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Sociala Missionens övergripande mål är bland annat att:
* verka för och tillsammans med människor i utsatta livssituationer
* att utifrån kristen tro och evangeliets människosyn att alla är lika värda,
medverka till att människors behov tillgodoses
* att initiera och utveckla arbetsformer utifrån aktuella behov i samhället
* att bedriva information och opinionsbildning
Sociala Missionen vill konkret:
* Bevaka den enskildes rätt till social och ekonomisk trygghet, till en rättvis prövning i asylprocessen
och rätten till familjeåterförening genom juridisk rådgivning och psykosocialt stöd
* Förverkliga vår vision att bedriva undervisning utifrån enskilda elevens egna förutsättningar genom
Gymnasieskolan Futurum
* Stärka rätten till full delaktighet, inflytande och självbestämmande för personer med
utvecklingsstörning genom Lundens gruppboende
( se vidare Sociala Missionens hemsida: www.socialamissionen.se )

Sociala Missionens organisation och nätverk
Församlingar anslutna till Equmeniakyrkan är Sociala Missionens huvudmän där års- och
ombudsmöten är högsta beslutande organ. För att stärka och utveckla arbetet samverkar Sociala
Missionen på olika sätt och i olika omfattning med ett flertal andra organisationer, såväl regionalt
som rikstäckande.
(se vidare under samverkan i års- och förvaltningsberättelsen på hemsidan )

Sociala Missionens grundstrategi för måluppfyllelse
Organisationen har en tydlig och detaljerad verksamhetsplan för året med såväl övergripande som
konkreta mål inom respektive verksamhetsområde. Graden av måluppfyllelse bör följas upp med
verksamhetsrapporter som redovisas till styrelsen.
( se vidare i fastställd verksamhetsplan för 2016)

Sociala Missionens resurser – personellt/ekonomiskt
Genom våra samlade resurser, såväl ekonomiskt som personellt, har vi goda möjligheter att fullgöra
och utveckla organisationens arbete enligt stadgarnas grundsyfte. Människors behov av stöd och
hjälp har ökat kraftigt senaste åren vilket gör att resurserna ofta inte räcker till. Om de personella
resurserna blir hårt ansatta kan vi genom vårt goda nätverk samordna personliga möten och
kontakter så att de sökande får den hjälp som erfordras för differentierade problem och
frågeställningar och inom rimlig tid.

Sociala Missionens mått av framgång!
Utan att nämna namn på de som organisationen hjälper beskrivs med konkreta exempel hur ärenden
processas och hur de många gånger leder till att de drabbades problem kan avhjälpas. Flera av
organisationens medlemsförsamlingar har återkommande fått hjälp och stöd i sitt diakonala arbete
där man också kunnat hänvisa hjälpsökande direkt till Sociala Missionen.
( se vidare i organisationens års- och förvaltningsberättelse på hemsidan, enl. ovan )

Sociala Missionens långsiktiga arbete
Inom organisationen ser vi ökade behov för den verksamhet som vi bedriver enligt ovan. För att
kunna följa med i samhällets utveckling förkovrar sig personalen fortlöpande för att erforderlig
kompetens ska kunna erbjudas de sökande till Sociala Missionen. Styrelsens ambition är att utveckla
den befintliga verksamheten. Vi ser ett behov av att intensifiera insamlingsarbetet och samverkan
med våra medlemsförsamlingar. Att ständigt arbeta med ”människor i utsatta livssituationer” ser
styrelsen och de anställda som ett fortsatt långsiktigt arbete.

