
	  
	  
	  
	  

Om	  Stockholms	  Stadsmission	  	  
Stockholms	  Stadsmission	  är	  en	  ideell	  förening,	  fristående	  från	  stat,	  kommun	  och	  kyrka	  som	  samarbetar	  med	  kommun,	  landsting	  och	  andra	  
ideella	  organisationer.	  Vi	  bedriver	  verksamheter	  för	  människor	  i	  hemlöshet	  och	  missbruk,	  barn,	  ungdomar	  och	  äldre.	  Stockholms	  
Stadsmission	  bedriver	  också	  skolverksamhet	  och	  stödjande	  affärsverksamhet.	  Arbetet	  utförs	  av	  anställd	  personal	  och	  volontärer.	  
Verksamheten	  finansieras	  med	  gåvomedel	  från	  enskilda	  givare,	  företag,	  församlingar,	  fonder	  och	  stiftelser,	  bidrag	  från	  stat,	  kommun	  och	  
landsting	  och	  intäkter	  från	  vår	  affärsverksamhet.	  	  
	  
	  
	  

Pressmeddelande    Stockholm 2012-03-15 

Studenter på Södertörns högskola samlar in kläder och prylar till 
förmån för Stockholms Stadsmission 
Under temadagarna Development Day 19-20 mars på Södertörns Högskola samlar 
studenterna in kläder och prylar från allmänheten till förmån för Stockholm 
Stadsmission.  

Development	  Day	  som	  nu	  anordnas	  för	  andra	  året	  i	  rad	  är	  en	  arbetsmarknadsdag	  med	  profil	  mot	  
utvecklingsfrågor	  och	  internationellt	  arbete.	  Under	  två	  intensiva	  dagar	  kommer	  arbetsgivare	  inom	  
utvecklingsfrågor	  möta	  drivna	  och	  engagerade	  studenter	  i	  en	  kreativ	  miljö	  på	  Södertörns	  Högskola.	  
Under	  dessa	  dagar	  kommer	  studenterna	  att	  organisera	  en	  insamling	  till	  förmån	  för	  Stockholms	  
Stadsmission.	  	  

- Både	  vi	  på	  Stockholms	  Stadsmission	  och	  Development	  Day	  arbetar	  för	  en	  bättre	  värld	  och	  för	  
att	  hjälpa	  människor	  som	  lever	  i	  social	  utsatthet.	  Vi	  är	  mycket	  tacksamma	  för	  att	  
organisatörerna	  bakom	  dessa	  temadagar	  vill	  göra	  en	  insamling	  till	  förmån	  för	  vår	  
organisation.	  Vi	  hoppas	  att	  många	  tar	  chansen	  att	  överlämna	  de	  prylar	  och	  kläder	  som	  de	  
inte	  längre	  använder.	  De	  kan	  ge	  stor	  glädje	  för	  andra,	  säger	  Marie	  Malm	  insamlingsansvarig	  
på	  Stockholms	  Stadsmissions	  second	  hand.	  

Programmet	  för	  arbetsmarknadsdagarna	  består	  av	  såväl	  workshops	  och	  föreläsningar	  som	  en	  mässa.	  
Aktuella	  teman	  under	  Development	  Day	  kommer	  bland	  annat	  vara	  hållbar	  utveckling	  och	  social	  
utsatthet	  i	  världen	  och	  Sverige.	  	  

- Det	  är	  lätt	  att	  glömma	  människor	  i	  sin	  egen	  närhet	  när	  man	  tänker	  på	  människor	  i	  utsatthet.	  
Då	  Stockholms	  Stadsmission	  jobbar	  med	  att	  stödja	  människor	  som	  lever	  i	  utsatthet	  här	  
tyckte	  vi	  det	  var	  den	  perfekta	  organisationen	  att	  samla	  in	  gåvor	  till,	  säger	  Hanna	  Jansson	  
sponsringsansvarig	  för	  Development	  Day	  och	  en	  av	  initiativtagarna	  till	  insamlingen	  

De	  skänkta	  gåvorna	  används	  i	  Stockholms	  Stadsmissions	  sociala	  verksamheter	  eller	  säljs	  i	  
organisationens	  second	  handbutiker	  där	  överskottet	  går till	  de	  sociala	  verksamheterna.	  Kläderna	  
som	  samlas	  in	  på	  Development	  Day	  används	  antingen	  i	  befintligt	  skick	  eller	  omgjorda	  för	  Stockholms	  
Stadsmissions	  egna	  varumärke	  REMAKE.	  

Klädinsamling	  på	  Development	  Day	  
Var:	  Södertörns	  Högskola	  
När:	  19-‐20	  mars	  
Tid:	  måndag	  11-‐15	  och	  tisdag	  10-‐16	  

För	  ytterligare	  information,	  vänligen	  kontakta	  	  
Marie	  Malm	  
Insamlingsansvarig	  Second	  hand	  	  
Tel	  070-‐420	  95	  25/08-‐78	  78	  682,	  marie.malm@stadsmissionen.se	  	  


