Bilaga 4:4
Sammanställning noteringar vid styrelsens och ledningsgruppens workshops
12 jan. och 4 juni 2014
Bilaga till Strategiplan Furuboda 2014 – 2019
Styrelsen och Furubodas ledningsgrupp har tillsammans diskuterat innehållet i
strategiplanen. Svaren på två väsentliga frågor, nämligen Vad brinner vi för? och
Vad ska vi bli bäst på?, utgör en grund för strategiplanen och för den kommande
Färdplan, som utarbetas av Ledningsgruppen. Noteringar från workshops enligt
nedan.
Det brinner vi för…
- Förändra världen för den enskilda människan
- Deltagare ska kunna känna värde och mening i sitt liv
- Deltagare ska hitta motivation i sin situation
- Skapa möjligheter att bryta utanförskap till ett innanförskap
- Skapa förutsättningar och möjligheter utöver det ”vanliga”
- Skapa möjligheter för personer i utanförskap till ett innanförskap i jobb,
utbildning fritid etc.
-

Furuboda lyfter fram det kristna budskapet i praktisk handling i det praktiska
evangeliet, men också i "ordet”
Furuboda är olika mötesplatser som erbjuder glädje, trygghet och utveckling
till deltagare/människor (såväl enskilda ochsom familjer) i olika faser i livet.
Furuboda där svaga blir sedda, bemötta och rustade
Furuboda möter personer med i första hand fysiska funktionsnedsättningar,
men även med sociala
På Furuboda ser människor växa, lära och utmanas
På Furuboda ser ”andra” andra växa och utvecklas
Furuboda som en auktoritet genom bl a kunskap och att vara ett föredöme och
en tydlig röst
Påverka samhällets synsätt, förhållningssätt och värderingar
Bekämpa orättvisor

Det ska vi bli bäst på…
- Se möjligheter, inte problem
- Se behov – skapa lösningar – hitta möjligheter
- Skapa tillhörighet > utveckling > meningsfullhet
- Den enskilda personen som en del i ett sammanhang genom innanförskap–
socialt, utvecklingsmässigt, utbildningsmässigt
- Möta människor med särskilda behov och ge dem verktyg att komma vidare i
livet, bli lyfta och se perspektiv.
- Att stödja enskilda att komma tillbaka i livet
- Att följa med den enskilda personen efter kursen ut i livets alla områden
- Att ge verktyg för vardagen (både tekniska hjälpmedel såväl som sociala
verktyg)
-

Furuboda som ett föredöme i Bemötande

-

Sveriges bästa folkhögskola för deltagare med funktionsnedsättningar – med
en tydlig metod.
Metodarbete- hur kan vardagen fungera efter en skada – utvecklig i fhsk-miljö
Glappet mellan teori och verklighet
Hjärnskadearbete – 1,2, Assistans
Disciplinöverskridande arbete – 1+1=3
AKK-hitta möjligheter och motivation att kommunicera
Att vara "mästare" i att lösa Kommunikationsbehov.

-

Att genom "En kyrka för alla" vara delaktiga i hela världen ex. genom
Kyrkornas Världsråd
Att arbeta internationellt > påverkan via kyrkorna.

-

Att vara målgruppernas tydliga röst
Möjligheter för individ att få det de har rättigheter till

-

Att människor väljer Furuboda för det där lilla extra!

-
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