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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
Organisationsnummer
802509-3470
Summa som organisationen ansöker om från arbetsmarknads- och socialnämnden 2022
170 000 kr
Organisationens postgiro eller bankgiro
662-8960
Organisationens firmatecknare
Martina Campart

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

2. Kontaktuppgifter

Postadress
Malmö stad
205 80 Malmö
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malmostad@malmo.se

Telefon
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Organisationens kontaktinformation
Om organisationen inte har ett gemensamt telefonnummer eller gemensam e-postadress kan ni uppge telefonnummer och e-postadress
till lämplig kontaktperson.

Organisationens gemensamma telefonnummer eller
telefonnummer till kontaktperson
0725089269

Organisationens gemensamma e-post eller e-post till
kontaktperson
martina.campart@mau.se

Hemsida
https://maracanamalmo.wordpress.com

Besöksadress
staffanstorpsv. 20

Postnummer besöksadress
212 23

Ort besöksadress
malmö

Postadress
Box 60 90

Postnummer postadress
200 11

Ort postadress
malmö

Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Martina Campart

Telefonnummer
0725089269

E-post
martina.campart@mau.se

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Zeinab Al-Mudafar

Telefonnummer
0735984687

E-post
Zeinab.almudafar@gmail.com

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Namn
Martina Campart

Telefonnummer
0725089269

E-postadress
martina.campart@mau.se

3. Organisation och verksamhet
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Antal medlemmar 31 december 2020
Uppge totalt antal medlemmar som er organisation hade den 31 december 2020.
Om er organisation inte har medlemmar kan ni skriva 0.
Skriv ner antalet i rutorna
Totalt antal medlemmar

74

Antal kvinnor

25

Antal män

48

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

1

Antal medlemmar boende i Malmö

68

Uppge organisationens syfte enligt stadgarna
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
Målgruppen omfattar ensamkommande (idag 18-25) som har kommit till Sverige 2015-2016. Flera har sökt ny prövning/kommer att
söka om asyl inom 2021, andra försöker uppfylla NGL kravspecifikation/överklaga avslag på förlängningsansökan enligt NGL, några
har ett utvisningsbeslut som inte kan verkställas, andra har inte kunnat söka asyl i annat land pga covid-19. De allra flesta i
målgruppen befinner sig i någon form av utredningsprocess för att stanna i Sverige, de lever under högst utsatta socioekonomiska
förhållande utan bostad och utan eller med minimal inkomst. 80% går i skolan/fhsk. Största majoriteten kommer från Afghanistan och
fruktar återvändandet. Dessa unga är särskilt socialt utsatt, dock inte utav en individuell problematik utan för att de saknar skyddsnät
(enligt Sol och LMA). Utan stöd riskerar de försämrad psykisk/fysisk ohälsa, missbruk och kriminalitet. Maj 2021 har vi 65 ungdomar
med boendestöd och 40 med matsäck, varav 58 i Malmö och 7 i andra kommuner i Skåne.
Beskriv kort den verksamhet som ni söker organisationsbidrag för
Exempel på vad ni kan beskriva:
Aktiviteter eller insatser samt omfattningen på dessa, till exempel öppettider eller hur ofta ni ska genomföra en viss insats.
Anställningar samt vad den/de anställda ska göra
Lokalkostnader, administration eller möteskostnader samt syftet med mötena.
Huvudverksamhet är att skapa boendelösningar (fadder, inneboende, släktingar och kompisar mm). Med ekonomiskt stöd av Malmö
pastorat och Röda Korset kan Maracana fortsätta ordna boende för 65 ungdomar under 2021. Utöver boendeverksamhet, har
Maracana mottagning 3 ggr/vecka (stödsamtal, rådgivning, matutdelning). Vi har samarbete med jurister från UF, BUP, Mottagning
Maria Malmö, (ungdomar och missbruk), Vuxenpsykiatri i Lund, Läkare i världen och Flyktinghälsan. Samtliga ungdomar har en
kontakperson i föreningen med fullmakt som kan agera medvandrare i kontakten med migrationsmyndigheter, socialtjänsten/FK,
skolan/utbildning, sjukvården. Några av våra ungdomar är traumatiserade och suicidala och några har en missbruksproblematik.
Volontärer med gedigna kompetenser stöttar dessa ungdomar med kontakt med sjukvård, stödsamtal, avgiftningsprocess mm. Vi har
inga lokalkostnader (vi lånar lokaler från Svenska kyrka. Pga det ökande arbetsbörda har vi dock akut behov av en anställning på 50%.
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Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Maracanas engagemang med ensakommande har tidigare varit integrationsinriktat (läxhjälp, fritidsaktiviter mm) men de senaste åren
har strukturella förhållanden förändrats och nu är det psykosocialt stöd som vi bedriver, tack vare våra de professionella kompetenser
som finns i föreningen (psykologer, lärare, socionomer, jurister, hälsoarbetare mm). Föreningens arbete har ett starkt förebyggande
syfte, vi arbetar för att stötta ungdomarna så att de kan ha ett värdigt liv. De flesta ungdomar i målgruppen är i väntan på beslut
(asylskäl, Dublinförordningen, NGL, kan inte lämna landet pga covid) och är högst utsatta i och med de saknar inkomst och
trygghetsstöd från välfärdsystem. Deras behov kortsiktigt gäller näring (vi delar ut matsäck, vi kontakt med matbutiker för att få torr
mat och burkmat kostnadsfritt), hälsotillstånd, fortsätta skolan, skaffa betyg, juridiskt stöd förberedelse till möte med
migrationsmyndigheter mm. Målgruppen är väldigt dynamisk. Under perioden november 2018 till mars 2021 har 55 ungdomar gått
vidare med sitt liv enligt följande: 19 ungdomar har beviljat TUT enligt NGL; 11 ungdomar har fått TUT pga beviljat asylstatus; 19
ungdomar har lämnat landet och sökt asyl i andra EU länder; 12 har utvisats till Afghanistan och 3 ungdomar har avbrutit kontakt med
föreningen. Vi har gjort en prognos att under det kommande året en betydande del av ungdomarna kommer att gå vidare i sitt liv. Vi
arbetar för att göra detta möjligt.

Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt
Med lång sikt menas 5-10 år i framtiden.
Maracana satsar på två insatser av stor betydelse för målgruppen samt för att göra verksamhet mer hållbar i ett längre livsperspektiv.
Utbildning: en avslutad utbildning men även kunskaper och färdigheter från kortare kurser/praktik utgör en kapital och en viktig
förberedelse för framtid. Att skaffa gymnasieexamen är synnerligen viktigt för ungdomar som omfattas av gymnasielagen men också
för ungdomar som väntar på beslut om uppehållstillstånd eller ungdomar som planerar att återvända till hemlandet eller söka asyl i ett
annat EU land. Maracana ger utbildning den högsta prioritet och i samverkan med Rädda barnen Malmö lokal föreningen utvecklat ett
systematiskt samarbete med några folkhögskolor. Maracana har också ett fungerande samarbete med Hassela Framåt i Malmö för att
skaffa praktik. Ett trygg hem: Maracana har utvecklat en förtroenderelation med tiotals faddrar och värdar, vilket bidrar till
ungdomarnas trygghet under högst utsatta. Vi arbetar för att utveckla fler former för faddersystem, dels med personer som kan åta sig
inneboende utan ersättning men också med personer som inte kan erbjuda boende men som kan åta sig omkostnaderna eller delar av
omkostnader för en ungdom. Vi planerar att utveckla uppsökandet av företag, hantverkare, yrkesverkstäder m m som kan erbjuda
ungdomarna praktik och lärlingskaps möjligheter. Vi vill utveckla vidare samverkan med några matbutiker i Malmö för att få torr mat
och burkmat kostnadsfritt samt medverka för att minska matsslöseri
Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
Vi genomför en granskning av resultat genom Individuell Stöd Plan (ISP) som berör fyra områden: boendesituation, asylprocess,
försörjning, skolan/ utbildning/ praktik och hälsa. ISP är ett redskap för att sätta grunder för ett kort/långsiktigt livsplan för ungdomen
samt för att utvärdera resultat. En årlig redovisning inlämnas årligen till de organisationer som ger finansiering för
boendeverksamheten. Kvalitativ utvärdering av trivsel och relationer pågår i våra lördagstudiecirklar.
Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
De flesta ungdomar i målgruppen mest pojkar. Vi uppmuntrar hjälpinsatser mellan medlemar där jämnställdheten främjas båda
praktiskt och symboliskt. Det främjas omsorgsförmåga. Till exempel ungdomarna medverkar i omsorgsområde som samhället
tenderar att definiera som ?kvinnoområde?, som vård och omsorg av äldre, stöd till personer med funktionshinder, hushållsuppgifter
som städning, laga mat etc. (när vi arrangerar fester) etc. område där ungdomarna har omfattande kompetenser. Ungdomarna har
många jämnåriga kompisar, men får i Maracana ökade kontakter med vuxna och äldre, vilket är bra för att de tränas i omsorg och
empati. Förmågan att ta hand om andra bör ses som en högre utvecklingsstadiet än förmågan att ta hand om sig själv. Denna förmåga
är avgörande för en lyckad transition från tonåren till vuxen ålder och under tonårsperioden kan bara utvecklas tillsammans med
omsorgsfulla vuxna i en ömsesidig lärandeprocess. I tradionella samhälle där barnen sedan tidig ålder tar på sig omhändertagande
uppgifter gentemot familjemedlemar, yngre syskor eller äldre, bör vi utgå ifrån hypotesen att omsorgsförmågan från tonåren in i
vuxen ålder kommer att utvecklas under andra förutsättningar ? kulturella, psykologiska, beteendemässiga - än i samhälle där
utvecklingen av omsorgsbeteende hos en individ ses som i anslutning till frigörelse från vuxna.
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.
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. Ungdomarna själva är med i föreningen och i styrelse och hjälper mycket i alla
område. De får vara med och bestämma regler som gäller samlevnad och förvaltning av boendeplatser. För att bemöta akut behov av
mat har vi december 2020 och framåt börjat göra stora matinköp veckovis. Med hjälp av ungdomarna handlar vi mat, gör matsäckar
och delar ut dem en gång i veckan. Ungdomarna är aktiva in alla faser. Ungdomar med UT och eget boende erbjuder sovplatser vid
akut behov, vilket möjliggör för föreningen att hitta snabba lösninngar även gentemot partnerorganisationer.

Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
Vi ser på vår insats som ett komplement till Malmö stads arbete för främja inklusion av utsatta ungdomar i samhället, förebyggande
av kriminalitet och missbruk, vilket Malmö stad bedriver genom egna fritidsverksamheter och fältarbetare samt stöd till den idéburen
sektorn. Ssk och skolkuratorer från Malmö stad brukar söka hjälp från Maracana för ungdomar när de inte kan tillgodose deras behov
inom ramen av sitt uppdrag och riktlinjer. Under de senaste åren har Svenska kyrkan, Rädda barnen, Stadsmissionen och Röda korset
erhållit regeringsmedel avsedda till att motverka ungdomshemlöshet i Malmö. Trots Maracana är en lite förening har vi förvärvat en
central roll i detta nätverk som på något sätt förstärker dessa samverkansmekanismer. Kanske för att Maracanas verksamhet bygger på
frivillighet i den meningen att tiden är oavlönad men den är volontärt arbete i den traditionella meningen för att de flesta volontärer i
Maracana är professionella inom hjälpyrken. Eller kanske för att vi samordnar boendeplatser och boendet är under utsatta förhållande
ytterst viktigt för vidare stöd. Maracana har stark anknytning med målgruppen och med familjer och faddrar och har skapat ett ökat
engagemang i det civila samhället, vilket socialtjänsten i Malmö uppskattar som nödvändigt för att kunna bemöta primära behov hos
medborgare som befinner sig i landet men inte är berättigade till SoL.

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

5. Ekonomi från verksamhetsåret 2020
Organisationens utgifter och intäkter 2020
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 2020

1 218 100,98

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2020

230 207,91 (inkl. donationer)

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2020

1 035 595,47

Antal anställda under verksamhetsåret 2020

0

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2020

0

Har organisationen kollektivavtal för anställda?
Ja
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Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan myndighet under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis Region Skåne, Länsstyrelsen, MUCF, Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen.
Nej

Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan nämnd eller från kommunstyrelsen i Malmö
stad under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden eller funktionsstödsnämnden.
Nej
Har organisationen förfallna skulder till Skatteverket, Malmö stad eller Kronofogden?
Nej
Har organisationen sålt tjänster till Malmö stad under verksamhetsåret 2020?
Nej
Säljer organisationen tjänster till Malmö stad under 2021?
Nej
Planerar organisationen att sälja tjänster under 2022?
Nej

6. Bilagor
Fastställd verksamhetsberättelse för 2020
Verksamhetsberättelse 2020.pdf (261 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd resultaträkning för 2020
Fastställd resultaträkning för 2020.pdf (251 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd balansräkning för 2020
Fastställd balansräkning för 2020.pdf (181 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Revisionsrapport för 2020 (underskriven av revisor samt underskriven av auktoriserad revisor om bidraget
uppgår till 250 000 kr eller mer)
Revisionsrapport för 2020.pdf (311 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2022
Preliminär budgetplan för 2022.pdf (485 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär verksamhetsplan för 2022
Preliminär verksamhetsplan 2022.pdf (344 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Årsmötesprotokoll för 2021 (underskrivet)
Maracana Årsmöteprotokoll 2021.pdf (335 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2021 (underskrivet)
Maracana Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2021.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 2020

Dokumentation och utvärdering genomförda aktiviteter

Ungdomshemlöshet i Malmö
Föreningen Maracana (org.nr. 802509-3470) bedriver förebyggande socialt arbete i syfte att
stötta ensamkommande ungdomar i social utsatthet. Målgruppen består av unga vuxna i ålder
18-25 som sökte asyl i Sverige 2015-2016 och idag lever i svar fattigdom, utan bostad och
utan inkomst. Malmö har sedan det senaste decenniet drabbats av en ökande strukturell
hemlöshet pga av bostadsbrist, bl a för sin geografiska position, som följd av folktest
invandring inom EU, som följd av 2015 års migrationsvåg där många asylsökande bosatt sig i
Malmö i hopp att få stöd hos släktingar och bor i trångboddhet. Strukturella
hemlöshetsproblem har självklart förvärrat 2020 pga covid. I en redan belastad situation finns
hundratals ungdomar och unga vuxna som kommer till Malmö för att fortsätta med
skolan/vuxenutbildning. Unga vuxna i asylprocess eller p-lösa har generellt sätt ytterst
begränsad tillgång till vuxenutbildningar och praktik. Malmö har dock jämfört med mindre
städer i landet en speciell situation med en del folkhögskolor som tilldelar platser för
meriterande elever som saknar personnummer eller erbjuder extra pedagogiskt stöd för
ungdomar som ha fått TUR enligt NGL men saknar beredskapsnivå. Detta har gjort att många
ungdomar har sökt sig till Malmö de senaste åren för att fullfylla sina studier och har tackat
nej till Migrationsverkets vuxenboende för att inte riskera att bli förflyttade till andra delar av
landet.

Maracanas verksamet och samverkan med andra organisationer
I en redan komplex situation är Maracanas huvudverksamhet att skapa boendelösningar
ungdomar i hemlöshet. I Malmö har de senaste åren utvecklats ett välkoordinerat arbete för att
hjälpa unga hemlösa och med stöd av offentliga och ideella sektorsorganisationer. Svenska

kyrkan, Rädda barnen, Stadsmissionen och Röda korset har under 2018-2020 erhållit
regeringsmedel avsedda till att motverka ungdomshemlöshet i Malmö. Trots Maracana är en
lite förening har vi förvärvat en central roll i detta nätverk.

Under 2020 har denna roll utvecklats i stor omfattning. Maracana har en stark anknytning till
målgruppen, en brett nätverk av kontakter i det civila samhälle och speciellt till folk som är
verksamma inom hjälpyrke, vi har under dessa år utvecklad en förtroenderelation med
familjer och faddrar. Maracanas verksamhet bygger på frivillighet i den meningen att tiden är
oavlönad men den är inte volontärt arbete i den traditionella meningen för att de flesta
volontärer i Maracana är professionella inom hjälpyrken; vi bedriver arbete som bygger på
båda gedigen kunskap och personliga relationer och på så sätt förmedlar vi värme och
omsorgskänsla och bryter avståndet mellan hjälpgivare och hjälpmottagare. Kanske pga allt
detta har Maracana blivit ”spindel i nätet” i stödnätverket i Malmö och vi blir ständigt
tillfrågade om hjälp där det är den enskilde ungdomens/gruppens behov som är i fokus och
styr sökande av resurser. Maracanas boendeverksamhet är viktig för att vi och våra
partnersorganisationer kan erbjuda vidare stöd. Boendestöd är avgörande för att sociala och
hälsoinstater ska ha någon effekt alls. Vi kan konstatera att unga vuxna utan skyddsnät skulle
behöva en högre komplexitet i hjälpinsatsen (bl på grund av social utsatthet försämras ofta
fysisk och psykisk hälsa) medan under asylprocessen i vuxen ålder blir mottagandets politik
för asylsökande alltmer ”förenklande”.

Sist men inte minst, vi har under 2020 fått höra av våra partnersorganisationer att Maracanas
boendeverksamhet bygger på ett arbetssätt och modell som är socialt och ekonomiskt hållbara
och utvecklande för ungdomar. Vi fick höra att erfarenhet på lokalnivån kan ha en betydelse
för andra organisationer.

Utveckling av starkare samarbete under 2020 med Svenska kyrkan
Sedan 2018 bedriver Malmö pastorat ett samarbete med Maracana. Under 2020 har
samarbetet utvecklats mycket. Samarbetet består i att Maracana får använda delar av lokaler i
S:ta Maria kyrka kostnadsfritt (tre stora rum samt tillgång till kök). I samarbetet ingår även att
en av Mariakyrkans diakoner förlägger del av sin arbetstid i Maracanas verksamhet. Diakonen
har ett nära samarbete med resurspersonerna som verkar i Maracanas verksamhet och bidrar
med själavårdssamtal och social rådgivning. Det ska också tilläggas att Svenska kyrkan
Malmö bidrog med ekonomiska medel för verksamhetsåret 2020. Det ska nämnas i det här
sammanhanget att stora delar av den ordinarie verksamhet som sker i Mariakyrkans lokaler,
både ifråga om våra egna såsom externa, har mer eller mindre legat nere under den pågående

covid-19-pandemin – dock inte Maracanas; den har setts som en alldeles nödvändig
verksamhet att bedriva, trots pandemi, och erhöll i december 2020 ett godkännande att
fortsätta sitt arbete.
Hösten 2018 påbörjade Maracana ett samarbete med S:ta Maria kyrka i Malmö och detta
samarbete är idag starkt och systematiskt. Vi disponerar av 3 stora lokaler där vi kan bedriver
vår verksamhet. Innan covid hade vi mötesplats i 3-4 dagar i veckan, varma måltider och
mellanmål, stödsamtal, själavårdssamtal och social rådgivning samt att agera länk till
myndigheter och andra instanser.

Beskrivning av verksamhet under 2020

Målgruppen består av ensamkommande, unga vuxna och minderåriga personer som kom till
Sverige 2015-2016. Många fortfarande finns kvar i landet och har hunnit rota sig och kämpar
för att kunna ha en framtid i Sverige. Vissa har överklagat utvisningsbeslut och har fått ny
prövning, andra försöker uppfylla den s.k. tillfälliga gymnasielagens kravspecifikation.
Ungdomar lever under högst utsatta socioekonomiska förhållande. Situationen har försämrats
ytterligare under 2020, då Malmö stad har blivit mer restriktiva med att bevilja s.k. nödstöd
(400 kr/vecka till mat) och Migrationsverket ger avslag på dagersättning (1800 kr/månad) till
asylsökande som är bosatta i Malmö (EBO-lagen). I den grupp av unga ensamkommande,
som Maracana möter har de flesta i nuläget ingen inkomst alls och är därför högst utsatta för
psykisk och fysisk ohälsa, missbruk och kriminalitet.

I nuläget april 2021 har vi 65 ungdomar som vi hjälper med boendestöd och matsäck,
varav 58 i Malmö och 7 i andra kommuner i Skåne. Utöver de ungdomar som får
boendestöd/mat stöd har vi 45 ungdomar som vi ger psykosocialt stöd till, huvudsakligen med
att komma in i en utbildning/praktik, med juridiskt stöd i asylprocessen, stöd till hälsa m m.

Om man tittar på ungdomarnas möjlighet till en framtid i Sverige förekommer följande bild:
25 ungdomar har en avslutad asylprocess som inom en kort tidsperspektiv ger inte någon
möjlighet; 8 ungdomar med stöd av Maracana volontärer och med kostnadsfritt juridiskt stöd
kommer att lämna in en VUT inom 1-3 månader; 24 ungdomar har lämnat in en VUT och
väntar på beslut om en eventuell ny prövning på sitt asylärende; 30 ungdomar har beviljats ny
provning och befinner sig i olika steg av processen; 23 ungdomar har lämnat in hos

Migrationsverket (eller de kommer att lämna inom 2021) en ny ansökan efter 4 år väntan från
det senaste avslaget.

Boendeverksamhet
Maracana har under åren 2018 t.o.m. 2020 bedrivit sin verksamhet med stöd av statliga
pengar, medlemsavgifter/donationer och bidrag. Inom ramen av projektet ”Samarbete kring
unga i hemlöshet” har Svenska kyrkan, Rädda Barnen, Skånes Stadsmission och Röda Korset
erhållit under 2018-2020 regeringsmedel för att finansiera insatser av boendestöd och
psykosocialt stöd till ensamkommande unga i hemlöshet och utsatthet i Malmö. Inom ramen
av projektet har Maracana sammanslagt anordnat boendeplats till ca 130 ungdomar.
Maracanas verksamhet har ett uttalad förebyggande synsätt (se nedan i texten) och tack vare
ett individinriktat psykosocialt stöd och en nära uppföljning av varje ungdoms situation har vi
uppnått goda resultat.

Under perioden november 2019 och mars 2021 har 55 ungdomar gått vidare med sitt liv enligt
följande: 19 ungdomar har beviljat TUT enligt NGL; 11 ungdomar har fått TUT pga beviljat
asylstatus; 19 ungdomar har lämnat landet och sökt asyl i andra EU länder; 12 har utvisats till
Afghanistan och 3 ungdomar har avbrutit kontakt med föreningen.

I nuläget, april 2021, stöttar Maracana 65 ungdomar med boendekostnader och ca 40 med
matsäckar (varav de flesta ingår i boendestödsgruppen). Ungdomarna har olika livssituationer,
olika omständigheter i asylprocessen och olika personliga förutsättningar. Boendeformer är
också olika, kollektiv på 4-6 ungdomar, enskilda inneboendeplatser, faddersystem.
Volontärerna uppgift är att bedriva stödverksamheten för utsatta 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.
Maracana ansvarar för förvaltning av boendeverksamhet och pedagogikska kompetenser samt
kontaktnätet med sociala och hälsomyndigheter samt det civila samhället. Vi har
kontaktpersoner för de boende som fungerar som små kollektiv men de flesta ungdomar är
självständiga och hjälpsamma emot varandra och sköter vardagen i boendeplatser i grupp utan
problem.
Maracana har också utvecklat en förtroenderelation men tiotals faddrar och värdar, vilket
bidrar till ungdomarnas trygghet under högst utsatta förhållande. Maracana anordnar även

boendeplatser utanför Malmö dock i mycket mindre utsträckning och när boende i mindre
örter kan vara gynnsamt för den unge. Till exempel om en ungdom har varit utsatt till
gängshot och/eller har en tidigare missbruksproblematik och måste hålla sig borta från Malmö
samt ungdomar som går i gymnasiet i en mindre kommun. Omkostnader för en boendeplats
för varje ungdom är ca 2000 SEK, som inkluderar el-räkningar, WIFI, hemförsärkingar,
flyttkostnader m m. Utöver det betalar vi för fhsk avgift, hälsokostnader buss/tågresor för
specifika ändamål.

Psykosocialt stöd
Utöver uppsökande, uppföljning och kontroll över boendeplatser, har Maracana mottagning 3
ggr/vecka, kontaktmanskap och ombudsfunktion gentemot migrationsmyndigheter, stöd med
skola, sjukvård; ekonomisk hjälp vid akuta behov mm. Maracana bedriver arbete som bygger
på personliga relationer och gedigen yrkeskunskap. För att kunna möta målgruppen på ett mer
professionellt och konstruktivt sätt har ett antal volontärer engagerats som till vardags i sina
professioner arbetar som socionomer, lärare, psykologer, läkare, sjuksköterskor och kuratorer;
dessutom har man ytterligare resurspersoner att rådgöra med som arbetar som psykiater,
psykoterapeuter, jurister och tolkar. Alla dessa resurspersoner medför att Maracana kan
erbjuda individinriktat stöd, men en ISP (Individuell stödplan) som täcker boendebehov,
asylsituation, hälsa, skolan och försörjning. Volontärer kan erbjuda på en daglig bas samtal
och rådgivning samt ett kontaktnät som öppnar upp för vägar in till myndigheter och
sjukvård; det finns exempelvis samarbete med BUP/Trauma behandlingsenhet, Mottagning
Maria Malmö, (ungdomar och missbruk), Läkare i världen och Flyktinghälsan i Malmö.
Vårt samarbete med BUT/ Traumabehandlingscenter har utvecklat mycket under 2020. Så
Björn Ramel, Specialist i barn- och ungdomspsykiatri Överläkare vid BUP Trauma uttalat sig
om samarbete med Maracana i ett brev där han rekommenderade Maracana för nominering till
Child 10 Award 2021: ”De senaste åren har flyktingbarn – ensamkommande och de med
föräldrar – utgjort en hög andel av våra patienter. En del har gått från att vara asylsökande
till att leva som gömda/papperslösa. I arbetet med ensamkommande har vi fått ovärderlig
hjälp av Maracana. Tack vare organisationens insatser i form av hjälp med bl a boende och
psykosocialt stöd har vi kunnat bedriva en mkt mer aktiv och traumabearbetande terapi än
vad som annars hade varit möjlig, helt enkelt för att barnens grundläggande behov annars
inte varit tillräckligt tillgodosedda via offentliga instanser. Dessa behov är ofta en

grundförutsättning för att någon ska kunna ta emot mer regelrätt psykoterapi, snarare än så
kallad allmänt stödjande kontakt”

Vi kan vara stolta over detta!

Kontaktmanskåp
Samtliga ungdomar har en kontakperson i föreningen med fullmakt som kan agera
medvandrare i kontakten med sjukvård och myndigheter. Vi har kontaktmanskap och
ombudsfunktion för sammanlagt ca 70 ungdomar gentemot migrationsmyndigheter,
socialtjänsten, skolan/utbildning, sjukvården, genomförande av individuell stödplan samt
särskilt stöd/extra tillsyn för ungdomar som är patienter på BUP, Vuxen psykiatri och
Flyktingshälsa och som lider av mer allvarliga sjukdomar. Ungdomar överlåter fullmakt till
kontaktpersonen vilket gör att personen kan följa med ungdomen till möten med myndigheter
och hålla telefonkontakt (läget idag under covid-19). Att få fullmakt från unga vuxna och
företräda dem i myndighetssammanhang infantiliserar inte ungdomen och leder inte till
beroende utan motsatsen. Motsatsen i och med att kontakten med myndighete effektiviseras
främjas ungdomens tillit för systemet och deras self efficacy. Det stärker ungdomens känsla
av agentskap och autonomi. Som kontaktperson syftar vi att bli ungdomarnas ”förlängda
röst” och vi kan se att detta har en stor betydelse. Syfte är att genom ett omfattande stöd via
kontaktmanskap och vägledning engagera ungdomen, främja motivation att arbeta hårt och
åstadkomma vuxen autonomi.

Utbildning/praktik
Möjligheten till skolgång är avgörande. En avslutad utbildning men även kunskaper och
färdigheter från kortare kurser/praktik utgör en kapital och en viktig förberedelse för livets
framtid. Att skaffa gymnasieexamen är synnerligen viktigt för ungdomar som omfattas av
gymnasielagen men också för ungdomar som har lämnat/planera att lämna in en ny ansökan
om uppehållstillstånd eller ungdomar som planerar att återvända till hemlandet eller söka asyl
i ett annat EU land. Maracana ger utbildning den högsta prioritet och i samverkan med Rädda
barnen Malmö lokal föreningen utvecklat ett systematiskt samarbete med några folkhögskolor
varav vissa erbjuder boendeplatser i studeninternat.
Maracana har startat ett samarbete med Hassela Framåt i Malmö för att skaffa praktik. Två av
våra ungdomar har fått en plats i kursen. En del av dessa ungdomar hade lämnat skolan när i
samband med att de blev myndiga blev de placerade utanför Malmö i någon av

Migrationsverkets förläggningar. Tack vare boendestödet från Maracana har många återtagit
sina studier i Malmö trots enormt begränsade ekonomiska resurser. Idag ca 80 procent av
ungdomar i målgruppen går i gymnasiet, i någon form av vuxenutbildning. De som är
asylsökande lever i en orospräglad väntan på beslut, papperslösa, lever i rädsla att bli tagna av
polisen och förvarstagna. En del av våra ungdomar lider av trauma och genomgår en
medicinsk behandling, de tar ångestdämpande och sömnmediciner. Trots alla dessa
svårigheter sköter de allra flesta sina studier och vi kan säga att skolan är det som håller dem
uppe i hoppet om ett värdigt liv i framtiden.

Hur covid-19 har påverkat vår verksamhet under 2020-21
Situationen för målgruppen har försämrat under 2020 och en del faktorer kan relateras direkt
och indirekt till covid-19. Framför allt ser vi en ökning av ungdomar med TUT enligt NGL
som får avslag på sitt uppehållstillstånd när de söker om förlängning. Fler och fler ungdomar
har en försämrat psykisk ohälsa och vi ser också en oroande ökning av missbruksproblematik.
Möjlighet att vända sig till Vuxenpsykiatri och Beroendecentrum är nästan obefintlig. Vid
akuta hälsoläget är det svarare för ungdomarna att få vård på akuten. Vid sjukdom med
allvarliga symtom från covid-19 är det praktiskt omöjligt att få tillgång till covid-test från
vårdcentralen (Flyktinghälsa) då individen inte kan ha någon som hämtar test åt hen och kan
inte heller åka buss till vårdcentralen utan att bryta mot restriktioner. Vidare har
socialtjänsten i Malmö blivit strängare i sitt stöd till personer i behov av nödstöd (ca
400kr/vecka), och numera nekas asylsökande som är bosatta i Malmö kommun
dagsersättning. Även hos ungdomar som har uppehållstillstånd växer ett mörketal som av
tvingas till socialt utanförskap pga av de minskade social umgänge och kontaktmöjligheterna
med jämnåriga och vuxna i hjälporganisationers lokaler. Volontärer som är kontaktperson för
ungdomar med hälsoproblematik eller annan sårbarhet ser dagligen hur integrations- och
ekonomiska problem förekommer då ungdomarna kan inte själva handskas men
socialtjänsten, försäkringskassan, arbetsförmedling m m för att förklara/lösa omständigheter
relaterade till att de själva blir drabbade av covid-19 på olika sätt.

Boende
Akut behov av boendeplatser har ökat under 2020 då pga a covid har en del ungdomar som
bodde hemma hos faddrar som befinner sig i risk grupp (äldre, sjuka) var tvungna att flytta ut
för att minska risken för virusspridning. Vi ser en ökning av rop för hjälp från ungdomarna
från minde kommuner i Skåne.

Utbildning
Ungdomarna som har beviljats uppehållstillstånd enligt den nya gymnasie-lagen i stort
behöver av stödinsatser även innan covid-19 pandemin. Med covid-19 har situationen
påverkats ytterligare; en del av ungdomarna har hinder med att klara gymnasiet och de
ungdomar som är färdigt gymnasieexaminerade eller kommer att ta exam juni 2021 har
mindre tillgång till arbetsmarknad inom sex månader, förutsättning för att stanna i Sverige.
Rent ekonomiskt, de flesta ungdomar som går i fhsk har inte en dator och under
coronaepidemin har svårt att följa digital undervisning. De har gamla och icke välfungerade
telefoner utan kredit, vilket innebär att de måste se till att befinna sig i wi-fi täckta områden
för att kunna göra skoluppgifter. Som förening fick vi bekosta ett antal nödvändiga WI-FI
abonnemang i olika lgh som inte var i budget. Ungdomar bor trångt och saknar en egen
studieplats. De som är asylsökande lever i en orospräglad väntan på beslut eller i stress för
nästa intervju, de som har gymnasielagen har koncentrationsbrist av oro att inte hitta ett jobb.

Påverkan på Maracanas verksamhetens organisation
Sedan den 24 november 2020 skärptes kraven med avseende på smittspridning av Covid-19.
Svenska kyrkan Malmö tog beslut att stänga ned verksamheter i pastoratets lokaler som
utfördess av externa grupper för att på så vis bidra till att minska smittspridningen av Covid19-viruset. I S:ta Maria kyrka bedrevs en omfattande extern uthyrning och det fanns 14
externa organisationer i deras lokaler. Det som var glädjande för Maracana är att vi har
undantagits från detta beslut tillsammans med det Läkare i Världen, som erbjuder sjukvård
och Kontrapunkt. som delar ut mat till personer och familjer i svår socialt utsatthet. För att få
allt detta att fungera och samtidigt uppfylla den lag som trädde i kraft (max åtta personer)
samt uppfylla övriga restriktioner och rekommendationer fick verksamheterna omorganiseras
vilket påverkade Maracanas verksamhet ytterligare, då man fick dela på öppettider med de
andra organisationerna och begränsades därefter tiden för samtal och rådgivning. Utöver det
fick Maracana fortsättningsvis inte använda köket som finns i den annan del av källarplanet,
vilket hindrar möjlighet till att anordna mellanmål för ungdomarna under enskilda samtal.

Hur organisationen behöver förstärka verksamheten
Matutdelning
Vi har behov av ekonomiska medel för att fortsätta och förstärka boendeverksamhet för att
detta är en förutsättning för allt annat stöd.

De flesta ungdomar har ingen inkomst alls. De drabbas av covid-19 pandemin genom att de
andra mötesplatserna i staden har stängt eller kraftigt minskat sin verksamhet och anordnar
inte längre varma måltider på plats. Maracana självt har pausat gruppverksamheter med
mat/mellanmål 3 gg i veckan. Ungdomarna som brukade hämta mat från ideella
organisationer som är verksamma i kyrkans lokaler har pga covid-19 mycket lägre tillgång till
matutdelning, delvis för att behovet har ökat hos de personer som är i dagligt behov av stöd
från kyrkan och delvis för Maracanas tillgång till kyrkans lokaler har avgränsat för att
undvika kontakt/smittspridning mellan de olika volontärgrupperna. För att bemöta akut behov
av mat har vi december 2020 och framåt börjat göra stora matinköp veckovis. Med hjälp av
ungdomarna handlat vi mat, gör matsäckar och delar ut dem en gång i veckan. Ungdomarna är
aktiva in alla faser. Vi har också etablerat kontakt med några matbutiker i Malmö och bett de
ge oss torrt mat och burkmat kostnadsfritt. Vi behöver extra resurser för att stärka denna
aktivitet.

Martina Campart
Ordförande
Malmö, den 1 juni 2021
(OBS! Verksamhetsberättelse ska presenteras till Maracanas medlemar den 12 juni vid
årsmöte)

Preliminär verksamhetsplan 2022
1 En förändring i målgruppen – ökad behov och en utmaning för vår
verksamhet
Barnfamiljer med yngre barn med nyanlända föräldrar som lever i svår utsatthet
är dock en grupp vi allt oftare möter i vår verksamhet. Många av dessa barn
lever i både akut fattigdom och i akut hemlöshet, samt de befinner sig i
limbosituationer. Med detta menas att de har inte har uppehållstillstånd men
samtidigt inte kan avvisas av gränspolisen av olika anledningar: en del har
hemvist i länder dit deportationer av barn inte får ske, andra har inte sitt
hemland utrett.

Många av föräldrarna är också ensamstående unga mammor som själva har
svårigheter med språket, lider av psykisk ohälsa och befinner sig i utsatthet.
Ibland lever de även under hot och våld, eller exploatering. Dessa barn fångas
väldigt sällan upp av myndigheter, går inte i skolan även om de enligt svensk lag
har rätt till den, finns inte med i statistik och utifrån Socialtjänstens nya riktlinjer
i Malmö beviljas de (inte alltid) enbart nödstöd för dagen. Dessa barn är i alla
åldrar, har ett stort behov av att få leka, träffa andra barn, gå i förskola/skola och
parallellt till alla basala behov som mat, tak för natten, värme och trygghet.

Båda barnen och deras föräldrar har stora behov som blivit mycket allvarligare
av pandemin då de nås av färre stöd och fritidsverksamheter, svårare tillgång till

skola, mindre tillgång till boendelösningar hos (ofta äldre) engagerade ideella
aktivister. Covid-19 pandemin drabbar dem hårt på alla sätt; genom att minska
resurser hos frivilliga hjälpare, faddrar och familjer som inte kan fortsätta stötta
barn och ungdomar med mat; genom att begränsa tillgång till sociala
sammanhang som brukar erbjuda stöd; genom att utestänga de redan begränsade
möjlighet till sjukvård m m. Mötesplatserna i staden har stängt eller kraftigt
minskat sin verksamhet och anordnar inte längre varma måltider på plats.

Gemensamt för dessa personer, ensamkommande unga, barn och dess föräldrar,
är att de lever under högst utsatta socioekonomiska förhållande. Vi pratar om
ren fattigdom. Barnfamiljer som är asylsökande har i regel en mycket begränsad
inkomst från dagersättning från Migrationsverket eller s.k. nödstöd från Malmö
stad. Det kan handla om en klumpsumma på 4–5 tusen kronor/månad som måste
räcka till boendekostnader och uppehälle. De flesta unga vuxna (18–25) har
ingen inkomst alls, de får hämta mat från hjälporganisationer men har inte
pengar för att köpa en liten leksak till sina barn, de kan inte köpa bussbiljett, de
har inte kredit i mobilen, om de blir sjuka måste de ringa från en kompis telefon
och har inte bussbiljett för att åka till Flyktinghälsa vårdcentralen eller köpa
mediciner på recept på 50 kr.

Vad kan vi göra? - Beskrivning av den verksamhet som vi vill utveckla
under hösten 2021 och 2022
Vi kommer att behöva utrusta oss med att arbeta med två målgrupper

Målgrupp 1 - Unga vuxna i hemlöshet

Vi behöver ekonomiska medel för att fortsätta med vår boendeverksamhet för att
ett tryggt hem är en förutsättning för allt annat stöd. Vi har stor oro kring vår
boendeverksamhet eftersom just att ha ett boende är grunden för allt

annat. Boende är det som möjliggör alla de andra insatser tex kring stöd till
hälsa, asylprocess och utbildning. En redan svår situation kan bli desto svårare,
och det kan bli omöjligt för flertalet ungdomar att fortsätta gå i skolan och i
många fall avsluta gymnasiet. För att kunna fortsätta stötta ungdomarna att få en
trygg och värdig tillvaro behöver vi fortsatt finansiering. Finansieringen utgör
ett socialt skyddsnät för ungdomarna och möjliggör inte bara boende och
skolgång, utan inger även framtidshopp. Läget är svårt och osäkert. Vi har med
stöd av Malmö Pastorat och Röda Korset lyckats täcka kostnader till september
2021. Vi har mellan februari och maj 2021 sökt bidrag hos flera företag och
hjälporganisationer men utan framgång.

Arbete för att göra boendeverksamhet mer hållbar

Modellen bygger på solidaritet och ömsesidig hjälpsamhet mellan ungdomarna.
Ungdomarna ställer upp och hjälper till i flytt, dela på sina kläder, hjälper som
tolk, följer med nya ungdomar till boendeplatsen mm. Ungdomarnas delaktighet
är en nyckelfaktor för hållbarheten av boendestödsverksamhet, då ingen vuxen
hjälpare u föreningen är avlönad. Månadskostnader för en boendeplats för varje
ungdom är ca 2000 SEK, vilket inkluderar el- och internet.
Vi bedömer att vår boendeverksamhet är kostnadskrävande men också
fruktbärande, för att med denna summa samt en insats i mänskliga resurser kan
ungdomarna leva ett relativt värdig liv. Vi är dock medvetna om att behov
kommer att öka och det handlar om stora summor när vi söker extern
finansiering.
Vi arbetar därför för att utveckla fler former för faddersystem, dels med
personer som kan åta sig inneboende utan ersättning men också med personer
som inte kan erbjuda en sovplats men som kan åta sig omkostnaderna eller delar
av omkostnader för en ungdom. Vi behöver personer som kan ge oss ett bidrag
varje månad, även om det blir ett litet bidrag.

Vi planerar tillammans med Svenska kyrka att under hösten 2021 kontakta
diakonerna i samtliga församlingar i Malmö och i Skåne (i de kommuner där vi
har ungdomar med boende stödd) och genom dem kontakta familjer och
enskilda med ett förslag att bli faddrar till en ungdom med trygghet att allt annat
ansvar i ungdomens liv (asylprocess, skolan, hälsan mm) tas av Maracana
volontärer. Vi tror att det finns en stor potential i det civila samhället men folk är
rädd på att ta på sig ansvar som man inte har kompetenser för.
Vi kommer att utveckla denna nya uppsökande verksamhet under hösten 2021.

Målgrupp 2 - Familjer med yngre barn och tonåringar upp till 17 år

Tillsammans med Ensamkommandes förbund, Mötesplats Otto och Mariakyrkan
i Malmö planerar vi att anordna ekonomiskt- och psykosocialt stöd till ett 20-tal
familjer med yngre barn som befinner sig i akut behov av stöd. Satsningen som
bidrag söks till riktar sig mot den en stigande gruppen av familjer med yngre
barn med nyanlända föräldrar som lever i svår utsatthet som vi allt oftare möter i
våra verksamheter.
För att kunna bedriva denna verksamhet har vi under maj 2021 sökt finansiering
hos Kruses/Trolle-Hervanders stiftelser och vi väntar på besked.

Ensamkommandes förbund och Maracana har en långvarig vana att samarbeta
och komplettera varandra kring målgruppen asylsökande unga och vill utveckla
samarbetet för att stötta även barnfamiljer. 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 äger därför väsentliga kunskaper om
målgruppens behov. Mötesplats Otto utgör ”den tryggaste basen” för ungdomar
och familjer med yngre barn som eftersträvar en familjekänsla och en
tillhörighetskänsla. Båda Ensamkommandes förbund och Maracana bedriver
arbete som bygger på personliga relationer och gedigen yrkeskunskaper.

Hur kommer vi att stötta familjerna

Mariakyrkan, Maracana och Ensamkommandes förbund tillsammans och utifrån
specifika förutsättningar och kompetenser/aktiviteter stöttar familjerna med sina
migrationsprocesser genom fritidsaktivitet, rådgivning, medföljande till jurister
och migrationsverket, samt stödsamtal och emotionellt stöd. Vi kommer att
främja familjernas psykiska hälsa genom att vara ett stöd vid behov och
tillgängliga för frågor och samtal, där emotionell stöttning och aktivt lyssnande
har stor roll i vårt arbete.

Då familjerna vi möter har mycket ansträngd ekonomi försöker vi att hålla utkik
efter fonder och stiftelser som kan stötta familjerna, vilket tyvärr är sällsynt och
understiger faktiska behov, men vi försöker att leta så gott det går efter alternativ
som kan dryga ut familjernas ekonomi då vet vi att familjerna är i mycket stora
behov.

Barnen i familjerna lever i fattigdom, inte enbart materiellt där familjerna inte
kan tillgodose barnens behov av kläder, leksaker och hälsofrämjande
fritidsaktiviteter, utan även vad gäller mat och näring där familjerna har ytterst
begränsade möjligheter att erbjuda barnen näringsrik och varierad kosthållning
då familjerna uppbär mycket liten inkomst och tvingas välja billigare alternativ
för inköp av mat som inte nödvändigtvis är det "färskare" alternativet.

Familjerna har redan begränsad tillgång till hälso- och sjukvård, vilket har blivit
än mer begränsat med anledning av Covid-19 och vi stöttar familjerna i
kontakten med vårdcentraler och folktandvården när behov uppstår, både för att
boka tider men också med tolkning.

Vi försöker att vara stöd för barnen genom att erbjuda social kontakt och
trygghet, men vi stöttar också föräldrarna genom samtal där de kan få utlopp på
tanker och känslor och avlastning vad gäller pressen de lever under. På detta sätt
försöker undvika att stressen reflekteras på barnen och familjen i generell
bemärkelse, så att föräldrarna kan utifrån sina förutsättningar ge barnen gott och
värdigt föräldraskap.

Vi hade gärna haft medel för att erbjuda gemensamma aktiviteter till barnen,
såsom utflykter, grill eller firanden av högtider och födelsedagar. Socialt stöd
består i rådgivning till föräldrarna, men även att kunna skratta och ha roligt
tillsammans är ett viktigt och effektivt sätt att främja barnens hälsa och mående,
varför vi ser möjlighet till större aktiviteter som ytterst gynnsamt.

Omfattning på verksamheten beror helt och hållet på beslut om bidrag från
Kruses/Trolle-Hervanders stiftelser.

Hur organisationen behöver förstärka verksamheten med matutdelning
under hösten 2021 och 2022.

De flesta ungdomar och barnfamiljer drabbas av covid-19 pandemin genom att
de andra mötesplatserna i staden har stängt eller kraftigt minskat sin verksamhet
och anordnar inte längre varma måltider på plats. Maracana självt har pausat
gruppverksamheter med mat/mellanmål 3 gg i veckan. Ungdomarna som
brukade hämta mat från ideella organisationer som är verksamma i kyrkans

lokaler har pga covid-19 mycket lägre tillgång till matutdelning, delvis för att
behovet har ökat hos de personer som är i dagligt behov av stöd från kyrkan och
delvis för Maracanas tillgång till kyrkans lokaler har avgränsat för att undvika
kontakt/smittspridning mellan de olika volontärgrupperna. För att bemöta akut
behov av mat har vi december 2020 och framåt börjat göra stora matinköp
veckovis. Med hjälp av ungdomarna handlat vi mat, gör matsäckar och delar ut
dem en gång i veckan. Ungdomarna är aktiva in alla faser. Vi har också etablerat
kontakt med några matbutiker i Malmö och bett de ge oss torrt mat och burkmat
kostnadsfritt. Vi behöver extra resurser för att stärka denna aktivitet.

Det verkar som att det kommer att vara möjligt att få till ett samarbete med
Food2change. Ungdomar och familjer kommer att kunna hämta en matsäck
varje vecka. OBS! Återkommer med mer information på årsmöte.

Ungdomar bör stöttas mer aktivt i vuxenblivande, självständighet och
framtidsperspektiv - Förstärkning av studiecirklars verksamhet.

Unga ensamkommande intar en egen marginaliserad position i det svenska
välfärdssamhällets ytterkant. När det handlar om unga ensamkommande ser vi
exempelvis sådana som är hemlösa (under vintertid kan dessa bo i Värmestugan
för Unga) och sådana som söker sig till drogscenen. Det finns många som
Maracana och de andra organisationerna inte uppnår. Under 2020-2021 har den
sammantagna situationen för gruppen ytterligare försvårats pga konsekvenser av
covid19 men också eftersom Malmö Stad blivit mer restriktiva ifråga om att
bevilja gruppen kommunalt ekonomiskt bistånd (nödstöd). Ytterligare aspekter
som försvårar för unga ensamkommande är de ofta saknar uppbackning och
känslomässigt stöd från sina familjer och detta beroende på att deras familjer
återfinns geografiskt långt borta (ofta Iran), om nu ungdomen ens har någon
kontakt med sina nära; en del saknar ett tillfredsställande vuxensammanhang här

i Sverige och utvecklar som kompensation för det en kompiskultur med
jämnåriga på gott och ont; många är traumatiserade till följd av hemska
upplevelser i det förflutna och en del av dessa har ett missbruk eller utvecklar ett
missbruk under tiden i Sverige; många har en dåligt (eller ingen alls)
underbyggd utbildning; de flesta lever under små ekonomiska förhållanden.

Trygghet och omsorg är speciellt viktigt för dessa unga, där flera är
traumatiserade och andra är alienerade sin nya svenska kontext. Vi anser att
ungdomarna bör stöttas mer aktivt i vuxenblivande, självständighet och
framtidsperspektiv genom reflektion och förmåga till argumentation och
diskussion med vuxna och jämnåriga i en trygg miljö.

Under 2022 planerar vi att anordna en systematisk verksamhet med
själavårdssamtal, social rådgivning och reflektionsgrupper i studiecirkelform. Vi
har redan haft denna aktivitet under hösten 2020 och till mars 2021 men vi har
pausat möten under covid-19 pandemirestriktioner. Vi planerar att utveckla
studiecirklar under hösten 2021 och fram i 2022.
Finansiering ska söka hos Studiefrämjandet enligt samtalat med dem!
Syftet med studiecirkel är att skapa ett tillåtande forum för diskussioner för
ungdomar som har ett behov av att prata om viktiga ämnen såsom värderingar,
socialt samlevnad, solidaritet, jämnställdhet, 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 samtalar om moraliska och existentiella frågor, diskuterar tro och religion,
och övar tillsammans att argumentera och reflektera. Att ungdomar befinner sig
i en svår situation och vissa saknar rätt till skolgång ska inte hindra dem från att
utvecklas som människor.

Många av Maracanas ungdomar söker sin tro inom kristendomen och svenska
kyrkan, eller är konvertiter. Flera är engagerade i någon församling. Alla
ungdomarna har gedigna erfarenheter av hur religion kan påverka deras liv och
ett samhälle och har stort behov av samtal om tro-och livsåskådning vilket blir
en viktig del av Mariakyrkans roll i verksamheten.

I vårt stöd av ungdomarnas asylprocess och i samråd med ungdomarnas jurister
och ombud har vi konstaterat att många saknar förmågan att utrycka sig och
förklara sina asylskäl på ett tillräckligt djupgående sätt. Asylprocesser är
krävande och det förväntas av ungdomarna att de ska vara reflekterande och
kunna uttrycka sina inre tankar och känslor på ett övertygande sätt inför
myndigheterna. Vi tror att förstärkande av ungdomarnas självkänsla och
självförtroende genom reflektion och diskussion ger dem den det stöd som de
behöver för att möta asylprocessen.

Martina Campart
Ordförande
Malmö, den 1 juni 2021
(OBS! Preliminär verksamhetsberättelse 2022 ska presenteras till Maracanas medlemar den
12 juni vid årsmöte)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MARACANA
Organisations nr: 802509-3470
med hemort i Malmö

Bildad 2017

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.

