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Biblioteksavgifter
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Gåvor till Rumänien
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Hyror
Begravningskostnader
Årsavgift Länsförsäkringar
Gåvor till Tyskland
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Gåvor till andra aktörer
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Totalt ut:

730
27466,72

Totalt in minus ut

63203,28

Gammal kvinna och man for
till Rumänien för operation,
Stadsmissionen begärde att
Stefanushjälpen betalade
Man hade glömt lämna
tillbaka film på ett par
månader :/
Skickades till gravid kvinna
via western union
Lägenhet för barnfamilj

Rumänsk barnfamilj som
åkte från Sverige till
tyskland, behövde hjälp för
matkostnader och för att åka
till Sverige (men resan blev
inte av)
Gick till Anna Lagerqvist
som gav hjälp och julklappar
till barnfamilj
Gåva till föreningen HEM

ÅRSBERÄTTELSE FÖR STEFANUSHJÄLPEN, 2014

Vilket år halleluja! Stefanushjälpen bildades 17 juli 2014 av Micael Grenholm,
Dan-Jakob Fundell och Andreas Lundström.
Bildandet av föreningen skedde för att lättare kunna samla in pengar till
rumänska barnfamiljer som vi redan hjälpte privat. Vi öppnade bankkonto på
Länsförsärkingar med bankgiro och startade hemsidan
stefanushjalpen.wordpress.com.

Vi fokuserade inledningsvis på två familjer, där en höll på att integreras i
Sverige och den andra ville åka till Rumänien. Den förra familjen hjälpte vi med
hyra, jobb, dagis och SFI, medan vi samlade ihop pengar till den senare för att
de skulle hyra en bostad i Bacau.

Det kom dock att bli väldigt annorlunda. Familjen som vi tänkte skulle stanna i
Sverige åkte plötsligt till Tyskland, och familjen som vi tänkte skulle åka till
Rumänien stannade i Sverige. Detta har varit rätt så smärtsamt för alla parter
men vi har fortsatt hjälpa båda familjerna genom att skicka pengar utomlands
och genom att ha kontinuerlig kontakt med familjen här och hjälpa dem med
praktiska saker.

I september skickade Micael Grenholm in en debattartikel i UNT som
kritiserade att fattiga EU-migranters barn inte får gå i skolan. Artikeln lästes
bland annat av två reportrar på Sveriges Radio som (oberoende av varandra)

gjorde reportage om detta där Micael intervjuades. Detta ledde sedan till att
Micael fick komma till SVT två gånger, i Gomorron Sverige och i Agenda, och
tala om att hjälpa hemlösa EU-migranter. I denna veva införde Stefanushjälpen
en bloggfunktion på hemsidan och startade facebooksida.

I oktober mottog Micael också Uppsala fredspris för mitt arbete för romers
rättigheter.

Parallellt med opinionsverksamheten fortsatte föreningen att stötta rumänska
EU-migranter praktiskt och finansiellt, i synnerhet barnfamiljer. Stefanushjälpen
har också varit representerade i det ekumeniska nätverk av kyrkor och
organisationer i Uppsala som hjälper utsatta EU-migranter.

Rent konkret har vi gjort detta under 2014:



Betalat hyra två gånger för en barnfamilj



Betalat matkostnader flera gånger för olika barnfamiljer



Hjälpt till med kontakt till dagis, socialtjänst, Arbetsförmedling med
mera.



Betalat begravningskostnader för en familj som förlorade ett barn



Fixat tillfälliga boenden hos privatpersoner i Uppsala och Stockholm för
två barnfamiljer



Varit med en familj till ambassaden och fixat resedokument



Hållit föreläsningar i politiska grupper



Hjälpt en familj att köpa en bil



Drivit opinion för att ge hemlösa EU-migranter rätt till tak över huvudet,
skola och sjukvård



Länkat människor som vill engagera sig som volontärer till
Stadsmissionens och Livets Ords verksamheter för hemlösa EU-migranter



Protesterat mot Kronofogdens avhysning av hemlösa EU-migranter



Förmedlat kontakt mellan media och hemlösa EU-migranter



Hänvisat hemlösa EU-migranter till Crossroads och Livets Ords
natthärbärge



Betalat busskort till en barnfamilj



Betalat biblioteksavgifter för en barnfamilj



Betalat hemresa för ett äldre par där en behövde en operation i Rumänien



Skickat pengar till en gravid kvinna i Rumänien som vi lärt känna här i
Uppsala och till en familj i Tyskland



Donerat pengar till andra aktörer som hjälper hemlösa EU-migranter



Delat ut julklappar till hemlösa EU-migranter på julafton

Totalt har vi fått in 90 000 kronor under 2014 och spenderat drygt 27 000. Detta,
tillsammans med genomslaget i media, är långt utöver vad vi trodde skulle ske
när vi bildade föreningen i vårt vardagsrum den där julieftermiddagen. Vi
känner oss väldigt glada och tacksamma till Gud och alla som hjälpt till för att
allt detta blivit av.

Micael Grenholm, ordförande

