VÅR VÄRDEGRUND

VAD ÄR EN STADSMISSION?
Stadsmissionen ser det många blundar för och
stöttar människor i tuffa livssituationer utifrån
deras egna förutsättningar. Vi drivs av en övertygelse och idé om att skapa förändring på den
plats man verkar.
För att nå vårt mål om ett mänskligare samhälle
krävs mycket kunskaper, erfarenheter och samverkan. Under åren har det samlats stor kompetens i Sveriges olika stadsmissioner. Allt ifrån
professionella specialister till volontärer.
Tack vare samverkan och bidrag från myndigheter, kyrkan, företag och privatpersoner kan vi
hjälpa fler och finnas kvar för de som behöver
oss.

VAD GÖR STADSMISSIONEN I NORRKÖPING?
Stadsmissionen i Norrköping arbetar för att stärka den
enskilda människan, förbättra hela livssituationen och
stötta till egenmakt genom social omsorg och socialt
företagande. Vi ska utmana samhället genom att bedriva och utforma social verksamhet utifrån den enskilda
individens behov. Vi ska även som opinionsbildare visa
på brister i samhället och därigenom verka för samhällsförbättring.
Vi har en fast övertygelse om att alla människor har
lika värde. Vi tror på möjligheterna i mötet med varje
människa. Vi tror att den mänskliga värme, kunskap och
förståelse som våra medarbetare kan bidra med, kan få
även de djupaste sår att läka.

VÅR VÄRDEGRUND UTGÅR FRÅN...
…EN MÄNNISKOSYN SOM VÄRNAR
ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE,

… MÄNNISKANS RÄTT TILL EGENMAKT,

genom förmågan att välja och ta
ansvar för sitt eget liv och sina val.
Vi kan göra val som är fel och destruktiva. Vi kan göra val som är konstruktiva, som bygger upp och är till glädje
för oss själva och andra.

oberoende av livssituation.
Vår människosyn står för en individuell syn på varje människa och att
var och en av oss är unik. I mötet
med människor etablerar vi en
jämlik relation. Vi visar förståelse om
att vi delar erfarenheten av att vara
människa. Varje människa ses som
en likvärdig part och bjuds in till att
delta utifrån sina förutsättningar.

… ATT MÄNNISKAN SÖKER MENING
OCH SAMMANHANG med sitt liv

och är unik i sin längtan att få skapa
och bidra. Att få vara delaktig i ett
sammanhang ger mening i livet.
Vi erbjuder sammanhang och
gemenskap där förändringsprocesser
kan börja. Vi möter med respekt och
allvar människors olika livsåskådningar och andliga behov samt
erbjuder det lågmälda existentiella
samtalet.

Dessa val fattar vi dagligen. Våra val
präglas av vilka vi är, våra erfarenheter och kunskaper. Vi strävar efter ett
förhållningssätt som uttrycker tillit till
människans förmåga att ta ansvar och
möjliggör för människor att äga
makten över sitt liv.
… ATT SAMHÄLLETS LAGAR SKA
SKYDDA OCH FRÄMJA DEN
ENSKILDA INDIVIDEN, utifrån FN:s

deklaration om mänskliga rättigheter.
Vårt förhållningssätt präglas av normkritik och respekt för alla människors
lika värde, rättigheter och möjligheter
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning
eller ålder. Vi står upp för att
mänskliga rättigheter och skyldigheter utövas i samhället och i vår
egen verksamhet.

… MÄNNISKANS BEHOV AV
FÖRLÅTELSE, NÅD OCH FÖRSONING

Stadsmissionen möter alla människor,
oavsett livssituation och tidigare
gärningar. Vi finns för den som är i
behov av stöd. Vi skapar möjligheter
att göra nya val och ställa till rätta.
Vi är alltid beredda att arbeta för att
ge människor nya och förbättrade
förutsättningar. Det ska alltid finnas en
möjlighet att börja om.
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