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Skåne Stadsmissions Trygga boende – ett unikt boende i tiden



Trygghet är inte samma sak för alla 
Någon behöver komma ifrån hot och misshandel, en annan 
lever under svåra ekonomiska förhållanden. Några är utsatta 
för hedersrelaterat våld, andra lider av psykisk ohälsa. Även 
trauman efter krig och flykt är vanligt förekommande. Behoven 
skiftar, och därmed också sättet vi arbetar på.

Inom Trygga boende arbetar socionomer, socialpedagoger och 
behandlingsassistenter för att tillsammans med de boende sätta 
upp mål under tiden de bor hos oss. I vår personalgrupp talar 
vi sju olika språk. Att vi kan kommunicera på de boendes egna 
modersmål har visat sig vara ovärderligt.



Det räcker inte med tak över huvudet
Att bara erbjuda en trygg och säker boendemiljö är inte
tillräckligt för oss. Som en del av Skåne Stadsmission står 
Trygga boende för stabilitet och långsiktighet, då vi i över 100 år 
har verkat för att hjälpa samhällets mest utsatta. Kombinationen 
av erfarenhet, kunskap och brinnande engagemang hos våra 
medarbetare är vad som gör oss unika.

Ett stort yttre nätverk gör dessutom att de boende har tillgång 
till så mycket mer än bara det mest grundläggande. Bland
annat juridisk rådgivning och kontakt med hälso- och 
sjukvården. Vi kan även erbjuda praktikplatser i våra sociala 
företag, gemenskap i våra öppna verksamheter och aktiviteter 
för barnen.



Vi ser varje enskild människa
När behoven är olika behövs individuella insatser. Många av 
våra boende behöver stöd i att skapa och upprätthålla rutiner. 
För en del handlar det om att få en fungerande vardag, för
andra handlar det om en sysselsättning som ger ökat 
självförtroende och ökad självkänsla. Vi ser till varje individs 
behov.

Vi gör även kontinuerligt omvärldsanalyser för att möta
samhällets förändrade behov. För fem år sedan var vi ett 
ungdomsboende. Idag är den största målgruppen 
ensamstående kvinnor och kvinnor med barn. Vi anpassade oss 
när behoven förändrades. Det kan vi göra igen. Flexibilitet är en 
av våra absolut största styrkor.



Vad menar vi med hållbarhet?
Social och ekonomisk utsatthet påverkar människors livsvillkor 
och möjligheter till delaktighet och inflytande. Ur vårt perspektiv 
handlar hållbarhet om att driva vår verksamhet på ett
ansvarsfullt sätt som en medveten samhällsaktör. Detta innebär 
bland annat att vi återbrukar möbler som lämnats in till vår 
gåvoinlämning. Vi bidrar även till minskat matsvinn genom att 
samarbeta med företag som skänker livsmedel.

Vår ambition är att ge stöd på vägen till ett eget boende, en 
sysselsättning och ett ökat deltagande i samhället. Vi arbetar 
även med folkbildning. I vårt språkcafé diskuterar vi 
regelbundet aktuella samhällsfrågor samtidigt som språket 
utvecklas. Språket sägs ofta vara nyckeln till egenmakt och 
delaktighet. Vi håller med.



Våra boenden:
 l Träningslägenheter för personer över 18 år
 l Kollektivt eller enskilt boende för kvinnor över 18 år
 l Lägenheter i varierande storlekar för kvinnor med barn
 l Lägenheter för familjer med barn

Vi erbjuder:
 l Stöd i att hitta en långsiktig boendelösning
 l Individuell planering med mål och delmål
 l Stödsamtal en gång i veckan
 l Stöd i kontakt med myndigheter och sjukvård
 l Stöd i föräldrarollen
 l Studiehjälp
 l Möjlighet att utveckla språket i vårt språkcafé
 l Möjlighet till arbetsträning eller praktik
 l Aktiviteter - såväl individuella som i grupp
 l Uppföljning efter avslutad boendetid
 l Stöd av volontär/fadder efter avslutad boendetid

Vi har tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) 
att bedriva stödboende.



Stadsmissionen i Skåne
Vi ser det andra inte ser. Vi gör det andra inte gör.

Kontaktuppgifter 
Skåne Stadsmissions Trygga boende 

Lindängen: 0721-86 12 27
Värnhem:   0766-47 15 04

www.skanestadsmission.se


