
VISBY STADSMISSION 
  
  
------ 
  
Organisationens interna åtagande. 
Hösten 2021.  
  

1. Vi avser att uppmärksamma Demokratins 100- årsjubileum med 
att genomföra ett eget styrelseseminarium kring demokrati och 
styrelsens roll, ansvar och arbetsformer med syfte att i vårt 
arbete  åstadkomma ökad delaktighet, engagemang och inkludering. 

  
Organisationens externa åtagande.  
Våren 2022.  
  

2. Vi avser att uppmärksamma Demokratins 100- årsjubileum genom ett 
gemensamt seminarium med våra partners/föreningar och 
organisationer som är aktiva på Träffpunkt Gråbo . Tema ”Demokrati och 
civilsamhället, vårt gemensamma ansvar” 

  
Tänkta deltagare (föreningar på Träffpunkt Gråbo) 
Brottsofferjouren 
Carpe Diem 
Civilförsvarsförbundet 
DBF - Demokrati för barns framtid 
Frälsningsarmén  
FUB – För barn, unga, vuxna med utvecklingsstörning   
Gotlands Demensförening  
Gotlands Djurskyddsförening  
Gotlands Dövas förening  
Gotlands frivilliga samhällsarbetare  
Gotlands Prostataförening  
IOGT/NTO Sydost  
Rädda Barnen 
Röda Korset Visby-krets 
Studieförbundet Vuxenskolan  
Svensk-arabiska vänskapsföreningen  
Visby Domkyrkoförsamling  
Visby Stadsmission 
  



3. Vi ska i vårt diakonala arbete med Individer och grupper  bl a utsatta EU-
medborgare (härbärge mm) aktivt uppmärksamma frågor kring 
bemötande och förhållningssätt. Vi ska vara goda exempel/förebilder 
och fortlöpande  utvecklas/lära genom att tillsammans  iaktta, reflektera 
och samtala kring hur vi " uppträder och är" .Vi ska inom Visby 
Stadsmission utnyttja våra egna förmågor och lära i arbetet- en lärande 
organisation. 

4. Vi ska I vårt samarbete kring "Enkla Jobb" som syftar till att förmedla 
enkla och "vita " jobb utbilda i skyldigheter och rättigheter på 
arbetsplatsen. 

  
  
  
Organisationens kommunikativa åtagande. 
  

4. Vi ska uppmärksamma Demokratins 100- årsjubileum på vår hemsida och 
i media genom pressmeddelanden till Gotlands Allehanda och Gotlands 
Tidningar samt lokalradion P4 Radio Gotland dels då vi undertecknat 
deklarationen och dels i samband med våra seminarier och andra publika 
sammankomster och slutligen vid avslutningen då vi sammanfattat våra 
erfarenheter. 

5. Vi ska medverka till och som lokal värd vara behjälpliga vid  en 
föreläsning  kring Demokratins 100- årsjubileum  med Peter Örn. 
Målgrupp representanter för civilsamhället på Gotland.  

  
   

Om aktören. 
  
Visby Stadsmission är en ideell organisation med uppdrag att utifrån en kristen 
människosyn utmana och komplettera samhällets insatser för utsatta grupper 
och individer. Vi bedriver diakonalt arbete i egen regi och i samverkan med 
andra samhällsaktörer för att minska social utsatthet och höja livskvaliteten för 
människor som behöver stöd. 
Vi äger en fastighet "Träffpunkt Gråbo" . En hemvist och  mötesplats för ca 20 
föreningar inklusive  cafe och  secondhand. Vidare en fastighet Axelsro  med 
plats för boende  (socialt utsatta privatpersoner som övergångsvis saknar eget 
boende). 
Vi är engagerade i ett flertal projekt :" Vinternatt/" härbärge mm för utsatta 
EU-medborgare; "Enkla jobb för utsatta EU-medborgare";" TRORTS"/ 
kvinnojour. Våra nyckelord: Samverka, Möjliggöra och Möten mellan människor 
  
 


