Sugen på ny bostad?
Kan vi fresta med udda planlösning, unik miljö och spännande prång, nära till
tvättstuga, garage och förråd? Nej, vi tänkte inte det heller.
Få människor bosätter sig frivilligt i en källare, ett garage eller en kall portuppgång. Ändå bor många människor just så idag. Fler än du tror. Vi brukar
kalla dem hemlösa. Och det är riktigt på så vis att de oftast saknar ett traditionellt hem med värme, vatten, toalett, kök och sovrum. Ett ställe som är ens eget,
som man kan vara ensam i och dit man kan bjuda vänner.
Men det handlar inte bara om att sakna ett hem. För de hemlösa handlar
det om avsaknad av många andra saker. Som ett jobb. Ett liv utan missbruk,
bråk och trubbel. Självkänsla. Allt hänger ihop på det sättet.
Ska man klara av att ha sin egen bostad måste man först kunna stå på egna
ben. För många av vårt lands hemlösa är det en kamp att komma dit. Man
klarar sällan det ensam. Ska man kunna växa och bli stark krävs förstås egen
motivation, men också ett fungerande stöd.
Frälsningsarmén arbetar på lång sikt. Akuta insatser som ett mål mat och
en sovplats är en början. Men därefter vidtar ett tålmodigt arbete med att ordna
upp ekonomin, ta tag i missbruksproblem och bygga upp självförtroendet.
Vårt arbete med stödboende, behandlingshem, eftervård och försökslägenheter syftar till att se till dessa långsiktiga behov. Dagcenter, stödboende,
behandlingsarbete, förebyggande arbete, stöd och hjälp med myndighetskontakter, sjukvård – allt detta kostar mycket pengar.
För att kunna fortsätta med våra hjälpinsatser ber vi dig, som generöst
skänkt pengar tidigare, om ett nytt bidrag.
Stort tack på förhand och Gud välsigne dig!

Britt-Marie Alm, ansvarig för Frälsningsarméns sociala arbete.
PS. Enklast och snabbast hjälper du oss genom att sätta in pengar
på vårt plusgirokonto. Använd gärna blanketten här nedan. DS.

Ändringar avseende mottagaren: 08-562 282 51. E-post: insamling@fralsningsarmen.se
För information om vårt arbete: Informationschef Anders Östman 08-562 282 49.
Frälsningsarméns insamlingar, Box 5090, 102 42 Stockholm. Hemsida: www.fralsningsarmen.se

Mitt bidrag till Frälsningsarméns
insamling för hemlösa:
100:- ( t.ex. sopplunch i två veckor...)
200:- ( ...eller i en månad... )
400:- ( ...eller i två månader )
Annat belopp
Kom ihåg att skriva ditt bidrag här

Att de sociala behoven i Sverige är stora
behöver vi knappast berätta. Men trots
olika svårigheter som t ex missbruk,
fattigdom och hemlöshet kan människor
komma igen. Om de får en chans.
Frälsningsarméns Socialtjänst bedriver
arbete för barn och familjer, invandrare,
missbrukare, äldre och handikappade i
Sverige och Lettland.
Pengarna från denna insamling går
till vårt arbete med att hjälpa dem som
har det svårt.
90-kontot granskas av stiftelsen för
insamlingskontroll, så du vet att dina
pengar används på rätt sätt.

