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Föreningen Omsorgsjul-Hemlösa i Norrköping
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020
Föreningen Omsorgsjul-Hemlösa i Norrköping får avge följande berättelse
för verksamhetsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.
Föreningens årsmöte den 10 mars 2020 ägde rum i Söderledskyrkans
samlingslokal och leddes av föreningens ordförande Fredrik Weflö.
Socialdirektör Yvonne Thilander berättade om nya satsningar på
missbruksbehandlingar och hur boendesituationen ser ut i Norrköping.
Den öppna verksamheten som RIA bedriver och Stadsmissionens inträde i
Norrköping ventilerades också. 15 medlemmar var närvarande vid
årsmötet.
Styrelsen har bestått av Fredrik Weflö ordförande med Roger Waldemar
som vice ordförande, Ulla-Britt Cederberg, kassör, Barbro Molund,
sekreterare, och Kerstin Nordenberg har varit ledamot. Ersättare har varit
Per-Åke Hydén och Birgitta Johansson.
Tre protokollförda sammanträden har hållits och däremellan telefon- och
epostkommunikationer. Vid ett av styrelsemötena var Sosso från RIA gäst
och berättade om verksamheten.
Sven Åke Molund har varit adjungerad som webmaster för föreningens
hemsida.
Antalet medlemmar i föreningen per den 31 dec var 58 vilket är en
minskning.
Coronapandemin har under året påverkat föreningens verksamhet i allra
högsta grad och vår normala verksamhet har inte kunnat genomföras.
Besök i Kolmårdens Djurpark planerades att genomföras i slutet av maj
men fick ställas in då vi inte kunde genomföra transporter på ett
coronasäkert sätt. Målgruppen som vi vänder oss till tillhör också
riskgrupperna då många har ett nedsatt immunförsvar.
Vi var också i år hembjudna på lunch till familjen Stenström, i deras hem, i
Bråborg ute på Vikbolandet. Tyvärr var vi av samma skäl som för
Kolmården tvungna att avstå!
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Det stod redan under sommaren klart att det var osäkert att
restriktionerna skulle släppas före jul. Styrelsen beslutade därför att inte
boka in och planera för den stadgeenliga julfesten.
Utöver årsmötet, så skall ett medlemsmöte hållas för att bland annat
förebereda för julfest och Hemlösas dag. På grund av restriktionerna och
det faktum att julfesten var inställd så arrangerades inte något
medlemsmöte. Medlemmarna informerades om detta med ett brev.
"De hemlösas dag" som firas på föreningens initiativ den 19 oktober fick i
år en annorlunda inriktning. RIA ansåg sig inte kunna hantera att dagen
annonseras ut i förväg på grund av ökat antal besökare. Föreningen bjöd
då, utan att meddela gästerna i förväg, på dagens lunch. Det var 13:e året i
rad som dagen firades. Antalet gäster var 42 personer och de fick också på
varsin chokladask.
Föreningen har, genom Per-Åke Hydén, inte heller kunnat anordna de
uppskattade aktiviteterna som bowling, bangolf eller gokart.
Uppsökande verksamhet har delvis bedrivits under året och målgruppen
har i huvudsak varit besökare vid RIA. Vi har också haft viss kontakt med
RFHL och deras verksamhet QuinnoQulan.
Vi har inte haft någon kontakt med Kamratstödet på Trädgårdsgatan
under året. Det har också kommit till vår kännedom att deras verksamhet
flyttas till IOGT/NTO:s lokaler i före detta Matteusgården.
Det finns i centrala delen av Norrköping inte någon träffpunkt för de
som klarat sig ur missbruk eller bara känner att de vill bryta sin
ensamhet. Tidigare lade socialtjänsten ner Grändens dagverksamhet och
nu Kamratstödet.
Sponsorer är en nödvändighet för föreningen och vi har under året, som vi
nämnt, tacksamt mottagit stöd från ett stort antal som kommer att
redovisas på vår hemsida. Tyvärr måste vi konstatera att det nu är ett
något minskat stöd från främst företag! Finns idag flera aktörer som vädjar
om medel för samma målgrupp som Omsorgsjul. Främst RIA får stöd från
många företag och även Jonas Lindström med "Originalen på stan" får
sponsormedel. Från 2020 finns också Stadsmissionen med bland de som
vädjar om stöd.
Medial uppmärksamhet för de utsatta grupperna är viktig för
opinionen och också en förutsättning för att föreningen skall få
sponsorer. Under 2020 så har det inte varit så stor uppmärksamhet
kring föreningens verksamhet men väl för några av de utsatta
personerna.
När det gäller de utsattas situation så är det kärvt. Bostadsbristen är akut
och det finns många som saknar fast bostad och som behöver stöd i sin
situation.

