FÆLLES
skaber vi
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Jysk Børneforsorg/Fredehjem
JBF er et diakonalt, socialt arbejde, der har rod
i Den danske Folkekirke. Det betyder, at
udgangspunktet for vores arbejde er det
kristne livs– og menneskesyn, at:

Alle mennesker er villet og unikke!

Derfor tager vi vare på den enkeltes
menneskeværd gennem

trygge og tillidsfulde relationer.
Vi tror på, at det er vigtigt, at alle
mennesker får mulighed for at leve

et værdigt og meningsfuldt liv.
Vi gør, hvad vi kan for at skabe

håb og nye muligheder i menneskers liv.

Dette oversætter vi til

VÆRDI-ORDENE
Værdighed
Fællesskab
Livsudfoldelse
Tillidsfulde relationer

VI MENER AT...
• Alle mennesker skal mødes, som de er
- fordi de er mennesker.
• Alle mennesker skal gives deltagemuligheder og tilbydes bæredygtige fællesskaber.
• Alle mennesker skal mødes i tryghed og
tillid med samskabende initiativer til glæde
og gavn for den enkelte og det fælles liv.

Jysk Børneforsorg/Fredehjem
... er en non-profit organisation, som arbejder for at
sikre gode levevilkår for udsatte og sårbare børn, unge,
voksne og familier.
Foreningen har tilknyttet mere end 200 sociale indsatser, hvor de selvejende institutioner er en bærende del.
Hver dag udøver de selvejende institutioner pædagogisk
og støttende arbejde for sårbare og udsatte børn, unge,
voksne og familier.
Herudover har vi en række frivilligdrevne tilbud, f.eks.
HUSRUM Danmark, hvor ensomme og sårbare børn og
unge kan tale om det, som er svært, samt indgå i meningsfulde fællesskaber.
Som civilsamfundsorganisation bidrager vi til et stærkt
og mangfoldigt civilsamfund, og vi har stor erfaring i at
samarbejde med relevante myndigheder. F.eks. arbejder
vi p.t. sammen med mere end halvdelen af landets kommuner.

E n NG O, d e r arb e j d e r for at
s i k re go d e l e ve v i l kår for s årb are
o g u ds atte me d me n ne ske r.
Vi har me re e nd 200
s o ci a l e inds at s e r p å d e
s elve j e nd e inst itut ione r
o g i d e f r iv i l l igd re v ne t i lbu d.
Me d H U SRUM D an mark
b ekæ mp e r v i e ns om he d.
Vi bid rage r t i l e t st æ rkt og
mang fol d ig t civ i ls am f u nd.
Vi s amarb e j d e r me d me re e nd
ha lvd el e n af l and e t s kom mu ne r.

VISION
Vi vil gennem ligeværdige
fællesskaber og samskabende
processer skabe værdi for og
synlighed omkring mennesker
i udsatte positioner
i samfundet.

FIRE

udviklingstemaer
Vi vil udvikle
sociale indsatser
Vi vil udvikle
fællesskabet

MISSION
Med høj faglighed, etisk
forankring og inkluderende
fællesskaber understøtter vi
eksisterende og nye bæredygtige
sociale indsatser, der møder og
rummer mennesker i udsatte
og sårbare positioner.

Vi vil skabe
synlighed
Vi vil sikre en
bæredygtig
økonomi

Vi vil udvikle

SOCIALE
indsatser
Vi vil understøtte de nuværende sociale
indsatser og værne om det, der virker.
Vi vil sikre, at faglighed og etik
går hånd i hånd.
Vi vil understøtte læring og vidensdeling og
stille os til rådighed for vidensudvikling.
Vi vil understøtte frivillighed og engagement.
Vi vil inddrage og involvere
brugere og pårørende mere.
Vi vil yde sparring og levere back-officeløsninger til de selvejende institutioner.

Vi vil udvikle

FÆLLESskabet
Vi vil involvere og inddrage hinanden
internt i foreningen på flere
forskellige niveauer.
Vi vil udvikle i
samskabende processer.
Vi vil udvikle ligeværdige, rummelige
og inkluderende fællesskaber.
Vi vil skabe netværk med eksterne
samarbejdspartnere på tværs af sektorer.

Vi vil skabe

SYNLIGHED
Vi vil sætte vores viden
og erfaringer i spil.
Vi vil sætte fokus på udsathed
og være talerør for udsatte og
sårbare medmennesker.
Vi vil udbrede kendskabet til selvejekonstruktionen og tilbyde sparring, da vi finder
denne økonomiske struktur brugbar ift., at
privatpersoner ikke kan berige sig.
Vi vil have fokus på god og
konstruktiv kommunikation.

Vi vil sikre en

BÆREDYGTIG
økonomi
Vi vil arbejde med selvejekonstruktioner, cirkulær økonomi
og deleøkonomiske platforme.
Vi vil sikre gennemsigtighed
og en solid og bæredygtig
økonomisk drift.
Vi vil holde fokus på sagen - ejerskab
og profit er ikke afgørende.

