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Bakgrund
Många av de människor som tar kontakt med kyrkans diakonala verksamhet har
förlorat både hälsa, arbete och känsla av sammanhang. I sitt dagliga arbete möter
vår diakon människor som lever i svåra livssituationer, som inte sällan leder till
upplevelser av utanförskap. Det kan vara människor som drabbats av långvarig
sjukdom eller funktionsnedsättning och därmed förlorat sin arbetsförmåga, något som
i sin tur ofta leder till ekonomiska problem. Man kan ha uppnått en ålder, då man inte
känner sig behövd eller tycker sig ha någon meningsfull uppgift. Som flykting i en helt
ny kultur, hamnar man också i en situation där invanda mönster sätts ur spel och det
är lätt att hamna i utanförskap. Till synes negativa förändringar i livsvillkoren, leder
inte sällan till depressioner och kanske också till minskad livslust. En del har också
tankar på att ta sitt eget liv. De upplever att de inte längre står ut med ensamheten
och ser inte någon väg ut ur sin situation.
Mot bakgrund av dessa erfarenheter kom idén om att skapa diakonicenter Vägkorset.
Mål och resultat
Projektet har gett
 Ett café med 220 öppetdagar per år
 Under projekttiden har sammanlagt 6 personer med bidrag inom jobboch/eller utvecklingsgarantin arbetstränat inom ramen för projektet. Av dessa
har 3 personer fått anställning med lönegaranti inom projektet. (2 personer i
caféverksamheten, 1 person som administratör). 1 person har arbetstränat via
frivården.
 Genomförda studiecirklar: hösten 2014 9 st, våren 2013 8 st, hösten 2013 4 st,
våren 2014 5 st, hösten 2014 4 st
 6 kulturaktiviteter/ termin för invandrare. Våra planerade kulturaktiviteter har
kommit till uttryck på följande sätt: Vi har genomfört Luciafirande och
midsommarfirande 2012, 2013 och 2014 samt skolresa för eleverna i
läxhjälpsgruppen 2014. Under hösten 2013 och våren 2014 har flyktingar
inbjudits till ”tisdagskvällar på prästgården” vid sex tillfällen.
 Samtalscafé har ordnats ca 5 ggr/termin.
Utöver ovan nämnda aktiviteter har också musikcaféer anordnats på Vägkorset, både
organiserat och mer spontant.
Grupper från andra pastorat och kommuner har fått kännedom om Vägkorset och
gjort studiebesök för att få veta lite mer om projektet. På så sätt har kontakt skapats
med grupper i liknande sammanhang.
Målgrupp
Övergripande kan målgruppen sägas gälla människor som saknar gemenskap och
befinner sig i utanförskap. Det kan handla om människor, som av olika skäl (t ex
hälsoskäl, funktionsnedsättning, missbruk, saknar arbetstillstånd, arbetsbrist) har
hamnat utanför arbetsmarknaden. Det kan handla om flyktingar, långtidsarbetslösa,
personer i FAS 3, personer som p gr a ålder inte arbetar. Även unga personer ingår i
målgruppen liksom människor som drabbats av sorg.

Man kan säga att målgruppen för projektet har genom projektets praktiska
genomförande vidgats från att gälla ovan nämnda grupper till att omfatta
Bollebygdsbor mer allmänt. Syftet har uppfyllts genom att erbjuda arbetsträning,
rehabilitering och meningsfulla aktiviteter i form av skapande sysselsättning.
I Caféet har vi haft personer som arbetstränat under handledning. Av dessa har
några fått lönebidragsanställningar knutna till caféet. Temakvällar har ordnats 3–4
gånger per termin. Studiecirklar av olika slag 4–5 gånger per termin. Flyktingar och
invandrare i kommunen har inbjudits till kulturaktiviteter liksom till samtalscafé,
studiestöd för flyktingbarn och delvis även för vuxna flyktingar.
Caféet har haft öppet mellan 10–14, inledningsvis måndag-fredag. Sedan hösten
2013 har caféet även öppet på lördagar, för att på så sätt göra ”mötesplatsen”
tillgänglig även för de som arbetar på vardagar.
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innevånare i allmänhet ska kunna mötas i Bollebygd. Aktiviteter och samlingar med
bred attraktionskraft har bidragit till att en mångfald av personer nu självklart möts på
en plats där alla kan vara och duga som en är.
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