Tillsammans

vidgar vi vyerna.

Av alla kloka tankar har vi kommit fram till att vi redan nu ger god, medmänsklig vård och omsorg för våra

Vi gör det vi gör för att vi vill och inget annat. Vård och omsorg med liv och lust. Bräcke Diakoni startades

kan bli ännu bättre? Så bra att vi oftare inspirerar andra vård- och omsorgsgivare att också göra ett ännu

1923 med en kristen människosyn och non profit som grund. Tillsammans är vi närmare 1000 medarbetare
på flera orter.
Sedan 2010 har det varit medarbetardagar, chefsdagar, ledningsgrupps- och styrelsemöten, alla med
samma saker på agendan. Hur kan vi göra mer nytta? Vad får oss att tycka att det är ännu viktigare och
roligare att gå till jobbet? Vad är nästa stora steg?
att gå till jobbet? Vad är nästa stora steg?

brukare, patienter, gäster, boende och de aktörer som betalar det mesta av kostnaderna. Men tänk om vi
bättre arbete. Tänk om vi kunde få fram fler idéer och nå ut med dem till många människor i hela samhället.
Vad händer då? Hur mycket mer nytta kan det bli i så fall?
Tanken kittlar. Hur stor är kraften i oss medarbetare och människorna vi arbetar för? Finns det några
gränser för vad vi kan åstadkomma om alla drar åt samma håll? Hur mycket kan vi vidga vyerna
tillsammans?

Vilken vision kan leda oss dit?

Värdegrunden är vår första utgångspunkt.
Där är rötterna och anledningen till att vi finns till.
Den beskriver hur vi vill vara.
Stiftelsen Bräcke Diakonis engagemang för människor har sin grund i en kristen människosyn. Vi vill
bidra till ökad medmänsklighet och befästa människors lika värde i vårt samhälle. Till oss är alla välkomna,
oavsett tro och livsåskådning. För oss är diakoni viljan att se och kraften att förändra.

Verksamhetsfundamentet är den andra
utgångspunkten. För driften av all verksamhet.
Som stiftelse, med ett särskilt uppdrag, har vi förmånen att ekonomisk vinst alltid ska avsättas för
verksamhetens bästa. Det är vad vi kallar non profit och en av skillnaderna mellan oss och kommersiella
eller offentliga aktörer. För verksamhetens bästa är det också viktigt att både vara och uppfattas som ett
intressant alternativ inom vård- och omsorgsbranschen. Ett alternativ med mervärde, attraktivt att välja
och betala för.
Mervärdet byggs genom kundnärhet vilket i huvudsak innebär att vi ska vara särskilt bra på att skapa
individuella lösningar som får människor att växa. Genom aktiva, utmanande och stödjande insatser vill
vi göra positiv skillnad för människor - fysiskt, psykiskt, existentiellt och socialt.
Vi ska vara en decentraliserad, effektiv och medmänsklig organisation. Den ska kännetecknas av
flexibelt entreprenörskap, affärsmässighet och ett utvecklingsorienterat ledar- och medarbetarskap.

Verksamhetsidén är den tredje utgångspunkten
som beskriver vad vi erbjuder på ett kortfattat sätt.
Bräcke Diakoni erbjuder vård och omsorg utan vinstsyfte, byggd på viljan att se och kraften att förändra.

Ett medmänskligare samhälle
Du har precis läst rubriken med vår vision; Ett medmänskligare samhälle. Det är den fjärde och nya utgångspunkten som beskriver det yttersta målet med allt vi gör och ska göra.
Medmänsklighet har alltid varit en ledstjärna men hittills har vi främst skapat det i vår närmsta närhet. Nu vill
vi göra mer och därför har vi satt det stora samhällsperspektivet framför ögonen. Vår tanke är att inspirera för
ett medmänskligare samhälle och på så vis göra nytta för många fler människor.
Visionen blir visuell genom det Medmänskliga M:et här på sidan. Det ska påminna oss om medmänsklighet,
vidgade vyer och ett leende. Ser du något mer i M:et?

För att inspirera har vi idéer som kan
ta medmänskligheten hur långt som helst.
Idéer är kul, skapar debatt, vidgar vyerna och ger mycket av all den energi vi behöver för att nå vår fulla
kraft. De blir startskotten för ett ännu mer kreativt Bräcke Diakoni där varje medarbetare är en förutsättning
för att vi ska lyckas med vår vision.
Under rubriken ”Idéer och handling för ett medmänskligare samhälle” kommer vi att presentera våra planer.
Hittills finns det åtta punkter på listan som vi hoppas ska inspirera oss alla i vårt arbete. Och att vi i vår tur
inspirerar många fler!

Tillsammans med våra brukare, patienter, boende, volontärer, anhöriga och gäster är vi flera tusen
människor med mängder av energi och engagemang.
Nu har vi en gemensam vision att rikta kraften mot. Det ger oss ännu mer styrka som kan göra mycket nytta
för många människor! Vi vill bidra starkt till ett samhälle där medmänskligheten får större plats, ett samhälle
där hur vi alla tänker och gör i våra arbeten, dag för dag, är det som gör hela skillnaden.

Vill du vara med?

