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KAFÉNYGEMENSKAP
NNYYGGEEMMEENNSSKKAAPP

Du har kanske noterat kön på förmiddagarna 
på olika platser i Stockholm? Det kan vara
gäster till något av Ny Gemenskaps kaféer där
vi bjuder på frukost, stöd och gemenskap. Nu
vill vi bjuda in dig och berätta mer om oss.
Det finns alldeles för många medmänniskor som av
olika anledningar har fallit igenom det sociala
skyddsnätet. Sedan 1968 har Ny Gemenskap 
funnits för utsatta med stöd, vägledning, mat och
gemenskap. I stort sett varje dag, året om. Det kallar
vi att visa medmänsklighet i praktiken. På våra kafé-
ermöter vi varje dag ca 5-600 gäster. Många i olika
former av utsatthet men alla är välkomna. När coro-

nan tillåter kommer vi börja med våra samlingar,
quiz och underhållning inomhus. Fler kaféer kommer
även ha öppet på eftermiddagarna i höst. 
Varmt välkommen till vår gemenskap, ta med denna
inbjudan så bjuder vi på kaffe och macka!

Kafé Södermalm, Blecktornsgränd 13 
Kafé Norrmalm, Birger Jarlsgatan 66B
Kafé Östermalm, Östermalmsg. 69
Kafé Vällingby, Solursgränd 2
Kafé Kungsholmen, John Ericssonsg. 11
Kafe Västberga, Västberga Gårdsväg 30

Läs mer på www.nygemenskap.org

Hej granne! Välkommen
på kaffe och macka. 
Vi bjuder om du tar med
denna inbjudan!



Hej Granne och Medmänniska!

Att du läser det här betyder mycket för mig. Att du bryr dig om de utsatta i
Stockholm gör faktiskt skillnad för människor på�  riktigt.

Låt mig berätta om Patryk som är en hemlös man i Stockholm. Patryk är en
man i min egen ålder, lite drygt 50 år. Han har som jag växt upp vid Öster-
sjöns kust. Skillnaden är att han växte upp i Polen. Jag i Stockholm. 

När Patryk växte upp var Polen fortfarande ett land som levde under det
kommunistiska förtrycket. Men när han kom upp i arbetsför ålder var lan-
det fritt och medlemmar av den Europeiska unionen EU. Patryk har aldrig i
sitt liv haft det riktigt bra ställt, snarare har han större delen av sitt liv känt
sig fattig. Genom de öppna gränserna inom EU tog han chansen att åka till
Sverige för att arbeta. Han hade av vänner och bekanta hört att i Sverige
kunde man få jobb!

Väl i Sverige var det inte så lätt. Visst kunde man få jobb, men det var väl-
digt ofta ”svartjobb”. Där är lönen osäker och mer än en gång har Patryk
blivit lurad på lönen. Jobbet gjort, men lönekuvertet mycket tunnare än vad
som var sagt. Den fattigdom han har varit van med har fortsatt i Stockholm.
Han bor där det finns en öppen dörr. Det kan vara i en trappa. Vanligare är
att det blir i något soprum eller ett lager. Jobben har varit få och tillsam-
mans med ensamheten har det gjort att Patryk inte är så lycklig.

På Ny Gemenskaps kafé äter Patryk frukost varje morgon. Det blir Yoghurt,
några smörgåsar, kaffe och ett ägg. Han berättar att här känner han sig
trygg. ”Ny Gemenskap är min familj”, säger han.

Han har av personalen fått hjälp att ta kontakt med rätt myndighet för att
få ett svenskt personnummer. Så han hoppas att han snart ska kunna ta ett
svenskt körkort. Det blir lättare för honom att få ett jobb då. För Patryk vill
gå från svart till vitt. Han vill lämna den svarta arbetsmarknaden och få ett
”riktigt jobb”.

Patryk brukar fira sina högtider på Ny Gemenskap. För en tid sedan fyllde
hans dotter i Polen år. Han firade det med att till koppen kaffe sätta sig vid
ett bord och skriva ett enkelt kort: -Jag älskar dig. Jag saknar dig /Pappa

Din gåva hjälper Patryk och andra i samma situation. Gåvor från personer
som du har under mer än 50 år gjort det möjligt för Ny Gemenskap att
hjälpa utsatta människor i Stockholm.

Vill du bidra? Du gör det enklast med att swisha din gåva till 
Swish 90 05 331. Tack för ditt viktiga stöd! 

Henrik Östman
Insamlingsansvarig Ny Gemenskap
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