
Ukraina initiativet på Söder. 
 
Den 3 mars infördes EU:s massflyktsdirektiv som följd av Rysslands krig mot Ukraina. Till följd av det startades 
en planering av mötesplatsen i Söderhöjdskyrkan. I det initiala skedet gjordes en lokal omvärldsanalys i syfte att 
avgöra om och i så fall vilka humanitära behov som behövs fyllas, vilket lett fram till den praktiska 
verksamheten som bedrivs idag. Mötesplatsen drivs sedan April i samverkan med Ny gemenskap, Röda Korset 
Sydost, Soulidarity & HumanRights, Söderhöjdskyrkan och medlemsorganisationerna i Söders Kristna Råd. 
Ytterligare samarbetes aktörer är Sociala Missionen, Stadsmissionen Stockholm, Röda Korset och Röda Korsets 
lokala krets, Clownmedicin, Svenska Kyrkan, m.fl.  
 
Mötesplatsen är öppen tisdagar mellan 1300 – 18:00 och tillgodoser: 

• Utdelning av kläder.  
• Tolk.  
• Utdelning av basvaror i form av mat, barn & hygienartiklar, leksaker och liknande. 
• Individuell rådgivning och guidning i social- & migrations-rättsliga. 
• Hjälper till med diverse myndighetskontakter.    
• Allmän samhällsinformation som är aktuell för nyanlända (skola, sjukvård, arbetsförmedling, etc).    
• Sammankopplar och deltar genom diverse kultur, fritid & idrotts-verksamheter för barn, unga & 

vuxna.    
• Krisstöd och samtalskontakt.   
• Stegförflytning mot arbete & försörjning. 
• Språkutbildning.   
• Matkasseutdelning. 
• Clownbesök och underhållning för barnen. 

 
Samverkan och andra relevanta aktiviteter  

• Måndagskvällar har vi bedrivit verksamhet för ungdomar bestående av grupper på mellan 5-10deltagare 
per gång. Självförsvarskurs, yoga, meditation och samtal. 

• Websidan www.welcomeukraine.se 
• Arbetssöksplattformen www.ukrainejobfair.se 
• Språk, samtal & umgängesgrupper veckovis olika tider.  
• Julfirande (6/1 2023) cirka 350deltagare som fick ta del av mat, musik & julklappsutdelning till främst 

barnen.  
 
Statistik antal deltagare, samt utdelade matkassar under november och december. 
2022 Deltagare Tillfällen Matkassar 
April 166 4   
Maj 193 5   
Juni 149 4   
Juli 200 4   
Augusti 203 4   
September 181 4   
Oktober 182 4   
November  753 5 471 
December 753 5 534 
Totalt 2780 39 1005 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kafe Söder. 
Kaféverksamheten har bestått i att servera mackor, ägg, soppa och kakor, samt varm & kall dryck.  Personal 
tillsammans med frivilliga har skött lokalförberedelser, tillverkning, servering, undan plockning och 
återställande av lokalerna, samt koordinering av volontärer och frivilliga. I relation till vad den ordinarie 
verksamheten brukar servera per individ har servering varit resurskrävande i form av varor.  
  
Utdelning av kläder och hygienartiklar. 
Genom samverkansgruppen har vi haft insamling och fått externa bidrag. Vi har delat ut över 40 kubikmeter 
kläder, samt leksaker och hygienartiklar för mammor och barn.  
 
Rådgivning*. 
Sociala Missionen har varit på plats och kunnat erbjuda individuell social & migrationsrättslig rådgivning. 
Tillsammans med RKSO anordnades en föreläsning för målgruppen medmöjlighet till frågor & svar gällande 
massflyktsdirektivet. Det har även kommit många områdeskunniga frivilliga och volontärer för att hjälpa till. Det 
har funnits möjlighet till individuell rådgivning vid varje tillfälle.  
 
Samhällskontakt & myndighetsinformation. 
Personal och frivilliga från samverkansgruppen har kunnat bidra med enklare samhällsinformation, samt 
praktiskt medverka till kontakt med skola & inskrivning, sjukvård, arbete & boende frågor. 
 
Krisstöd & samtalskontakter.  
Det har funnits utbildade krisstödjare på plats för att kunna möta deltagare vid behov. Vidare har det funnits 
samtalskontakt i form av själavårdare och/eller enklare terapeutiska samtal. 
 
Tolk & Språkutbildning. 
Det har funnits tolk på plats vid varje tillfälle för att bistå vid olika frågeställningar. Språkkurs har bedrivits i 
Maria Magdalena församlingslokaler som ligger i nära anslutning till den primära verksamheten. Kursen har 
genomförts med inköpt adekvat material, kursen har letts av två frivilliga. Det har varit 12 - 15 deltagare som 
regelbundet återkommit till kursen under hösten 2022. 
 
Kultur & Fritid*. 
Genom önskemål från målgruppen har vi på måndagskvällar bedrivit fysiska aktiviteter i form av 
självförsvarskurs, yoga och meditation. Aktiviteten är inriktade till unga kvinnor och barn avslutas med 
samtalsgrupp för dom som önskat. Vidare har gruppen integrerats med svenska kvinnor och därigenom har 
målgruppen kunnat bygga upp kompisrelationer. Slutligen har deltagarna fått ta del av mat & kulturaktiviteter 
vid två tillfällen. Andra verksamheter i samverkan med framför allt RKSO har omfattat stadsrundvandring, 
museum & nöjespark och liknande besök.  
 
Clownmedicin*. 
Vi har varit behjälpliga i att koordinera verksamheten och Clownmedicin har varit på plats var 3dje vecka. 
Underhållningen har varit mycket uppskattad av mammor och framför allt barnen. 
 
Stegförflytning mot arbete & försörjning. 
Under verksamhetens gång har vi kommunicerat och haft olika aktörer på plats för att vara behjälpliga 
målgruppen att ta ett steg närmare självförsörjning. Mycket av kommunikationen gällande arbete har bestått i att 
så enkla termer som möjligt förklara svenska arbetsmarknadsförhållande & kultur. Vi har varit behjälpliga med 
att sammankoppla arbetsgivare och arbetstagare och därigenom har flera stycken ur målgruppen fått ett jobb 
och/eller kommit ett steg närmare arbete & självförsörjning.  
 
Digital plattform & verktyg. 
Vi har varit initiativtagare och delaktiga i kommunikations sidan www.welcomeukraine.se som hjälper 
målgruppen att hitta resurser och möjligheter som ges utav civilsamhällesorganisationer och andra relevanta 
aktörer.  
Genom samverkansgruppen, externa intressenter och tillsammans med deltagare ur målgruppen har plattformen 
www.ukrainejobfair.se tagits fram. Vilket är tresektoriell samarbetsplats som syftar till att underlätta för 
målgruppen att ta ett steg närmare självförsörjning.  
Vi har skapat en ”app” som nyttjas av personal och frivilliga på olika fysiska platser och dagar. Verktyget 
används för att koordinera och fördela behov och resurser. 
  
 



Matkasseutdelning*. 
Sedan månadsskiftet oktober/ november har vi haft matkasse och matkortsutdelning i syfte att möta behovet och 
underlätta för andra aktörer i samverkansgruppen. Behovet efter humanitära basbehovsprodukter är stort hos 
målgruppen och tycks öka i och med fler nyanlända kommer. Fokus för den primära verksamheten har varit att 
tillgodose större familjer med barn med matkassar medan RKSO har tagit emot mindre sällskap och individer. 
 
Julafton. 
Målgruppen önskade att fira jul och ha en gemensam samling en 6 januari 2023. RKSO och dom frivilliga ur 
målgruppen samordnade en deltagarlista, cirka 350st mammor (och en del pappor) och barn deltog. 
Evenemanget var Maria Magdalena församlings lokaleler. Stadsmissionen, samverkansgruppen och volontärer 
bidrog med mer än 300 julklappar till barnen. Ett företag sponsrade med hygien & skönhetsprodukter för dom 
vuxna. Vi bjöd på mat och efterrätt med tillbehör och dryck. För att genomföra eventet hade vi två sittningar 
under dagen. Det praktiska arbetet genomfördes av anställda och frivilliga ur såväl målgruppen som volontärer 
från samverkansgruppen. En stor eloge bör ges till alla frivilliga som såg till att dagen genomfördes på ett 
smidigt sätt där alla deltagare var nöjda och glada.  
 
Projektledning & kommunikation. 
Kommunikation och koordinering har skett med och mellan deltagare, anställda, frivilliga och 
samverkansgruppen för att möta olika behov och åtaganden för den direkta verksamheten. Vidare har 
kontinuerlig dialog och samarbete pågått med andra relevanta lokala civilsamhällesaktörer för att bäst kunna 
fördela resurser utifrån målgruppens behov. Viss kommunikation har skett med staden och myndigheter.  
 
Projektförändring 2022. 
Verksamheten har vuxit i takt med behoven. I uppstarten av verksamheten talade den lokala omvärldsanalysen 
för att fokus skulle ligga på psykosocialt stöd (MHPSS), rådgivning och en öppen mötesplatsen med enklare 
förtäring. Bedömningen var alltså att det fanns tillräckligt med verksamheter som tillgodosåg 
matutdelningsbehovet, det som saknades målgruppen var snarare det mellanmänskliga behovet/samspelet för 
integration och trygghet. I takt med att antalet individer ökat i närområdet, samt att aktörer avslutat sina 
verksamheter, så tog vi ett samlat beslut att starta matkasseutdelning. Utdelningsverksamheten samkörs med 
andra utdelningsverksamheter inom samverkansgruppen. Kafé Söders verksamhet riktar sig till stora familjer och 
koordineras med RKSO verksamheter för att säkerställa att resursfördelningen blir så rättvis som möjligt.  
 
2023. 
Dom monetära resurserna dedikerade till olika delar av projektet och perioden 2022 är i praktiken slut. Vi har 
valt att köra vidare under kvartal 1, gällande matkasseutdelningen tas beslut om månad för månad. Att behoven 
kvarstår under 2023 är högst sannolikt. För att driva verksamheten vidare behöver samverkansgruppen 
individuellt och/eller med gemensamma krafter söka ytterligare medel för 2023. Om det är möjligt bör då 
verksamheten utöka med en dag till, varpå mat & klädutdelning sker den ena eftermiddagen och psykosocialt, 
rådgivning, språkkursverksamhet och liknande en annan. I annat fall fortsätter verksamheten utan 
matkasseutdelningen perioden ut. Samverkansgruppen kommer hålla möte i februari för att ta beslut.   
  
För ytterligare information eller frågor kontakta: 
 

James Andersson 

james@soulidarityhr.com  

0760532825 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Separat rapportering finns / kommer under 2023. 


