VERKSAMHETSPLAN
2017

Öppen gemenskap
öppen gemenskap

Verksamhetsberättelse 2016

1

VERKSAMHETSPLAN
ÖPPEN GEMENSKAP 2017
Ändamål
Öppen gemenskap är en allmännyttig förening i
Umeå kommun med uppdraget att utifrån en kristen värdegrund skapa intresse och förutsättningar
för ett socialt och diakonalt arbete för och tillsammans med människor i utsatta livssituationer.
Uppdraget från medlemmarna är att ekumeniskt
verka genom diakonal mobilisering, handling och
opinionsbildning.
Arbetsområden
Vårt arbete fokuserar på Öppet Hus och kök,
Kvinnojouren, Bravo Arbetspraktik, cykelverkstad,
samt stödverksamhet för barn och familjer.
Gemensamt för all vår verksamhet är vårt förhållningssätt där vi visar respekt, medmänsklighet,
omtanke och tjänstvillighet mot alla människor. Vi
arbetar också utifrån ett salutogent perspektiv, då
vi utgår från det friska och fungerande hos varje individ.
Organisation och Finansiering
Öppen gemenskap är en ideell förening där styrelse, arbetsledning, personal och volontärer tar ansvar för olika uppgifter. Ekonomiskt bärs verksamheterna delvis upp av upphandlade avtal med Umeå
kommun och hängavtal med flera kranskommuner
samt stöd från S0cialstyrelsen, Allmänna arvsfonden och Kriminalvården. Medlemmarna Svenska
kyrkan med fem av Umeå pastorats sex församlingar, EFS Carlskyrkan, EFS Sävar, Vasakyrkan, Hedlundakyrkan, Frälsningsarmén, Holmsunds-, Sävar/
Holmöns- och Hörnefors församlingar ger bidrag
och kollekter varje år. Medel kommer dessutom
från andra kyrkor, privata givare, organisationer
och företag. En del av inkomsterna kommer från
egen försäljning av varor och tjänster.
Styrelse
Verksamheten har enligt Öppen gemenskaps stadgar en styrelse. Styrelsen har en strategiskt styrande roll och ska arbeta långsiktigt med frågor av
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mer övergripande karaktär såsom verksamhetens
mål, inriktning och utveckling, liksom kontroll, information och uppföljning. Styrelsen har personal,
arbetsmiljö och ekonomiansvar, samt upprättar en
delegationsordning som verksamhetschefen arbetar utifrån.
Det här vill styrelsen uppnå under 2017:
• Dialog om värdegrund, vision och mål med 		
medlemmar och uppdragsgivare.
• Dialog om styrelsens mål, roller och arbets-		
former.
Så här gör vi för att uppnå målen:
• Skapa kreativa arbetsformer för dialog om 		
värdegrund, vision och mål tillsammans med 		
styrelsen, ledningen, personal och volontärer.
• Genomföra en styrelseutbildning.

Fastighet
Det här vill styrelsen uppnå under 2017:
• Genomföra en fastighetsbesiktning
• Upprätta en underhållsplan.
• Nyttja lokalerna maximalt.
Så här gör vi för att uppnå målen:
• Kontakta Umeå pastorat för att få stöd med
fastighetsbesiktning.
• Söka finansiering för att upprätta en underhållsplan.
• Marknadsföra lediga lokaler.

Ekonomi
Det här vill styrelsen uppnå under 2017:
• Ett ekonomiskt resultat på 50 tkr.
• Ordning och reda i administrationen.
Så här gör vi för att uppnå målet:
• Kontinuerlig ekonomisk redovisning och
uppföljning.
• Skapa struktur och rutiner.
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Insamling
Det här vill vi uppnå under 2017
• En ny insamling för att få in mer pengar till
Öppen gemenskap.
Så här gör vi för att uppnå målet:
• En grupp bestående av representanter från
personal och styrelse skissar på olika förslag
till ny insamlingsidé.

Ledning
Det här vill vi uppnå under 2017
• Skapa trygghet hos personalen.
Så här gör vi för att uppnå målet:
• Revidera befintliga handledningsdokumentet
samt ta fram rutiner och mallar.
• Genomföra en arbetsmiljökartläggning
• Genomföra en risk- och konsekvensanalys
samt upprätta en åtgärdsplan.

Marknadsföring

föreläsningar, underhållning, samhällsinformation m.m, dagsutflykter.
• Marknadsföring ut till större företag om matlådor, vara aktiv i olika informationskanaler
och informera om lunchservering.

Kvinnojouren
Öppen gemenskaps kvinnojour i Umeå erbjuder
skyddat boende för våldsutsatta kvinnor i aktivt
missbruk och/eller psykisk ohälsa, kvinnor med
barn (även pojkar upp till 18 år), kvinnor över 65
år, kvinnor med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning samt kvinnor och barn som blivit utsatta
för hedersrelaterat våld eller hot om våld . Vi
kan även ta emot sällskapsdjur i mån av plats. Vi
välkomnar kvinnor från hela landet och vi respekterar alla religioner.
Det här vill vi uppnå under 2017:
• Bilda opinion.
• Upprätta avtal med andra kommuner.
• Öka kunskapen om så kallat hedersrelaterat
våld och förtryck.

Det här vill vi uppnå under 2017
• Öka medvetenheten om Öppen gemenskap
och dess verksamhet. Vi vill att ”gemene
man”/invånare i Umeå kommun, ska ha en
positiv bild av den verksamhet vi bedriver och
därmed vara öppen för att sprida vårt budskap/bidra som volontär/och så vidare.

Så här gör vi för att uppnå målet:
• Föreläsningar, informationsmöten.
• Information och personliga möten,
pågående upphandlingar
• Information till andra aktörer och allmänhet.

Så här gör vi för att uppnå målet:
Vi arbetar fram en strategisk marknadsföringsoch kommunikationsplan.

Bravo arbetsträning
Öppen gemenskap erbjuder arbetsträning för
personer som befinner sig långt från den ordinarie arbetsmarknaden. Här får du chans att återhämta dig i din egen takt och på sikt ta dig tillbaka
till arbetslivet.

Öppet Hus/Kök
Hit kan vem som helst komma för att värma sig, ta
en kopp kaffe och få gemenskap. Här finns alltid
personal som hjälper de besökare som kommer
med att få kläder, tvätta kläder, låna telefon/dator,
hjälp med myndighetskontakter eller annat. I vårt
restaurangklassade kök tillreds och serveras god
och näringsrik husmanskost och vi serverar lunch
ett pris av 25 kronor, frukost är helt gratis.
Det här vill vi uppnå under 2017:
• Ge ökad tillgänglighet till Öppet Hus och fler
aktiviteter för gästerna.
• Öka försäljning av matportioner.

Det här vill vi uppnå under 2017:
• Bredda målgruppen för arbetsträning.
• Marknadsföra vilka platser vi kan erbjuda till
arbetsförmedlingen.
Så här gör vi för att uppnå målet:
• Göra en kartläggning av de arbetsuppgifter vi
kan erbjuda inom hela organisationen.
• Göra ett informationsblad för spridning samt
göra Bravo Arbetsträning synligare på hemsida.

• Så här gör vi för att uppnå målet:
• Längre öppettider under dagarna och utöka
till att hålla öppet en kväll i veckan. Boka in
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Kumulus
Kumulus är en verksamhet för barn och unga som
har eller har haft en förälder eller annan familjemedlem i fängelse. Familjemedlemmen kan också
vara frihetsberövad på andra sätt, som att sitta
häktad eller ha elektronisk fotboja. Du som är
barnets eller den unges förälder eller anhörige är
också välkommen att få stöd hos oss.
Det här vill vi uppnå under 2017:
• Göra projektet synlig på orten och sprida
kunskap om målgruppens behov i länet .
• Öka narvaron på - och samarbete med häkte
och anstalter.
• Tillsammans med deltagarnaoch extern
konsult ta fram samtalsmaterial för metodutveckling.
Så här gör vi för att uppnå målet:
• Referensgrupp, skapa nätverk, information
och föreläsning.
• Besöka häktet 2 ggr/månad, Umeå och Sörbyn
anstalter 1 gång/månad, personal och intagna
• Insamling av material påbörjas under året för
att färdigställas nästkommande år.
Lägerverksamhet
Det här vill vi uppnå under 2017
• Genomföra familjeläger på Norrbyskär tillsammans med andra aktörer.

Cykelverkstad
Vi är bland de största i Umeå på begagnade cyklar
och reparerar även cyklar i vår verkstad.
Det här vill vi uppnå under 2017:
• Öka försäljningen.
• Skapa en god arbetsmiljö i verkstad.
Så här gör vi för att uppnå målet:
• Skapa en effektiv hantering av mottagna och
renoverade cyklar.
• Fortsätta renovering av verkstad och se över
möjligheter till bättre ventilation.

Vändpunkten
På Vändpunkten Secondhand i Holmsund hittar
du det mesta du behöver för hemmet och dig
själv!
Det här vill vi uppnå under 2017:
• Öka vår försäljning och nå flera målgrupper.
• Få en bättre omsättning av våra varor.
• Öka kundtillströmningen till vårt café.
Så här gör vi för att uppnå målet:
• Ny avdelning för second hand sport artiklar.
• Så har vi planer på att utveckla detta med
bland annat ett biljardbord.
• Få ett helt genomgående kundvarv i butiken.

Så här gör vi för att uppnå målet
• Aktivt delta på planeringsmöten och i samband med lägret vara en del av ledarna.
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