Föreningen Ny Gemenskap
Ny Gemenskap är en politiskt och religiöst obunden, ideell förening öppen för alla som vill vara medlemmar, en mötesplats för människor med olika bakgrund, ålder och livssituation.
Ny Gemenskaps vision är ett samhälle där ingen ställs åt sidan, där ingen kallas avvikande och där alla accepteras på sina egna villkor. Hemlöshet och utanförskap är inte egenskaper
hos en idivid utan ett tillstånd, som ofta beror på hur vårt samhälle fungerar. Ny Gemenskap försöker förverkliga sin vision genom att skapa en gemenskap där alla ska känna sig hemma.
Föreningen Ny Gemenskap bildades för 53 år sedan. Under alla år har föreningen skapat mötesplatser, där personer med olika erfarenheter och bakgrund kunnat mötas.
Det formades en värdegrund som byggde på kristen människosyn och samhällssyn samt principen om alla människors lika värde.
Paragraferna 2 och 3 från Ny Gemenskaps målsättning från 1971 lyder:
" Vi vill att den Nya Gemenskapen ska omfatta människor från alla håll. Särskilt vikigt ser vi därför att människor som av skilda anledningar är utstötta ur samhället kommer med.
Vi vill en gemenskap som leder till större förståelse för de egna problemen och den egna problemsituationen och som hjälper människor att förändra denna".

Effektrapport Ny Gemenskap 2021

Insats

Utfall

Resultat

Servering frukost och lunch, olika aktiviteter,tillgång till läkare

11 616 besökare

Effekt på kort sikt

Effekt på lång sikt

Riskgruppens grundläggande akuta behov
möttes

Minskad utsatthet och isolering
Minskad ohälsa

Riskgruppens grundläggande akuta behov
möttes

Minskad utsatthet och isolering
Minskad ohälsa

Mötesplats för social samvaro i samband
med storhelger

Eliminera ensamhet och skapa
gemenskap

Mötesplats med hjälp och ledsagning.
Länkar till information och utbildning

Integreras i samhället

Västberga
Öppet Hus

IOP

Tillgång till dusch, utdelning och tvätt av kläder

8 023 besökare

Caféverksamheter
Café Söder
Café Norrmalm
Café Östermalm
Café Vällingby
Café Kungsholmen

Servering frukost, länkar till socialtjänst och andra myndigheter
Utdelning av SL biljetter, klädutdelning
Fokus i verksamheten är att möte varje besökare
utifrån deras personliga förhållande

88 313 besökare

I gemenskap
Jul/påsk/lunch i gemenskap

Jul i gemenskap 3 dagar
Påskfirande 4 dagar
Lunch i gemenskap sker på lördagar

2 000 besökare
1 000 lunchkassar
11 500 luncher

Nya rum
Primärt uppdrag att stödja unga vuxna som studerar i Stockholm
genom gymnasielagen.
Projekt "Livskraft" som arrangerat både utbildningsintsatser
och fritidsaktiviteter
Stödja med boende
Rådgivande samtal
Hjälp med att söka arbete som uppfyller NGL , extra jobb

33
225
36

Ordna sovplatser för övernattning genom projekten Vinternatt
samt extra kalla nätter

10 nätter med 236 övernattande

Kalla nätter
Ordna sängplats för att slippa sova ute

