
Våra verksamheter på Drottninggatan 33 riktar sig till barnfamiljer och ensamstående. Vi erbjuder både akut 

och långsiktigt stöd, men också aktiviteter och gemenskap på olika sätt. Allt detta drivs helt genom gåvor.
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På Göteborgs kyrkliga stadsmission möter vi många barn 

som växer upp under fattiga förhållanden. Och fattigdom 

har många konsekvenser som drabbar just barnen. 

En konsekvens är att det inte finns tillräckligt med mat 

hemma. Sommarlovet blir en särskilt svår tid när skolan 

är stängd och lunchen uteblir. Andra konsekvenser är 

att man hamnar utanför rent socialt när man inte kan 

bjuda tillbaka på barnkalas, inte kan betala avgifter till 

idrottsföreningar eller att man inte har roliga minnen från 

sommarresor att berätta om när skolan börjar igen.

Göteborgs kyrkliga stadsmission har stort fokus på 

barn som lever under tuffa omständigheter. För att 

hjälpa barnen hjälper vi familjer på flera olika sätt. 

Både med akuta lösningar, men också till långsiktig 

och hållbar förändring. Bland annat får familjer åka 

på vårt sommarkollo där de blir väl omhändertagna av 

professionell personal både vad gäller mat, aktiviteter och 

samtal.

Vi vet att kollot har stor betydelse för familjerna som 

åker. Lyckan över att få tillbringa avspänd tid med sina 

barn, se barnens glädje och få pratstunder med andra 

vuxna är stor. Maten har en central del för gemenskapen, 

men är också en möjlighet att få äta så mycket man 

orkar. För några dagar kan barn få vara barn och slippa 

oroa sig över familjens ekonomi. De får leka tills de 

stupar om kvällarna, äta sig mätta och också få se sina 

föräldrar glada.

Genom din gåva bidrar du till spännande äventyr och 

härliga sommarminnen till barn som så väl behöver det.

Tack för din gåva!

Kollot där barn får vara barn


