
Verksamhetsrapport LP verksamheten i Tyresö 2011. 

 

Tillbakablick. 

Under året har det nära samarbetet med verksamheten i Second Hand funnit sina former. Vi 

har mer och mer hittat bra lösningar på att använda de resurser som finns i Second Hand- 

verksamheten för våra vänners rehabilitering. Våra verkstäder för cykelreparationer, 

reparationer av möbler samt målning och möjligheten att justera mindre felaktigheter på varor 

som lämnas in, tillsammans med andra arbetsmoment allt ifrån transporter till sortering och 

diskning mm, gör att varje insats kan anpassas efter det personliga behovet. För var och en 

som skrivs in för arbetsträning görs en personlig planering där behoven specificeras och 

målen sätts upp. Den arbetstränande deltar inte i verksamheten för arbetets skull, utan 

arbetet finns där för att vara ett redskap till nytta för den arbetstränande och anpassas 

där efter. Att få känna att man varit en del i en meningsfull och samhällsnyttig insats, är en 

bonus. 

I verksamheten är morgonsamlingarna viktiga för att lära sig att delta i ett samtal i en social 

miljö. Även fikarasterna är sociala miljöer där vi lär oss att umgås med många olika typer av 

människor. I verksamheten ingår även personliga utvecklingssamtal samt möten med 

socialsekreterare från missbruksenheten och försörjningsstöd, samt representanter från 

Arbetsförmedling och Försäkringskassa där så behövs. Hit kommer inte bara de som vill 

rehabiliteras från sitt missbruk utan även de som placeras av Frivården. 

I augusti inbjöd vi alla som arbetar på missbruksenheten i Tyresö kommun till en 

informationsfrukost som var välbesökt, och där verksamheten presenterades.  

LP deltog, tillsammans med de övriga frivilligorganisationerna inom den sociala sektorn, i 

konferensen för Europaåret för Frivilligarbete 2011 som anordnades i Stockholm. Vi har 

under året blivit synliga på kommunens hemsida där vi presenteras i ord och bild. 

Aktiviteter 

Hela sommarperioden hade vi öppet vilket visade sig ha en stor och viktig funktion. Kr. 

Him.f.dagen åkte vi till Parken Zoo i Eskilstuna tillsammans med LP-vänner från 

Stockholmstrakten, och i augusti åkte några från Tyresö med på en LP-helg i Säffle med 

svampplockning, tältmöten och gemenskap. Julbordet intogs i år i Trintorp tillsammans med 

volontärerna på Second Hand och en julgemenskap med julgröt, levande musik och julklappar 

hade vi sista arbetsdagen före jul.   

Verksamheten har under året bestått i:  

 Öppet-hus-verksamhet med morgonsamlingar 3 dagar/vecka. 

 Arbetsträning med morgonsamlingar 5 dagar/vecka samt personliga samtal. 

(Vävstuga och cykelverkstad samt arbete i Second Hand med transporter och 

genomgång av varor.) 

 Fältarbete i Tyresö samt på Medborgarplatsen, uppsökande verksamhet. 

 Innebandygrupp på söndagskvällar 

Statistik för år 2011: Besök på Öppet hus: 270 

 Antal personer som arbetstränat: 19, varav från Tyresö kommun 15. 

 Antal arbetsträningspass (2-9 tim.): 1163 totalt, 683 med personer från Tyresö kommun. 

Under 2011 har vi varit 2 heltidsanställda och 6 volontärer som deltagit i arbetet. 

Volontärerna har gjort 336 dagsinsatser på 4-6 timmar vilket gör tillsammans nästan en 

heltids årsarbete på frivillig basis.   



Framtiden 

Vi vill vara ett alternativ till den öppna missbruksvården i samhället, och vara ett kristet 

alternativ för dem som önskar det. I nuvarande läge kan vi inte öka kapaciteten, utan vill 

försöka hålla den nuvarande beläggningen. För att kunna ta emot fler måste både 

personalstyrkan ökas såväl som volontärerna. Därför vill vi arbeta för att rekrytera fler 

frivilliga handledare, samt arbeta för att möjliggöra utökning av personal med 

specialkompetens så att kvalitén kan höjas. Önskemål finns att höja insatsen i det uppsökande 

arbetet samt starta kontaktmöten för människor med missbruksbakgrund. Vi planerar att under 

2012 arbeta mer med programmet ”Vägen till Livet”.  

 

Vi vill vara kända för en öppen och kärleksfull och läkande miljö med en tydlig kristen 

profil.  Att Masten, LP tillsammans med Second Hand, blir en plats där människor från olika 

samhällsskikt, bakgrunder och etnisk tillhörighet får mötas i en helande gränslös gemenskap 

som gör att människor växer. Här möts människor som kommer från missbruk och kriminell 

bakgrund, arbetslösa och funktionshindrade, människor med nedsatt arbetsförmåga och 

daglediga som vill göra en insats för sin medmänniska. En fantastisk mötesplats där 

människan står i centrum oavsett kapacitet.   
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