Funkibators värdegrund
Värdegrunden är senast reviderad: 2019-03-25
Funkibator Region Öst är en allmännyttig, ideell, demokratiskt uppbyggd samt partipolitiskt och religiöst
obunden organisation vars ändamål är att skapa höjd livskvalité för personer med funktionsnedsättning.
Genom att:
• Stödja och främja medlemmars förverkligande av egna idéer, personliga utveckling och
självförverkligande.
• Bedriva verksamhet för personer med funktionsnedsättning inom arbetsmarknad, utbildning,
fritid, brukarstöd och internationella frågor.
• Förena utveckling, entreprenörskap och social innovation med frågor som rör
funktionsnedsättning.
• Arbeta normkritiskt och skapa främjande normer.
• Utveckla och etablera arbetsintegrerade sociala företag.
• Bedriva opinionsbildning gentemot allmänhet och beslutsfattare.
Sedan föreningen startade 2011 har vi arbetat för att skapa verklig förändring för personer med
funktionsnedsättning. Vi arbetar med många olika frågor inom funktionsnedsättningsområdet, men alla
bottnar i en värdegrund som kan sammanfattas i en mening: Höjd livskvalitet för personer med
funktionsnedsättning genom innovation och nytänk!
Vår värdegrund handlar mycket om vårt förhållningssätt vi har gentemot varandra och vår omgivning.
Det är det som gör skillnad och ger mervärde till vår verksamhet. Värdegrunden har en tydlig koppling
till det dagliga arbetet. I värdegrundsarbete som pågår i föreningen har vi en gemensam nämnare; det är
att vi tillsammans ska bedriva vår verksamhet med hög kvalitet där alla känner sig välkomna. För att det
ska fungera måste samtliga ledare, anställda och styrelse skriva under på följande förhållningssätt:
Respekt
Vi uppträder med sunt förnuft och med respekt för andra individer.
Vi ingriper när vi ser felaktigheter. Vi accepterar under inga omständigheter mobbing, trakasserier,
diskriminering, droger eller alkohol. Vi uppvisar generellt sett en hög grad av integritet och civilkurage.
Vi visar respekt för andras olikheter, kunnande och intresse.
Utveckling
Vi vill stimulera, motivera och utveckla alla individer. Vi gör alltid vårt bästa, utifrån vår egen förmåga. Vi
är öppna för nya idéer och förslag och genom det utvecklas vår verksamhet. Det ska vara roligt och
utvecklande att vara med i Funkibator.
Delaktighet
Vi är alla delaktiga i att skapa en positiv bild av Funkibators verksamhet inom och utanför organisationen.
Vi ska alltid se oss själva som ambassadörer för föreningen. Genom att ”se alla” skapar vi förutsättningar
för en förening som är öppen och trygg. Vi skapar mötesplatser och aktiviteter där alla känner sig
välkomna.
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Så här är värdegrunden framtagen
Värdegrunden i Funkibator har vuxit fram dynamiskt under flera år. Den har sammanställts av styrelsen
och presenterats för medlemmar på föreningens årsmöte. Vid årsmötet finns tillfällen för medlemmar att
diskutera och ställa frågor om värdegrunden. Detta är också ett viktigt tillfälle för styrelsen att
kommunicera kring värdegrunden med medlemmarna. Under verksamhetsåret samlar styrelsen in
synpunkter och förslag på förändringar. Dessa tas sedan upp för beslut vid kommande årsmöte, och vid
beslut av medlemmarna revideras den.
Vid synpunkter, förslag på ändringar eller frågor om vår värdegrund kontakta styrelseordförande i
Funkibator.
Så här gör vi för att vår värdegrund skall bli känd hos alla i föreningen
- Varje ny förtroendevald, anställd, ledare, medlem, projektdeltagare eller ideellt engagerad får i samband
med inträde/start information om vår värdegrund och våra policys.
- Värdegrunden ska finnas enkelt tillgänglig att ta del av på föreningens hemsida.

Funkibator Ideell förening
Infanterigatan 10
352 35 Växjö

www.funkibator.se
info@funkibator.se
facebook.com/Funkibator
0470-223 42 (kansli)

