Stiftelsen Credo - är specialiserade på konsulentstödd familjehemsvård.
Stiftelsen Gabriel/Hospice Gabriel - bedriver
hospicevård samt utbildning och rådgivning till
andra vårdgivare.
Stiftelsen Gyllenkroken - bedriver sysselsättning
och boende för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Stiftelsen Isaak Hirschs Minne - vänder sig till
äldre stockholmare som söker ett tryggare boende
med utökad boendeservice, bl.a. hemtjänst.
Stiftelsen Josephinahemmet - bedriver äldreboende för katolska trosbekännare i behov av service
och omvårdnad dygnet runt.
Stiftelsen Kristen Familjehemsvård erbjuder vård för barn, ungdomar, ensamstående
föräldrar och vuxna som behöver stöd och hjälp.
Stiftelsen Margaretagården - erbjuder ett
antroposofiskt inriktat gruppboende med bygemenskap.
Stiftelsen Rödakorshemmet/Röda Korsets
sjukhus - arbetar med rehabilitering, äldreomsorg,
äldresjukvård och utbildning.
Stiftelsen Stockholms Sjukhem - arbetar med
vård och omsorg av äldre och svårt sjuka genom palliativ vård, rehabilitering, vård- och omsorgsboende
samt geriatrisk vård.
Stiftelsen Stora Sköndal - bedriver diakonalt
arbete för äldre genom vård, omsorg och seniorboende, socialpsykiatrisk verksamhet samt utbildning
och forskning.
Stiftelsen Vidarkliniken - erbjuder somatisk vård
och rehabilitering, bl.a. cancervård- och rehabilitering, palliativ vård samt vårdcentral med husläkarmottagning.
Stiftelsen Västgötakollektivet - bedriver psykosocial behandlingsverksamhet för ungdomar.
Stockholms Stadsmission - bedriver verksamhet
för hemlösa, missbrukare, barn, ungdomar och äldre
genom bl.a. dagverksamhet, boende, second-handbutiker och utbildning.
Svenska Röda Korset - arbetar med humanitärt
hjälparbete och är en del av det internationella Röda
Korset. I Sverige utgör verksamheten ett komplement till samhällets övriga skyddsnät främst genom
frivilliga insatser.
Unga Kvinnors Värn - bedriver skyddat boende för
kvinnor 18-30 år
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Betaniastiftelsen - arbetar i kristen anda med
hälso- och sjukvårdande verksamhet samt fortbildning.
Bosse - råd, stöd & kunskapscenter - ger rådgivning och stöd till personer med funktionsnedsättning.
Bräcke Diakoni - arbetar med rehabilitering, habilitering, olika boendeverksamheter samt utbildning.
Mössebergs kurort och rehabcenter är också en del
av verksamheten.
Danvikshem/Stiftelsen Danviks Hospital är ett särskilt boende med social och medicinsk
dygnet-runt-vård. Här finns sjukhems- och demensavdelningar, ålderdomshemsplatser och korttidsavdelning.
Ersta Diakoni - bedriver sjukvård, social verksamhet med bl.a. dagverksamhet för dementa, hem för
utsatta flickor, utbildning och forskning för och med
människor i utsatta livssituationer.
Förbundet S:t Lukas - arbetar utifrån psykodynamisk och kristen grundsyn och har medlemsföreningar i hela landet av vilka de flesta har mottagningar för psykoterapi, handledning och konsultation.

Göteborgs Räddningsmission - ger akut hjälp till
hemlösa, missbrukare och andra utsatta, har boende
med arbetsträning för missbrukare samt för psykiskt
funktionshindrade.
Haganäs - bedriver LSS- verksamhet med boende
och arbetsplatser för vuxna.
Hajdes Ekonomisk Förening - bedriver LSS-boende utifrån ett socialterapeutiskt synsätt.
Hela Människan RIA Järfälla - är en ekumenisk
organisation som arbetar på kyrkornas uppdrag
med att bedriva socialt arbete på kristen grund.
Inriktningen är arbete bland utsatta och människor i
utsatta situationer.
Kvinnojouren MIRA - bedriver sin verksamhet i
Nyköping.
Linköpings Stadsmission - hjälper och stödjer människor i utsatta livssituationer genom bl.a. familjerådgivning, stöd till vuxna missbrukare och behandlingshem för kvinnor.
LP-arbetet i ABC-området ideell förening bedriver missbrukarvård på kristen grund.

Föreningen Edsätras vänner - erbjuder äldreboende i form av ålderdomshem, gruppboende för
demenshandikappade samt seniorboende.

LP-verksamhetens ideella riksförening - bedriver missbrukarvård på kristen grund vid behandlingshem i hela landet för såväl män, kvinnor som
par.

Föreningen Framtidståget - arbetar med professionellt kognitivt behandlingsarbete samt ideellt
humanitärt arbete

Löjtnantsgården - erbjuder vård och omsorg till
personer över 65 år med behov av heldygnsomsorg
samt sjukhemsvård och platser för dementa.

Föreningen Kristoffergården - bedriver
läkepedagogisk verksamhet enl. LSS med boende
och grundsärskola /träningsskola förbarn och ungdomar med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Mariagårdens medarbetarförening - bedriver
boende enligt LSS.

Föreningen Saltå By - bedriver skola och boende
för ungdomar samt daglig verksamhet och boende
för vuxna med psykiska funktionshinder.
Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm - bedriver
verksamhet som syftar till social rehabilitering för
att förebygga brott och social utslagning i samhället
genom att förmedla hjälp till självhjälp genom bl.a.
stöd-boende, placering i familjevård och brottsförebyggande program.
Föreningen Solberga by - bedriver särskola för
barnungdomar mellan 7 - 17 år samt elevhem, korttidshem och fritidsverksamhet med tillstånd enligt
LSS.
Föreningen Solåkrabyn - bedriver socialterapeutiska verksamheter för vuxna med funktionshinder.
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission - hjälper
människor i utsatta situationer utifrån en kristen
grundsyn genom bl.a. hiv-mottagning, äldreboende,
ungdomsverksamhet, avgiftningsenhet för missbrukare m m.

Psoriasisförbundet - är en intresseorganisation för
människor med psoriasis och psoriasisartrit och arbetar bl.a. för ökad satsning på forskning och bättre
vård och behandling.
Psoriasisföreningen i Stockholms län - är Stockholms läns största vårdgivare för psoriatiker och
intresseförening inom Psoriasisförbundet.
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare har
medlemmar med uppdrag som bl.a. kontaktpersoner
eller kontaktfamiljer och stödfamiljer.
Rosstorps Äldreboende - har ett 50-tal vårdplatser
fördelade på sjukhem, ålderdomshem, gruppboende
och korttidsboende.
Selenekollektivet för kvinnor - är inriktat på
behandling av kvinnliga missbrukare.
Sorgmottagningen - ger vuxna personer stödsamtal, konsultation eller handledning och vänder sig till
sörjande och personer som möter människor i sorg.
Stadsmissionen i Skåne - erbjuder bl.a. öppen
dagverksamhet, Stadsmissionshälsan, boende för
kvinnor och second-handbutiker.

