Antagen av Församlingsledningen 15/5 2018

Policydokument för
ekonomiskt stöd
BIBLISK GRUND FÖR EKONOMISKT STÖD
- Om någon har jordiska ägodelar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom,
hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser, utan i
handling och sanning. (1 Joh 3:17-18)

- Det enda var att vi skulle tänka på de fattiga och det har jag också varit noga med att göra.
(Gal 2:10)

- Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och
ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. (Apg 2:44-45)

- Låt oss inte tröttna på att göra gott, för när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Så låt
oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle, och särskilt mot dem som tillhör trons familj.
(Gal 6:9-10)

- Men att ta hand om föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av
världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern. (Jak 1:27)

SYFTE
Vi har fått en uppgift av Gud att bry oss om människor och finnas där för dem i tider då livet slår
och man är i behov av ekonomiskt stöd. Vår församling är välsignad med en summa pengar som
kommer från Gengåvan. Vårt omsorgsteam har fått uppdraget att vara goda förvaltare av delar
av dessa pengar och se till att de används för att hjälpa människor i behov. Vi förstår att vi inte
kan försörja människor men vi vill finnas med i deras svåra tider, skapa ”guldkant i tillvaron” och
visa Guds kärlek och omsorg.
Med Jesus som vårt exempel vill vi hjälpa människor med praktiska handlingar, visa Guds kärlek
och omsorg och dela Guds Ord med dem.

VILKA FÅR EKONOMISKT STÖD?
Församlingsmedlemmar och personer utanför församlingen som uppfyller de kriterier för
ekonomiskt stöd som omsorgsteamet tagit fram.

- I första hand till personer som är folkbokförda i Skövde.
- Personer som har ett verkligt behov.
- Det ekonomiska stödet är till för att hjälpa människor i kris, en ”guldkant i tillvaron”, inte en
källa av fortsatt försörjning.

- Samma person/familj erhåller inte ekonomiskt stöd från oss mer än två gånger per år.
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PROCESS FÖR ATT FÅ EKONOMISKT STÖD
- De som söker ekonomiskt stöd får fylla i ett ansökningsformulär som hanteras av Ghoson
Nissan. Expeditionspersonalen är informerade om kriterierna för att få ekonomiskt stöd och
ansvarar för att maila ansökningarna till Ghoson.

- Omsorgsteamet tar kontakt via telefon eller mejl med den sökande och bokar in ett samtal.
Ghoson och Vicky sköter dessa samtal i kyrkan. Hembesök görs vid nödsituationer, t.ex. om
personen har hälsoproblem, funktionsnedsättning eller är ensamstående förälder.

- Ghoson och Vicky får godkänna ansökningar under 2000 kr och informerar sedan detta till
hela teamet vid nästa planeringstillfälle. Om beloppet är högre än 2000 kr hanteras ansökan av
hela ledningsteamet för omsorg.

- Omsorgsteamet rapporterar till ledning/styrelse en gång i kvartalet.

PÅ VILKET SÄTT HJÄLPER VI DE SOM SÖKER EKONOMISKT
STÖD?
Det finns olika grupper av behövande. Asylsökande, nysvenskar med uppehållstillstånd,
människor i vår församling eller andra människor som är socialt utsatta som vi på något sätt har
fått information om. Olika grupper ska hjälpas på olika sätt. Därför har vi samtal med de sökande
för att veta om personerna kvalificerar för att få ekonomiskt stöd av oss och på vilket sätt vi kan
hjälpa dem.

- Vi ger inte rena pengar.
- Vi kan bidra med matcheckar, mediciner, köpa möbler eller andra saker på Gengåvan,
presentkort till kläder eller skor. Vi kan också bidra till sommaraktiviteter, exempelvis läger för
barn med ensamstående föräldrar.

- En del av pengarna kommer att användas för större insatser vid speciella tider på året då
speciella behov finns. Exempelvis skolstart, påsk, jul (Packa bussen), skolavslutning.

- Vi kan inte hjälpa alla och kan i vissa fall hänvisa till andra organisationer.
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