är dynamiska, det bakomliggande sammanflätas och utgår i 

enighet från det aktuella läget i ett kontinuerligt framåtsträvande arbete för alla människors 

lika värde och rättvisa.  

Autonomiprincipen utgår från demokratins strävan efter lika behandling och rättvisa för 

alla, genom självbestämmande och självutveckling. Tillsammans med 

människovärdesprincipen som stipulerar alla människors lika värde i enighet med de 

Förenta nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna.  

Vilket i praktiken innebär att värdegrunden förutsätter samsyn om att alla människor ska 

behandlas rättvist, med lika respekt för deras humanitet och att det alltid är fel att behandla 

en människa som ett medel. Vidare innebär det att de humanitära insatserna skall syfta till 

att lindra och förhindra att en människa utsätts eller kan utsättas för fysisk eller psykisk 

lidande. Ytterligare ser vi att det går i paritet med den svenska grundlagen (1kap 1§ & 2§) 

som stipulerar att den offentliga makten ska utövas under lagarna och detta ska utövas med 

respekt för alla människors likavärde och för den enskilda människans frihet och värdighet. 

Som civilsamhällesaktör agerar vi gemensamt för att värna om och utveckla varje individs 

jämlikhet, möjlighet och rättighet att ta till vara på dessa ovan sammantagna principer och 

lagar. Vidare innebär att värdegrunden inte diskriminerar eller tar ställning för eller mot 

gällande etnicitet, sexuellidentitet, ålder, kön, religion eller avsaknad av religion, tro eller 

avsaknad av tro. Som samverkans nätverk kan vi åta oss specifika uppdrag med riktade 

hjälpinsatser där nöden kräver. 
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Projektet. 

Project Soulidarity. 

Projektet har tagit form utifrån att flera aktörer gemensamt uppfattat och belyst att det 

finns ett ökat behov av hjälpinsatser för målgruppen unga 18 - 25 år, bland annat på grund 

det rådande världsomspännande allmänläget, Covid-19 och den ständigt föränderliga 

samhällssituationen.  

Uppdrag - historik / nutid. 

Det primära målet 2020 04 15 är att finna sätt att hjälpa unga i hemlöshet genom att 

tillgodose en trygg plats med tak överhuvudet, mat och psykosocial vård och omsorg. Vi ser 

idag ett akut behov av hjälp i målgruppen unga i hemlöshet 18 - 25 år. Bortsett från det allra 

basala som tak över huvudet och mat för dagen, finns det ett problem att individerna 

behöver förflytta sig långväga till olika platser flera gånger om dagen för att kunna överleva 

och detta är givetvis inte hållbart i längden. Det är psykisk och fysiskt påfrestande för 

individen och samhället ur flera perspektiv. Dessutom är det en pågående pandemi (Covid-

19), risken för smittspridning och möjligheten att minska denna kan vara en bidragande 

effekt, som gynnar inte bara deltagarna men också hela samhället, om vi kan samla även de 

mångfacetterade fysiska hjälpresurserna på en och samma plats.  

Samarbetsorganisationer. 

Nätverksaktörer består av representanter i olika indelningar från Röda Korset, Nya Rum, City 

Soulidarity, Fryshuset, Svenska Kyrkan, Frälsningsarmén och War Child. Flertalet andra har 

blivit tillfrågade, men bett att få återkomma om det blir aktuellt. Covid-19 har haft en 

signifikant påverkan gällande möjligheter att medverka. Målsättning är att kontinuerligt 

kommunicera med andra aktörer för att bygga upp tillit och samverkan. 

*2020 12 17 har nätverket utökat och samverkan innefattar flera aktörer som medverkar 

direkt, fast utanför styrgruppen. Dessa är bland annat flera församlingar inom Svenska 

kyrkan, Röda Korsets ungdomsförbund, Arbetskraftsförmedlingen/REDO, ytterligare kretsar 

inom Röda Korset, Arbetskraftförmedlingen, Stöttepelaren, Stadsmissionen, diverse skolor, 

m.fl.   

Center. 

Projektet utgår från en fysisk plats som primärt tillhandahåller de basala behoven genom 
tjugosex (26) sovplatser, tillgång till minst tre (3) mål mat och möjlighet att sköta hygien och 
hälsa. Målsättningen är förutom det basala som innefattar att tillgodose en trygg plats med 
mat o tak överhuvudet, att även motivera och hjälpa individen ”framåt” utifrån den 
livssituation som hen befinner sig i. På platsen finns personal, volontärer och frivilliga som 
hjälper till med dagligt bestyr. Bemanning som arbetar med det psykosociala stödet finns på 
plats enligt schema. Platsen är öppet tjugofyra / sju (24/7) för dess anmälda deltagare. 
Centret agerar även som nav för att distribuera förnödenheter till utomstående inom 
målgruppen, såsom mat, kläder och rådgivning. Av deltagarna krävs att de följer uppsatta 
regler och riktlinjer för att få kunna ta del av biståndshjälpen. Det innefattar bland annat 
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alkohol och drogfrihet, likavärde och respekt, inget våld hot om våld, ingen diskriminering, 
mobbning, sexism eller annat nedsättande beteende och att deltagarna kan aktiva i 
självförvaltningen av specifika områden.  

Målgrupp.  

De mest utsatta utifrån; unga i hemlöshet 18 - 25 år som befinner sig i nöd, utan tak 

överhuvudet och mat. 

Urval. 

Urvalet från målgruppen utgår från den nödställdes situation, behov och projektets 
resurser. Målgruppen består av flera olika ”kategorier” och det är svårt eller omöjligt att 
finna benämningar för dem alla. Många befinner sig i limbo, alltså mellan olika 
beslutsprocesser, en del är helt utanför samhälles systemets sociala nätverk. Exempel på 
olika kategorier; de som har tidsbegränsade (ibland kallas tillfälliga) uppehållstillstånd (TUT), 
de som är i en verkställdhetshinderprocess (VUT), de som befinner sig under “nya 
gymnasielagen” (NGL) och de som är pappers- eller statslösa, den sistnämnda kategorien 
har ofta “störst” behov då de inte kan får hjälp någon annanstans. Det finns även andra som 
befinner sig inom målgruppensrammar som är medborgare och har hamnat snett ändå, eller 
har permanent uppehållstillstånd (PUT). Projektet ämnar att utifrån begränsade resurser 
motivera de som kan få hjälp på annat vis exempelvis via sociala myndigheter finnas till 
hands och stötta vägen dit. Urvalsprocessen motiveras utifrån att vilka behov som är mest 
akuta i relation till de resurser projektet kan möta upp med. I de fall projektet inte kan möta 
de behov som finns ämnar vi att arbeta vidare inom och utanför nätverket för att finna eller 
skapa andra lösningar. 
Syfte. Det primära syftet är benämns som social vård och omsorg ibland psykosocial vård 

och omsorg. Det innefattar de tidigare beskrivna insatserna för att täcka de primära basala 

behoven. Projekt Soulidarity ämnar även att aktivt arbeta med att finna resurser för att 

främja individens allmäntillstånd; social-, fysisk-, psykisk-hälsa och levnadssituation. Igenom 

exempelvis lokala engagemang tillgodosedda av nätverkets resurser. Det innefattar olika 

aktiviteter i form av; livsbejakande program, motiverande samtal, aktiviteter, hjälp med 

fysisk och psykisk vård och omsorg, juridiskhjälp, läxhjälp och studiemotivering, 

sysselsättning, hjälp till självhjälp, bostadssökande, boendestöd, migrationsfrågor och 

liknande åtgärder utifrån att möta och hjälpa individen utifrån var hen befinner sig.  

Kommunikation. 

Nätverkets aktörer samverkan under gemensam värdegrund en projektets framtagna 

riktlinjer. Aktörerna håller styrgruppsmöte en gång i veckan. City Soulidarity är 

projektansvarig och navet i nätverket och skall arbeta aktivt för att främja 

samverkansarbetet mellan aktörerna i såväl det praktiska som i det beslutsfattande arbetet. 

City Soulidarity arbetar med full transparens och redovisningsplikt gentemot och mellan 

samtliga primära (styrgruppen) aktörer i nätverket. En gemensam elektronisk mapp skall 

finnas tillgänglig för medlemmarna i styrgruppen. Dokumentation, riktlinjer för boendet, 

mötesprotokoll, databaser, kvitton, fakturor och kontaktuppgifter kommer fyllas på 

efterhand. Rapporter från boendet, ekonomi och det praktiska arbetet skickas per e-post 
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innan eller lämnas över per möte, veckovis och månadsvis och sammanställs i en elektronisk 

mapp. Samtliga kommunikation tar hänsyn till GDPR. 

Ekonomi 

Notering angående ekonomin och volontärer/frivilliga. På grund av det rådande läget 

gällande Covid-19 och de utsätta i riskgrupperna har projekts budget tagit i beaktning 

svårigheten att tillsätta volontär och frivillig arbetskraft. Projektet strävar och syftar till att 

finna och arbeta med volontärer och frivilliga i den grad det är möjligt för att möta 

projektets syfte. Det finns även andra faktorer som indirekt påverkar projektets budget, 

exempelvis möjligheten att nyttja allmänna kommunikationsmedel, tillfälligt nedstängda 

verksamheter, leveranser & transporter och indirekt ekonomiska donationer. 

Ekonomin är baserad på att det bör finnas minst en person som är direkt kopplad till 

nätverket tillgänglig på plats för de som tar de del av de boendefrämjandeåtgärderna och 

att det är ont om frivilliga volontär representanter. Följande kostnader är för 6 månader; 

lönekostnader: 884,880 kr, hyreskostnader: 570,000 kr, och matkostnader: 468,000 kr, 

sammanlagt: 1,922 880 kr (Se separat bilaga för specifikation). Praktiskt kommer de 

involverade aktörerna förse C.S. med resurser för att tillgodose behoven. C.S. 

redovisningsbyrå öppnar ett separat ”konto” för full transparens, redovisning och insyn för 

de inblandade aktörerna i styrgruppen. C.S. redovisar löpande i styrgruppsmötena. 

Dokumentation kommer även finnas tillgänglig i digitalform i en gemensam mapp. Avtal, 

styrning och redovisning av samtliga ekonomiska medel belyses med full transparens inom 

styrgruppen. 

Datainsamling (GDPR).  

För att påvisa och säkerställa att projektet möter de uppställda kraven, utveckling, behov 

och riktning kommer specifika data att samlas in dagligen. Data som skickas elektroniskt får 

inte innefatta personuppgifter.   

Inskrivningsdokument, kontrakt och liknande finns i märkta pärmar på specifik plats. 

Dokument innefattande namn, e-post och telefonnummer destrueras senast 2 veckor efter 

gästen lämnat boendet och senast 1 månad efter projektets avslut. Elektroniska register 

avidentifieras och raderas senast 1 månad efter projektets avslut.  

Sekretess. 

Samtliga som på något sätt aktivt deltar i arbetet med projektet ska skriva under 

sekretess/tystnadsavta i enighet med Röda Korset avtal. (Bifogat dokument). 

Volontär / frivilligarbetare.  

Volontärer ska tillsättas i enlighet med Röda Korsets riktlinjer och försäkringar för volontärer 

och frivilliga, eller motsvarande krav som ansvaras för av någon av de andra aktörerna i 

projektet. Projektet kommer tillgodose volontärutbildningar och träffar. 
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Personal.  

Anställd personal går antingen direkt under projektets juridiska person eller via någon av 

närverks aktörerna. Anställningen innefattar minst kollektivsavtalsenliga krav för lön och 

försäkringar. Anställningar är på projekt, månad eller timbasis, om inget annat avtalats.  

Beprövade metoder. 

Projektet arbetar genom olika beprövade metoder anpassade efter situation och behov. Det 

innefattar olika utbildningar och erfarenheter. I grunden finns samlad kunskap och även 

Röda Korsets riktlinjer och utbildning att tillgå för att hjälpa de nödställda.  

Värdegrund och det praktiska arbetet.  

Likavärde och rättvisa genom autonomi och människovärdesprincipen som ovan beskrivet 

gäller för såväl deltagare, bemanning och andra engagerade i projektet. 

Projektets värdegrund likställs med Röda Korsets sju (7) principer (se nedan), och är därmed 

i likhet med det avtal som samtliga som deltar praktiskt inom projektet behöver skriva 

under. 

Humanitet. (RK) 
Projektet arbetar för att förhindra och lindra mänskligt lidande. Målet är att skydda liv och 
hälsa samt verka för fred. 
 
Opartiskhet. (RK) 
Vi gör ingen skillnad mellan vilken religion man praktiserar, vilken etnisk tillhörighet, 
nationalitet eller vilka politiska åsikter man har. Vi tar ställning mot alla former av 
diskriminering. Vi verkar för att det ska finnas en mångfald i vår organisation där alla som 
delar våra värderingar är välkomna. 
 
Neutralitet. (RK) 
För att förtroendet för projektet som humanitär insats ska bevaras tar projektet 
aldrig ställning i konflikter. Vi tar ställning för den enskilda människan. 
 
Självständighet. (RK) 
Vi är oberoende och fria. Vi kan samarbeta med regeringar eller myndigheter, men bara om 
samarbetet stämmer överens med våra grundprinciper. 
 
Frivillighet. (RK) 
Vår verksamhet bygger på frivilligt arbete. 
 
Universalitet. (RK) 
Alla i projektet tar solidariskt ansvar för varandra. Organisationerna har en skyldighet att 
hjälpa varandra och en rättighet att söka hjälp hos varandra. 
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Praktiskt  

Boendet och de basala behoven.   

Projektet utgår från en fysisk plats som tillhandahåller 26 sovplatser fördelat på 13 

rum. Deltagarna har tillgång till allmänna samlingsytor, kök, konferens och matsal. Projektet 

tillhandahåller med mat, hygienartiklar och andra vardagsartiklar. På platsen finns personal, 

volontärer och frivilliga som hjälper till med dagligt bestyr. Personal som arbetar med det 

psykosociala stödet finns på plats enligt schema. Platsen är öppen för inskrivna deltagare 

tjugofyra (24/7). Centret agerar även som nav för att distribuera förnödenheter till 

utomstående inom målgruppen, såsom mat, kläder och rådgivning.  Projektet ska tillgodose 

minst tre mål mat om dagen, frukost, lunch och middag för dess deltagare. Projektet syftar 

till att ha schemalagda matlagningstider och olika ansvarsområden som deltagarna ska 

självförvalta.  

Delaktaktighet. 

För att bli inskriven i boendet behöver individen komma i kontakt med någon av de utsedda 

uppsökarna, detta kan ske på flera olika sätt. Praxis tycks vara att det sker genom olika 

frivilligorganisationer som nät-verkat runt en individ och sedan kommer i kontakt med 

projektet. Därefter matchar projektet representanten behovet utifrån det primära 

uppdraget och de resurser som finns.  

När en deltagare fått en plats får denne skrivas in genom en intervju, för att kartlägga 

behoven, och en genomgång om de lokala regler och riktlinjer som gäller. Dessa följs upp 

veckovis vid ett regelbundet hus -möte. Deltagarna får ett boendekontrakt som löper en 

vecka i taget, med automatisk förlängning och det förväntas att deltagarna sköta sina följer 

de allmänna reglerna och riktlinjerna för att inte bli av med sin plats.  

Deltagarna förväntas att ta ansvar och hjälpa till efter bästa förmåga. Det finns inskrivet i 

boendet kontraktet och schema rullar veckovis. Deltagarna förväntas även att ta del av de 

framåtsträvande aktiviteter och resurser som finns att tillgå, för att främja sin egen 

situation. De boende har en möjlighet att själva påverka innehållet i aktiviteter och till viss 

del riktlinjerna. Förväntningarna som ställs på deltagarna ställs i relation till den 

individuelles situation. Projektets bemanning ska arbete motiverande för att stärka 

individen om hen har svårigheter att ta ansvar. Om en deltagare bryter mot regler och 

riktlinjer finns en risk att hen blir av med sin plats omgående, alternativt får en varning. Vid 

regelbrotts utskrivning finns möjlighet att söka sig tillbaka beroende på anledning av 

utskrivning och i samråd med den operativa personalen. 

För personal och övrig bemanning upprättas en manual med riktlinjer och 

rekommendationer för det dagliga arbetet med målgruppen och för att tillgodose det 

praktiska runt omkring. Det innefattar bemötande, inskrivningsrutiner, förväntningar, 

schema, krav och motkrav, dokumentation och kommunikation, diverse färdiga avtal så som 

tystnadsplikt och volontärpolicys. Riskanalys. (Det har gjorts en riskanalys och sammanställts 

av bland annat Röda Korset gällande arbetet med målgruppen och den finns tillgänglig som 

bilaga). Samtlig regelbunden bemanning har tillgång till regler och riktlinjer.  



8 
 

 

Livs främjande och framåtsträvande försorg. 

Projektet kommer aktivt arbeta för att finna lösningar för att främja individernas välmående 

och levnadssituation. Genom samverkan med individer och organisationer som kan bidraga 

med erfarenhet, kompetens och kunskap, eller kan bidraga med lösningar, exempelvis; 

andra eller nya boende, juridiskrådgivning, vård, fritidsaktiviteter, arbete och skola, 

migrationsfrågor, gruppverksamhet, föreläsningar, mental- och fysiskhälsa, m. m. Projektets 

boende, personal, volontärer och frivilliga i förhållande till de individer som deltager i 

projektet utgår ifrån ett pedagogisk format som syftar till att ge individen möjlighet till eget 

ansvar och att få växa i det, utifrån individen egen kapacitet och var hen befinner sig. 

Bemanning. 

Projekt Soulidarity praktiska arbete ska drivs av ansvarig personal i samarbete volontärer 

och frivilliga som finns tillgänglig dygnet runt. Boendet har fast personalen som består av 

avlönad personal för att tillgodose en trygg miljö och främja arbetet i den dagliga driften.  

Sysselsättning.  

Projektet strävar efter att finna att ungdomarna ska finna en meningsfull vardag och få med 
sig kunskap som kan främja individen i nuet och senare i livet. Därför arbetar vi med 
att motivera och uppmuntra deltagare till studier eller annan daglig sysselsättning. Det 
innefattar kontakter och samarbete med skolor eller utbildningscenter. Vidare kan det 
innefatta att deltaga i olika frivilligsysslor eller söka annan form av sysselsättning.  
 

Studier, utbildning och kunskap.  

Det man lär sig kan man alltid ta med sig utifrån det ser vi att till att läxhjälp erbjuds på plats 
och även digitalt. Projektet tillgodoser material som behövs för att individen ska 
kunna deltaga i utbildningen. En del av stödet kan innefatta motiverande eller coachande 
samtal, hjälp med CV skrivning och liknande aktiviteter, 
  

Fysisk träning. 

På plats finns tillgång till utrustning och material för allsidig träning. Motion, rörelse och 
styrketräning erbjuds på Friskis & Svettis, vilka erbjuder träningskort som ej är 
personbundna.  
 

Yoga och meditation.  

Deltagarna har möjlighet till regelbunden Yoga och meditation genom tillsatt personal. Här 
kan deltagarna även lära sig övningar som kan lindra stress och oro. Projektet tillgodoser 
deltagarna med det material som behövs för att utför aktiviteter. Aktiviteter 
sammankopplas ofta med Lifeclass eller andra liknande gruppaktiviteter och samtal. 
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Fotboll - Fotboll For All (FFA).  

Lagsport och sammanhållning genom regelbunden träning, och sammanhang lett av en 
professionell coach. Tillsammans ordnar vi så att det finns schemalagd träning och även 
vänskapliga matcher med andra lag. Projektet tillgodoser träningsplats, utrustning och 
eventuella kostnader för resor och andra utlägg i i samband med fotboll. FFA 
sammankopplas med ”Lifeclass”* som bygger på att värna om individens psykiska hälsa.  
 

Lifeclass.  

Att närma sig och kommunicera utifrån en gemensam samtalsstund som Lifeclass har visat 
sig fungera bra i gruppsammanhang för att möta individen och att hjälpa deltagarna att 
förstå sig själv och andra. Samtalen syftar till att stärka individen utifrån sin nuvarande 
situation och det sker i form av strukturerade samtal kring olika teman. Det kan vara 
fördjupade samtal om livet eller innefatta samtal utifrån olika teman som självkännedom, 
kärlek, förebilder, visioner om mål. Klasserna hålls av utbildad personal.  
 

Samtalet.  

Det finns möjlighet för deltagarna att få individuella samtal via diakon, präst eller annan 
yrkesutövning. Det finns även möjlighet för enklare samtal och gruppsamtal. Samtalet är ett 
viktigt verktyg då många utsatta oroar sig och tänker mycket i sin ensamhet. Vi tror att 
samtalet kan vara till nytta för att motivera till ett bättre mående och förhindra psykisk 
ohälsa. För personal finns möjlighet till utbildning och handledning 
 

Aktivt arbete för noll tolerans av droger och alkohol.  

Boendet har nolltolerans gällande alkohol och droger. Det innefattar att inga droger eller 
alkohol får innehas i boendet. Inte heller får man vara på boendet om man är påverkad. Det 
finns personal med erfarenhet av 12-stegsarbete, samt har projektet möjlighet att hjälpa till 
med kontakt till självhjälpsgrupper vid behov eller missbruksproblematik.  
 

Psykosocial vård & omsorg. 

Projektet möter unga som varit med om trauma i olika form. Neurovetenskapliga studier 
visar att en signifikant del av målgruppen lider av psykisk ohälsa (PTSD, ångest, depression, 
stress, missbruk). På plats finns personal med olika kompetens och utbildning för att på 
bästa sätt kunna möta detta. Personalen arbetar utifrån ett gemensamt 
förhållningssätt i samtal och gott bemötande. Samtlig dagpersonal är utbildade i 
motiverande samtal (MI). Vidare finns det diakoner, präster, volontärer och frivilliga som 
kommer på regelbunden basis för att möta deltagare med olika kompetens. För medicinsk 
och psykologisk kontakt kommunicerar och hänvisar projektet till införstådda mottagningar.  
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Sjukvård. 

Deltagarna har begränsade möjligheter till sjukvård av olika 
anledningar. Projektet samverkan med införstådda sjukvårds mottagningar och 
därigenom kan deltagare få tillgång till fysisk vård och omsorg. Projektet tillgodoser 
ekonomiska resurser för akuta besvär och medicin.  
  

Transport. 
Projektet strävar efter att tillgodose biljetter till kollektiv trafik. Vid större arrangemang 
finns möjlighet att boka buss. Deltagarna har tillgång till att reparera och nyttja bättre 
begagnade cyklar. Projektet har även tillgång till bil för dagliga inköp, resor och jourtjänst.   

 
Kultur och fritid.  

Deltagare har möjlighet att åka på kulturresor med syfte att lära sig och/eller få andra 
perspektiv om det svenska samhället, natur och kultur. Exempelvis några dagars resa till 
Dalarna i egenskap av att få naturupplevelser och insyn in allemansrätten. Även besök av 
olika kulturhistoriska platser, museum och liknande. 
 

Påverkan.  

Projekt Soulidarity är ett icke religiös och politiskt oberoende projekt. För att förbättra 
deltagares levnadssituation och underlätta situationen utförs upplysningsarbete i form 
av avidentifierad faktasamling, vetenskapliga 
studier, upprop och informationsspridning, med fokus på utveckling och förbättring av de 
universella mänskliga rättigheterna i ett demokratiskt samhälle 
 
Boendet och dess olika delar drivs under lokala riktlinjer och beskrivningar som finns att 

tillgå separat. 

James Andersson 


