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CAFÉ FRANC VOLONTÄRER BOENDESTÖD FÄLTARBETE BARN

Utbildning
Under våren 
startar en ny 
utbildning för 
våra volontära  
aspiranter.

Många barn
Under året har 
vi haft ett 
boendestöd för 
flera barn med 
familjer.

Många utanför
Dem vi möter i 
fältarbetet 
saknar det 
mest elemen-
tära som t ex 
mat.

Barnens rätt
Gå in på vår 
facebooks sida 
FN’s barn-
konvention
och ”gilla” 
sidan.

Vi har under åren som Franciskushjälpen 
funnits träffat många kvinnor som haft det 
jobbigt med svåra ställningstaganden inför 
framtiden. Många av dessa har vi bistått på 
olika sätt, det kan handla om när en kvinna 
har varit människohandlad och blivit våldtagen 
och genom detta har blivit gravid. Det kan 
vara svåra beslut att ensam gå igenom, därför 
vill vi skapa en nära relation inom 
Franciskushjälpen. Vi har många och långa 
samtal med kvinnan i fråga och finns 
närvarande under graviditeten och 
förlossningen men även efter densamma. 
Givetvis ser detta hjälparbete väldigt olika ut 
beroende på vad individen behöver hjälp med. 
Men ett av de största och svåraste 
ställningstagandena kan vara om barnet skall 
behållas. Vi brukar gå igenom kvinnans 
livssituation och de flesta har de inget nätverk 
efter att de fött sitt barn. Vi vill även finnas 
behjälpliga efter graviditeten för vår erfarenhet 
är att då börjar ensamhetskänslan för modern 
att infinna sig, då behövs relationen. Vi kan 
också vara med och ordna det praktiska med 

barnvagn, säng m.m. Detta har resulterat i att i 
dagsläget har vi 12 barn och deras mammor 
som vi på olika sätt bistår det är fantastiskt att 
få följa dessa små liv. Vi har funnit att det är 
lättare att ta ett beslut om att ett barn skall få 
födas, om man har god hjälp och bra stöd 
även efter förlossningen.
De flesta kvinnor klarar detta galant själva, 
med hjälp då och då. Andra behöver mycket 
hjälp, i dagsläget arbetar vi extra mycket med 
tre av barnen och deras mammor. Det kan 
handla om sjukhusbesök, kontakt med BUP, 
barnavårdscentraler och kontakt med skolor. 
Ett av de barn som fötts under Franciskus-
hjälpens tid är handikappat, så denna lilla tjej 
som nu börjat skolan kommer vi att få äran att 
följa ännu en lång tid. De andra små liven är 
pigga och krya, vi har också kontakt med det 
tvillingpar som föddes för några år sedan hos 
oss när modern bodde i Franciskushjälpens 
lokaler. Dessa två små flickor är nu tillbaka i 
sin mors hemland Rumänien och mår väl 
enligt regelbunden kontakt med modern. 

DE OFÖDDA OCH FÖDDA BARNENS RÄTTIGHETER TILL ETT FULLVÄRDIGT LIV   
…SOM I LIVETS BÖRJAN… 



”Spontana utrop”              
från våra volontärer 
på facebook: 

Anja Johansson
till
Svenska Franciskushjälpen
den 19 september

God kväll! Dagens soppkök gick 
som vanligt utmärkt. Vi var 11 
personer, både nybörjare och 
sega veteraner, och 
förberedelserna gick således på 
ett huj. Vid Brunnsparken kom 
fler besökare än förra gången, 
och denna gång dök även 
många EU-migranter upp, men 
vi är ännu inte riktigt uppe i 
maxkapacitet. Snart så! Då vi 
var ett sådant stort gäng 
knatade några iväg till Centralen 
för att se, om vår hjälp och 
mackor behövdes där, men där 
fanns knappt en flykting! Mellan 
19-20 verkar inte finnas mycket 
press på de frivilliga som är 
stationerade där. 
Soppan uppskattades väldigt 
mycket, och även de kläder som 
vi fick med oss - det börjar 
verkligen bli kallt på kvällarna, 
särskilt för de som sover ute! Vi 
ses nästa vecka!
        (”saxat” från Facebook”)

Att vara professionell är att våga gå nära

Relationer bygger på ansvar och kontinutet
en beskrivning av Franciskushjälpens 
uppsökande fältarbete
”Varje människa, vem hon än är och vad hon än 
har gjort, är värd vördnad och respekt. Vördnad 
för det mänskliga livet är inte bara en urkristen 
grundattityd utan också det som hela vår 
civilisation vilar på.” 

-”Hur ett samhälle behandlar de svagaste är 
alltid en mätare på vilken grad av civilisation det 
har uppnått.”

Från hedabrev till församlingarna 
av biskop Anders Arborelius.

Med denna artikel vill vi ge en fördjupad för-
ståelse av det uppsökande fältarbetet vid 
Franciskushjälpen och i Göteborg. Det är ett 
arbete som har utvecklats tillsammans med de 
utsatta människor vi möter. Grunden i arbetet i 
Franciskushjälpen utgörs av en relationsmodell. 
Att arbeta professionellt blir liktydigt med att 
våga gå nära, en självklarhet i alla mellan män-
skliga relationer. Eftersom varje individ äger sin 
egen lösning måste vi försöka förstå,  stödja och 
tro på varje individs egna resurser. En hemlös 
kvinna, som intervjuas i en undersökning, ut-
trycker detta:

”Men…jag vet också lika väl som du vet här när 
vi pratar, att det spelar ingen roll hur många 
intervjuer och samtal och frågor de kommer att 
ställa till personer som är i min situation, för att 
det, det är liksom …vi har ingen makt, och det vi 
säger, det är liksom in och ut. Från ena örat in 
och ut från det andra. /…/ Vi är ju totalt maktlösa. 
Vi har ju inget att säga. Det är ju bara illusioner 
om man skulle tänka, tro att de kommer lyssna på 
det jag säger här nu, och ta det på allvar. För jag 
vet hur de tänker: ”ja, men det…liksom, hon är ju 
en tjej som…som det gått snett för, och va fan, hon 
är det och det, hon vet inte vad hon snackar om” . 
(Sahlin 2000 omslag till Hemlösheten i Göteborg 
”Expertutlåtande av stadens uteliggare.” sid. 1)

En mycket viktig perspektivförändring i arbetet 
med hemlösa behövs. Det handlar om att våga 
möta dem där de är och försöka förstå det de 
förstår, vilket är en förutsättning för att börja ett 
hållbart förändringsarbete. Den första nationella 
konferensen om uppsökande arbete i Sverige ägde 
rum i Uppsala 13-14 september 2004. I tidskriften 
Socionomen sammanfattar Maria Korpskog i 
rubriken till en artikel om konferensen och det 
uppsökande fältarbetet med hemlösa som lever i 

MÄNNISKA&RELATION

Fältarbetare vid 
Franciskushjälpen 
i Göteborg.
Författaren besk-
river Franciskus-
hjälpens arbete och 
vi får genom dag-
boksanteckningar 
följa mötet mellan 
fältarbetare och 
människor som 
lever i hemlöshet 
och utanförskap. 
Dagboksanteck-
ningarna här är 
förkortade.
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Med denna folder vill vi ge en fördjupad förståelse av det uppsökande  
fältarbetet vid Franciskushjälpen och i Göteborg. Det är ett arbete som 
har utvecklats tillsammans med de utsatta människor vi möter. Grunden 
i arbetet i Franciskushjälpen utgörs av en relationsmodell. Att arbeta 
professionellt blir liktydigt med att våga gå nära, en självklarhet i alla 
mellanmänskliga relationer. (maila och beställ och få det hemskickat)

https://www.facebook.com/anja.johansson.35?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/313237044334/?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/313237044334/permalink/10153344444019335/
https://www.facebook.com/anja.johansson.35?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/313237044334/?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/313237044334/permalink/10153344444019335/


I ett främmande land, när du 
lämnat all trygghet bakom 
dig behöver du någon att lita 
till. Någon som förstår. 

Bli Fadder:

Att	ha	en	förtroendefull	
kontakt	med	någon	från	ditt	
ankomstland,	som	kan	ditt	
språk,	som	hjälper	dig	att	
förklara	hur	vårt	samhälle	
fungerar.		

Som	tar	dig	med	sig	till	din	
församling.	Som	är	någon	att	
prata	med	då	oron	är	som	
störst.	

Som	fadder	kan	du	få	vänner	
för	livet	och	”ge	liv	tillbaka”	
till	någon	som	lämnat	allt.	

Flyktingtrycket bara ökar och ökar
Flyktingströmmen mot Sverige bara ökar och all hjälp behövs i form 
av sovplatser, fadderskap, godmanskap, mat, volontärer, biltransport, 
kläder, sjukvård, mm. Vi hoppas att kunna hjälpa till och vägleda och 
utbilda. Tag gärna kontakt med oss om du vill ha information eller 
kanske din församling vill ha utbildning/föredrag om vad man kan 
göra för ett bättre mottagande och lindra den akuta nöden.


Franciskushjälpen medarrangör i FN:s manifestation
Den 17 oktober var det Hemlösas Natt. I år uppmärk-
sammade vi den genom en manifestation utanför 
Storan på Avenyn. 17 oktober är av FN utropat som 
en dag att påminna om målet att utrota fattigdomen i 
världen. Vi som arrangerar Hemlösas Natt ser detta 
som ett led i kampen mot fattigdomen i världen. Vi vill 

påminna om att detta är allas vårt ansvar, som 
enskilda människor, stat och kommun. Vår vision är 
att vårt land skall vara en bra plats för alla att leva, 
bo och verka i. Vi vet att så är inte verkligheten nu. 
Vi behöver varandra för att nå dit. Arrangörer i år:
Franciskushjälpen, Räddningsmissionen och GBG.

Volontärt mottagningscenter på 
centralstationen i Göteborg



Fältarbete och  
relationer 

Vi vill se 
och hjälpa dem 

som ingen 
annan ser!

”Varje människa, vem hon än är och vad hon än har 
gjort, är värd vördnad och respekt. Vördnad för det 
mänskliga livet är inte bara en urkristen grundattityd 
utan också det som hela vår civilisation vilar på.” - 
”Hur ett samhälle behandlar de svagaste är alltid 
en mätare på vilken grad av civilisation det har 
uppnått.” 
Från hedabrev till församlingarna av 

Biskop Anders Arborelius 

Med denna artikel vill vi ge en fördjupad förståelse 
av det uppsökande fältarbetet vid Franciskus-
hjälpen och i Göteborg. Det är ett arbete som har 
utvecklats tillsammans med de utsatta människor 
vi möter. Grunden i arbetet i Franciskushjälpen 
utgörs av en relationsmodell. Att arbeta profes-
sionellt blir liktydigt med att våga gå nära, en 
självklarhet i alla mellanmänskliga relationer. 
Eftersom varje individ äger sin egen lösning 
måste vi försöka förstå, stödja och tro på varje 
individs egna resurser. En hemlös kvinna, som 
intervjuas i en undersökning, utrycker detta: 
(utskrift av intervju)

”Men…jag vet också lika väl som du vet här när vi 
pratar, att det spelar ingen roll hur många intervjuer 
och samtal och frågor de kommer att ställa till 

1. Ärkebiskop Giovanni Tonucci, och Msgr Kasteel från Diakonala rådet          
i Rom fältarbetar en dag med Franciskushjälpen bland hemlösa familjer. 
2. En stum och diabetessjuk, under många år hemlös och bor på gatan. 
3. Sovsal som tidigare varje Lördag byggdes upp i Katolska skolan.  
4. Som hemlös hittar man på många olika sätt att få tak över huvudet.

Berättelsen fortsätter på nästa sida.

1.

1.1.

2.

3. 4.

”Att inte bara vara med 
när allt fungerar – utan 
att vara den yttersta 
tryggheten när allt 
brister” 

”en stor del av kunskapen 
har hämtats genom nära 
relationer med stadens 
egna experter – hemlösa 
och uteliggare på 
Göteborgs gator”



Relationer bygger på ansvar och kontinuitet  
– en beskrivning av Franciskushjälpens 
uppsökande verksamhet och fältarbete. 

personer som är i min situation, för att det, det är liksom 
…vi har ingen makt, och det vi säger, det är liksom in och 
ut. Från ena örat in och ut från det andra. /…/ Vi är ju 
totalt maktlösa.  
Vi har ju inget att säga. Det är ju bara illusioner om man 
skulle tänka, tro att de kommer lyssna på det jag säger här 
nu, och ta det på allvar. För jag vet hur de tänker: ”ja, men 
det…liksom, hon är ju en tjej som…som det gått snett för, 
och va fan, hon  
är det och det, hon vet inte vad hon snackar om” .  
(Sahlin 2000 omslag till Hemlösheten i Göteborg ”Expert-
utlåtande av stadens uteliggare.” sid.1) 

En mycket viktig perspektivförändring i arbetet med 
hemlösa behövs. Det handlar om att våga möta dem där 
de är och försöka förstå det de förstår, vilket är en 
förutsättning för att börja ett hållbart förändringsarbete. 
Den första nationella konferensen om uppsökande arbete 
i Sverige ägde rum i Uppsala 13-14 september 2004. I 
tidskriften Socionomen sammanfattar Maria Korpskog i 
rubriken till en artikel om konferensen och det 
uppsökande fältarbetet med hemlösa som lever i olika 

former av utanförskap med: ”Uppsökande arbete, en 
mänsklig rättighet för den som inte har några andra 
rättig-heter kvar”. Alltså ett sätt för samhället att nå 
människor i utanförskap. Vi vill beskriva vårt fältarbete, 
inte hur det kanske borde bedrivas utan hur det faktiskt 
har bedrivits, där en stor del av kunskapen har hämtats 
genom nära relationer med stadens egna experter – 
hemlösa och uteliggare på Göteborgs gator. Förutom ett 
stort nätverk och olika ”praktiska verktyg” som TNE 
(Tillnycktringsenheten), lågtröskelboende, avgiftning mm, 
är det ett långsiktigt relationsarbete som är fundamentet i 
hela fältarbetet. Att sätta sig in i en annan människas 
verklighet och förstå det hon förstår, att denna verklighet 
är lika sann för henne som vår egen är för oss, är att 
mötas i ögonhöjd. Det samt den variation, kreativitet och 
tydliga struktur som fordras för att inte bli en del av det 
kaos vi i fältarbetet möter i vårt arbete vill vi beskriva med 
dokumentära dagboksanteckningar. 

(Fortsättning samt dagboksblad finns att läsa på 
hemsidan) 

Berättelsen fortsätter från föregående sida



SVENSKA FRANCISKUSHJÄLPEN
2015-01-01 – 2015-12-31

Resultat
Intäkter

Konto 2015-01-01 – 2015-12-31

3000 Huvudintäkt GÅVOR 286 500,55 kr
3020 Gåvor från volontärer 225,00 kr
3310 Fonder/Bidrag 153 730,00 kr
3410 Kollekter 2 902,00 kr

Summan av intäkter 443 357,55 kr

Kostnader

Konto 2015-01-01 – 2015-12-31

4116 Boendestöd 2 247,00 kr
4120 Bistånd 21 154,81 kr
4130 Övernattning 0,00 kr

4131 Soppkök 17 850,00 kr
4132 Verksamhet i lokalen 1 088,00 kr

5010 Lokalhyra 62 400,00 kr
5020 El hyrd lokal 12 216,00 kr
5050 Lokaltillbehör hyrd lokal 535,00 kr
5610 Rep. och underhåll Personbil 6 249,00 kr

5611 Drivmedel för fordon 17 492,90 kr
5612 Försäkring och skatt för 9 508,00 kr
5614 Övriga parkeringskostnader 1 445,00 kr
5619 Övriga kostnader fordon 2 672,00 kr

6100 Kontorsmateriel och trycksaker 1 697,00 kr
6110 Förbrukningsinventarier 6 405,00 kr
6130 Kontorsmaterial 1 083,50 kr
6140 Nyhetsbladet 20 212,00 kr
6160 Annonser 12 020,51 kr

6212 Mobiltelefon 7 677,00 kr
6213 Dator-, internettkostnader 13 621,22 kr
6214 Datorer/Skrivare 4 785,20 kr
6250 Porto 7 016,20 kr
6310 Föreningsförsäkringar 1 600,00 kr
6570 Bankkostnader 2 150,00 kr
6610 Annonsering 5 790,58 kr
6690 Övrig marknadsföring 6 500,00 kr
7000 Löner till anställda 94 470,00 kr

7500 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal 72 660,00 kr

Summan av kostnader 412 545,92 kr

Resultat 30 811,63 kr



SVENSKA FRANCISKUSHJÄLPEN
2015-01-01 – 2015-12-31

Balansräkning
Tillgångar

Konto 2015-01-01 +/- 2015-12-31

1610 Avräkning Dick/Lisbeth −7 093,00 kr 0,00 kr −7 093,00 kr
1910 Kassa 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

1911 Handkassa Dick Fäldt −1 960,61 kr 0,00 kr −1 960,61 kr
1912 Handkassa Seit 3 955,00 kr 4 833,00 kr 8 788,00 kr
1913 Handkassa Thomas Behre −3 521,00 kr 0,00 kr −3 521,00 kr

1920 SEB sparkonto 33 025 40 52 335,55 kr 12 020,00 kr 64 355,55 kr
1930 SEB företagskonto 11 969 64 93 490,95 kr −93 300,98 kr 189,97 kr
1940 PlusGiro 9 340,29 kr 107 259,61 kr 116 599,90 kr

Summan av tillgångar 146 547,18 kr 30 811,63 kr 177 358,81 kr

Skulder & eget kapital

Konto 2015-01-01 +/- 2015-12-31

2640 Ingående moms −1 386,20 kr 1 386,20 kr 0,00 kr

Resultat 0,00 kr 29 425,43 kr 29 425,43 kr

Summan av skulder & eget kapital −1 386,20 kr 30 811,63 kr 29 425,43 kr
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Så här når du oss: 
Kontaktpersoner:

Ordförande: 
Thomas Behre

Mobil 0738-71 03 72 

Volontäransvariga:

mobil 0736-36 43 94 

E-post: 

info@franciskushjalpen.se

Hemsida: 
www.franciskushjalpen.se

Gåvor: 
Plusgiro: 45 12 38-0 
Bankgiro: 5118-5734 

SVENSKA  
FRANCISKUSHJÄLPEN 
Vegagatan	29	B	
413	11	Göteborg	

Tel. 0738-71 03 72 

Revisionsberättelse 
Till årsmötet i Svenska Franciskushjälpen 
Organisationsnummer  802431-3895 
Vi har granskat årsredovisningen för Svenska Franciskushjälpen 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.


Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår 
revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av 
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att 
kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
vårt uttalande.


Uttalanden 
Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar. 


Jag tillstyrker

att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.


Malmö 2016-06-05


Dick Fäldt

Revisorsuppleant
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