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– ett hem för unga mammor och deras barn -

– ett hem för unga mammor och deras barn -

Kollekten vid dopgudstjänsten går till verksamheten vid Abrigo

Kollekten vid dopgudstjänsten går till verksamheten vid Abrigo

Rainha Sílvia som sedan 25 år arbetar bland gravida kvinnor och

Rainha Sílvia som sedan 25 år arbetar bland gravida kvinnor och

mammor från Rio de Janeiros gator och kåkstäder.

mammor från Rio de Janeiros gator och kåkstäder.

De unga kvinnor som söker hjälp på Abrigo saknar utbildning,

De unga kvinnor som söker hjälp på Abrigo saknar utbildning,

arbete och framtidshopp, de är hemlösa och övergivna.

arbete och framtidshopp, de är hemlösa och övergivna.

På Abrigo erbjuds de bostad och här möter de arbetslag med

På Abrigo erbjuds de bostad och här möter de arbetslag med

gynekolog, socionom, pedagog och advokat.

gynekolog, socionom, pedagog och advokat.

Vårt arbete sträcker sig långt utöver akut hjälp. Kvinnorna får hjälp

Vårt arbete sträcker sig långt utöver akut hjälp. Kvinnorna får hjälp

att börja resan mot ett självständigt liv.

att börja resan mot ett självständigt liv.

Vi vill ge dem möjlighet att studera och genom yrkeskurser komma

Vi vill ge dem möjlighet att studera och genom yrkeskurser komma

in på arbetsmarknaden och därigenom bli självförsörjande och

in på arbetsmarknaden och därigenom bli självförsörjande och

integrerade i samhället.

integrerade i samhället.

Abrigos förskola erbjuder en trygg och kreativ miljö för barn och

Abrigos förskola erbjuder en trygg och kreativ miljö för barn och

ger möjlighet för deras mammor att studera eller arbeta.

ger möjlighet för deras mammor att studera eller arbeta.

På Abrigo finns Santa Maria Madalena kyrka, en luthersk

På Abrigo finns Santa Maria Madalena kyrka, en luthersk

församling som erbjuder trygghet, stöd och gemenskap i en ofta

församling som erbjuder trygghet, stöd och gemenskap i en ofta

våldsam och kaotisk omgivning. Där samlas varje söndag folk

våldsam och kaotisk omgivning. Där samlas varje söndag folk

främst från kåkstäderna runt Abrigo till gudstjänst och dop.

främst från kåkstäderna runt Abrigo till gudstjänst och dop.

Abrigos arbete finansieras genom gåvor från privatpersoner samt

Abrigos arbete finansieras genom gåvor från privatpersoner samt

församlingar och föreningar i Svenska kyrkan.

församlingar och föreningar i Svenska kyrkan.

Vill veta mer om vårt arbete är Du välkommen att besöka vår

Vill veta mer om vårt arbete är Du välkommen att besöka vår

hemsida www.abrigo.se

hemsida www.abrigo.se
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