Inbjudan till VIPGALAN 2015
Bakgrund:
Idén till projektet väcktes av tanken att vi i Sverige är duktiga på att ge bidrag till
katastrofer på andra sidan jorden, till Världens Barn osv - vilket är bra. Men vi gör sällan
något för vår egen stad och dess invånare. Med tv-galor som förebild, och med Öppen
Gemenskap som huvudarrangör, byggdes en vision av en gala i centrala Umeå, där Umeås
invånare tillsammans kunde göra något bra för varandra. Visionen blev verklighet, galan
fick namnet VIPGALAN och hölls för första gången i september 2008.
För att alla människor är viktiga alla dagar!
VIPGALAN har under åren 2008 – 2014 samlat in över en miljon kronor som oavkortat
använts till att hjälpa människor i nöd här i Ditt Umeå.
Många människor, volontärer, artister, föreningar, studieförbund, företag, organisationer
och skolor m fl har varit och är fortfarande engagerade.
VIPGALAN 2015:
I många samhällen finns god utveckling, men också människor som lever i utsatthet. Så
även i Umeå. VIPGALAN vill synliggöra att de människor som lever i utsatthet kan vara en
granne, en vän, en klasskamrat, en släkting eller egentligen vem som helst. Genom
projektet kan vi som umeåbor visa solidaritet med varandra och ge av vår tid, vårt
engagemang eller ett ekonomiskt bidrag.
VIPGALANS syfte är att bidra till att Öppen Gemenskap kan utveckla verksamheter för
barn och vuxna som lever i social utsatthet i Umeå.
Vad händer i år?
Vi som arbetar med planeringen för VIPGALAN 2015 har beslutat att
•
Insamlingsperiod 1 september till 31 december
•
Seminarier från måndag den 23 till fredag den 27 november
•
VIPGALAN lördag den 28 november i Vasakyrkan
•
Tema: BARN
Vi håller på skapa verktyg som ska underlätta och möjliggöra insamling.
Det kommer att finnas allt från insamlingsbössor till lokalbokning och marknadsföring.
Vem kan vara med och vad kan vi göra?
Vi tror att alla kan samla in pengar till VIPGALAN 2015 till förmån för barn och unga som
lever i utsatthet. Därför vänder vi oss till alla, från små ideella föreningar till stora
organisationer med uppmaningen:
•
Skapa ett VIPevent!
Låt höstens alla evenemang, internt som externt, bli ett event arbeta för insamlingen under
devisen:
”Alla människor är viktiga alla dagar”
2015 kommer alla bidrag som kommer in via insamlingen att öronmärkas för att
användas Öppen Gemenskaps verksamheter för barn och familjer.
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Alla som vill medverka kommer att synas på vår hemsida, www.vipgalan.se och under
VIPveckan, v 48 samt under lördagens gala.
Vill du vara med i arbetsgruppen elller har du ett VIPevent på gång? Kontakta oss.


Magdalena Sundqvist, 070-328 27 26

För senaste uppgifter om medverkande och program, se vår hemsida www.vipgalan.se

Bilaga: Öppen Gemenskap – en bild av verkligheten
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BILAGA 1

Öppen gemenskap – en bild av verkligheten
Öppen Gemenskap är en del av den tredje sektorn (ej offentlig eller privat) som
bedriver social verksamhet för socialt utsatta människor. Det vill säga människor
som lever som hemlösa, personer
med missbruk och/eller psykisk
"Med social ekonomi avses organiserade
ohälsa.
verksamheter som primärt har samhälleliga
Öppen Gemenskap är inte
vinstutdelande. Inkomsten består
främst av vårdintäkter från ramavtal.
En lite del av verksamheten
delfinansieras via våra medlemmar;
Svenska kyrkan i Umeå kommun,
EFS, Frälsningsarmén och
Hedlundakyrkan.

ändamål, bygger på demokratiska värderingar
och är organisatoriskt fristående från den
offentliga sektorn. Verksamheter inom den
sociala ekonomin har allmännytta eller
medlemsnytta, inte vinstintresse, som
främsta drivkraft."

Öppen Gemenskap bildades 1972 i Umeå och är en professionell organisation där
de ca 20 anställda med olika kompetenser kompletteras med volontärinsatser.
Öppen Gemenskaps verksamhet är bred och består bland annat av:
Öppet Hus alla vardagar
Gruppverksamhet för barn, 7-12 år, som har förälder/föräldrar som missbrukar
Stödverksamhet för barn och familjer med en frihetsberövad familjemedlem
Rådgivning och gruppverksamhet för den som är nära någon som dricker eller på
annat sätt lever med ett missbruk.
Arbete till människor via second handbutiken, cykelverkstad, café, kök eller
syverkstad och hantverksbutiken Bravo.
Fältarbete alla dagar för att motverka hemlöshet på lång sikt och lösa akuta
lägen med jourlägenheter
Rehabilitering
Öppenvårdsbehandling
Uppsökande kvinnojour för kvinnor med psykisk ohälsa och/eller missbruk
Skapa opinion
Behovet av stöd till Umeås socialt utsatta barn och vuxna är stort.
För mer information:
www.vipgalan.se,
www.oppengemenskap.se,
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