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 INLEDNING
Kalmar Stadsmission är en ideell icke-vinstdrivande organisation som verkar i Kalmar med
omnejd inom socialt arbete. I organisationen ryms olika verksamheter som vänder sig till
olika människors behov, från Öppen dagverksamhet till Verkstadsarbete, från
Atljé-verksamhet till Second handbutik.
Mission betyder uppdrag. Kalmar Stadsmission har ett uppdrag som innebär att ständigt vara i
rörelse för att möta människan utifrån hennes förutsättningar och tillsammans forma en väg –
en strategi – för förändring. Att lindra nöd, att se och uppmärksamma orättvisor, också de
som döljs under ytan, och att bidra till människors utveckling och engagemang är
Kalmar Stadsmissions uppdrag.

 MÄNNISKAN
I Kalmar Stadsmission är det människosynen och den praktiska handlingen som förenar.
Människans drivkraft och grund är en uthållig handlingskraftig kärlek till medmänniskan. Det
är vår uppgift att hjälpa varandra att se vårt människovärde. Alla människor är lika mycket
värda, men olika.
Mänsklighet handlar om egenskaper bortom förmågor som att arbeta och prestera. Solidaritet
mellan människor går inte bara i en riktning utan handlar om människors ömsesidiga utbyte
och beroende av varandra. Var och en bär också ett gemensamt ansvar för medmänniskan och
för en bättre värld. Den som får utbildning idag är kanske den som ger utbildning imorgon.
Den som önskar hjälpa är kanske den som lär sig mest.
Alla människor har egen kraft, kunskaper och erfarenheter. Beroende på livssituationen kan
ibland en människas kapacitet vara inkapslad och inte tillgänglig fullt ut. I de sociala
verksamheterna ges möjligheter att påverka och förändra sin livssituation genom
deltagarinflytande och medverkan på olika sätt. Då frigörs individens egenmakt så att
självförtroendet och självkänslan stärks.
I verksamheter som t ex Second handbutik, Verkstad och Ateljè ges utrymme för människor
att växa och utvecklas genom arbetsträning och praktik. Varje arbetsplats skapar möjligheter
för människor att mötas i ett gemensamt uppdrag, oavsett livshistoria.

Vi har ett orubbligt värde
Alla människor är mer än sina handlingar. Ingen är oumbärlig, var och en är oersättlig. Det
finns ett värde som är oupplösligt förenat med varje människa.

Vi är unika
Alla människor bär med sig sin egen personliga livsberättelse. Det normala är det unika –
ingen är den andra lik. Det finns inte bara ett utan många olika sätt att leva ett gott liv.

Vi är en helhet
Alla människor är en helhet i vilken delarna – de kroppsliga, sociala och existentiella – är
beroende av varandra. Att vara människa är att rymma både samstämmiga och
motsägelsefulla känslor och egenskaper.

Vi har behov och behövs
Alla människor behöver försörjning, boende, vila och gemenskap. Alla har en vilja att växa
och utvecklas, att vara delaktiga och kunna påverka. Därför ska var och ens förmåga,
erfarenhet och kunskap ges möjlighet att få utrymme.

Vi har ansvar
Alla människor har både rättigheter och skyldigheter. Vi ansvarar för våra handlingar och är
skapade med förmåga att välja. Det innebär ansvar för följderna av valen vi gör även om olika
livsvillkor kan begränsa valfriheten.

Vi får misslyckas
Alla människor har rätt att misslyckas men också rätt att få nya chanser.
Som människa behöver man få möjlighet att försonas, både med sig själv och med andra.

Vi får lyckas
Alla människor har rätt att få lyckas och att få känna stolthet i det.

 MÖTET
I Kalmar Stadsmission är det främsta redskapet det personliga mötet, då relationer byggs.
Verktyget i mötet är alltid vi själva med den kunskap, erfarenhet och mognad vi har. Vi
bemöter varandra utifrån det djupt mänskliga inom oss alla.
Det goda mötet är ett ömsesidigt och jämbördigt möte, där vi är närvarande, ser varandra där
vi är, respekterar varandras olikheter, vågar bli berörda och kan förändras.
Detta möte bekräftar och upprättar, sätter gränser och utmanar.
I mötet ryms en existentiell dimension, där goda krafter verkar för att något nytt kan ske. Vi
får ny kraft och ny styrka.
För att skapa ett gott möte behövs en anda av nyfikenhet, mod att ifrågasätta, tid att lyssna,
uthållighet, humor, hopp och tro på människans förmåga. Ett professionellt förhållningssätt
stärker detta.

 KRISTEN GRUNDSYN
Varje människa bär inom sig stråk av himmel och jord – alla är vi del av något större än oss
själva. Vi vet att de existentiella och andliga uttrycken och behoven ser olika ut. Därför
behövs ett ständigt öppet reflekterande samtal kring livsfrågor.
I mötet mellan människor med olika kulturer och religioner utvecklas vi och förändras. Det
innebär självprövning och utmaning av egna tankemönster och åsikter.

Kristen grundsyn i Kalmar Stadsmission innebär:








en orubblig kärlek till människan
tro på varje människas unika värde och inneboende kraft
att hopp och tro möjliggör förändring i människors liv och i samhället
utrymme för samtal och reflektion kring livsfrågor
öppenhet och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och kulturer
att all form av förtryck ifrågasätts och motarbetas
att människors ansvar för miljön och allt levande är centralt

 SÄRART







att det är värderingarna som utgör drivkraften
att icke-vinstkraven innebär att det är behoven och deltagaren som står i centrum
att Kalmar Stadsmission inte är myndighetsutövare vilket innebär att vi är fria att
forma insatsen
att detta är en förutsättning för att skapa verksamheter som grundar sig på deltagares
förtroende
att Kalmar Stadsmission är en kanal för medmänskligt engagemang.

