Problemet

Det finns ett stort antal barn som befinner sig i hemlöshet i Sverige idag. Barn som befinner sig i ett ekonomiskt och social utanförskap ökar risken för framtida
ohälsa, missbruk, självskadehandlingar, kriminalitet och
problem med självförsörjning.

Hur tjänar vi pengar?

Vårt finansieringssystem innebär att vi erbjuder våra kunder, hotellen, tjänsten StayforChnage vilken innehåller; lokal social hållbarhet,
långsiktig kompetensförsörjning och kommunikationsmaterial kring sitt hållbarhetsarbete.
Lokal hållbarhet innebär att hotellen kan erbjuda sina kunder och hotellgäster möjligheten
till att stödja lokal social hållbarhet genom att
gå in på hotellets hemsida och boka hotellrum
iställer för att boka via OTA:s som booking.com.
De ökade marginalintäkterna hotellen får används till att subventionera de hemlösa barnfamiljernas boende. Varje natt hotellgästerna
bor på hotellet bidrar till lokal social hållbarhet.
StayforChange – bo en natt och bidra till en!

Vad vi har uppnått hittills

I höst lanserar vi vårt pilotprogram i Malmö,
som kommer pågå under 12 månader, där 10
hemlösa barnfamiljer
Får bostad, arbete och meningsfulla fritidsaktiviteter. Pilotprogrammet har vi tagit fram
tillsammans med våra samarbetspartner Skåne
stadsmission, Boost by FC Rosengård och
Rädda barnen och fungerar som en nystart för
deltagande familjer och skapar hopp om förändring. StayforChange!

Göran Lundqvist
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Lösningen

Det sociala- och ekonomiska utanförskapet
minskar vi genom ett holistiskt synsätt på hemlösheten och ett unikt finansieringssystem.
Vårt holistiska synsätt på hemlöshet innebär
att vi skapar en trygg boendesituation, bekämpar föräldrarnas arbetslöshet och främjar
delaktighet i samhället vilket gör att barnens
livssituation och förutsättningar kan förändras
på riktigt. StayforChange!

Nästa milestone..

Vi ser att det, precis som i Malmö, finns liknande
behov i flera svenska kommuner och vår avsikt är
därför att föra programmet vidare nationellt.

Detta behöver vi för att nå dit!

Vi behöver 2 miljoner SEK. Med nytt kapital kan vi
investera i marknadsföring och försäljning av våra
tjänster för att få ett större genomslag och därigenom vara redo för att lansera vår tjänst brett efter
pilotprogrammet.

goran@sirefastigheter.se
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