
Behöver du 
någon som 
lyssnar?
Kyrkans SOS finns 
till för dig, varje dag, 
året om. 

Kyrkans SOS erbjuder kris- och 
stödsamtal för alla, via SOS-telefonen 
0771-800 650, och på nätet via SOS-
brevlådan. 

SOS-brevlådan är en webbtjänst 
(med större säkerhet och skydd för 
anonymitet än t.ex. mail) och nås via 
kyrkanssos.se. 

Du har kommit till 
Kyrkans SOS, vad 
vill du prata om? Stiftelsen Kyrkans SOS är en 

fristående ideell organisation som står 
nära Svenska kyrkan. Arbetet drivs 
i enlighet med Svenska kyrkans tro 
och är förankrat i kyrkans diakonala 
uppdrag. Stiftelsen finansieras genom 
anslag från församlingar och pastorat 
i Svenska kyrkan samt kollekter och 
gåvor från enskilda.

Stiftelsen Kyrkans SOS
Lilla Stampgatan 1B, 411 01 Göteborg

Kansli tel  031–739 10 50
info@kyrkanssos.se
www.kyrkanssos.se

DETTA ÄR STIFTELSEN  
KYRKANS SOS

I SOS-TELEFONEN OCH 
SOS-BREVLÅDAN möts två 
medmänniskor, där vår roll är att 
vara goda lyssnare. Inringarens/
inskrivarens privilegium är att vara 
i fokus, få prata till punkt och få 
stöd i att sätta ord på det som känns 
svårt i sin egen takt. 

Vi står för allas rätt att vara den man 
är, älska de man älskar och längtar 
efter det man längtar efter. Vi 
arbetar självklart mot kränkningar, 
diskriminering och utsatthet.

DE SOM SVARAR ÄR VOLONTÄRER 
med olika bakgrund som förenas i 
ett intresse för människor, och en 
önskan att hjälpa andra. Volontärerna 
är utvalda och utbildade, och arbetar 
utan ekonomisk ersättning. Varje år 
besvaras runt 20 000 telefonsamtal 
och 3000 brev. 
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Vill du investera en del av din 
tid och utveckla din förmåga att 
lyssna? Är du intresserad av att 
bli volontär hos oss? Varje vår och 
höst startar vi nya utbildningar 
för blivande volontärer.

Volontärarbetet bedrivs i Kyrkans 
SOS lokaler i Göteborg, eller i 
samverkan med lokala församlingar. 
Vi arbetar just nu för att etablera oss 
på fler platser i landet.

Läs mer om att bli volontär på  
kyrkanssos.se

Tillsammans kan vi hjälpa 
människor som är i kris. 

Det finns flera sätt att göra en viktig 
insats. Som volontär i samtalsjouren, 
genom en ekonomisk gåva eller genom 
ett långsiktigt samarbete i form av 
partnerskap.

Vill du ge en gåva till verksamheten?
Din gåva betyder mycket, och gör det 
möjligt för Kyrkans SOS att hjälpa fler 
människor som behöver någon som 
lyssnar. 
ANVÄND VÅRT BANKGIRO 684 - 6190,  
ELLER SWISHA PÅ 123 411 44 76.

Tack för ditt stöd! 

har du ett öra att 
låna ut?

Vill du prata med någon?
Ring SOS-telefonen  
0771-800 650. 
SOS-telefonen är öppen varje dag, 
året om. Vardagar kl 13-21,  
lör-sön-helgdagar kl 16-21.

Vill du skriva, väljer du 
webbtjänsten SOS-brevlådan 
på kyrkanssos.se.
När du registrerat dig som 
användare på SOS-brevlådans 
startsida får du en egen brevlåda. 
Där skriver och lägger du ditt brev. 
Vi svarar så snart vi kan och senast 
inom 72 timmar.

GENOM KYRKANS NÄTVANDRARE 
utbildar vi trygga vuxna som finns 
på nätet för att lyssna på och stötta 
unga. Kyrkans nätvandrare bemannar 
Nätvandrarchatten, en stödchatt för 
unga 12-25 år, och finns också på andra 
digitala arenor där unga finns. 
Verksamheten drivs med bidrag från 
Folkhälsomyndigheten och i samarbete 
med församlingar i Svenska kyrkan och 
medarbetare på Karlstads och Skara stift.

Läs mer om Kyrkans nätvandrare 
på kyrkanssos.se
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