Frivilligorganisationer med social verksamhet
i Helsingborg
(Maj 2016)

Organisation							Sida
Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg			2
Att Trygga Sexuellt Utnyttjade				3
Barnens Rätt I Samhället					4
Brottsofferjouren Helsingborg				5
De Fria Sällskapet Länkarna 					
6
Föräldraförening Mot Narkotika Malmö			
7
Fontänhuset Bryggan, Stiftelsen Gemenskap & Arbete
8
Forza Ungdom						9
Hemlösas hus - Föreningen Frihamnen Helsingborg		
10
Föreningen SPES Krets Helsingborg				
11
Föreningen Spelberoende Helsingborg			
12
G7								13
Rikta (fd HBTre)						14
Hela Människan Helsingborg					15
Kvinnojouren Helsingborg					16
Insolvens							17
KRIS								18
Unga KRIS							19
LP-kontakten Helsingborg					20
RFHL QuinnoQulan Helsingborg				21
RFSL Helsingborg						22
RSMH Kamratföreningen Lyktan				23
Röda Korset Helsingborgskretsen, läxhjälpen		
24
Schizofreniföreningen NV Skåne				25
Stödföreningen Support #73 A.R.M				
26
Svenska Kyrkan Gustav Adolfs församling Café Andrum
27
Verdandi Söder Tuppen					28
Verdandi Kamratpunkten					29
Värmestugan Helsingborg 					30

Föreningar kan få bidrag från kommunen – på helsingborg.se kan du se vilka!
På Helsingborgs stads hemsida kan du se vilka föreningar med social verksamhet
som får verksamhetsstöd från kommunen:
http://www.helsingborg.se/startsida/omsorg-och-stod/frivilligt-arbete-och-foreningar/
foreningar-med-social-verksamhet/

Välkommen till Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg
Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell
förening. Vi arbetar för människors lika rättigheter och för att motverka och förebygga alla
former av diskriminering i samhället.
Till oss kan du vända dig om du har blivit utsatt för diskriminering på grund av kön,
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. Vi kan ge rådgivning i frågor som handlar om
diskriminering och stöd för den som blivit utsatt för diskriminering. All rådgivning hos oss är
kostnadsfri.
Vi arbetar i Helsingborg med omnejd med föreläsningar, evenemang och olika projekt. Vi kan
bland annat erbjuda utbildningar om diskrimineringslagen och den nya lagstiftningen om
bristande tillgänglighet och vi informerar gärna om vår verksamhet och
diskrimineringslagstiftningen.
Vårt område
Vi arbetar främst lokalt och regionalt. Vårt verksamhetsområde täcker följande 15
kommuner i Skåne: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Höör, Klippan,
Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga, Osby och Östra Göinge. I den
mån vi har tid och möjlighet tar vi oss även an utbildningar och ärenden i de områden i vår
närhet som saknar en lokal antidiskrimineringsbyrå, exempelvis södra Halland och sydvästra
Småland.
Kontakt
Telefon: 042-28 48 45
E-post: susanne.axelsson@adbhelsingborg.se
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Målsättning och visioner
ATSUs mål är att rehabiliteringsmöjligheterna för de sexuellt utnyttjade och deras anhöriga
skall förbättras. Vår vision är en nollvisison, ett samhälle utan sexuella övergrepp. En stor
vision kan tyckas, men med nårbara delmål. För att nå vår målsättning bygger vi upp vi upp
verksamheter som kretsar kring informationsspridning direkt stöd till sexuellt utnyttjade och
deras anhöriga. Vi samverkar med skolor, myndigheter och landsting för att synliggöra
sexuella övergrepp och dess konsekvenser. Vår ambition är att erbjuda värdig krishantering
och rehabilitering. Som ett led i detta sprider vi information och uppmärksammar politiker
och allmänheten om frågor som rör detta vis avslöjande om sexuella övergrepp.
Verksamheten bygger på FNs barnkonvention som vi följer i alla instanser.

Kontakt
Tel: 0703740265
E-post: agneta@skane.atsu.se
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Vi jobbar för att förbättra barns och ungas villkor och rättigheter. Med utgångspunkt från
barnens berättelser driver vi opinionsarbete för att få politiker och beslutsfattare att
uppmärksamma barnrättsfrågor. Bris är en remissinstans för lagförslag som påverkar barn
och unga och vi ingår i ett nätverk med andra barnrättsorganisationer.
Barn och unga kan ringa till Bris telefon 116 111, skriva till Bris-mejlen eller i Bris-chatten på
vår hemsida bris.se. Alla barn som hör av sig till Bris får prata med en utbildad och erfaren
kurator. Man får vara anonym och kuratorn har tystnadsplikt. Den som vill får prata med
samma kurator flera gånger. Ibland behövs mer eller snabbare hjälp än vad Bris kan erbjuda
och då lotsar vi vidare till den hjälp som behövs här och nu. Att ringa är gratis och syns inte
på telefonräkningen.
Bris förbundskansli ligger i Stockholm. Bris har även fem regionkontor och finns i Malmö,
Göteborg, Norrköping, Stockholm och Umeå. Mycket av Bris utåtriktade aktiviteter utförs av
regionombud vid regionkontoren. Regionerna bedriver ett strategiskt arbete mot kommuner
och landsting i hela Sverige och arbetar aktivt tillsammans med Bris medlemmar.

Kontakt
Tel: BRIS VUXENTELEFON – OM BARN - 077-150 50 50
För dig upp till 18 år. - 116 111
E-post: bris.syd@bris.se
Webbsida: www.bris.se
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Stöd som ger kraften tillbaka

Välkommen till Brottsofferjouren i Helsingborg
Brottslighet berör oss alla
Den som drabbas av brott, exempelvis rån, misshandel, våldtäkt eller hot kan behöva hjälp
och tid för att kunna bearbeta det som hänt. Då kan det vara viktigt med en erfaren
samtalspartner som kan ge råd och stöd. Ofta upplever den som drabbats att han eller hon
förlorat kontrollen över sitt liv.
Vår uppgift är att ge medmänskligt stöd åt brottsoffer och att ge hjälp och trygghet för
vittnen som kallats till rättegång. Vi deltar också i det brottsförebyggande arbetet.
Jouren har utbildade stödpersoner och vittnesstöd, som kostnadsfritt hjälper de som utsatts
för brott. Vårt arbete sker i nära samarbete med polisen och tingsrätten i Helsingborg.
Brottsofferjouren i Helsingborg är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden. Vi är
verksamma i kommunerna Helsingborg, Höganäs och Bjuv i Skåne län.

Kontakt
Tel: 042-13 37 00
E-post: boj.helsingborg@telia.com
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Sällskapet Länkarnas stöd och erfarenhet tillsammans med den drogberoendes vilja att
ändra sin livsföring, kan ena splittrade familjer och därmed också hjälpa barn och ungdomar
till en tryggare tillvaro!
Sällskapet Länkarnas arbete grundar sig på alkohol- och drogberoende människors
erfarenheter och medicinska rön samt andliga värden.
Målgruppen är människor som är beroende av alkohol och andra sinnesförändrade droger
samt deras anhöriga. Syftet med föreningen är att hjälpa människor som har alkohol och
drogproblem/beroende samt konsekvenserna av detta till ett nyktert, drogfritt och
meningsfullt liv.

Kontakt
Tel: 042- 12 58 44
E-post: info@lankarnahelsingborg.se
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Föräldraföreningen Mot Narkotika är en ideell, religiöst och partipolitisk obunden
nätverksorganisation, vars huvudsakliga verksamhet i första hand riktar sig till anhöriga –
föräldrar, syskon och kamrater.
Vi förebygger genom information, föräldrasamverkan, kurser och direkta insatser i barnens
närmiljö. I dag består FMN av ett nätverk av trettiotalet lokala föreningar och kontaktgrupper
i landet. FMN bildades år 1968, som en reaktion på det ökade narkotikamissbruket bland
ungdom och den sociala isolering som anhöriga till dem drabbas av. Basen i FMN:s arbete är
en länkverksamhet för anhöriga med missbruksproblem i sin närhet, förebyggande insatser
och drogpolitisk opinionsbildning.
Vår målsättning
FMNs målsättning är bekämpning av missbruk och förbättring för alla som berörs av detta.
Drogmissbrukaren blir oftast både psykiskt och fysiskt sjuk av missbruk. En effektiv hjälp ur
denna situation är att det sociala nätverket låter denne att välja ett liv utan droger

Kontakt
Telefon: 040-14 05 95
Epost: malmo@fmn.nu
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Psykisk ohälsa är ett tillstånd som ger upphov till annorlunda eller destruktivt tänkande, även
sinnes eller beteende-förändringar är vanligt. Det drabbar människor i hela världen, i alla
åldrar, oavsett kön, inkomst eller utbildningsnivå. Är däremot något som alla har. På
fontänhusen fokuserar vi alltid på det friska, för att få det friska att bli större än det sjuka. Vi
tror att alla människor bär resurser. Personer med psykisk ohälsa är däremot en stor grupp i
samhället som knappt syns. Trots detta lider 1 av 4 i samhället av det. Vårt mål är att lyfta
fram denna grupp.
En dag på fontänhuset
Fontänhuset drivs av medlemmar och handledare tillsammans i den arbetsinriktade dagen.
Allt arbete som utförs i huset är viktigt och har en funktion. Vi startar dagen med
morgonmöte kl. 8.00 där man även har möjlighet att köpa frukost för en billig peng. Sen går
vi till våra enheter där det hålls enhetsmöte. Då går vi igenom vad vi behöver göra, vilka som
är här och om det är något vi behöver diskutera. Vi arbetar sedan tillsammans, alla efter
förmåga och ork för dagen. Allt bygger på frivillighet och delaktighet.
Vi beslutar tillsammans om allt som rör verksamheten, bland annat på våra gemensamma
husmöten. I den arbetsinriktade dagen ingår även friskvård. Vi går och tränar tillsammans,
åker på läger, går på teater, bio, konstutställning – ja allt som det finns intresse för och bidrar
till ett hälsosammare och socialare liv.
Kontakt
Tel: 042-24 50 60
E-post: bryggan.helsingborg@telia.com
brygganherbert@telia.com
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Projekt Forza Ungdom
Forza Ungdom är en organisation som ger stöd och kraft till ensamkommande barn och
ungdomar för syfte att skapa ett bättre liv i Sverige. Nyanlända barn och ungdomar behöver
både vuxna förebilder och vänner i samma ålder. Vi vill genom att skapa nätverk av
ansvarsfulla ungdomar visa nyanlända ungdomar hur man ska kunna leva ett gott liv i
Sverige.
Forza Ungdom arbetar för att färre av de ensamkommande unga ska hamna i utanförskap,
kriminalitet och missbruk. Att arbeta proaktivt för att hjälpa de ensamkommande unga att få
en bra introduktion till Sverige och således hjälpa till att underlätta och inspirera i
integrationsprocessen.
Vi vill ge en förståelse för hur livet fungerar i Sverige. Hur man klarar sig, visa alla möjligheter
som finns, hur man hittar vänner, aktiviteter, fritidsintressen, studier och/eller arbete. Det vi
vill uppnå är att stärka individer, bygga starkare självkänsla och därigenom skapa styrkan att
stå emot kriminalitet och missbruk. Vi vill ge dem möjlighet att välja att inte bli segregerade
utan istället bli integrerade genom att ta del i det aktiva livet som finns här. Det finns
undersökningar som visar att första generationens invandrare är överrepresenterade när det
gäller tyngre missbruk och det är något vi arbeta för att förändra.
Dessa nyanlända ungdomar behöver både vuxna förebilder och vänner i samma ålder. Forza
Ungdom vill genom att skapa nätverk av ansvarsfulla ungdomar visa nyanlända ungdomar
hur man ska kunna leva ett bra liv i Sverige och göra det mesta av de möjligheter som finns
tillgängliga.
Kontakt
Telefon: 0707-415 763
Epost: naim@forzaungdom.se
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Hemlösas Hus - Frihamnen i Helsingborg är en ideell förening som är religiöst och politiskt
obunden. Föreningens ändamål är att arbeta för att förhindra hemlöshet i Helsingborg och
för att ge de hemlösa en bättre livskvalitet. En av föreningens uppgifter är att förvalta och
driva lokaler för de hemlösa. Föreningen skall verka för att de hemlösa successivt får ett allt
större inflytande i föreningen. Vidare skall föreningen samverka med organisationer och
myndigheter som arbetar med hemlöshetsfrågan. Föreningen är öppen för alla, såväl fysiska
som juridiska personer, som är intresserade av hemlöshetsfrågans lösning. Vår vision är att
alla helsingborgare inte bara skall ha en säng för natten utan också ett rum i samhället – ett
eget hem!
Vår grund
• Hemlösa kan förändra sin situation om de rätta förutsättningarna finns.
• Motivation att förbättra sitt liv, är inte en mänsklig egenskap, som endast vissa av oss har,
medan den är ouppnåelig för andra. Det finns inga hemlösa som är hopplösa fall!
Gästfokus
• Vi glömmer aldrig vem vi är till för.
Respekt och empati
• Vårt arbete skall alltid präglas av medkänsla, delaktighet samt respekt för individens
integritet.
Nytänkande
• Vi vill ha medarbetare som tar initiativ och ser nya vägar att utveckla och förbättra vår
verksamhet med/bland/för de hemlösa.
Samhällsnyttan
• Vi eftersträvar uthålliga och utvecklande relationer till våra gäster, för att öka
samhällsnyttan av vårt arbete.
Kontakt
Tel: 042-14 16 66
E-post: info@hemlosashus.se
ct.hemlosashus@telia.com
bjorn.o.anderberg@hemlosashus.se
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Riksförbundet SPES Krets i Helsingborg
Fakta om SPES
SPES är en rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden och
som är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid.
SPES, som betyder hopp på latin, har medlemmar spridda över hela landet. Den lokala
föreningsverksamheten är fördelad på i dagsläget 13 kretsar. På flera orter där det inte finns
en lokalförening (krets) finns det kontaktpersoner.
SPES erbjuder stöd och hjälp till efterlevande. Vi utbildar kontaktpersoner, har en telefonjour
som är öppen dagligen samt erbjuder träffar och självhjälpsgrupper för efterlevande.
SPES har också en ungdomssektion med egna kontaktpersoner och egen verksamhet i olika
delar av landet.
Vi har två grupper på Facebook. Den ena är sluten där efterlevande kan stötta varandra i en
tryggare miljö. Den andra är en öppen grupp där vem som helst kan läsa och skriva.
Facebookgrupperna fungerar också som viktiga informationsforum.
SPES medlemmar får vår egen tidning Förgätmigej fyra gånger per år.
En annan viktig del av vår verksamhet är vårt intressepolitiska arbete. Vi vill öka kunskapen
om suicid som ett samhälls- och folkhälsoproblem samt motverka fördomar. Vår vision är ett
suicidfritt Sverige.
Vi ger varandra stöd och hjälp att överleva. Varmt välkommen till SPES.
Kontakt
Telefon: 0721-52 88 58
Epost: SPEShbg@outlook.com
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Föreningen Spelberoende i Helsingborg vänder sig till spelmissbrukare/spel-beroende och
deras anhöriga i Helsingborg
Föreningen fungerar som en självhjälpsgrupp och mötena är uppbyggda kring
spelrelaterade teman.
Vi utför inte någon behandling för spelmissbrukare, däremot ger vi råd och stöd via våra
möten och vid behov även enskilda samtal.
Vi ger även information till allmänheten och myndigheter om spelmissbrukets
konsekvenser. Möten leds av spelfritt spelberoende och mötet bedrivs med 100 procentig
moralisk tystnadsplikt, det som sägs på mötena stannar på mötena.
Sociala myndigheter samt anstalter och häkte besöks regelbundet för information om spel
konsekvenser för spelare och anhöriga.
Vi har även anhöriggrupper vid behov. Vi samarbetar med Sensus Studieförbund.
Spelberoende innebär att inte kunna kontrollera sitt spelande och att spelandet har lett till
allvarliga negativa konsekvenser. Beroende av spel har många likheter med andra missbruk,
exempelvis alkohol- och narkotikamissbruk. Vid spelande reagerar hjärnans
belöningssystem på liknande sätt som när man dricker alkohol. Spelandet kan även leda till
negativa ekonomiska, sociala och hälsomässiga konsekvenser.
Kontakt
Tel: Spel, dataspel och köpberoende - 0739-81 94 42
Anhöriga/Närstående - 0739-81 94 43
E-post: kontakt@ksbh.se
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Målet är att fånga upp människor i utanförskap.

Hela verksamheten är inriktad på kamratstödjande samvaro och social träning. Det mesta av
verksamheten bygger på det vardagliga samtalet och samvaron. Du får en möjlighet att få
stöd av andra medlemmar med erfarenhet av sociala svårigheter som missbruk,
medberoende, sjukdom eller annat som gjort dig svag och utanför. Föreningen bildades bl.a.
av boende och personal från Bostad Först, men vänder sig till alla i utanförskap som söker
ett tryggt sammanhang att utvecklas i.

Medlemmarna träffas varje onsdag 17:30 – 19:00 ca i Bostad Först lokal på Guldsmedgatan
8. Varje möte börjar med en kort genomgång av vad som gjorts, vad som beslutats och vad
som planeras. I samvaron ingår också att medlemmarna tillsammans deltar i aktiviteter som
på ett eller annat sätt kan göra att den enskilde medlemmen blir bättre rustad att komma ut i
samhället och leva ett ”vanligt” liv utan att känna sig rädd, osäker eller utanför. Dessa
aktiviteter kan vara bio-besök, fiskeutflykter och besök på ställen där det finns många andra
människor som t.ex. på en vernissage eller vid ett teaterbesök. Det kan också innebära
matlagning i lokalen eller att tillsammans med gruppen träffa en person som har intressanta
saker att berätta.

Kontakt
Christel Hult
Tel: 0431-149 67
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Vår
Verksamhet
HBTre har arbetat med informationsverksamhet om sexuell (o)hälsa och HBT-gruppernas
levnadsvillkor i Skåne sedan 1989. Vi startade som ett litet hiv-preventivt projekt under
namnet SSP och har idag utvecklats till ett resurscentrum med mycket bred kompetens.
HBTre:s främsta arbetsområden:


Föreläsning/information/diskussion om HBT-gruppernas levnadsvillkor, i syfte att ge
ökad självkänsla till HBT-personer samt att motverka diskriminering och bemöta
fördomar mot minoriteter utifrån ett HBT- perspektiv.



HBT-kompetens/fortbildning för yrkesverksamma.



Föreläsning/information/diskussion om sexuell (o)hälsa.



Längre SOS (sex och samlevnad) utbildningar riktade till elever inskrivna på
gymnasiesärskola/särvux



HIV/STI-prevention för
Ungdomar (15-20 år)
Unga vuxna (20-30 år)
MSM (män som har sex med män)
Klienter på LVU/LVM hem
Hemlösa som besöker Frihamnen



Föreläsning/information/diskussion om assisterad befruktning och föräldraskaps
frågor, främst gentemot lesbiska.



Kunskapsförmedling till individer som behöver information eller verktyg inom
områdena HBT/sexuell (o)hälsa för exempelvis uppsatser, skolarbeten samt
förebyggande antidiskrimineringsarbete.



Stödverksamhet/enskilda samtal. Vår stödverksamhet utgår från principen hjälp till
självhjälp.

HBTre har även ett brett kontaktnät av yrkesverksamma med HBT-kompetens att hänvisa till.
Du är alltid välkommen att kontakta oss per telefon, e-mail eller titta in på ett besök.
Kontakt
Telefon: 042- 28 13 99
Epost: info@hbtre.se
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Hela Människan tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv. Vi arbetar
stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar
för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring.
På 90 platser erbjuds bland annat öppna caféer, arbetsträning, härbärgen och andra boenden
samt annan form av stödverksamhet. Våra lokala enheter arbetar utifrån lokala behov. På
många platser bedriver den lokala enheten riktat arbete mot exempelvis barn, unga, familjer,
frigivna och våldsutsatta kvinnor.
Hela Människans öppna verksamhet vänder sig till människor som på grund av missbruk,
hemlöshet, kriminalitet eller brist på fungerande nätverk befinner sig i socialt utsatt
livssituation. Riaverksamheten började växa fram under 1950-talet. I dagens Sverige ryms
alla drogfrågor i Rias arbete.
Hela Människan samverkar med Kriminalvården genom att förbereda Kriminalvårdens
klienter inför frigivning eller med stödjande insatser efter frigivningen. Det kan vara i form av
studiecirkeln ”Bättre framtid”, motivationsprogram, stöd i form av boende för anhöriga som
besöker en släkting eller stöd i praktiska frågor i samband med frigivningen.
Kurs för vuxna som vill stödja barn och ungdomar som lever i socialt utsatt situation,
exempelvis i familj med missbruk, våld eller psykisk ohälsa. Barnen, som lätt blir osynliga och
glömda, eller syns genom problematiska beteenden, behöver stöd genom vettiga
vuxenrelationer. Kursen ger förståelse för vad barnen lever i och redskap för hur man kan
upptäcka, se, möta och vägleda dem. Hela Människan vill med detta kurskoncept,
tillsammans med andra organisationer, skapa nätverk av vuxna för barn i utsatt livssituation.
Kontakt
Tel: 042- 18 48 25
E-post: ria.helsingborg@helamanniskan.se
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Om Kvinnojouren
Vi har hjälpt kvinnor sedan 1981 och är en religiöst och partipolitisk obunden
förening med en styrelse som bestämmer verksamhetsinriktning. Vi arbetar
efter SKRs (Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund) Värdegrund och policy.
Förutom våra anställda finns även flertalet stödmedlemmar. Vi finansieras av
kommunala bidrag, utvecklingsbidrag från Länsstyrelsen och av donationer från
privatpersoner och nätverk.
Idag är vi 6 anställda som ansvarar för det skyddade boendet, barnsamtal enligt
Trappanmodellen, stödsamtal för kvinnor, administration samt utåtriktad
information. Vi verkar för ett jämställt samhälle där vår ledande målsättning är
att ge stöd till kvinnor och tjejer som utsätts för olika former av förtryck såsom
misshandel, våldtäkt, incest, sexuella trakasserier eller hot om våld. Vi har
feminismen som utgångspunkt för vårt arbete, eftersom vi lever i en
könsordning där mannen är normen i samhället på alla nivåer. Vi försöker
genom opinionsbildande verksamhet förändra samhällets attityder och
grundläggande värderingar kring kön och sexualiserat våld.
Orsak & Verkan
Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Över 75 000 kvinnor misshandlas
varje år i nära relationer. Alla former av övergrepp mot kvinnor och barn är ett brott mot de
mänskliga rättigheterna och ett av uttrycken för bristande jämställdhet. Mannens våld eller
hot om våld syftar till makt och kontroll över kvinnan. Ansvaret för övergrepp mot kvinnan
är mannens.
De vanligaste anledningarna till att kvinnan inte vågar lämna mannen är rädslan för
ytterligare misshandel eller oron över att förlora vårdnaden om gemensamma barn.

Kontakt
Telefon: 042-18 15 10
Epost: helsingborgs.kvinnojour@telia.com
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Insolvens är en förening som vänder sig till dig som är överskuldsatt eller till dig som
sympatiserar med de svårigheter överskuldsatta möter i sin vardag. Med överskuldsatt
menar vi de som över en längre tid har problem att betala alla sina räkningar eller de som är
på väg att hamna i en sån situation.
Vi arbetar på två plan, dels att erbjuda stöd och ge råd till den som lever som överskuldsatt,
dels att väcka opinion bland allmänhet och beslutsfattare för att förändra
evighetsgäldenärens hopplösa situation.
Vi vill lyfta skuldbördan från den enskilda individen. De fyra vanligaste anledningarna till
överskuldsättning, eller att en person anses vara kvalificerat insolvent är sjukdom,
arbetslöshet, skilsmässa eller konkurs. Många gånger en kombination av dessa olika
anledningar. Straffet står inte i proportion till "brottet", en skilsmässa bör inte kunna förstöra
flera tiotalsår av en persons vuxenliv, inte heller som idag en hel barndom. Detta gäller även
för sjukdom, en konkurs eller arbetslöshet. Verktygen den överskuldsatte har är för få och för
trubbiga. Idag finns i princip bara skuldsanering, alldeles för få lyckas med konststycket att
få sin ansökan beviljad.
Vi behöver hitta fler möjligheter, fler vägar att gå. Vi arbetar i lokalföreningarna med den
enskilde evighetsgäldenären och på riksplanet med opinionsbildning. Vi är många men
behöver bli fler. Myndigheterna börjar förstå problematiken men ännu är det mycket att göra.

Kontakt
Tel: 042- 28 40 34
E-post: helsingborg@insolvens.se
berndt@insolvens.se
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Hederlighet – Drogfrihet – Kamratskap – Solidaritet

Kriminellas Revansch I Samhället, KRIS, är en ideell förening där före detta kriminella och
missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället. Grundidén är att KRIS möter upp den
som friges efter ett fängelsestraff. Ofta friges interner med endast en kasse och en
telefonbok fylld med gamla polare. Den som friges och är motiverad till förändring behöver
stöd och då finns vi där. Många av de vi hjälper och stöttar, har inte vistats på fängelser eller
institutioner utan kommer direkt från gatan. Det är inget tvång att man ska ha varit
frihetsberövad eller haft drogproblem för att få bli medlem i KRIS. Vi har även
stödmedlemmar och heders- medlemmar. KRIS är en gemenskap för den som söker ett
värdigt liv. Hos oss är ingen mer eller mindre värd än någon annan.
KRIS är ett komplement till de stödinsatser som samhället i övrigt har att erbjuda. Vi är inte
någon ersättning. Kontakten ska dessutom vara gjord minst tre månader innan frigivning. Vi
kan således inte hämta någon som ringer och säger att han eller hon friges om en vecka eller
i morgon. Vederbörande ska också vara medlem i KRIS. Tar någon kontakt med oss, kommer
vi att träffa den personen och tala med denne. Om vi gör en bedömning att personen
verkligen vill satsa på ett nytt liv utan droger och kriminalitet.
Kontakt
Tel: 042- 13 22 95
E-post: p-g.johansson@rikskris.se
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OM OSS
UNGA KRIS
En organisation och en mötesplats för alla ungdomar mellan 13-25 år, dit du är välkommen
även om du inte haft problem med droger eller brottslighet, vår grundidé är att hjälpa
ungdomar på glid.
Vårt framgångskoncept är att ungdomar själva får bygga upp, skapa, driva och organisera
ungdomsverksamhet med stöd av vuxna.
Unga KRIS arbetar preventivt med motivation och eftervård för att minimera risker till återfall
för de ungdomar som återvänder efter vistelse på SiS (Statens Institutions Styrelser). Vi har
en strävan att få ungdomar att inte pröva den där första drogen. Detta görs bland annat
genom påverkan genom medvetenhet, om vad droger och kriminalitet kan få för
konsekvenser för dem själva.
Unga KRIS anordnar lokala aktiviteter som är öppna för ungdomar mellan 13 och 25 år.
Ett av målen är att nå ett rikstäckande samarbete med SiS – institutioner.
Samtliga KRIS föreningar med Unga KRIS verksamhet har egna lokala råd. Råden består av
fem till tio ungdomar mellan 13 och 25 år. Rådet bestämmer själva vilka som kan antas till
gruppen utifrån de riktlinjer som finns.
På alla föreningar som startat Unga KRIS finns idag en lokal projektledare samt ytterligare en
ansvarig medarbetare för påverkansprogram och ett antal unga kontaktpersoner.
Är det något du saknar eller vill veta mer om – kontakta er lokalförening

Kontakt
Telefon: 042-13 22 95
E-post: helsingborg@ungakris.se
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LP-kontakten, Helsingborg
Vår verksamhet
LP-Helsingborg och arbetet här vilar på kristen grund. Det innebär bland annat att alla är lika
värdefulla!
Vi har drogfrihet i våra lokaler. Alla som jobbar på kontakten i Helsingborg har många års
erfarenhet av missbruk/utanförskap.
Nu blir det en hel del uppräkningar med "Vi", men det är så mycket som händer så det blev
bara så...
Vi har samtal i grupp och även enskilda samtal. Eftersom vi värnar om familjen kommer vi
snart att ha både kvinnogrupp och anhöriggrupp i vår verksamhet. Vi har ett motto: "Det finns
inga hopplösa fall". Med det uttrycket TROR vi att alla kan få ett bra liv utan droger/alkohol.
Vi tror också på att aktivera människor ut i samhället, tillsammans gör vi resor och inbjuder
till lägerverksamheter. Genom att vi medverkar på LP-möte i kyrkorna får vi också möjlighet
att berätta om våra liv. Dessutom sjunger många av oss i kören "Rövarkören".
I ämnet drogförebyggande besöker vi skolorna. Du hittar oss ofta ute på gator och torg. Vi
finns på festivaler, vi är publikvärdar på Olympia när HIF spelar, vi finns med när HHC spelar
ishockey.
Mycket av det vi gör sker i samarbetar med kommunen, socialförvaltningen, ABF och
andra föreningar. Vi genomför även temarundor, måenderundor, vi bygger upp varandra där
alla är lika viktiga. Här hittar du även ett stödboende där man kan bo om man vill ha hjälp att
"komma på fötter", eller om man väntar på en plats till ett behandlingshem.
Har du missbruksproblem och vill ha hjälp ur det så tveka inte att höra av dig till oss!

Kontakt
Telefon: 0736-881 999
Epost: peter.klang@live.se
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Särskild målgrupp - kvinnor
Livet i missbruk är mansdominerat. Det leder till att mycket av behandling och föreningsliv på
området beroende också blir det. Kvinnor som varit i missbruk blir oftare än män ensamma i
sin drogfrihet och har sällan väninnor.
Inom RFHL har det under de senaste åren vuxit fram en stark egenorganisering där kvinnor
har bildat QvinnoQulor.
QvinnoQulorna ser olika ut sinsemellan men kännetecknas av vissa grunddrag. Dessa är:


Målgruppen är kvinnor med erfarenhet av beroende/psykisk ohälsa/social
utsatthet.



Endast kvinnor (och ibland även barn) är välkomna i verksamheten.



Det är oftast men inte alltid kvinnor med egen erfarenhet av beroende/psykisk
ohälsa/social utsatthet som arbetar på Qulorna.



Verksamheten på Qulorna är frivillig och ingen kan/får bli tvingad av t.ex. en
socialtjänst att gå på en Qula.



På en Qula jobbar man inte med nån särskild metod eller modell.



I lokalerna måste man vara nykter och drogfri (Vi räknar inte läkarförskrivna
läkemedel som droger).

Som i beroende och ofta med en psykisk ohälsa i botten befinner man sig på botten av
samhället. Vi ser ett mönster av hur Qulornas målgrupp ofta har erfarenheter av att vara
våldsutsatta. Ofta drabbas av dåligt bemötande och orimliga krav från myndigheter och
instanser i samhället, ofta har erfarenhet av att ha varit utsatta för egna utredningar och
barnutredningar från socialtjänsten och de har ofta har fått sina barn omhändertagna.
Målgruppen känner sig hårt ansatta, och vi i RFHL och Qulorna menar att det är så också.
En bra fungerande QvinnoQula blir i den situationen en fristad, fritt från män, från krav på att
leverera till myndigheter, en fristad där identitet och integritet respekteras. Man blir sedd,
lyssnad på och bekräftad. Man får stöd i mötet med myndigheter. Man får en orientering i hur
samhället fungerar och hur samhället inte fungerar. Framför allt, man inser att man inte är
ensam.
Detta genererar för många användare kraft att förändra sina liv och också att orka vara en
bra förälder. Vi vill under 2014 fortsätta att utveckla en QvinnoQula i Helsingborg.
Kontakt
Telefon: 0723- 03 98 52
Epost: helsingborg@rfhl.se
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Om RFSL Helsingborg
RFSL Helsingborg är en förening som är nystartad sedan februari 2013. Det finns en lång
historia där avdelningen har funnits vid tidigare tillfällen men har lags ned på grund av
utomstående motkrafter samt bristande engagemang.
Detta är något som kommer prägla det första verksamhetsåret för denna nystarta förening
och kommer med stor sannolikhet sätta avtryck även i den närmaste framtiden. Styrelsen är
av åsikt att en långsam start med väl utarbetade visioner är den bästa vägen för att skapa en
väl fungerande verksamhet som kommer vara full av energi, vilja och aktiviteter.
Fokus kommer inledningsvis läggas på att värva medlemmar och skapa en första
mötesplats, fördelaktigt som en caféverksamhet. Samtidigt kommer senare aktiviteter
formuleras och planeras för att successivt kunna implementeras i verksamheten för att
säkerställa att styrelsen och de existerande medlemmarna inte förlorar engagemanget därför
att arbetsbördan skulle bli orimligt hög samt att engagemanget bibehålls genom att
kontinuerlig förbättring ses.
Engagemang i verksamheten bygger på att alla är delaktiga, alla kan engagera sig och att det
pågår en kontinuerlig dialog mellan styrelsen och avdelningens medlemmar. Detta kommer
säkerställas genom att medlemmarna hålls informerade om styrelsens arbete genom
lämpliga informationsvägar, att medlemmarnas intresse för att delta och hjälpa till
inventeras och tas tillvara samt att alla får komma till tals och göra sig hörda på en jämlik
och rättvis basis. RFSL arbetar aktivt mot diskriminering och jämställd såväl extern som
internt.

Kontakt
Telefon: 0739- 95 16 16
Epost: helsingborg@rfsl.se
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Kamratföreningen Lyktan
Om Föreningen.
RSMH Kamratföreningen ”Lyktan” I Helsingborg, är en förening,
som verkar för dem, som hotas av eller har upplevt sociala eller psykiska svårigheter.
Föreningen är öppen för alla.
Alla är Välkomna! Måndag - Fredag 9-16
Här träffas vi och gör saker tillsammans, får nya kontakter, delar med oss av våra
erfarenheter och kunskaper. Tillsammans, var och en efter förmåga, som skapar
verksamheten!
Café - Mötesplats.
Driver vi tillsammans.
Mat 20 kr - Kaffe gratis
Du kan också köpa Bulle/Smörgås/Kaka/Frukt
Aktiviteter.
Kamratgrupper – Kvinnogrupp - Friskvård – Musik –
Biljard – Studiecirklar – Data/IT kurser – Bordtennis
Studiebesök, Föreläsningar, Seminarier mm.
Dina idéer och förslag är viktiga!
Ta Steget Kom Med!

Kontakt
Telefon: 042- 303 60 70
Epost: raq@telia.com
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/Helsingborg
Röda Korset har frivillig läxhjälpsverksamhet
som ges på de skolor där ingen annan läxhjälp
erbjuds.
I alla grupper med elever finns alltid minst två frivilliga. Under de tio år vår verksamhet
funnits har följande framgångsfaktorer framkommit:





Vi finns i skolans lokaler
Vi finns direkt efter sista lektionen
Lärarna stöttar de som behöver gå dit
Eleverna får möta samma frivilliga vid passen

I vår verksamhet handlar det främst om att vara en närvarande medmänniska som kan tänka
sig att hjälpa barn med behov av vuxenstöd och studiero för att tillexempel öva på bland
annat läsning.
Verksamheten finns på en skola i ett multietniskt område under lovfria tisdagseftermiddagar
från september till maj månad. Vi har planeringsmöten på kvällstid 4 - 6 gånger under ett
läsår. Läsåret brukar vi avsluta med en utflykt för eleverna till en destination som uppskattas
av alla inblandade.
Under hösten 2015 har vi utökat verksamheten till att vara 17 frivilliga män och kvinnor, yngre
och pensionerade.
Här finns två beskrivande historier om verksamheten:
"En flicka i åk 3 bad 5 läxhjälpare lyssna medan hon läste högt. Eftersom vi väntade på de
andra eleverna gick det bra. En underbar stund och en mycket nöjd elev".
"En läxhjälpare som var ny blev jätteglad. Första gången hon var på skolan hjälpte hon en flicka
på mellanstadiet. Andra gången kom flickan glädjestrålande och berättade att hon klarat
provet och fått beröm av sin lärare.
-Kan du hjälpa mig idag med?
-Gärna!!, blev svaret".
Det är alltid intressant att få kontakt med frivilliga/projektledare med tid till att utveckla
verksamhetens idéer. En av våra ideér är ett sommarprojekt som handlar om läs- och
språkutveckling.
Kontakt
Telefon: 042- 18 84 90
Epost: laxhjalpen_hbg@hotmail.com
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Schizofreniföreningen NV Skåne
Intresseförening för personer med schizofreni och liknande psykoser.
Schizofreniföreningen i NV Skåne är en av sex ideellt arbetande lokalföreningar i Skåne.
Föreningen är en handikapporganisation som i första hand vänder sig till personer med
psykiska svårigheter/funktionshinder och deras anhöriga, men även till vårdpersonal och en
intresserad allmänhet.
Föreningen är ansluten till Schizofreniförbundet och vi samverkar med HSO och DHS både
lokalt och regionalt. Som namnet antyder är vi verksamma i nordvästra hörnet av Skåne.
Våra medlemmar kommer från Landskrona-Svalöv i söder, över Helsingborg och Höganäs till
Ängelholm, Örkelljunga och Båstad i norr. Vi har förmånen att få disponera ett kontor i den
nya föreningslokalen Kronan, Grenadjärgatan 17 i Helsingborg. Flytten från Banck´ska Villan
skedde lagom till vårt årsmöte i februari 2010 och lokalen invigdes då.
Härifrån sköts den administrativa delen av vår verksamhet här sammanträder styrelsen och
här håller vi våra medlemsmöten.

Kontakt
Telefon: 042-13 42 35
Epost: lars-bogren@swipnet.se
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Många välmenande gamlingar sa att vi måste hänga av oss lädret,
sälja våra hojar & klippa av oss håret för att förbli nyktra.
Detta är inte sant för oss alla!
.A.R.M. är världens största grupp av tillfrisknande bikers.
Vi är bikers som har valt att leva nyktert & drogfritt,
utan att försaka livsstilen "brotherhood in the wind".
Vi har fått möjligheten att växa genom våran respekt för andra MC
i våra områden och genom att respektera våra medlemmars individualitet.
Vi kräver inte att våra medlemmar skall köra något speciellt motorcykelmärke
och vi förlöjligar inte medlemmens personliga val.
Vi påstår inte att våran livsstil är den enda rätta,
vi påstår inte att någon annan form av livsstil inte skulle vara passande.
Vi är bikers som har valt att leva nyktert och det är det enda sättet vi kan fortsätta att leva.
Association of Recovering Motorcyclists är inte ansluten till något 12 - stegs program.
ARM är ej ansluten till någon annan motorcykelklubb, förening, sekt eller institution.
Vi kvarstår neutrala rörande alla dessa klubbar, föreningar eller institutioner
.A.R.M. medlemmar besöker dessa möten och respekterar traditionerna.
Vi är inte bundna till traditionen om anonymitet inom våran organisation.
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Vår projektidé var att skapa en öppen och naturlig mötesplats i kyrkan, och navet i
verksamheten skulle vara ett café. Detta skulle skötas av en god ”mix” av personer –
volontärer, praktikanter och personer i arbetsträning – i olika åldrar med olika bakgrund och
erfarenheter. Vilken glädje att se alla människor komma in i kyrkan – kanske för att tända ett
ljus eller be en stund, kanske för att få en pratstund eller lite förbön eller kanske för att dricka
en kopp kaffe!
Vilken glädje att se personer, som inte varit i närheten av arbetsmarknaden på massor av år,
efter bara några veckor bli gladare, ta initiativ och få ett förändrat kroppsspråk. Det krävs inte
mycket för att växa och bli mer hel som människa! Det är detta som gjort starkast intryck på
mig. Det räcker med ett något så när meningsfullt sammanhang, att man blir sedd och
lyssnad på, att man får lite uppskattning och att man känner att man faktiskt gör något som
betyder något för någon annan.

Kontakt
Tel: 042- 18 90 65
E-post: irene.gunnehill@svenskakyrkan.se
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Verdandi Söder
Föreningen har tilldelats en odlingslott på Planteringen. Årshyran för lotten är 900 kr. Den är
ursprungligen en del av en större odlingslott, som styckats av staden för att fler ska få
möjlighet till en bit mark att vårda. Lotten kräver en rejäl upprustning för att kunna fungera
och föreningen har ansökt om medel för att kunna starta projektet.
Syftet med projektet är att erbjuda medlemmar med svårare psykisk problematik en
möjlighet att långsamt och i läkande miljö träna på gemenskap och sociala färdigheter. Man
räknar med
att kunna ta emot max 20 personer i projektet. Inte fler, då man är mån om att det ska finnas
kvalitet i verksamheten. Projektet kommer att ledas med ideella insatser av medlemmar i
föreningen.
Målgrupp
Målgruppen för aktuellt projekt är ensamstående vuxna, företrädesvis människor med olika
former av svårare psykiska funktionsnedsättningar.
Föreningen vänder sig generellt till människor i utanförskap som ofta är eller har varit i
kontakt med psykiatrin och som inte har ett aktivt missbruk.
Mål
Att genom gemenskap i arbete och vistelse på kolonilotten bryta ensamhet och träna på
social
samvaro. Med trygghet i den lilla gruppen har föreningen sett att flera medlemmar blivit
starkare, fått ökat självförtroende och ett bättre liv.
Föreningens generella mål är att genom uppsökande verksamhet, information och
kamratstöd
få människor med psykiska funktionsnedsättningar att leva ett normalare och mer
självständigt liv. Bättre hälsa till människor med funktionsnedsättningar. Föreningen är
medlemmar i Verdandi och delar Verdandis mål om social rättvisa och ett samhälle fritt från
alkoholskador och droger.
Kontakt
Telefon: 0709-11 38 86
Epost: pernilla.rydell@verdandi.se
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Vi kämpar för social rättvisa och ett samhälle fritt från alkoholskador och missbruk.

Verdandi, arbetarnas socialpolitiska organisation, arbetar för social rättvisa och ett samhälle
fritt från alkoholskador och missbruk, och för gemenskap och solidaritet mellan människor.
Verdandi har, som en strävan att undanröja orsakerna till alkoholskador och sociala
orättvisor, envist värnat den välfärd som är till för alla. Den generella välfärden garanterar
tillsammans med tillgången på bostäder, arbete och skolor alla möjlighet att bidra till det
gemensamma samhällsbygget. Det innebär också att alla ska garanteras rätt till den hjälp
och det stöd som behövs när livets motgångar blir alltför stora.
Verdandi är partipolitiskt och religiöst obunden. Vi arbetar med opinionsbildning, kamratstöd
och nätverksarbete och organisering av utsatta grupper till kamp för bättre villkor. Våra
prioriterade frågor är:






Mot fattigdom
Mot missbruk
För en generell och solidarisk välfärdspolitik
Mot rasism, främlingsfientlighet och homofobi
För jämställdhet

I Verdandis människosyn ingår tron på att människan har resurser både att ta ansvar för sitt
liv och förändra sina livsbetingelser. Människan har också personliga förutsättningar att ta
aktiv del i en förändring av samhället och sin sociala verklighet tillsammans med andra
människor.
Tron på de personliga resurserna och tron på att människor med sina förmågor kan skapa en
god tillvara för sig själv och andra är grundläggande i Verdandis verksamhet. Respekt och
ansvar är nycklar för positiva förändringar.
Människan är en social varelse: hon skapar sin identitet tillsammans med andra.
Gemensamma aktiviteter, som bygger på solidaritet och ansvarstagande för varandra, bryter
ensamhet och isolering och ger mening åt vardagen. I Verdandis människosyn är varje
person unik och vars och ens resurser får bäst möjligheter att frigöras i samspel med andra.
Kontakt
Tel: 0705-54 35 28
E-post: ragnar.sjodahl@verdandi.nu
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Vi är ett team av privatpersoner som driver värmestugan för Hemlösa i Helsingborg. Vi
jobbar helt ideellt och är oberoende! Är det något du kan bidra med hör gärna av dig. Vi
uppdaterar sidan regelbundet med värmestugans aktuella behov!
Det vi gör:
- Matutdelning varje dag mellan 16:00-20:00 på Hemlösas Hus.
- Insamling av vinster till våra lotterier.
- Suspended Coffee i samarbete med Travelshop Helsingborg
- Armbandstillverkning
Det du kan göra:
- Skänk din tid
- Skänk kläder, hygienartiklar, sovsäckar, engångsartiklar, mm
- Skänk pengar
- Bli medlem i värmestugan
- Hjälp till vid armbandstillverkningen
- Du kan erbjuda någon produkt eller tjänst till våra lotterivinster
- Köp en Suspended Coffee i Travelshopbutiken på Knutpunkten hlp 6
- Du kan också följa oss på Facebook
Tack för alla som vill och kan bidra! Tänk på att en kan inte göra allt men alla kan göra något!

Kontakt
Tel: 073- 871 40 31
E-post: angela.elek@gmail.com

30

