6 september 2018
I veckan invigde organisationen Project Playground sin svenska verksamhet genom en första
mötesplats i Hallonbergen, Stockholm.
– Invigningen är en milstolpe för oss i den spännande utvecklingsfas vår organisation är inne i just nu
och det är självklart att vi vill dela den här stunden med våra samarbetspartners som gör detta möjligt.
Wallenstam och Sundbyberg Stad bidrar i detta med både engagemang, resurser och kunskap, säger
Lotta Lundberg, generalsekreterare för Project Playground.
Prinsessan Sofia, dåvarande Sofia Hellqvist, och Frida Vesterberg
grundade Project Playground 2010. Sofia och Frida
sammanfördes av idén om en organisation som arbetar holistiskt
utifrån alla aspekter av ett barns liv och har under 8 år utvecklat
en metod i kåkstäderna i Kapstaden, Sydafrika, som individuellt
stödjer utsatta barn i alla stadier av livet, från tidig barndom,
genom tonåren och vidare in i vuxenlivet.
I samband med den flyktingvåg som kom till Sverige 2015 väcktes tanken om att kunna återanvända delar
av den kunskap och erfarenhet Project Playground byggt upp genom sitt arbete i Afrika, till Sverige.
Organisationen mobiliserade då en rörlig verksamhet i Stockholm för att aktivera och engagera barn och
unga inom målgruppen ensamkommande och nyanlända då likheterna i utanförskapet och utsattheten var
så tydliga. Idag välkomnar organisationen unga som är i behov av deras stöd. Project Playground i Sverige
vidareutvecklar nu sin verksamhet i Hallonbergen och välkomnar alla unga som lever i olika former av
utsatthet. I Hallonbergen ges de tillgång till en trygg mötesplats, stärkande aktiviteter och stöd genom
individuellt anpassade program.
– Alla barn är olika med olika erfarenheter, bakgrund och förutsättningar, men basbehoven är
förvånansvärt lika för alla. Det handlar om att ge rätt typ av stöd i ett tidigt skede för varje enskild individ
och visa att en positiv väg framåt är möjlig, säger Prinsessan Sofia. Verksamheten har som målsättning
att på bästa sätt ta tillvara på all den erfarenhet organisationen har med sig från arbetet i Sydafrika för
att förbättra livssituationen för barn och unga i utsatta situationer och miljöer i Stockholm.
– Mina föräldrar var engagerade i Missionsförbundet, så jag är
uppvuxen med en stark övertygelse om alla människors lika värde.
Som fastighetsbolag är vi också en samhällsaktör, vi bygger 900
hyreslägenheter i Hallonbergen och det är självklart för oss att vi vill
vara med och göra det här området attraktivt. Alla resultat kan inte
mätas i pengar och därför är det fantastiskt för oss att kunna vara
med och bidra till Project Playgrounds verksamhet, säger Hans
Wallenstam, VD för Wallenstam AB.
Under invigningen fanns även Polisen representerad genom Bitr. Polischef i Järva, Christoffer Boman,
som berättade om hur Polisen upplever den situation som unga i utanförskap befinner sig i, framförallt i
de områden som idag klassas som extra utsatta. Att det är otroligt viktigt att arbeta med förebyggande
insatser för barn och unga tidigt i livet råder det ingen tvekan om, något som även Ingvar Nilsson,
nationalekonomen, som i 35 år arbetat med att lyfta upp utanförskapets samhällseffekter på agendan
hos beslutsfattare och politiker i hela landet intygade.
– För den som vill vara med och bidra, samverka eller delta i vår verksamhet så finns alla möjligheter
att vara en del av den resa vi påbörjar nu, tveka inte att kontakta oss, avslutar Lotta Lundberg.
www.project-playground.org

