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Stöd till unga i prostitution - Ellencentret
Ansökan om tidsbegränsat bidrag för år två från
Stiftelsen 1000 Möjligheter

Förvaltningens förslag till beslut
1. Organisations- och föreningsutskottet beviljar
Stiftelsen 1000 Möjligheter 400 000 kronor i tidsbegränsat
bidrag för perioden 1 januari till och med 31 december 2021
för verksamheten Stöd till unga i prostitution - Ellencentret.
2. Föreningen ska lämna in en delredovisning efter ett halvår
samt en helårsredovisning efter första verksamhetsåret.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Viktor Morawski
Administrativ chef

Eva-Lotta Elmér
Enhetschef

Sammanfattning
Stiftelsen 1000 Möjligheter ansöker om ett tidsbegränsat bidrag för
år två på 540 000 kronor för verksamheten Stöd till unga i
prostitution – Ellencentret, för perioden 1 januari till och med
31 december 2020. Verksamheten de söker medel för erbjuder
målgruppen kvalificerat stöd av psykolog och kompletterande stöd i
form av en livslots. Efter en samlad bedömning anser förvaltningen
att stiftelsen lever upp till kriterierna i riktlinjerna och att de bör
beviljas ett tidsbegränsat bidrag för ytterligare ett år.
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Box 44
123 21 Farsta
Växel 08-508 25 000
of@stockholm.se
stockholm.se

Bakgrund
Stiftelsen 1000 Möjligheter beviljades ett tidsbegränsat bidrag av
organisations- och föreningsutskottet (OFU) den 17 december 2019
med 400 000 kronor för perioden 1 januari till och med
31 december 2020. Bidraget gällde stöd till unga i prostitution.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid enheten för juridik, upphandling och
föreningsstöd inom administrativa avdelningen. Förvaltningens
handläggning av bidrag utgår från ”Socialnämndens riktlinjer för
bidrag till ideella föreningar” beslutade av nämnden 16 april 2019.
Ärendet
Stiftelsen 1000 Möjligheter med organisationsnummer
802478- 3436, ansöker hos OFU om ett tidsbegränsat bidrag år två
på 540 000 kronor för verksamheten Stöd till unga i prostitution Ellencentret. Bidraget avser perioden 1 januari till och med
31 december 2021.
Sökande förening
Stiftelsen 1000 Möjligheter är en idéburen organisation som stöttar
och stärker unga och arbetar förebyggande för ett jämställt samhälle
fritt från våld. De har varit registrerade som förening sedan 2010
och som insamlingsstiftelse från och med 26 februari 2015.
Stiftelsen fokuserar sedan 2018 på tre huvudsakliga stöd- och
förebyggande insatser: våld i ungas nära relation, unga i prostitution
och våldspreventivt arbete med fokus på förändringar av destruktiva
manlighetsnormer. Stiftelsen erbjuder stöd till målgrupperna via
chatt, e-post och vid den fysiska mottagningen i Stockholm.
Aktuell ansökan
Målgrupp
Målgruppen är unga personer upp till 25 år som är utsatta för
prostitution, och är boende i Stockholms stad.
Verksamhet
Stiftelsen erbjuder kvalificerat stöd av en psykolog, en
halvtidstjänst, samt kompletterande stöd i form av livslotsar.
Livslotsarna är utbildade volontärer som ska stärka den unge och ge
praktisk hjälp. Det är psykologen som samordnar och leder
volontärerna. Verksamheten är öppen alla vardagar, utom under fem
veckor sommartid. Under helger kan målgruppen också få stöd av
volontärerna efter tidsbokning.
På mottagningen erbjuds ett holistiskt stöd där insatserna anpassas
till de behov som den stödsökande personen och den stödansvariga
psykologen gemensamt identifierar. Det kan innebära att den unga,
utöver insatserna på mottagningen, erbjuds stöd i form av en livslots
som stödjer den unge bland annat i kontakten med myndigheter och
vårdkontakter och vid behov även följer med till dessa ställen.
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Organisationen har tidigare arbetat framgångsrikt med stödgrupper
för målgruppen. I verksamheten som denna ansökan gäller kommer
de också att kunna genomföra stödgrupper för målgruppen om
behov skulle uppstå. Under år 2020 har dock inga
gruppverksamheter skett på grund av pandemin.
Mål
Målet är att hjälpa 50 unga personer som är utsatta i prostitution att
komma ur sin situation och få ett bättre liv.
Kompetens
Psykologen har särskild kompetens i bemötande av unga utsatta i
prostitution, människohandel, sugardejting och andra former av
sexuellt utnyttjande där ersättning i olika former förekommer.
Volontärerna som fungerar som livslotsar har fått utbildning under
15 veckor med totalt 48 utbildningstimmar. De leds av psykologen i
sitt arbete. Organisationen har i flera år mött unga i prostitution och
gett dem kvalificerat stöd.
Jämställdhet
Stiftelsens vision är ”Ett jämställt samhälle fritt från våld”, vilken
styr hela verksamheten i alla frågor kopplade till jämställdhet och
genomsyrar samtliga beslut inom stiftelsen. De arbetar för att det
inte ska finnas några löneskillnader mellan anställda med olika kön.
De arbetar också aktivt med att föra fram kvinnor både utanför och
inom organisationen. Målgruppen har tidigare varit främst tjejer,
men idag har de en verksamhet som är riktad till olika kön och
könstillhörigheter. Bland de stödsökande inom stiftelsens hela
verksamhet är 70 % tjejer och kvinnor, 29 % killar och män samt
1 % med annan könsidentitet. På Ellencentret är 98 % tjejer, 1 %
killar och 3 % annat eller vill inte identifiera sig.
Likabehandling
Stiftelsen arbetar utifrån de sju diskrimineringsgrunderna både i sitt
interna och externa arbete. Internt arbetar de framförallt med
förhållningssätt och bemötande gentemot sina målgrupper och
mellan anställda och volontärer. Externt lyfts dessa frågor när de
anlitas av myndigheter och näringsliv. Frågorna om likabehandling
lyfts återkommande och strukturerat i det dagliga arbetet.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

Lokal
Stiftelsen som har sin lokal på Östermalm är tillgänglig för personer
med funktionsnedsättning. Verksamheten sker i första hand i dessa
lokaler, men vid behov finns möjlighet att hyra in tillfälliga
samtalsrum på andra ställen i staden. Detta kan vara aktuellt då det
kan finnas en hotbild gentemot den unge.
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Budget för sökt verksamhet
Intäkter
Bidragsgivare:
OFU
Kostnader
Personal
Lokaler
Förbrukningsmaterial
Övriga kostnader*
Summa kostnader
*Tryckkostnader informationsfolder och visitkort

Belopp
540 000
419 328
100 672
12 000
8 000
540 000

Redovisning första halvåret
Stiftelsen har lämnat in en redovisning för det första halvåret enligt
beslut i organisations- och föreningsutskottet. Resultatet för de
uppsatta målen första halvåret jämförs nedan med målen för helåret.
Målet för helåret är reviderat då stiftelsen inte fick hela det sökta
beloppet.
Målet för helåret är att stödja 30 unga personer upp till 25 år.
Verksamheten har under det första halvåret gett kvalificerat stöd
och stöd av en livslots till 21 ungdomar och unga vuxna.
Sedan pandemin bröt ut under våren har antalet unga som söker
hjälp hos stiftelsen ökat markant. Stiftelsen bedömar att unga
personer i prostitution har blivit mer utsatta under pandemin.
Stiftelsen har utvärderat verksamheten vid den fysiska
mottagningen. I utvärderingen av stödet som ges vid mottagningen
har de ställt frågan ”Har du känt dig lyssnad på och upplevt ett bra
bemötande? Medelvärdet av svaren är 9,9 av 10 möjliga.
Förvaltningens bedömning
Av socialnämndens riktlinjer för bidrag till ideella föreningar
framgår att verksamheten ska vara stadsövergripande och öppen,
komplettera nämndens egna verksamheter, drivas med god kvalitet
och till rimliga kostnader för att bidrag ska kunna beviljas.
Förvaltningen gör en samlad bedömning av hur verksamheten
uppfyller kraven.
Förvaltningen har i tjänsteutlåtande för tidsbegränsat bidrag för det
första året gjort bedömningen att verksamheten uppfyller samtliga
kriterier för att få bidrag (dnr 8.1.1-398/2019, sammanträde
17 december 2019).
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Förvaltningen bedömer att 1000 Möjligheter har bedrivit
verksamheten enligt plan under första verksamhetsåret.
Förvaltningen har än så länge följt 1000 Möjligheter under en
begränsad tid och tidsbegränsade bidrag brukar av den anledningen
inte höjas inför år två.
Förvaltningens förslag till beslut
Efter en samlad bedömning anser förvaltningen att
1000 Möjligheters verksamhet Stöd till unga i prostitution –
Ellencentret lever upp till kriterierna i riktlinjerna.
Förvaltningen föreslår att OFU beviljar 1000 Möjligheter ett
tidsbegränsat bidrag på 400 000 kronor för perioden 1 januari till
och med 31 december 2021 för verksamheten Stöd till unga i
prostitution.
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