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Årsredovisning 2013 

Vi längtar efter de kvällar som 
Franciskushjälpen finns i centrum  
för att fältarbeta och dela ut mat.

Ett stort tack till alla 

”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”

Ett blandat klipp av året som gått. Mycket händer och innehållet kan inte 
med rättvisa beskriva allt som hänt på Franciskushjälpen. Med stor glädje 
och ett varmt hjärta vi vill tacka alla volontärer för deras fina insatser och 
alla generösa gåvogivare, tillsammans ger vi oss möjligheter att hjälpa 
utsatta systrar och bröder.  
Vi får i tacksamhet inte glömma alla förböner som är ett måste för att 
verksamheten skall fungera. Vi är många och olika som tillsammans blir 
mer kompletta när vi ger av vår tid för att hjälpa. Vår tid är också vår 
nästas tid. 
   Thomas Behre, ordförande 

FÄLTARBETE OCH RELATIONER

NYA LOKALER	
Vi har fått nya lokaler med tillträde den första november. Så nu 
försöker vi iordningställa dessa nya och funktionella lokaler. 
Den nya lokalen ligger centralt och har en lägre hyra. Vår nya 
hyresvärd har välkomnat oss med nymålade väggar och nylagt 
golv. Den gamla lokalen lämnades vid årsskiftet.
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Förbön för utsatta 
Bröder och Systrar! 
Vi ber för dem vi möter i vårt 
uppsökande fältarbete. De som 
ingen annan ser. Att de kan få 
stöd och hjälp till förändring.


FRANCISKUS-
HJÄLPENS 
FÖRBEDJARE

Det uppsökande fältarbetet vid 
Svenska Franciskushjälpen är 

ett arbete som har och skall 
utvecklas tillsammans med de 
utsatta människor vi möter. 

”Uppsökande fältarbete är en 
mänsklig rättighet för den som 

inte har några andra rättigheter 
kvar”. Alltså ett sätt för samhället 
att nå människor i utanförskap. 

En stor del av kunskapen har 
hämtats genom nära relationer 
med stadens egna experter – 
hemlösa och uteliggare på gatan. 
Franciskushjälpen är en volon-


tärbaserad organisation där varje 
volontärs särskilda kunskaper och 
olikheter tillsammans blir en stark 
helhet. Varje människa är unik och 
det är vår uppgift att låta varje 
människa växa efter sin förmåga 
och ge plats för varje personlighet 
att utvecklas. 

I mötet med utsatta människor 
säger man, -att vara professionell 
är att, hålla avstånd. Jag vill dock 
mena, -att vara professionell är 
istället att,  våga gå nära.

RELATION ETT ANSVAR

”Vi vill inte bara vara med 
när allt fungerar – utan den 
yttersta tryggheten när allt 
brister”. 


”Bakgrund och Problem: Problemet 
med hemlöshet bland barn och 
ungdomar under 18 år är ett relativt 
outforskat område i Sverige, men 

uppmärksammas nu av många grupper 
som ett växande problem. Som ett 
exempel att barnfamiljer vräks, vilket är 
någonting som inte får ske, men ökar. 


BARN & HEMLÖSHET 
Barn ses inte som egna personer. 
De tillhör familjen, de är inte 
myndiga, de finns inte med i någon 
statistik över hemlöshet. Med andra 
ord ”syns de inte så finns de inte”.

Vad säger forskningen 
om barn och hemlöshet. 

På vår hemsida kan du läsa mer om de rapporter vi beskriver här. 
Du kan ladda ner dem som pdf-dokument.
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Relationer bygger på ansvar och kontinuitet – en beskrivning 
av Franciskushjälpens uppsökande verksamhet och fältarbete.

Skriften går att beställa hos Franciskushjälpen. 
Meila namn och adress till oss så skickar vi.

Människan är relation.	
Franciskushjälpens samlade erfarenheter vad gäller 
uppsökande fältarbete finns att läsa i skriften - Människa 
& relation. Enklast är att gå in på vår hemsida om du vill 
läsa hela skriften. Du kan också beställa den via mail.


Svenska Franciskushjälpen bildades 2005 men har en 
historia som är mer än 50 år i Norge. Idag arbetar vi med 
ett brett spektrum av sociala frågor. Mat, värme och stöd 
till olika hemlösa grupper som barn, vuxna, missbrukare, 
papperslösa familjer och barn, samt trafficking är några 
exempel på vad vi gör. 


Utsatthetens ansikte skiftar, så kanske gör vi andra saker i 
morgon. Franciskushjälpen har inga anställda, allt arbete 
utförs av volontärer. Omkring 250 volontärer har utbildats 
under dessa år. Organisatoriskt är Svenska Franciskus-
hjälpen en ideell förening som arbetar på uppdrag av sina 
medlemsorganisationer. 


Vår värdegrund står bland annat: ”Svenska Franciskus-

hjälpens värdegrund har sin utgångs-punkt i Kyrkans 
diakoni, där den kristna kärleken till nästan kommer till 
praktiskt uttryck. Kyrkan lär oss att kärleken till nästan är 
allmän och tillgänglig för alla. Den skall vara bärande för 
och synliggöras genom vår verksamhet.”
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Soppköket öppet hela sommaren på 
grund av att alla andra matställen är 
sommarstängda 3 månader.  

Vi var tvungna att laga mycket mer 
soppa, öka med det dubbla. Även 
smörgåsar och bröd hade jättestor 
åtgång. Allt tog slut inom 45 min. till 
en timma. Det var övervägande EU-
migranter, men också en hel del av 
våra ”kända” gäster, hemlösa och 
utsatta på olika sätt. 


Efter en artikel i tidningen Metro har 
vi fått så pass många aspiranter till 
volontärarbete att vi nästan inte  


hinner intervjua alla, underbart.

Efter artikeln i tidningen Metro fick 

vi respons från många som ville 
hjälpa, bland annat av 8 st. kvinnor 
från Brasilien som nu bor i Sverige. 
De levde tätt intill fattigdom i sitt 
hemland, där alla som hade något 
hjälpte de fattiga med mat och 
kläder, där fanns inte samma 
skyddsnät som vi har.


De ville gärna fortsätta hjälpa här i 
sitt nya land och hittade äntligen rätt 
forum när de läste om oss i Metro. 
Deras soppa prisas varje lördag av 
våra matgäster, den är jättegod!


Tre olika bra facebook sidor 
På facebook har Franciskushjälpen 
tre sidor där alla kan vara med.


Svenska Franciskushjälpen 
FN’s barnkonvention 
Män mot trafficking 

Besök vår hemsida där 
finner du information. 
Där kan du kan följa all vår 
verksamhet och på så sätt vara 
mer delaktig.  

Tillsammans kan vi göra så mycket…

I dag delas det ut ca 3.000 portioner mat varje månad. 
Dessutom delas det ut flera hundra påsar med bröd.

Så här når du oss: 
Kontaktpersoner:

Ordförande: 
Thomas Behre

mobil 0738-71 03 72


Volontäransvariga: 
mobil 0702-81 10 88.


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. +46 (0)738-71 03 72
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Svenska Franciskushjälpen

Vegagatan 29 B

413 11 Göteborg
 

Jourtelefon: 0733-18 48 06
 

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

Org. nr: 802431-3895
 

Mail:
info@franciskushjalpen.se

 
Franciskushjälpen på Facebook

 
 
 
 

Externa länkar:Externa länkar:
Volontärbyrån

Franciscans international

 
______________________

 
Organisationen är varken

kommunalt, politiskt eller religöst

bunden.

______________________
 

Bli volontär inom
Franciskushjälpen

 
Är du fyllda 18 år och vill delta i

vårt arbete?
 

Vi är alltid i behov av människor
med en vilja att göra gott och

bidra med sin individuella
bakgrund och kompetens.

 
Det är en förutsättning
för vårt fortsätta arbete

med de mest utsatta
i vårt samhälle.

 
Fyll i din intressenmälan på

VolontärbyrånVolontärbyrån

Aktuellt
 

Inställt soppkök
lördag 15 mars!

 
Volontärträ!
Lördag 6 april

klockan 15:00 - 17:00
Vegagtan 29 B

 
 

Soppkök
Lördagar i Brunnsparken

klockan 19:00
  

 

 
Göteborg är en vacker stad. Här finns stort kulturellt utbud,
flertalet sevärdheter, närhet till havet men framför allt så lever

majoriteten av befolkningen i trygghet och välfärd.

Men det finns en annan sida.
Kartläggningar har visat att Göteborg har flest hemlösa
i förhållande till yta men också att staden är rankad som

Sveriges  sämsta om man är befinner sig i socialt utanförskap.

Detta är fakta.
Trots det visar Göteborgs stad inga större

ambitioner förändra vardagen för dessa människor.
Man väljer sedan årtionden att tolka statistik utifrån
egna definitioner och spenderar åtskilliga miljoner åt

kortsiktiga lösningar.

_______________

Franciskushjälpen är en ideell och volontärbaserad
hjälporganisation, inriktat på socialt arbete.

 
Genom åren har ett flertal projekt drivits i

organisationens namn. 
 

Varje lördag bedrivs soppkök i Brunnsparken.
 

Franciskushjälpen delar ut cirka 3000 portioner
mat varje månad. Dessutom delas det ut flera

hundra påsar med bröd. Först åker vi runt och
samlar in mat på skolor och i affärer för att
sedan kunna dela ut till behövande så som 

fattiga barnfamiljer, hemlösa och papperslösa
vuxna och barn.

 
Organisationen finansieras enbart via gåvor.

 
"Tillsammans hjälper vi dem

som ingen annan ser"

6GillaGilla
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Svenska	Franciskushjälpen	
802431-3895	
	

RESULTATRÄKNING  2013. 

 

Rörelsens intäkter 

Gåvor och medlemsavgifter:     362 349 

Anordnarbidrag från Arbetsförmedlingen:      48 375 

       410 724 

Rörelsens utgifter 

Lokalhyra + garageplats:   - 182 439 

Hjälpverksamhet    - 309 136 
Nyhetsblad     
Volontärutbildning 
Volontäradministration/porto utöver nyhetsblad/SMS 

Avskrivningar av fordon:   -            0 

     - 491 575 

Finansiella poster 

Ränteintäkter:             355 

Bankavgifter:    -     1 200 

     -        845 

 

ÅRETS  RESULTAT:    -  81 696 kr 
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Svenska	Franciskushjälpen	
802431-3895	
	

BALANSRÄKNING  2013. 

 

Bankmedel och handkassa 

Utgående saldo:     144 840 

Ingående saldo:                       (-) 143 487 

          1 353 

Fordringar och skulder 

Fordringar vid årets slut:         1 125             [1] 

Skulder vid årets slut:                       (-)   99 364             [2] 

Fordringar vid årets början:                      (-)     4 950             [3] 

Skulder vid årets början:       20 140             [4] 

Avskrivna fordringar:                       (-)       ----- 

Avskrivna skulder:           ----- 

    -   83 049 

 

KAPITALBALANS:   -   81 696 kr 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Not 1:  Lokalhyran för januari 2014 betalades först 2014-01-08.  Den förs därför inte upp som fordran vid 
            årets slut. 

Not 2:  20 000 kr – Utlägg av två volontärer, under omläggning till nya betalningsrutiner. 
            79 057 kr – Vanliga utskick plus två stora utskick, i Katolskt Magasin och i Världen Idag. 
            307 kr – Trängselskatt. 

Not 3:  Lokal- och garagehyror för januari 2013 betalades först 2013-01-03. De förs därför inte upp som 
            fordringar vid årets början. 

Not 4:  9 000 kr – Utlägg av volontär. 
            10 100 – Ett antal fakturor från Katolskt Magasin, som vi fick i klump, avseende annonser och 
             ibladning under 2012. 
            1 040 kr – DinEl. 


