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Inskickat av: MARTINA CAMPART CANO

Organisationsbidrag inom socialt område - Ansökan
1. Inledande information
Organisationsuppgifter
Skriv organisationens namn på samma sätt som det är registrerat som på Skatteverket, det förenklar processen.
Organisationens namn
Föreningen Maracana

Summa som organisationen ansöker om från
arbetsmarknads- och socialnämnden 2021
80 000

Organisationsnummer
802509-3470

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Det är endast firmatecknaren som kan ansöka.
Malmö stads handläggare kommer använda firmatecknarens kontaktuppgifter för att kontakta er vid frågor om er ansökan. Det
är också via firmatecknarens e-postadress ni får reda på när nämnden tagit beslut om bidragsfördelning. Det är därför viktigt
att bevaka de kontaktuppgifterna.
För- och efternamn
MARTINA CAMPART CANO
E-postadress
martina.campart@mau.se

Mobiltelefon
0725089269

Notifieringar
E-post

Samtycker ni till att information som ni uppger i ansökan om er verksamhet får publiceras på Malmö stads
hemsida?
Syftet är att kunna informera besökare på hemsidan om verksamheter som beviljats bidrag och vilka kontaktuppgifter de har.
Ja
Använder ni bankgiro eller postgiro?
Bankgiro
Skriv in bankgironummer
89 49 82-8

2. Kontaktuppgifter

Postadress
Malmö stad
205 80 Malmö

Besöksadress
August Palms plats 1

Hemsida
www.malmo.se
E-post
malmostad@malmo.se

Telefon
+46 (0)40-34 10 00
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Information
Om organisationen inte har ett gemensamt telefonnummer eller gemensam e-postadress kan ni uppge telefonnummer och e-postadress
till lämplig kontaktperson.

Organisationens postadress
Box 6090

Organisationens postnummer
200 11

Organisationens telefonnummer
0722523402

Organisationens e-postadress
martinacampart59@gmail.com

Har ni en besöksadress?
Ja
Besöksadress
Besöksadress
c/o Maria kyrka, Södervärnsgatan 8

Postnummer
201 23

Har ni någon hemsida?
Ja
Skriv in adressen till hemsida
https://maracanamalmo.wordpress.com/om/
Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Martina Campart

Telefonnummer
0725089269

E-post
martina.campart@mau.se

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Fanny Johansson

Telefonnummer
0706891141

E-post
fanny.f.johansson@gmail.com

3. Organisation och verksamhet
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Antal medlemmar 31 december 2019
Om er organisation inte har medlemmar kan ni skriva 0.
Skriv ner antalet i rutorna
Totalt antal medlemmar

70

Antal kvinnor

25

Antal män

45

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

-

Antal medlemmar boende i Malmö

65

Uppge organisationens syfte enligt organisationens stadgar
1. Främja den sociala och kulturella utvecklingen av vuxna och ungdomar i samhället genom att öka intresse, kunskap och färdigheter
inom kultur, konst och konsthantverk. Genom anordnade fritidsaktiviteter, workshops och evenemang, där unga och vuxna möter
varandra, gör saker tillsammans, utbyts kunskaper och erfarenheter ömsesidigt mellan varandra.
2. Främja medborgarens delaktighet, solidaritet och rätt till social inklusion i samhället. Alla människor har behov av att skapa varma,
ömsesidiga och familjära relationer. Maracana andra huvudmål är att möta och ge stöd till de individer och grupper i samhället, som
precis som alla andra har behov gemenskapslänkar och sociala nätverk, som har fler hinder än andra medborgare att bygga upp dem
själva.
3. Att skapa sociala länkar och utbyta kunskaper och erfarenheter med andra organisationer, både lokalt och internationellt samt att
utöka det sociala kapitalet som finns inneboende som potential i det civila samhället.
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
Huvudmålgruppen är de ungdomar som har sökt och numera erhållit uppehållstillstånd för studier enligt den s.k. nya gymnasielagen
eller de som fortfarande väntar på beslut om uppehåll för studier. I nuläget, maj 2020, har många tillståndssökande erhållit NGL men
en del, man pratar om några tusental, som har ett asylärende i Migrationsdomstolen kan behöva vänta länge på beslut och är därför
särskilt socialt utsatta, saknar båda boende och resurs för uppehälle. I målgruppen ingår även ungdomarna under asylprocess som
drabbas av långa väntatider och några ungdomar, som har levt som papperslösa en längre period och som har avbrutit kontakt med
sociala myndigheter och skolan - en grupp som befinner sig i hög grad av social utsatthet. I målgruppen omfattas även ungdomar som
har uppehållstillstånd och som behöver stöd i etableringssyfte. De senaste tiderna har Maracana tagit emot hemlösa unga barnfamiljer
och ensamstående mammor. Vi ger boendestöd till två familjer.
Beskriv kort den verksamhet som ni söker organisationsbidrag för
Exempel på vad ni kan beskriva:
Aktiviteter, insatser eller olika typer av kostnader så som lokalkostnader, möteskostnader och anställningar.
Omfattning på verksamheten, exempelvis verksamhetens öppettider, hur ofta en ni erbjuder en insats eller liknande.
Hur kostnaderna är relevanta för verksamheten.
Maracana ger boende- och psykosocialt stöd till ca 50 ungdomar 18-25. Lokalen har öppet mån, tor. 17-20 (mottagning, sociala
aktiviteter). lör. kl 13-16 (studiecirkel, förberedande/stöd inom asylärende). Utöver det arbetar volontärer med enskilda ungdomar som
kontaktperson gentemot migrations- och sociala/hälsa/utbildningsfrågor. Arbete sker genom samverkan med andra organisationer
(Rädda barnen, Stadsmissionen, Svenska kyrka, Röda Korset, BUP, Ensamkommandes förbund, Stöttepelare m m ). Med BUP vi
anordnar vi bild/rörelse terapi grupper. Vi stöttar ungdomarmed TUT enligt NGL (samarbete med Sankta Maria fhsk genom att ge
studie- och boendestöd).
Relevanta kostnader för verksamhet, utöver resurser för att hyra boendeplatser (täckta av RB, Stadsmissionen, SK): en anställd 50 %,
administration/revisors, el-kostnader, bensin och hyrning av släpp/hyrbil, kontorsmaterial, resurser för att köpa mat till mellanmål 3
gg/veckan, undervisningsmaterial, resurser för att köpa beg. cyklar.
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Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Boendestöd är den nödvändiga för att allt annat stöd kan bli effektivt. Genom att stötta ungdomar har vi lyckats hjälpa många av vara
ungdomar att få sitt asylärende öppet i nyprövning, viket innebär att man bekämpar papperlöshet hos unga ambitiösa ungdomar. Tre
fjärde delar av Maracana ungdomar går i någon form av utbildning och kämpar för att skaffa ett värdigt liv i Sverige.
Saknad på boendelösningar, svaga studieförhållande och saknad behörighet till gymnasiet samt brist på möjlighet till praktik och
förberedande erfarenhet för att skaffa ett arbete inom 6 månader från examen gör att det blir stor risk för utvisning.
En viktig del av arbetet är samarbete med erfarna advokater som erbjuder sitt stöd kostnadsfri. Mellan hösten 2019 och maj 2020 har 7
ungdomar som Maracana hjälper med ombudsstöd och förberedelse till möten migrationsmyndigheter fått TUT av asylskäl. Andra
grupper som får indirekt stöd: professionella från skolan, socialtjänsten, BUP/TKT, d.v.s. gode män, kuratorer, socialsekreterare,
terapeuter osv. Det har blivit mer och mer vanligt det senaste året att professionella från sociala myndigheter kontaktar själva ideella
organisationer för att det har spridit rykte att det finns kvalificerade professionella resurser i den ideella sektorn. En annan grupp som
kommer att få stöd är frivilliga familjehem och fadder. Maracana letar redan nu efter familjer som vill ta emot ungdomarna. Man kan
erbjuda varandra handledning, råd och praktisk hjälp.

Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt (cirka 5 till 10 år)
Maracana hjälper och stöder ensamkommande unga i alla möjliga olika former och de sista åren har det blivit alltfler unga som
befinner sig i olika stadier av livet ofta i ovisshet. Vi möter många förtvivlade unga som på något vis får kraft att kämpa vidare tack
vare det vuxet stöd som föreningen erbjuder. Vi stöttar ungdomar som har PUT men lever i utanförskap. Detta arbete gör vi i ett längre
tidsperspektiv. Integration och demokratin måste försvaras genom att bygga tillit mellan människor och att detta är förenat med deras
hälsa på ett mycket djupt plan. Att bygga människors tillit och självtillit är det absolut viktigaste för att människor ska kunna integreras
i ett samhälle och i förlängningen vilja verka för fred och demokrati. Vid riskbedömningsanalyser av Mellanöstern har forskare nämnt
kollektiv depression, som en stor risk för unga med små möjligheter till utveckling och det liv och den man skulle kunna bli. Vi arbetar
för att skapa kollektivt hopp och ömsesidig solidaritet mellan ungdomar. God psykisk hälsa och integration går hand i hand och
försvarar demokrati och fred. Eftersom föreningen arbetar för att stärka ungdomarnas villkor för en positiv etablering i samhället
genom att stötta dem inom sociala förhållanden, hälsa, studier och praktik, satsar vi på att dessa undgomar ska vara in framtiden
medborgare med fulla rättigheter och skyldigheter och ska vara en resurs för samhället.
Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
Genom samarbete med MAU (Senior professor Gunilla Svingby) planeras att genomföra en utvärdering av projektet med fokus på
kvantitativa och kvalitativa data. Följande aspekter ska beaktas:typ av insatser, utbildning, boendeverksamhet, omfattning av
resurstillgänglighet m m ; Målgrupp (behov, förväntningar, livsstilar, beteendemönster hos de personer som insatserna vänder sig till);
Uppnådda resultat under projektets genomgång, det som målgrupper får utav insatserna. OBS! ej säkert
.
Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
Verksamheten bygger på jämlikhets- och jämställdhetperspektiv som är starka och väl förankrade i de värderingar som Maracana står
för. Alla är viktiga och man sätter på samma nivå individer med olika kompetenser. Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald är
värdegrunder i Maracana stadgard. Inom Föreningen Maracana finns en bredd mångfald vad gäller åldersgrupper och nationaliteter.
Deltagarna känner delaktighet och tillhörighet, som skapar kommunikations- och beteendeformer som gör att deltagarna utvecklar
ansvar för sig själva, för andra och för gemenskapen. I Maracana är ungdomarna aktiva och hjälper varandra med flytt, städning,
studiestöd, tolk, matlagning m m. Maracana ägnar sig åt hjälpinsatser där jämställdhet främjas både praktiskt och symboliskt. De
främjar omsorgsförmåga. Til exempel medverkar ungdomar som sällskap till och omsorgs av äldre och barn, stöd till personer med
funktionshinder. Den huvudsakliga målgruppen som är ensamkommande unga är som väl känt mest pojkar men I verksamheten är vi
noga med att synliggöra de kvinnor och flickor som behöver vårt stöd. Ett tiotal får stöd (boende, stöd i asylprocesser m m )
Vänder sig organisationen till barn och unga?
Ja
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Beskriv hur ni ger barn och unga möjlighet att påverka
Beskriv hur
barn och unga kan påverka och forma verksamheten
ni återkopplar deras synpunkter till dem
ni återkopplar resultatet av deras synpunkter.
Ungdomar är aktiva i föreningen, och hälften av styrelse utgörs av ungdomar. Vi har möten om regelverk för boende och kollektiv.
Ungdomarna bestämmer regler och diskuterar i gruppen med full autonomi. Vi har möte och studiecyrkel varje lördag om moral, etik,
sexuell läggning, identitet, kärlek, normer, ateism, framtiden, känslor, reflektioner. Vi vuxna lägger tid och intresse att stötta ungdomar
med sådana samtal och hjälpa ungdomar i utveckla sitt språk och kunskap. Vad gäller synpunkterna om stödverksamheten, de är som
sagt med på regelverket för samlevnad medan vuxna volontär behåller kontakt med hyresvärdar.

Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
Maracanas verksamhet är på alla sätt ett komplement av Malmö stads arbete med ensamkommande ung vad gäller arbete för att främja
integrationen av ungdomarna i samhället. Maracana är medlem i et nätverk av frivilliga organisationer som Malmö stad samordnar
genom avdelning Social resurs, Enheten Integration och Boende. Målgruppen är samma dock inte åldern, ara i enstaka fall hjälper
Maracana minderåriga, de flesta är över 18 år och aningen med avslutad asylprocess eller asylsökande vilket gör Malmö stad inte
ansvariga för boende. På detta sätt är Maracanas boendeverksamhet ett komplement. En gemensam punkt som Maracana och Malmö
stad är eniga om är att man måste arbeta för att de ungdomar som trots dem har inte fått uppehållstillstånd väljer att stanna i landet
måste få möjlighet att ha ett värdigt liv genom att utveckla och följa ett plan och inte leva i uppgivenhet. Denna är också en grund för
Maracana. Tillsammans med en del skolor och folkhögskolor stöttar vi ungdomarnas motivation att fortsätta plugga även i ovissa
omständigheter. I samverkan med Väster socialförvaltning, enheten för nödstöd för unga p-lösa, arbetar vi för att hjälpa ungdomar att
göra ett plan för sitt liv, genom skolan, en ny öppning i asylprocessen m m.

4. Demokratisk värdegrund
Jag intygar att den organisation som jag ansöker om organisationsbidrag för uppfyller ovanstående.

5. Ekonomi från verksamhetsåret 2019
Organisationens utgifter och intäkter 2019
OBS: Alla ekonomiska uppgifter ska gälla organisationens lokala verksamhet och organisation, ej verksamhet och organisation på
nationell nivå.
Skriv in totala beloppet eller antalet i rutorna
Organisationens totala intäkter verksamhetsåret 2019

Återkommer senast den 15 juni 2020 med rapport om årsredovisning
2019

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret
2019

Återkommer senast den 15 juni 2020 med rapport om årsredovisning
2019

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2019

Återkommer senast den 15 juni 2020 med rapport om årsredovisning
2019

Antal anställda under verksamhetsåret 2019

2

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2019

178 464 sek

Har organisationen kollektivavtal för anställda?
Ja
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Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan myndighet under verksamhetsåret 2019?
Exempelvis Region Skåne, Länsstyrelsen, MUCF, Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen, Skolverket, Jämställdhetsmyndigheten.
Nej

Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan nämnd eller från kommunstyrelsen i Malmö
stad under verksamhetsåret 2019?
Exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden eller funktionsstödsnämnden.
Nej
Har organisationen skulder till skatteverket, Malmö stad eller Kronofogden?
Nej

6. Bilagor
Saknar ni något protokoll eller dokument med anledning av situationen kring coronaviruset?
Ja
Uppge vilka dokument ni saknar och anledningen till att ni inte kan skicka in dessa
Exempelvis varför ni inte har kunnat genomföra ert årsmöte eller varför ni inte har kunnat fastställa verksamhetsberättelsen. Om ni har
några dokument kan ni ladda upp dem nedan.
Mitt namn är Martina Campart och jag är ordförande i Föreningen Maracana i Malmö.
Härmed skickar jag Maracanas ansökan om statsbidrag för att minska och motverka segregation.
Enligt Maracanas stadgard skall årsmöte äga rum inom mars månad men vi har haft förhinder. Martina Campart (ordförande) hade rest
till Uruguay i början av mars och blev fast i landet pga av coronavirus. Två resor var inställda och jag Martina hem till Sverige med
hjälp av den svenska ambassaden i slutet av april. Därefter satt hos i karantän och därefter av hälsoskäl hos två styrelseledamöter var vi
tvungna att skjuta upp årsmöte till den 18 juni. Av samma anledningar kommer vi att lämna in de ekonomiska handlingarna till vår
revisor den 3 juni. Pga semster i revisorfirma räknarvi med att erhålla all dokumentation senast den 7 juli 2020.
Ladda upp övriga bilagor
OBS! Om er ansökan saknar bilagor som ni inte har uppgett en anledning till att ni inte har kunnat skicka in är er ansökan inte
komplett.

Fastställd verksamhetsberättelse för 2019
Verksamhetsberättelse 2019.pdf (417 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd resultaträkning för 2019
Resultat rapport och balansrapport 2019.pdf (837 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd balansräkning för 2019
Resultat rapport och balansrapport 2019.pdf (837 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Revisionsrapport för 2019 (underskriven av revisor samt underskriven av auktoriserad revisor om bidraget
uppgår till 250 000 kr eller mer)
Revisionsberättelse 2019.pdf (414 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Preliminär budgetplan för 2021
Resultatbudget 2021.pdf (245 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Preliminär verksamhetsplan för 2021
Preliminär verksamhetsplan 2021.pdf (117 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Årsmötesprotokoll för 2020 (underskrivet)
Årsmöteprotokoll 2020.pdf (659 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2020 (underskrivet)
Protokollet vid konstituerande möte 2020.pdf (196 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Organisationens stadgar
Från och med ansökan inför verksamhetsåret 2020 ska alla ansökande organisationer skicka in sina stadgar, även de som tidigare har
skickat in sina stadgar.
Stadgar .pdf (102 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Är det första gången er organisation ansöker om Malmö stads organisationsbidrag inom det sociala området?
Nej

7. Övriga upplysningar
8. Intyga uppgifter och information
Jag intygar att samtliga uppgifter i ansökan är riktiga
Ja
Jag intygar att ansökande organisation har tagit del av riktlinjerna för arbetsmarknads- och socialnämndens
organisationsbidrag inom det sociala området.
Ja
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Verksamhetsberättelse 2019

Den ideella föreningen Maracana bedriver sedan 2015 verksamhetsstöd med
ensamkommande barn och ungdomar: bl.a. mottagning 2 ggr/vecka, kontaktmanskap och
ombudsfunktion gentemot migrationsmyndigheter, skola, sjukvård; läxhjälp, organisering av
fritiden främst med konst- och grafik workshop och hantverk, fritidsaktiviter och på
sommarutflykter.

Under 2018 har Maracana varit verksam i Konstkupans (IM) lokal på Hasselgatan 8 med
hjälp av volontärer och studenter från högskola samt Erasmus studenter (medlemar i
föreningen) som gjorde läxhjälp och matlagning med ungdomarna.

Professionella från Maracana höll stödsamtal med ungdomar som är patienter för trauma
behandling på BUP/TKT. Frivilliga vuxna kan med större flexibilitet bemöta vardagliga små
behov och önskemal, de som gör livet roligare för en ungdom, som bli bjuden på middag,
följa med en family på teater, låna skidutrustning och kunna gå på utflykt med skolan m m.
Professionella och frivilliga viktiga vuxna skapade tillit hos ungdomarna och under tiden
skapades en grupp av ca 20 ungdomar som blev och fortfarande är aktiva medlemar i
föreningen.

Under 2018 har Maracana stärkt sitt samarbete med Individuell Människohjälp (IM) och dess
projektverksamhet Konstkupan. Konstkupan anordnar aktiviteter och workshops för grupper i
dans, musik och målning och har erbjudit Maracana lokaler och resurser. Under 2018 har vi
samarbetat med Studiefrämjandet (studiecirkel i matte och engelska samt atan dans (typisk

afghansk dans) där ungdomarna ordnade studiecirkel) (Atan dans studie cirkel med ungdomar
som ledare).

Vid tre tillfällen (april, oktober, november 2018) har Maracana haft samarbete med
Institutionen för socialt arbete vid Malmö universitet. 7 ungdomar har deltagit i föreläsningar
och svarat på studenters frågor om mottagande av ensamkommande flyktingbarn och
flyktingpolitik i Sverige. Ungdomarna deltar i seminarier och träffar studenter och lärare. En
mkt givande och utvecklande aktivitet för ungdomar och studenter.

Som konsekvens av en strängara asylpolitik har aktiviteten med boendestödet och psykosocial
stöd av ungdomarna ökat under 2018. Vad gäller psykosocialt stod, Maracana gör
kontaktmanskap och genomförande av individuell stödplan gentemot ungdomar som är
patienter på Vuxenpsykiatri och BUP/TKT i Malmö och behöver extra tillsyn. Maracana has
om kontaktperson samarbete med ungdomarnas behandlare för dem som inte har tillgång till
sjukvården erbjuds stödsamtal av professionella som arbetar som volontärer i Maracana.

Under 2018 har Maracana stärkt sitt samarbete med Rädda Barnen och Skånes Stadsmission i
projektet ”Samarbete kring unga i hemlöshet” som bedriver boendestöd och psykosocialt stöd
till unga asylsökande. Föreningen har under perioden september - december 2018 hittat
boendeplats till 40 ungdomar med ekonomiskt stöd från Rädda Barnen och
Stadsmissionen. Utöver uppföljning och kontroll över boendeplatser, ger Maracana stöd till
ungdomar som kontaktperson i relation till sociala myndigheter och sjukvård, stöd i
asylprocessen, vägledning för praktik och arbete, ekonomisk hjälp vid akuta behov mm. Det
ekonomiska stödet till boendeplatser har avslutats december 2018, vilket skulle ha inneburit
att de inneboendes kontrakt med respektive hyresvärd skulle upphöra och ungdomarna skulle
flytta ut utan ett boendealternativ.

I väntan på att fortsatt statlig finansiering av projektet skulle beviljas för 2019 har Maracana
gjort en konstlotteri med insamling i den civila samhället och lyckats samla ca 70 000, en
summa som räckte till för att täcka hyreskostnader under januari-februari 2019. Genom
denna insamling har vi kunnat konstatera att det finn en potential i det civila samhället som
bör utvecklas.

I det civila samhället pågår en omfattande och komplext arbete för att stödja ensamkommande
barn och unga med stöd av offentliga organisationer men också i privat regi.

Under 2018 och 2019 påbörjade Maracana ett samarbete med Rädda Barnen, Skånes
Stadsmissionen och Svenska kyrka kring projektet ”Samarbete kring unga i hemlöshet” som
bedriver boendestöd och psykosocialt stöd till ensamkommande unga. Föreningen har under
perioden 2018 till juni 2020 erhållit ekonomiskt stöd från Rädda Barnen, Skåne Stadsmission
och Svenska kyrka för att utveckla den befintliga verksamhet som i dagsläget bedrivs av
ideella krafter inom föreningen. Inom ramen av projektet har Maracana anordnat boendeplats
till ca 70 ungdomar. Utöver uppföljning och kontroll över boendeplatser, har Maracana
mottagning 3 ggr/vecka, kontaktmanskap och ombudsfunktion gentemot
migrationsmyndigheter, stöd med skola, sjukvård; läxhjälp, ekonomisk hjälp vid akuta behov
mm. I nuläget stöttar Maracana ca 60 ungdomar varav ca 40 direkt eller indirekt med
boendestöd.

Under 2020 har Maracana ansvar för hushållskostnader för ca 40 boendeplaceringar.
Volontärerna uppgift är att systematisera redan existerande boendeverksamhet samt utöka
stödverksamheten för fler ungdomar som behöver hjälp med att hitta bostad, stötta och följa
dem som vi lyckas hitta boende åt, utbetala ersättning för inneboende, säkra boendeplatsen
mm, söka efter olika bostadslösningar, såsom fadderhem och lägenheter/inneboende,
uppföljning och kontakt med lägenhetsinnehavare och ungdom m m. Ett tiotal ungdomar som
har fått uppehållstillstånd och bor i egen lägenhet är medlemar i föreniningen och själva ger
sin hjälp på en frivillig bas.

Maracana har även utvecklat ett fungerande samarbete med andra organisationer i Malmö.
Psykologer och terapeuter från BUP/TKT (f d Tortyr och krigsskadade teamet, nu Barn- och
ungdomspsykiatriska klinikens mottagning – Trauma, Malmö), personal från HVB-hem som
vill få stöd för sina ungdomar efter utskrivningen, kuratorer från gymnasieskolor i Malmö och
socialarbetare från några enheter i Socialtjänsten, Malmö stad som har ungdomarna som
patienter/klienter eller i behandling, hänvisar de mest utsatta till vår förening för att vi kan ge
extra stöd utöver det professionella.

Maracana har ett särskilt nära samarbete med Ensamkommandes förbund - mötesplats
Otto. Maracana samordnar boende- och psykosocialt stöd med ombudsfunktioner gentemot
myndigheterna. Ensamkommandes förbund anordnar ett brett urval av fritids aktiviteter i
utveckling och integrationssyfte samt erbjuder omfattande studiestöd och juridisk konsult.
Maracana har i sin volontärgrupp lärare, psykologer, läkare och kuratorer och därför nära med
professionella inom socialtjänsten, hälsovård och skolan. Ensamkommandes förbund är bildat
av personer som har själva upplevt flykt och asyl problematik och erhåller därför väsentliga
kunskaper om målgruppens behov. Mötesplats Otto utgör ”den tryggaste basen” för
hundratals ungdomar som eftersträvar en familjekänsla och en tillhörighetskänsla. Båda
ensamkommandes förbund och Maracana bedriver arbete som bygger på personliga relationer
och gedigen yrkeskunskap. Ensamkommandes förbund och Maracana har i samverkan och
genom ett väl integrerat boende- och psykosocialt stöd bidragigt till att hundratals socialt
utsatta ungdomar i Malmö har hittat en väg in i samhället genom skolan, praktik, gemenskap
och meningsfulla fritidsaktiviteter.

Det är vår djupare övertygelse att styrkan ligger i samverkan där enskilda individer och
organisationer bidrar med sina historier, resurser och arbetssätt. Samverkan med dessa
organisationer sker genom förtroenderelationer mellan personer (professionella och
volontärer) som ofta har en ungdom i gemensamt ansvar - som patient på BUP, som klient i
socialtjänst, som elev i skolan, som juridiskt stödmottagare etc. Från sin position inser den
professionella och den frivilliga hjälparen att den enskildas insats har en avgränsad möjlighet
till hjälp. Därför söker man kontakt med andra hjälpare som kan erbjuda det som hens egen
organisation inta har, stöd i vardag, en bendeplats, juridiskt stöd, läxhjälp, vägledning till
skolan, en kontaktperson etc. Det handlar om att veta vad andra kan erbjuda och ta vara på
resurser i gemensamt. Det är den enskilde ungdomens/gruppens behov som är i fokus och styr
sökande av resurser.

Maracanas verksamheter 2019-2020
1) ”Inte bara ett tak över huvudet”. Boendestöd och psykosocialt stöd till unga
asylsökande
I Malmö finns det akut behov av boenden för asylsökande unga vuxna som har hamnat i
hemlöshet. Föreningen Maracana har under 2018-2020 erhållit ekonomiskt stöd från Rädda
Barnen, Stadsmissionen och Svenska kyrka för att bedriva boende- och psykosocialt stöd till

unga asylsökande i hemlöshet. Utöver uppföljning och kontroll över boendeplatser, ger
Maracana stöd till ungdomar som kontaktperson i relation till sociala myndigheter och
sjukvård, stöd i asylprocessen, vägledning för praktik och arbete, ekonomisk hjälp vid akuta
behov mm.

Syfte
Utveckla en hållbar modell av boendeverksamhet för denna målgrupp, en modell som bygger
på samverkan mellan olika organisationer där några står för det ekonomiska stödet och
kvalitetskontroll och den ideella med förvaltning- och pedagogikska kompetenser samt
kontaktnätet med det civila samhället. Ungdomarna har olika livssituationer, olika
omständigheter i asylprocessen och olika personliga förutsättningar. Boendeformer är också
olika, kollektiv på 4-6 ungdomar, enskilda inneboendeplatser, faddersystem.
Utveckla en stödverksamhet där utöver boendeplatsen erbjuds psykosocialt stöd,
kontaktperson, vägledning i asylprocess, genomförande av individuell stödplan, läxhjälp m m
samt stöd för att främja ungdomarnas etablering och sociala inklusion i det samhället.
Specifikt syftar verksamheten att engagera pedagogiska resurser i föreningslivet för att stärka
ungdomarnas förmåga att uppnå mål i studier med särskild fokus på de ungdomar som har
beviljats och kommer att beviljas uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen.

Arbetssätt och pedagogik
Vuxnas närvaro
Varje ungdom får en kontaktperson och därigenom kommer hen att få stöd i asylprocessen,
hälsa, relation till socialtjänsten, skolan m m. Det är väldigt individuellt vad ungdomen vill
och önskar för stöd. Ungdomar har volontärers telefonnummer och har tillgången till dem
även på kvällar och på helgen. Syfte med det är att ungdomarna ska känna sig trygga med att
kontanka en vuxen och be om hjälp vid behov. Detta inte för att de ska bli beroende eller
bortskämda. Syfte med denna inställning är exakt motsatsen. Omfattande forskning visar att
barn och unga som får känslomässig trygghet och värme i relationer i ung åldern blir
självständiga vuxna med omsorgsförmåga, dvs. personer som inte bara kan ta hand om sig
själva utan kan ta hand om andra. Ungdomar som har separerats från sin familj har ofta extra
behov i sin tonårsålder och ung vuxenålder att uppleva trygghet/tillit gentemot vuxna.
Föreningen Maracana har tillämpat denna princip under många år och i de flesta fall vi kan
konstatera att de flesta ungdomar ringer bara när det är strikt nödvändigt och ju mer de vet att

de kan räkna med vuxna desto mer vågar de lösa problem själva. Ju mer de vet att de kan
räkna med vuxna desto mer erbjuder de själva hjälp att lösa problem för andra ungdomar.

Ungdomarnas delaktighet i att sköta boendeverksamheten
Vi uppmuntrar ungdomarna att vara delaktiga i att organisera vardagen på boende och
gemenskap. Ungdomarna är ansvariga för att köpa mat med den gemensam kassa samt vid
behov hämta mat åt hushållet från Stadsmission, Svenska kyrka m m. Ungdomarna ska
samarbeta kring att dela på resurser (pengar, kläder etc.). Detta är en process som vi absolut
skyndar inte på men som vi ser som önskvärd för ungdomarnas utvecklig som person och vi
ser att bo i kollektiv som en möjlighet. Högst viktigt att skapa moment för gruppmöten där
ungdomarna kan diskutera gemensamma regler, ges sig tid att testa utvärdera och förändra.
De beslut som tas i mötet kan bara förändras i möte. Husmötet är ett betydelsefullt moment i
hemmets liv. Det är därför viktigt att alla ungdomarna är närvarande och således måste dessa
vara kompatibla med den enskilde individens arbets- och träningsförpliktelser. Husmötet
behöver inte ha samma upplägg varje gång, det kan ibland komma före eller efter en
gemensam middag eller anordnas enskilt. Allt från rutiner till nya idéer, eller problem, ska
diskuteras i mötet. Viktigt att ha en plats där boenden har möjlighet att ta upp, förklara/förstå
de spänningar som upplevs under veckan. Det inte är lätt att leva i ett begränsat utrymme med
andra som man inte själv har valt. Det viktigaste med husmötet är att ungdomarna får uppleva
gemenskap med också att de får träna i a diskurera och sätta ord på eventuella spänningar
annars det blir flytt och förnekande som strategier.

Individuell Stöd Plan (ISP)
Individuell Stöd Plan (ISP) berör stod i huvudsakligen fyra områden: boendesituation,
asylprocess, försörjning, skolan/ utbildning/ praktik och hälsa. Genomförandeplan är inom
boendevård för minderåriga ett kraftigt verktyg för att möjliggöra ett livsprojekt med
ungdomen, och det borde fungera som en möjlighet att sätta grunder för ett långsiktigt
livsplan för ungdomen. En genomförandeplan omfattar en granskning och fastställande av
livsmål i ett medellång och längre tidsperspektiv, en genomgång av olika tillvägagångssätt
och rimliga/möjliga insatser som kan förverkliga livsprojektet för ungdomen och det är
mening att denna process ska ske tillsammans med ungdomen. Genomförandeplan borde
därför ses mer som en process i förändring än som en specifik handling. Med vår målgrupp är
ovisshetsförhållande så pass avgörande att det är svårt att fullfylla ISP till fullo.

Ungdomen är dock huvudperson och ansvarig för sitt projekt och för de mål som han vill
uppnå. Genom ISP ska ungdomen få stöd för att sätta mål och förverkliga dem i den
utsträckning som externa förhållanden tillåter. ISP och det arbete som görs för att uppfylla
ISP bygger på att skaffa den nödvändiga information och kunskap om de konkreta möjligheter
som finns för ungdomarna i samhället, och underlätta på alla sätt tillgång till resurserna inom
utbildning, sysselsättning, hälsovård etc. Viktigt att undersöka de möjliga tillvägagångssätt för
uppehållstillstånd för varje ungdom och stötta processen genom att involvera andra aktörer.
Stötta, ge tillit, identifiera och öppna vägar är de viktigaste redskap för att främja ungdomens
motivation till att uppfylla mål och leva ett värdigt liv.

Att återbygga en nätkedja där viktiga människor är närvarande i ungdomens liv
Vi försöker tillsammans med ungdomen att ”återbygga” en nätkedja av viktiga människor i
ungdomens liv (tidigare personal, tidigare godeman eller familjehem, tränare, lärare och
kurator, terapeut etc.). Utifrån ungdomens önskemål ska dessa personer kontaktas, informeras
och eventuellt involveras i ungdomens liv och ISP. Detta utgör principen om pedagogisk
kontinuitet som föreningen Maracana inspirerades av. Ungdomarna har haft ett liv i Sverige
under tre år, de har träffat viktiga personer i de olika boenden, skolor, tidigare kommuner etc.
Under optimala förhållanden, dvs. när ungdomen flyttar från HVB till träningslägenheten
brukar kontaktpersonen från HVB-hemmet följa på besök och hjälpa denna i processen att bli
bekant med lägenheten och personalen.

Många ungdomar har under åren förlorat kontakt med vuxna som brydde sig om dem men
som professionella hade begränsade möjlighet att behålla relationer. Det är därför viktigt att
försöka ''rekonstruera” det trygghetsnät som den unge vuxne behöver för att få styrka, ett
nätverk som ofta finns men ungdomarna själva vet inte om att det existerar. Erfarenheten hos
Maracana, är att vid kontakt med tidigare socialarbetare, tidigare kuratorer, tidigare lärare etc.
så det finns värme, oro och tillgänglighet för att bidra till stöd på olika sätt. Det är ett en
förkärlekskapital som de unga ofta inte ens vet om att de har ackumulerat.

Kontaktmanskap
Ungdomar överlåter fullmakt till kontaktpersonen vilket gör att personen kan följa med
ungdomen till möten med myndigheter; skolan, MV, TKT, vårdcentralen, advokat mm. Detta
gör att myndigheter arbetar snabbare och mer effektivt och ungdomar ser resultat på en
kortare tid. Detta i sin tur främjar ungdomens tillit för systemet och deras self efficacy. Att få

fullmakt från unga vuxna och företräda dem i myndighetssammanhang infantiliserar inte
ungdomen och leder inte till beroende utan motsatsen. Det stärker ungdomens känsla av
agentskap och autonomi. Som kontaktperson kan vi ge ungdomen stöd även i mindre men
viktiga ärende, som inköp på internet, hemförsäkring etc. Med detta stöd syftar vi att bli
ungdomarnas förlängda röst och vi kan se att detta har en enorm betydelse.
Syfte är att genom ett omfattande stöd via kontaktmanskap och vägledning engagera
ungdomen, främja motivation att arbeta hårt och åstadkomma vuxen autonomi

Regler och rutiner
Regler finns inte för att utöva makt gentemot ungdomar. Innehållet och mening i regler måste
förklaras och det måste finnas den stor respekt för olika situationer. Regler skapas
tillsammans i ett kollektiv för att skydda kollektivet och individerna boende i det. Följande
regler finns för att alla ska trivas i lägenheten
Starkt förbudet (konsekvens kan vara utskrivning): utöva våld gentemot andra, ta droger i
lägenheten, stjäla. Viktigt- nödvändigt: anstränga sig för att fullfölja livsplan (skolan, idrott,
jobb m m); respektera det som är gemensamt i hemmet: möbler, maskiner och allt som hör till
hemmet. Man ska inte ha hög musik eller annat högt ljud mellan på kvällen. Fråga alltid de du
bor med innan du bjuder in en kompis att övernatta. Det kan bli trångt om alla bjuder
kompisar samtidigt. Beteende och bemötande; ungdomarna har inte valt vem de ska bo med
och det är inte något tryck på att de ska blir vänner, men respekt kommer före vänskap.
Vänskap kan inte begäras, den kommer eller inte. Respekt kan och måste begäras av sig själv
och andra. När man bor i kollektiv ska man arbeta för att skapa en gemenskap. Så följande
regler ombes att respekteras: när man går ut på kvällen och kommer inte hem på natten man
ska ringa och lämna info så ingen blir orolig; Man ska inte störa andras sömn, man ska inte ha
hög musik om någon är trött och behöver lugn.

Dokumentation
Dokumentation avseende hyresavtalet (inneboende kontrakt m m)
Belastningsregister från hyresvärd/fadderpersoner och/eller de vuxna som har ansvar för
boenden.
Administrativa handlingar (utbetalningar m m)
Dokumentation gällande ungdomen enligt ungdomens bestämmelse. För närvarande är det
olika. Vissa ungdomar vill att kontaktpersonen sparar dokumentation i en särskild mapp,
andra vill gärna behålla handlingarna. Viktiga handlingar är Fullmakt, bild på senaste LMA-

kort, beslut från Migrationsverket, dokumentation intygande om ungdomen får ersättning från
Migrationsverket, dokumentation om skolgång sedan ankomst till Sverige, dokumentation
intygande ersättningsavtal med Malmö stad, dokumentation gällande hälso- och sjukvård.

2) Stod till psykisk hälsa
Maracana har ett fungerande samarbete med läkare, psykologer och kuratorer från BUP/TKT
(f d Tortyr och krigsskadade teamet, nu Barn- och ungdomspsykiatriska klinikens mottagning
– Trauma, Malmö). Professionella från BUP finner att det är ofta jätte svårt att hjälpa
ungdomar som har förlorat stödet från boendepersonal, socialtjänsten m m. Maracana
volontärer blir inkopplade som kontaktpersoner med ungdomarnas medgivande och fungerar
därefter som länk mellan behandling och ungdomens andra livsområde, boende, skolan,
migrationsmyndigheter m m. Samarbetet är till för att unga patienter ska ha en fortsättning av
den terapeutiska relationen efter sektionens slut. Vid krisutfall tar kontaktpersonen från
Maracana en omfattande stödroll som i samråd med behandlare oftast lyckas förebygga
onödiga kontakter med vuxen psykiatri-akuten.

Vi redan har och vi kommer att utveckla mer samarbetet med Läkare i världen och
Flyktinghälsa som erbjuder medicinisk omsorg till en del av ungdomarna. Samarbete bygger
på att vi följer med ungdomarna och se till att läkarnas remiss till andra enheter får en
uppföljning, alltså att undgomar följer remisshandlingarna. Vi har påbörjat ett samarbete med
Maria Malmö. Under första delen av 2020 har vi 4 ungdomar med missbruksproblematik som
vi stöttar på daglig bas i avgiftningsprocess och behandling. Detta arbete kommer att utvecklas
eftersom ve ser att missbruksproblematik ökar i målgruppen.

Mellan september 2019 och februari 2020 har anordnats en bild och rörelse terapi grupp med
ca 10-12 deltagare. Metoden heter EXIT som står för ”Expressive Arts in Transition”,
EXIT, som är en stabiliserande psykoterapeutisk insats i grupp för människor som blivit
utsatta för trauma av interpersonell karaktär och har behövt fly fr. sina hemländer och
befinner sig i asylprocessen i väntan på att få besked om uppehållstillstånd i ett exil land.
EXIT arbetar med olika konsuttryckform så som poesi, rörelse, dans, rita och måla.

Gruppen har bestått av 20 killar under 20 möten á 90 minuter. Snittet av deltagare har varit ca
10 killar som deltagit på måndagskvällarna. Tema och mål för terapin är att ge killarna
stabilisering och hopp för dagen, veckan, månaden och framtiden genom en alternativ värld,

till den de befinner sig i dagligen. Vi gör det genom att använda samma struktur varje
måndag, att hålla ramarna, med några förändringar i modaliteterna som vi använder oss av
beroende av tema för kvällen.
Det som alltid återkommer är att spegla varandra ”The Name game” när vi startar och
presentera oss med namn och rörelse eftersom det nästan alltid är en ny deltagare i gruppen.
Här för att synliggöra varandra, våga visa sin sårbarhet men också sin styrka genom att stå i
centrum. Det står för tryggheten och kontinuiteten. När man befinner sig i det tillståndet som
killarna gör, det liminala tillståndet, ett tomrum mellan dåtiden och framtiden, som ett
väntrum. Killarna är inte i sin gamla kultur eller kommit in i den nya. Här kan konst- och
uttryck hjälpa till att bryta det liminala tillståndet genom den process som KUT (konst- och
uttrycksterapi) arbetar med, att använda olika modaliteter som måla, modellera med lera,
rörelse för att uppmärksamma kroppen, dansa, agera på olika sätt för att bygga broar, mellan
dåtid och nutid genom alla sinnen. Att komma i kontakt med gamla resurser och även nya för
att prova dem i nya sammanhang och situationer.1

3) Juridiskt stöd och förberedande till kontakt med asylmyndigheter
(utredningsintervju, muntlig förhandling m m )

Maracana stöttar ungdomar i sin asylprocess och denna aktivitet kommer att utvecklas under
2021. Vi ger stöd i ansökningar om familjeåterförening, ansökningar om studier och VUT
(Verkställighetshinder). Vi pratar med myndigheter och ungdomarnas jurister, vi skaffar intyg,
vi gör ett högst nödvändigt förberedande arbete när det gäller att förbereda ungdomar till
intervjuer och muntliga förhandlingar med Migrationsverket och domstolen. De flesta
ungdomar har ett offentligt biträde som skriver överklagande men vi har erfarenhet av att det
får mycket starkare genomslag om det finns en vuxen som bryr sig och trycker på. Ibland
måste man byta advokat inför det tredje överklagandet. Vi brukar ta vara på stödet från Skåne
Stadsmission/Unga Forum
December 2020 har vi påbörjat på lördagar i vår lokal i Maria kyrka en studiecirkel med 15-17
ungdomar som har sitt ärende öppnat på nytt. Vi stöttar ungdomarna i alla former av

1

Arbetet har bedrivits på en frivilligbas av Maria Falk, studerande till psykoterapeut i konst- och uttryck för NIKUT (Norsk
Institutt for kunstuttrykk og kommunikasljon). KUT metodutbildning på Universitetet i Sørøst-Norge, Drammen,
(http://nikut.info), Dauko Ramsauer, Leg. fysioterapeut, Rädda Barnen, Malmö, och Kenjiro Sato, Leg. psykolog TKT
(Teamet för krigs och tortyrskadade) Nu Barn- och ungdomspsykiatriska klinikens mottagning – Trauma, Malmö.

överklagande. Vi har haft 3 ungdomar som har suttit i förvar under 2020 och vi har med stör
av erfarna jurister hjälpt de att förbereda sig till intervju med Migrationsverket och domstolen.
Under 2021 kommer vi att utveckla en verksamhet som består av en studiecirkel om reflektion
och argumentation. Denna studiecirkel pågår varje lördag och ger mycket bra resultat. Vi
diskuterar viktiga ämnen, religioner, livet, moral, socialt ansvar, ungdomar får stöd i sin
förberedelse till intervju med Migrationsverket och domstolen, de blir mer medvetna och sin
livssituation och känner sig starkare i sina egna övertygelser. Vi kommer att fortsätta med att
bjuda präster, jurister, journalister, experter i intervjuteknik m m.

4) Stöd till ungdomar som blir utvisade till hemlandet eller lämnar Sverige för att
söka asyl i andra EU länder

En rådande cynisk lagstiftning i de flesta EU länder men i synnerhet i Sverige samt
orättsäkerhet och brister i genomförande av individuella asylprocesser gör att man kan sällan
se en logisk koppling mellan beslut om beviljande/nekande av uppehållstillstånd i Sverige och
personen individuella rättigheter/skyddsbehov. Ungdomar gör egna beslut huruvida de väljer
att stanna kvar i Sverige efter ett utvisningsbeslut eller lämna landet. Som alla andra
hjälporganisationer har vi tyvärr även ungdomar som har utvisats till hemlandet under högst
allvarliga förhållande. Maracana avbrytet inte sitt ansvar gentemot ungdomen när hen lämnar
Sverige. Detta en empirisk process där vi håller på att lära oss en metod. För det första
etablerar vi kontakt och där möjligt inleder vi ett samarbete med hjälporganisationer och i
andra länder. Vi samlar in ekonomiska resurser och stöttar ungdomen i de väsentliga behoven.
Vi kontaktar medborgare i andra länder som känner Maracana och vi letar efter kontaktersoner
för ungdomar. Vi kontaktar jurister som kan på en frivilligbas bli ombud för ungdomen i det
nya landet. Under 2019 och 2020 har vi stöttat ett tiotal ungdomar i Grekland, Frankrike,
Italien och Uruguay

5) Granskning av resultat från stodverksamheten 2019

Maracana har haft under 2019 20 ungdomar placerade i olika lägenheter i form av små
kollektiv och ett 20-tal ungdomar som har en boendeplats som inneboende hos en hyresvärd
eller en äldre ungdom de fungerar som fadder. Sedan slutet på sommaren 2019 har 5
ungdomar som ar fått beviljat TUT enligt gymnasielagen flyttat till egna boendeplatser, 3
ungdomar har flyttat till Hvilan utbildning (studentsboende) och 4 ungdomar har lämnat

landet. Detta har inneburit att Maracanas har kunnat öppna sin verksamhet för 12 nya
ungdomar i behov av bostad. Utav dessa ungdomar, 1 hänvisades av Hassela, 2 av Fryshuset
och 3 av BUP/TKT. Övriga har kommit till Maracana med stöd av kompisar.
Vad gäller försörjning, de ungdomar som är asylsökande och/eller har fått nyprövning erhåller
en ersättning från Migrationsverket på 1800 sek de som är papperslösa erhåller den s.k. nöd
stöd från Malmö stad på ca 400 sek/vecka. De ungdomar som deltar i Rädda Barnens Sweet
dreamers utbildning, de som bor på Hvilan samt de som har stöd i någon form av
Stadsmission eller fyller krav för att få stöd av Svenska kyrka erhåller busskort men ca 15 av
våra ungdomar har inte något busskort och Maracana försöker täcka detta behov med egna
resurser och inte i den önskade omfattningen. Trots dessa extremt begränsade resurser och
ovissheten lever ungdomar ett värdigt liv när de har tillgång till ett tryggt boende, vänner och
en gemenskap.

Under perioden september-november 2019 har 5 ungdomar fått avslag och utvisningsbeslut.
För ungdomarna är detta en smärtsam erfarenhet, att ändra status från asylsökande till
papperslös har i några fall lett till akut kris och psykisk ohälsa. För att stötta dessa ungdomar
har vi utvecklat ett nära samarbete med professionella på TKT. Genom att erbjuda 2
ungdomar tillsyn dygnet runt i samband med avslagsbesked har vi i samråd med BUP/TKT
möjliggjorts att de skulle remitteras skulle till akuten på vuxen psykiatri i MAS. Vi har hittat
en boendeplats till 5 ungdomar. Att skaffa en boendeplats i Malmö innebär att ungdomar som
är patienter på BUP har möjlighet till fortsatt behandling. Sedan sommaren har två ungdomar
tagits av polisen och placerats i förvar i Flen resp. Ljungbyhed. En av dessa två ungdomar har
under tre månader i förvar frisläppts och beviljat uppehållstillstånd; den andra ungdomen
sitter fortfarande i förvar och ett överklagande har lämnats in till GP. I båda fall har Maracana
försett ett biträde och psykosocialt stöd.

Från en genomgång av ungdomarnas situation under perioden juni - december 2019 har vi
åstadkommit goda resultat i psykosocialt stöd genom kontaktmanskap. Sju ungdomar som
hade lämnat skolan fick hjälp med att få en plats i olika folkhögskolor, varav fyra örjade i
september 2019 och 3 har börjat i januari 2020. Om man tittar på hela gruppen, de allra flesta
ungdomar har en skola/sysselsättning och ca en femtedel ungdomar har ingen sysselsättning.
Vårt mål är att samtliga i den nuvarande gruppen ska ha skaffat en sysselsättning under våren
2020. Till detta mål har vi påbörjat ett samarbete med Emmaus/Björkå som förhoppningsvis
ska leda till några praktikplatser inom några månader. Sedan sommaren har 18 ungdomar

följts till Malmö stad socialtjänsten i Väster och 17 av dem har beviljats nöd stöd. För att
stötta en ungdom som har fått avslag på felaktiga grunder pågår en överklagande process där
Maracana och Stadsmissionen/Unga Forum samarbetar.

Verksamhetsplan 2020

De organisationer som Maracana samarbetar med i nuläget är Rädda Barnen,
Stadsmission/Unga Forum, Svenska kyrka, Barnpsykiatri i Malmö (BUP/TKT),
Ensamkommandeförbundet och Fipoh/Glokala Glokala folkbildningsföreningen.
Svenska kyrkan har erbjudit oss kostnadsfria lokaler f o m den 15 juli 2019 och under 20020.
Detta ska gälla två dagar i veckan till aktiviteter.

Samarbete med följande aktiviteter är i början och kommer att utvecklas under hösten 2019
och 2020

EBIB (Ensamkommande barn i balans) https://www.facebook.com/chaemalmo.se/
Maracana volontärer och ungdomar kommer att hjälpa med matte-engelska svenska och i
”utbyte” kommer våra ungdomar att kunna träna taekwondo fritt och ska delta i projektets
aktiviteter. Sommarläxhjälpen börjar den 15 juli).

UNF (ungdomsnykterhetsrörelse)
Ca 20 av Maracanas ungdomar har blivit medlemar i föreningen. 8 av dem harv deltagit den
7-9 juni 2019 i UNFaren, grundkurs inom UNF.
Kursen innefattade information om UNF, hur UNF fungerar men framför allt vad som är
möjligt inom UNF. Stort fokus ligger i att utveckla deltagarna inom ideellt engagemang och
lära de planera och skapa verksamhet inom UNF. Störta fokus ligger dock på gemenskap och
att ha kul under helgen. Maracana har också erbjudit fri tillgång till lokalen vid behov.
Vi ser en potential att utveckla med UNF vad gäller konstutueraande av små föreningar som
ungdomar kan själva sköta för att kunna bedriva aktiviteter som är relevanta för dem. UNF är
mycket intressera att samarbeta med Maracana. Vid två tillfällen när vi hade möte
uppskattades ungdomarna för att vara mycket aktiva och drivande.

Fler ungdomar till folkhögskolan

En del folkhögskolor har fått resurser för snabba insatser gällande unga vuxna, som inte har
personnummer. Genom stöd och vägledning vill vi utöka antalet ungdomar, som har tillgång
till folkhögskola och vuxenutbildning. Vi vill således utöka det som Maracana gör redan nu,
dvs. individinriktat stöd för studier, till ex ”prov-förberedande” läxhjälp, handledning för att
skriva uppsatser och ppt presentationer i gymnasiet. I detta perspektiv har vi ett plan att stärka
samarbete med folkhögskolor.

Hvilan utbildning https://www.facebook.com/hvilan.utbildning/

Ett samarbete har påbörjats med denna gymnasieskola som har studentboende men har ofta
lediga platser som de vill fylla. Vi från Maracana och boendesamordnare på Hvilan utbildning
har utvecklad en ide´ kring att ta emot en grupp av ungdomar med stöd av Maracana som
kontaktperson, vilket skulle innebära att ungdomarna kan bo i studentboende hela veckan
inkl. helgen. De har 10 till 15 platser under hösten och så ser det ut även för vår termin 2020.
Idén är att några av våra ungdomar som erhåller TUT kan studera och få bo i skola (med stöd
från Malmö stad eller CSN). Även om dessa ungdomar är över 20 och går på
vuxenutbildningar är skolan beredda att inkludera systemet för gymnasieelever som täcker 3
måltider/dag samt sociala aktiviteter med elever. Detta skulle främja en god
integrationsmöjlighet för våra ungdomar.
Ej omöjligt att i denna grupp kan några mycket skolmotiverade ungdomar utan
personnummer ska kunna få en plats (samtal pågår om denna punkt). I utbyte vill Hvilan
utbildning att Maracana ska fungera som ett stöd för ungdomar som bor där, men en högre
kontroll under helger. Detta för att skola har inga vakter under helger och måste därför se till
att elever ska åka hem under helgen. Eftersom våra ungdomar har inget hem att komma till
ska detta utbyte bli givande för båda partner.

Sankta Maria folkhögskola https://www.sanktamaria.fhsk.se/
Vi kommer att stärka vårt samarbete med denna folkhögskola, som har påbörjat juli 2019
inför hösten och 6 terminer framåt. Skolan ska erbjuda en grupp av högmotiverade ungdomar
om erhåller TUT enligt NGL att delta i en intensiv kurs som gymnasieförberedande.
Maracana har föreslagit att erbjuda en intensiv modul i matte på svenska/dari samt
psykosocialt stöd till denna grupp av ungdomar som måste klara gymnasienivån för att kunna
beviljas TUT framöver men som av olika skäl har hamnat back i sin utbildning. Samtalet
påbörjar nu.

Februari 2019 har vi påbörjat studiestöd i engelska och matte riktat i första hand till ungdomar
som har fått TUT enligt NGL och som behöver extra stöd för att kunna klara nationella prov i
matte och engelska. I nuläget har vi två lärare som är verksamma på en frivillig bas på
tisdagar mellan kl 17.00 -20.00 i Studiefrämjandets undervisningslokaler. Maracana planerar
att utvidga denna insats och i framtiden anordna en intensivkurs i matte och engelska för ca
20 elever, som ska innefatta lärarledd undervisning ca 12-18 timmar i veckan (2-3 kvällar i
veckan mellan 17-20 för engelska resp. matte) samt assistentstöd med läxor, filmvisning m m.
Utöver lärarna finns det flera ungdomar har goda kunskaper i matte som hjälper i Maracana.

F o m januari 2020 planerar vi att starta en utbildning i grundläggande datorkunskaper
(Office, textskrivande och ppt samt Google Drive) för ungdomar på grundskolans och
gymnasienivå. Kursen kommer at hållas av en dataingenjör som är verksam i Maracana som
volontär. Denna verksamhet ska beskrivas senare i projektansökan. Personen arbetar för en
dansk IT-firma som i samarbete med Maracana kommer att bevilja medarbetarens arbetstid
som frivillig insats.

Förberedande till juridiskt stöd
Under 2020 har vi planerat att utöka denna del av vår insats. Under att givande möte med
Rädda Barnen Stockholm och vara ungdomar (27 maj 2019) har ungdomarna efterfrågat en
större insats, bl a Maracana ska bjuda in egna jurister.

I dagsläget kan vi inte erbjuda juridiskt ombud för ungdomarna i alla former av överklagande.
Det som vi gör nu är stöd i ansökningar om familjeåterförening, ansökningar om studier och
VUT (Verkställighetshinder). Vi pratar med myndigheter och ungdomarnas jurister, vi skaffar
intyg, vi gör ett högst nödvändigt förberedande arbete när det gäller att förbereda ungdomar
till intervjuer och muntliga förhandlingar med Migrationsverket och domstolen. De flesta
ungdomar har ett offentligt biträde som skriver överklagande men vi har erfarenhet av att det
får mycket starkare genomslag om det finns en vuxen som bryr sig och trycker på. Ibland
måste man byta advokat inför det tredje överklagandet. Vi brukar ta vara på stödet från Skåne
Stadsmission/Unga Forum

Studiecirkel

Syftet med studiecirkeln är att skapa ett tryggt och tillåtande forum för diskussioner för
ungdomar som har ett behov av att prata om viktiga ämnen såsom tro, identitet och
livsåskådning. Samtalen är viktiga för ungdomarna som befinner sig i en svår situation och
söker svar på sina frågor om livet och framtiden. Vi vill stärka ungdomarnas självkänsla och
självförtroende genom diskussion och övningar samt ge dem den kunskap som de behöver för
att möta asylprocessen.
Vi vill ge ungdomar verktyg som de behöver för att förstå och klara av sin vardag men också
de kunskaper som krävs för att de ska kunna förbereda sig för sin asylprocess. De flesta av
ungdomar som deltar i studiecirkeln är just nu i någon form av asylprocess. Dessa processer
är krävande och det förväntas av ungdomarna att de ska vara reflekterande och kunna uttrycka
sina inre tankar ock känslor på ett övertygande sätt inför myndigheterna.
Vi samtalar om moraliska och existentiella frågor, diskuterar tro och religion, och övar
tillsammans att argumentera och reflektera. Att våra ungdomar befinner sig i en svår situation
och saknar rätt till skolgång ska inte hindra dem från att utvecklas som människor.
Vi är trygga vuxna som finns med i diskussionerna och ser till att det blir en trygg miljö där
deltagarna får uttrycka sig, blir respekterade och får respons.
Vi kombinerar gruppdiskussionerna med individuella samtal för de som behöver extra hjälp
att förbereda sig inför utredning eller förhandling hos migrationsmyndigheterna.
Cirkelledaren, Vahedeh Aida Ghardagian, är mångkunnare som har arbetat med asylfrågor i
femton år. Hon är konstnär och har arbetat som projektledare för integrations- och
kulturprojekt med olika grupper av människor. Hon tar olika roller såsom att planera,
samordna och tolka mötena när det behövs. Hon har själv erfarenhet av flykt och talar
ungdomarnas språk.

Josefin Iziamo, frilansande skådspelare som just nu är del av Malmös stadsteater. Vid sidan
av teatern har hon medverkat i flera film- och TV-produktioner. Josefins medverkan består av
workshop med dramaövningar, rollspel och grupparbete.
Martyina Campart är …....

Marie Hansson, arbetsterapeut och yogalärare. Marie guidar ungdomarna i yoga/avspänning
och frågor som rör hälsa och välbefinnande.

Vi har även bjudit in andra att medverka i vår studiecirkel, bland annat en pastor från
pingstkyrkan. Vi planerar också att bjuda in hbtq-aktiva, en advokat och andra relevanta
föreläsare.
Gruppen som är 10-15 ungdomar träffas en gång i veckan ca två timmar. Vi har en kort
utvärdering en gång i månaden då ungdomarna kan komma med åsikter och önskemål om
innehåll och ämnen.
Vår studiecirkel är mycket uppskattad och vi planerar att starta en ny grupp efter sommaren.

Föreningen Maracana - Preliminär verksamhetsplan 2021

Maracana har ca 70 medlemar varav ett tjugotal vuxna och 50 ungdomar. Vi arbetar med
”tidens bank” princip och vi kan beräkna med hjälp från medborgare och professionella som
har specifika kompetenser (faddrar, psykiater och psykoterapeuter, jurister, tolk m m) och vi
får stöd från dessa personer vid specifika behov och ärende. Även om de inte är medlemar har
vi ömsesidigt stöd är professionella från skolan, socialtjänsten, BUP/TKT, några kuratorer,
och i Malmö stad socialsekreterare, terapeuter osv. Det har blivit mer och mer vanligt det
senaste året att professionella från sociala myndigheter kontaktar Maracana för att säkra extra
stöd för deras klienter. En annan grupp som inte är medlemar men har Maracana stödkontakt
är frivilliga familjehem och fadder. Maracana letar redan nu efter familjer som vill ta emot
ungdomarna. Man kan erbjuda varandra handledning, råd och praktisk hjälp.
Så vi kan beräkna med ett antal kontakter av ca 200 personer som är på något sätt aktiva
gentemot målgruppen.

Maracana bedriver sin verksamhet (mottagning/mötesplats 3 gg i veckan) i Maria kyrka. Vi
möter ungdomar även på Rädda Barnen (anmälningar till skolan/vuxenutbildning) mötesplats
Otto (enskilda möte med ungdomar som har stöd av båda organisationer) och i Fryshusets
lokaler (samarbete kring ungdomar men missbruksproblematik). Vad gäller boende och
psykosocialt stod, Maracana har i dagens läge kontaktmanskap och ombudsfunktion för ca 45
ungdomar gentemot migrationsmyndigheter, genomförande av individuell stödplan samt
särskilt stöd till ungdomar som är patienter på Vuxenpsykiatri och BUP/TKT i Malmö och
som behöver extra tillsyn. Vi har ett samarbete på daglig bas med Unga Forums
(Skånestadmission) professionella (socionomer, kuratorer och jurister),(Rädda Barnens
vårdprofessionella (psykolog och sjukgymnast) och BUP i Malmö (psykiater och psykologer)
och tillsammans stöttar vi ca 25 ungdomar.

Inom ramen för projektet Boendestöd och psykosocialt stöd till unga i hemlöshet har
Maracana under 2019 fått ekonomisks stöd från Rädda Barnen, Skåne Stadsmission och Röda
Korset. I denna rapport redogörs för Maracanas verksamhet under perioden septemberdecember utifrån stödet från Röda Korset.

Föreningen Maracana har under 2019 och 2020 erhållit ekonomiskt stöd från Rädda Barnen,
Stadsmissionen och Svenska kyrka för att kunna bedriva boendestöd och psykosocialt stöd till
unga asylsökande i hemlöshet. Psykosocialt stöd bedrivs genom kontaktmanskap och
ombudsfunktionen gentemot migrationsmyndigheter, stöd med skola, sjukvård; läxhjälp,
ekonomisk hjälp vid akuta behov mm. Finansieringen har omfattat hyreskostnaderna för ca 40
ungdomar. Psykosocialt stöd/daglig i verksamhet bedrivs för ca 60 ungdomar.

Preliminär verksamhetsplan 2021
Utöver uppföljning och kontroll över boendeplatser och psykosocialt stöd kommer planerar Maracana att
utveckla följande område under 2021:

Stod till psykisk hälsa
Utveckla samarbete mellan Maracana och Läkare i världen. Utveckla samarbete med
Flyktinghälsa som erbjuder medicinisk omsorg till en del av ungdomarna. Samarbete bygger
på att vi följer med ungdomarna och se till att läkarnas remiss till andra enheter får en
uppföljning, alltså att undgomar följer remisshandlingarna.
Vi kommer att utveckla samarbete med Maria Malmö. Under 2020 har vi 4 ungdomar med
missbruksproblematik som vi stöttar på daglig bas i avgiftningsprocess och behandling. Detta
arbete kommer att utvecklas eftersom missbruksproblematik ökar i målgruppen.
Mellan september 2019 och februari 2020 har anordnats en bild och rörelse terapi grupp med
ca 10-12 deltagare. Metoden heter EXIT som står för ”Expressive Arts in Transition”, EXIT,
som är en stabiliserande psykoterapeutisk insats i grupp för människor som blivit utsatta för
trauma av interpersonell karaktär och har behövt fly fr. sina hemländer och befinner sig i
asylprocessen i väntan på att få besked om uppehållstillstånd i ett exil land. EXIT arbetar med
olika konsuttryckform så som poesi, rörelse, dans, rita och måla. Leg psykolog och leg
psykoterapeut Kenjiro Sato har långvarig erfarenhet av arbete med traumatiserade flyktingar,

först på Röda korsets behandlingscenter och idag på idag på BUP-mottagning Trauma,
Region Skåne (tidigare BUP Teamet för krigs- och tortyrskadade, TKT).
Vi planerar att fortsätta detta samarbete med denna grupp.
Traumabehandling. Vi har haft en mycket positiv respons från ungdomarna.
Under 2021 ska en trauma behandling gruppterapi anordnas enligt metoden NET (Narrative
Exposure Therapy) i samarbete med Svenska kyrka.

Förberedande till juridiskt stöd

Maracana stöttar ungdomar i sin asylprocess och denna aktivitet kommer att utvecklas under
2021.
Vi ger stöd i ansökningar om familjeåterförening, ansökningar om studier och VUT
(Verkställighetshinder). Vi pratar med myndigheter och ungdomarnas jurister, vi skaffar
intyg, vi gör ett högst nödvändigt förberedande arbete när det gäller att förbereda ungdomar
till intervjuer och muntliga förhandlingar med Migrationsverket och domstolen. De flesta
ungdomar har ett offentligt biträde som skriver överklagande men vi har erfarenhet av att det
får mycket starkare genomslag om det finns en vuxen som bryr sig och trycker på. Ibland
måste man byta advokat inför det tredje överklagandet. Vi brukar ta vara på stödet från Skåne
Stadsmission/Unga Forum

December 2020 har vi påbörjat på lördagar i vår lokal i Maria kyrka en studiecirkel med 1520 ungdomar som har sitt ärende öppnat på nytt. Vi stöttar ungdomarna i alla former av
överklagande. Vi har haft 3 ungdomar som har suttit i förvar under 2020 och vi har med stör
av erfarna jurister hjälpt de att förbereda sig till intervju med Migrationsverket och domstolen.
Två av dem har fått uppehållstillstånd.

Under 2021 kommer vi att utveckla en verksamhet som består av en studiecirkel om
reflektion och argumentation. Denna studiecirkel pågår varje lördag och ger mycket bra
resultat. Vi diskuterar viktiga ämnen, religioner, livet, moral, socialt ansvar, ungdomar får
stöd i sin förberedelse till intervju med Migrationsverket och domstolen, de blir mer medvetna
och sin livssituation och känner sig starkare i sina egna övertygelser. Vi kommer att fortsätta
med att bjuda präster, jurister, journalister, experter i intervjuteknik m m.

Utveckla tidsbanken

Projektets syfte är att utveckla en organisationsmodell kallad Tidsbank (etablerad och väl
fungerande i andra länder, bl a i Italien) med syfte att implementera och utöka stödverksamhet
till socialt utsatta flyktingbarn/ungdomar och därmed underlätta deras etablering och
delaktighet i samhället. Tidsbanksmodellen kan beskrivas som en strukturerad plattform och
handlingsplan för att främja, reglera och utvidga hjälpinsatser som sker mellan medborgare
båda på individ och organisationsnivå. Det innebär att man skapar och kontinuerligt
uppdaterar en databas med uppgifter från människor, som har vilja och möjlighet att dela med
sig av sin tid och sin kompetens till andra samlas. Information kategoriseras och görs
tillgänglig genom en öppen med skyddas kommunikationssystem. Detta gäller båda enskilda
individer och föreningar/ organisationer i den ideella och offentliga sektorn. Tidsbanken kan
definieras som en organisationsform som administrerar och förvaltar utbyte av
(hjälp)aktiviteter mellan människor, vars värde bedöms utifrån den tid som
personen/organisationen använder för att bedriva aktiviteten som utbytet gäller. Tidsbank
bygger på två grundläggande principer: lika värdighet för de utbytta aktiviteterna och
ömsesidighet.
Tidsbanken kommer att vara fördelaktig i arbetet med ensamkommande unga i följande
avseende:

Främja ungdomarna self efficacy och delaktiget
Hjälp till personer i utsatthet och framför allt personer som lever under ovisshet- och
stressförhållande kan leda till passivisering. Detta kan motarbetas genom att engagera de
personer som är föremål för hjälpinsatsen med en typ av avtal som förbinder deltagarna att ge
tillbaka tid och kompetenser i någon form. Erfarenheten i andra banker visar att när personer
ser att det är fördelaktig och roligt att vara med på utbyten ställer man upp mer och mer

Matchning mellan utbud och efterfrågan på hjälptjänster
Tidsbanken underlättar ”matchningen” mellan personens behov/önskemål och hjälpinsatsen.
Ett konkret mått på hur en individ kan känna sig som en ”integrerad” medborgare i samhället
är inte bara i vilken utsträckning hen deltar i sociala sammanhang. Integrationen för den
enskilda individen börjar när små och stora behov är uppfyllda. Man hör ofta som kommentar
från frivilliga hjälpare att ungdomar vänder sig till olika personer/organisationer för att be om
hjälp. Ibland färgas denna kommentar av en negativ samklang. Ungdomarna skall lära sig att

fråga helst bara sin kontaktperson! Men när vi träffar någon som har bara en person att vända
till tycker vi synd om hen.

Integration betyder att personen kan ta upp telefonen och tryggt och lätt be andra om hjälp,
och veta att hjälpen kommer. Det handlar om små vardagliga önskningar. Vad gäller
ensamkommande unga kan det handla om att någon vuxen kan komma hem till dig när du är
sjuk, hitta rätt när behov akut en tandläkare; att någon hjälper mig med tre dagar i rådet för
att jag ska klara ett prov eller lämna in en uppsats, ungdomen har köpt en jacka på nätet och
det var fel modell, hur kan man skicka tillbaka och lösa det med betalning? En ungdom kan
behöva en vuxen som står som referens när hen söker praktik m m. Man kan behöva hjälp
med att flytta en säng, eller låna skidutrustning för att kunna gå på utflykt med klassen, lära
sin en recept för att överraska en flickvän; prova på om man gillar att spela gitarr, lära sig ett
nytt språk. Medborgare som blir medlemar i banken har till sitt förfogande ett brett utbud av
aktiviterer och hjälpformer och får därför möjlighet att hitta ett svar på behov/önskemal vad
gäller utbudsmöjligheter som inte finns i individens personliga nätverk. Det som inte finns
kan hittas.

Stärka ungdomar och vuxnas engagemang i utbyte/besparing/återvinning av varor
Tidsbansken öppnar en digital plattform med information om saker som behövs och ska inte
kastas och engagera ungdomarna i att öppna en återvinning plats. Några exempel av hållbar
utveckling. December 2018 hade MKB hundratals täcke och kuddar som hade köpts (och
lämnats) av internationella högskolestudenter. Eftersom dessa hade köpts av privata individer
kunde MKB inte återanvända dem i studentboende. Tack vare en student fick Maracana veta
om detta och fick hämta dem åt hemlösa ungdomar. Den 9 juli 2019 fick Maracana höra att
Baltiska Hallen i Malmö hade 100 nästan nya täcke, kuddar och sängkläder och 100
madrasser, allt nytt, som hade använts under 3 dagar för en konferens och skulle kastas.
Maracanas målgruppen har behov av dessa varor och har omedelbart anordnats en transport.
En medlem i Maracana fick veta att en familj till ett funktionshindrade barn ville ge bort 40
kg extranärings flytande apoteksmat. En del av det skickades till ett barnhem i Kabul. En
tidensbank möjliggör tiotals av dessa möten och allt arbete med att skaffa bilar, boka släpp,
bära grejer till olika lokaler etc. beräknas som tid som framför allt ungdomar kan erbjuda i
utbyte till den läxhjälp de får. Detta är bara en av många exempel.
Matcha ungdomar med arbetsgivare/stärka integration i samhället

Under 2021 kommer vi att implementera en kartläggning av kompetenser hos ungdomar som
har TUT enligt NGL. Många ungdomar utbildar sig inom bristyrken som undersköterska,
äldreomsorg, bygg m m. Information är en viktig förutsättning för ett aktivt stöd till
målgruppen. Vi kommer att söka upp arbetsgivare med behov av arbetskraft genom en
kartläggning av över vilka branscher som trots coronavirus har arbetsbrist som till exempel
vård/omsorg och vi kommer att implementera kanaler för att underlätta för företag att komma
i kontakt med ungdomarna.
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1§
Ändamål och verksamhetsmål
Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all
form av diskriminering. Föreningen har som ändamål att
1.

2.

3.

4.

Främja den sociala och kulturella utvecklingen av vuxna och ungdomar i samhället genom att öka intresse,
kunskap och färdigheter inom kultur, konst och konsthantverk. Genom anordnade fritidsaktiviteter,
workshops och evenemang, där unga och vuxna möter varandra, gör saker tillsammans, utbyts kunskaper och
erfarenheter ömsesidigt mellan varandra. Föreningen tror på att den sociala och kulturella uvecklingen i
samhället växer när medborgare i olika åldrar, deltar i trivsamma gemensamma aktiviteter i sin fritid. Så
småningom tror vi även att sociala ömsesidiga relationer skapas utan något instrumentellt syfte utöver att ge
varandra kunskap, vänskap och värme.
Främja medborgarens delaktighet, solidaritet och rätt till social inklusion i samhället. Alla människor har
behov av att skapa varma, ömsesidiga och familjära relationer. Maracana andra huvudmål är att möta och ge
stöd till de individer och grupper i samhället, som precis som alla andra har behov gemenskapslänkar och
sociala nätverk, som har fler hinder än andra medborgare att bygga upp dem själva. Personer vi exempelvis
tänker på är nyanlända, ensammkommand barn, äldre, personer med funktionsnedsättningar, med
språksvårigheter, bristande kontakter, social okunskap och social isolering med flera..
Att skapa sociala länkar och utbyta kunskaper och erfarenheter med andra organisationer, både lokalt och
internationellt samt att utöka det sociala kapitalet som finns inneboende som potential i det civila samhället.
Målet syftar till att ingå i samarbete med andra organisationer som arbetar med frågor som är aktuella för
medborgares delaktigheten i samhället samt verksamheter baserade på socialt arbete.
Stötta biståndsprojekt i andra länder. Föreningens sista ändamål är att vara aktiv även på den internationella
arenan och kunnna genomföra projekt som syftar till att bistå olika länder med biståndsprojekt.

Verksamhetsmål
1. Föreningens Maracana ska anordna fritidsaktiviteter inom kultur, hantverk, konst, dans, idrott, musik med
mera. Oavsett vilken målgrupp den enskilda akiviteten vänder sig av, ska den karaktiseras av att den i högst
mån organiseras och bedrivs genom samverkan och delaktighet av deltagare från olika åldersgrupper.
2. Maracana ska anordna kurser i form av studiecirklar inom matlagning, konst och kultur samt andra ämnen
som intresserar föreningens medlemmar och hänsyftar på att åstadkomma föreningens mål. Detta kan ske med
stöd av lokala organisationer som arbetar med folkbildning.
3. För att öka kunskap och förståelse ska Maracana samordna seminarier/workshops och relfketionsgrupper
inom ämne som social utveckling, jämställdhet, aktuella samhällsfrågor och hållbar utveckling. Vidare syftar
föreningen till att genomföra utbyten, utbildningar och studiebesök för att öka kunskap och förståelse både
hos föreningens medlemmar och civilsamhället. Ansvariga och föreläsare ska vara både vuxna och
ungdomar. Aktivitetna ska vara öppna för alla åldersgrupper.
4. Att skapa finansiering av föreningen genom att bedriva diverse aktiviter så som deltagande i mässor,
utställningar, öppet hus, försäljning av hantverk producerade av Maracana med mera.
5. Bedriva aktiviteter för att främja ett intiativ av praktiskt samarbete, ömsesidig hjälp och stöd mellan
människor och åldersgrupper, exempelvis genom en tidsbank, italieska Banco del tempo.
2§
Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.
3§

Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.
4§
Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en
eller flera särskilt utsedda myndiga personer.
5§
Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är 1 januari till 31 december.
6§
Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts
frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.
7§
Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan
särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande
kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman
man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.
8§
Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande föreningsmöten, med minst en månads
mellanrum med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9§
Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav
ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens
tillgångar skänkas till Allmänna Arvsfonden och föreningens handlingar m.m. skall arkiveras på Stadsarkivet.
FÖRENINGENS MEDLEMMAR
10 §
Medlemskap
Förening är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När
medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen godkänner medlemskap.
Medlemsavgiften är 50 SEK per medlem/år. Personer under 18 år betalar 20 SEK i medlemsavgift.
11 §

Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha
lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 december får anses ha begärt sitt utträde
ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.
12 §
Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen
beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att
yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas
samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet
skriftligen meddelas den berörde.
13 §
Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
• har rätt till information om föreningens angelägenheter
• skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
• skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen
ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

14 §
Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som
styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna via
mejl. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller
annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och
förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna
motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen
skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
15 §
Förslag till motioner att behandlas av årsmöte
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen
tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.
16 §
Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt
Medlem som har betalt medlemsavgiften senast en vecka innan mötet har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och
får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
17 §
Beslutsförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
18 §
Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel
majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att
den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna
röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser
val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är
ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med
klubbslag.
19 §
Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte
väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.
20 §
Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
12. Val av
a) föreningens ordförande, sekreterare och kassör för en tid av 1 år.
b) 1-2 övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år.
c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
d) 1 revisor för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
.
13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande
betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.
21 §

Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller
minst 10 % del av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och
innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två
månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas
medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vidare skall kallelsen med förslag till
föredragningslista publiceras på föreningens hemsida, anslås i föreningens lokal eller på annan lämplig plats.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt
föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra
årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.

VALBEREDNINGEN
22 §
Sammansättning, åligganden
Valberedningen för föreningen bygger på demokratiska grunder. Varje medlem har rätt till att framföra sitt eget
intresse att ingå i styrelse, eller nominera annan föreningsmedlem. Då styrelsen består av maximum sju personer, kan
omröstning vara nödvändigt vid fler antal, i detta fall gäller enkel majoritet. De som vill vara en del av
styrelsegruppen, ska meddela detta senast två veckor innan årsmötet.
REVISORER
23 §
Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga
handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har
att granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall
granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen
överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.
STYRELSEN
24 §
Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt 2-6 övriga ledamöter. Styrelsen består av kvinnor och män, med hänsyn till
medlemmars intresse. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör, två övriga styrelseledamöter och två suppleanter.
Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens
utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte.
25 §
Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.
Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt
tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
• verkställa av årsmötet fattade beslut
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
• ansvara för och förvalta föreningens medel
• tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 §
• förbereda årsmöte
26 §
Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen
är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut
krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid
telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande
sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt
utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
27 §

Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller
annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande
underrätta styrelsen härom.

