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STRATEGI 2022 - 2026
MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR SOM STYR VERKSAMHETEN

Vi läser tillsammans är ett nationellt nätverk för frivilligarbete, som
främjar invandrares inlärning av finska och svenska, delaktighet och
integration. Vårt motto är: integration, språkkunskap, vänskap.
År 2026 ska Vi läser tillsammans vara Finlands största, kändaste,
högklassigaste och mest heltäckande nätverk för frivilligarbete,
som främjar och stärker ett samhälle präglat av mångfald.
Nätverkets centrala värderingar är kontinuerligt lärande, jämlikhet
och gemenskap.

STRATEGISKA TYNGDPUNKTER
Under strategiperioden 2022–2026 satsar vi på utveckling av
frivilligarbetet, de studerandes delaktighet, påverkningsarbete samt
stärkande av Vi läser tillsammans-nätverkets livskraft.

De studerandes delaktighet:
Vi ökar de studerandes möjligheter
att delta i undervisningsgrupperna
och i utvecklingen av vår verksamhet.
Vi lyfter fram de studerandes egna
upplevelser i vår kommunikation och
uppmärksammar
deras
representation. I utvecklingen av
webbsidor
och
marknadsföringsmaterial beaktar vi
tillgänglighet, ett tydligt språk och
mångfalden bland våra studerande.

Påverkningsarbete:
Vi
utarbetar
en
plan
för
kommunikation och påverkande och
följer aktivt samhällsdebatten om
invandring,
integration
och
mångkultur.
Vi
utför
påverkningsarbete tillsammans med
andra frivilligorganisationer och vårt
samarbetsnätverk. Vi lyfter fram teman
som anknyter till påverkningsarbete i
nätverkets
kommunikation
och
utbildningar. Genom vår verksamhet
främjar vi ömsesidig integration och
positiva attityder i samhället genom att
erbjuda möjligheter till ömsesidiga
möten mellan frivilliga och personer
som lär sig.

Frivilligarbete i utveckling:
Vi stöder, utbildar och inspirerar de
vår
i
deltar
som
frivilliga
verksamhet. Vi utvecklar och testar
även nya former av frivilligarbete. Vi
samlar in information om våra
frivilligresursers nuvarande profiler
och behov. Vi förbereder oss för ett
eventuellt generationsskifte inom
aktiv
genom
frivilligarbetet
rekrytering. Vi rekryterar även
till
frivilliga
som
invandrare
grupperna. Vi förbinder oss till
antirasistiskt arbete. Vi utvecklar
metoderna för introduktion och
mentorskap.

Ett livskraftigt nätverk:
Vi
följer
förändringarna
i
verksamhetsmiljön och svarar på dem
genom att modigt utveckla vår
verksamhet. För att förtydliga vårt
varumärke samlar vi in information
om hur känt vårt nätverk är. Vi
utvidgar vår verksamhet i form av
närundervisning i synnerhet till de
orter
där
nätverket
Vi
läser
tillsammans inte har verksamhet
sedan
tidigare.
Vi
testar
nya
verksamhetsformer och -sätt. Vi når
personer som flyttat till Finland och
personer som är intresserade av
frivilligarbete
i
ännu
större
utsträckning.

