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FORORD
Forudsætningerne for at levere høj kvalitet i sociale
indsatser er blevet mere komplekse, og vi må være på
forkant med udfordringerne.
Hovedbestyrelsen i LIVSVÆRK har fastlagt rammerne for
foreningens strategi. Strategien peger ind i foreningens
formål og favner foreningens gode erfaringer med at
udvikle og tilbyde sociale indsatser for børn, unge, voksne
og familier i udsatte positioner.
Strategien er udformet med afsæt i foreningens
menneskesyn, aktuelle aktiviteter, erfaringer fra praksis,
politiske strømninger og dominerende samfundstendenser.
Fælles om fremtidens sociale indsatser appellerer til, at
bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere bidrager
til, at vi kommer godt i mål.
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Landsforeningen LIVSVÆRK har gennem 120 år drevet
tilbud til mennesker i udsatte positioner. Det vil vi blive
ved med at fokusere på og kvalificere. Vi vil
være på forkant med udvikling af indsatser, der skaber
øgede muligheder for og hjælp til børn, unge, voksne og
familier, så de kan leve de liv, som de ønsker. Strategien
bygger på foreningens formål og værdier som
den grundlæggende vision. Strategien sætter mål og
retning for den videre udvikling.
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STRATEGISK RETNING

FÆLLES OM FREMTIDENS
SOCIALE INDSATSER
Strategien tager det bedste fra de gode erfaringer, der
har banet vejen for foreningens ståsted og aktiverer nye
muligheder gennem vækst.

Vi fortsætter med at drive højt kvalificerede dag- og
døgntilbud og supplerer med udvikling af nye tilbud og
indsatser.

Vi retter opmærksomhed mod psykiatrien, fordi flere og flere
får diagnoser, og vi møder dem i vores tilbud. Vi vil være på
forkant med viden, der styrker den pædagogiske indsats,
samarbejde på tværs og udvikle muligheder for at deltage i
fællesskaber.

Vi udvikler samarbejde med sociale entreprenører og
skaber nye arbejdsfællesskaber for at kvalificere det
socialpædagogiske arbejde og for at udvikle nye indsatser.

Med indsamling af dokumentation retter vi et skarpt blik på
LIVSVÆRKs indsatser. Vi vil imødekomme både borgernes og
kommunernes behov for effektfulde indsatser og skabe et
fundament for at udbrede viden om effekt og resultater.
Vi vil agere frem for at reagere.
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VISION

LIVSVÆRK tilbyder social støtte til mennesker i udsatte
positioner gennem fagligt højt kvalificerede indsatser.

STRATEGI

FÆLLES OM FREMTIDEN
Hovedbestyrelsen har valgt tre fokusområder, der understøtter foreningens vision: Vækst, Psykisk trivsel og
Sociale entreprenører og arbejdsfællesskaber.
Vækst skal fremtidssikre foreningens tilbud. Psykisk trivsel skal
styrke den socialpædagogiske indsats og det tværfaglige
samarbejde gennem relevante tiltag og udvikling af indsatser.
Sociale entreprenører og arbejdsfællesskaber skal styrke
fælles indsatser på tværs til gavn for mennesker i udsatte
positioner.
Hovedkontoret tilføres flere ressourcer til støtte for
udmøntning af strategiens mål.
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UDVALGTE OMRÅDER

VÆKST
Formål:
•	At understøtte foreningens institutioner i en kompleks verden samt
forbedre foreningens samlede tilbud til mennesker, der lever i udsatte
positioner.
 	At foreningens institutioner udvikler og tilknytter nye indsatser i
•
forlængelse af eksisterende tilbud.

PSYKISK TRIVSEL
Formål:

•	At foreningen sætter psykiatri på dagsordenen gennem to spor:
- Identitet, tabuisering og normalisering
- Brobygning og fællesskaber

•	At de to spor bidrager til viden om foreningsarbejde og skaber mulighed
for udvikling af nye initiativer.

SOCIALE ENTREPRENØRER OG
ARBEJDSFÆLLESSKABER
Formål:

•	At samarbejde med sociale entreprenører bidrager til afprøvning af nye
ideer, der kan skabe udvikling af både nuværende og nye indsatser.

•	At udvide arbejdsfællesskaber med relevante aktører til gavn for udvikling
af fælles innovative løsninger på det sociale område.
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I strategiperioden vil vi:
•	Oprette flere tilbud i forbindelse
med vores eksisterende indsatser.
•	Oprette nye indsatser, som også
kan være institutionsløse.
•	Udarbejde projektskabeloner til
indstilling, prioritering og udvælgelse
af nye projekter.
•	Undersøge relevans for etablering af
et fagligt advisory board, hvis formål
er at rådgive om tendenser
på udsatteområdet.

8

MÅL

VÆKST
Opmærksomhed på løbende udvikling af foreningens
eksisterende indsatser er nødvendig. Omlægning af sociale
indsatser på anbringelsesområdet kræver høj faglig kapacitet
på vores institutioner. LIVSVÆRK vil være på forkant med
udvikling af indsatser, der har en positiv effekt for børn, unge,
voksne og familier, der lever i udsatte positioner.

 ækst skal bidrage til en fremtidssikring af sociale tilbud
V
til mennesker, der lever i udsatte positioner og skabe en
bæredygtig økonomi.

Hovedkontoret opsøger aktivt nye samarbejdspartnere.

 ovedkontoret bistår foreningens indsatser med
H
projektindstillinger til hovedbestyrelsen.

Hovedkontoret vil, så vidt det er muligt, bistå foreningens
indsatser med eksterne projektansøgninger.

Hovedbestyrelsen behandler større ansøgninger til støtte for
udvikling af nye projekter og indsatser.
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I strategiperioden vil vi:
• Rette opmærksomhed mod
foreningens eventuelle behov for
kompetenceudvikling og viden.
• Arbejde med indsamling af viden om
foreningens arbejde.
• Bidrage til, at LIVSVÆRK udbreder
viden om, hvordan der professionelt
arbejdes med mennesker, der lever i
udsatte positioner.
• Supplere de kommunale indsatser
til gavn for børn, unge, familier og
voksne i udsatte positioner.
• Udvikle nye indsatser inden for det
sociale område.
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MÅL

PSYKISK TRIVSEL
Det kan dokumenteres, at der i dag, sammenlignet med
tidligere, tilkendes flere diagnoser i særlig grad blandt børn
og unge.
læring, udvikling og forandring ud fra de
præmisser, der er til rådighed. Strategiens
mål skal markere den styrke og kvalitet,
der ligger i socialpædagogikkens metoder i
arbejdet med børn, unge og voksne.

Diagnoser giver som regel på den ene side
adgang til hjælp eller behandling, og på
den anden side er det velkendt, at diagnoser
påvirker menneskers måde at opleve sig
selv på, såvel som den kan påvirke andres
oplevelse af personen. For LIVSVÆRK er det
essentielt at se mennesket bag diagnosen og
arbejde ud fra det enkelte menneskes håb,
forudsætninger og ønsker for livet.
Dette gøres ved at skabe rum for selvindsigt,

Foreningen sætter psykiatri på dagsordenen
gennem to spor:
- Identitet, tabuisering og normalisering
- Brobygning og fællesskaber

Hovedkontoret støtter op omkring foreningens behov for
tilførsel og deling af relevant viden.

Hovedkontoret udvikler samarbejde med aktører inden for
det psykiatriske felt.

Der udbydes kursusarrangementer i forhold til
- Identitet, tabuisering og normalisering
- Brobygning og fællesskaber
Der udvikles nye indsatser og projekter, der sætter fokus på
foreningens to spor.
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I strategiperioden vil vi:
• Arbejde målrettet med, at
hovedkontoret er opsøgende i
forhold til etablering af sociale
arbejdsfællesskaber.
• Udvikle et fælles forum med eksterne
interessenter og aktører, der kan
bidrage til viden om uafdækkede
behov på udsatteområdet.
• Etablere og styrke netværk med
sociale entreprenører.
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MÅL

SOCIALE ENTREPRENØRER
OG ARBEJDSFÆLLESSKABER
Sociale entreprenører er initiativtagere, der finder metoder
til at løse samfundsmæssige udfordringer på en måde, der
skaber social og samfundsmæssig værdi. Foreningen skal
være opsøgende i forhold til relevante initiativer og gennem
sociale fællesskaber styrke arbejdet på udsatteområdet.

LIVSVÆRK samarbejder med sociale entreprenører.

Samarbejde med sociale entreprenører skaber nye
arbejdsfællesskaber og innovation.

Sociale arbejdsfællesskaber bidrager til udvikling af ny viden
og nye indsatser.
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MÅL

DOKUMENTATION OG
KOMMUNIKATION
Hovedkontoret vil skabe synlighed omkring foreningens arbejde
til gavn for vores institutioner, kommuner og det politiske niveau.

I strategiperioden vil vi:

LIVSVÆRK udbyder relevante
kurser på socialområdet.

•	Arbejde målrettet mod, at LIVSVÆRK
bliver en forening, der påvirker
dagsordenen på det sociale område.

LIVSVÆRK deltager i den
offentlige og fagprofessionelle
debat.

•	Udarbejde materiale om
foreningens ydelser til gavn for
bestyrelsesmedlemmer, ledere,
medarbejdere og andre interesserede.

LIVSVÆRKs institutioner
bidrager til udarbejdelse af
kommunikationsmateriale.

•	Udarbejde en kommunikations- og
PR-strategi.

LIVSVÆRK indsamler systematisk
viden om effekt og resultater.

•	Understøtte, at LIVSVÆRKs indsatser
arbejder aktivt med effekt- og
resultatdokumentation. Der udvikles
indsatser i samarbejde med
forskningsinstitutioner, hvor det er muligt.

LIVSVÆRK udarbejder årlige
beskrivelser af målgrupper,
metoder og resultater af
foreningens indsatser.

•	Arbejde for, at dokumentation skal
styrke foreningens faglige profil.
•	Sikre, at hovedkontoret afsætter
ressourcer til dokumentation af og
kommunikation om foreningens arbejde.
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MÅL

PULJER OG FONDE
LIVSVÆRKs hovedkontor vil aktivt søge puljer og fonde.
Pulje- og fondsansøgninger skal bidrage til, at foreningen
får udviklingsmuligheder til støtte for børn, unge, voksne og
familier i udsatte positioner. For at sikre agile løsninger til
støtte for udvikling og afprøvning af nye ideer rettes særlig
opmærksomhed mod projektinnovation.

I strategiperioden vil vi:
•	Arbejde målrettet mod at søge
relevante puljer og fonde til gavn for
foreningens nuværende indsatser
og til støtte for etablering af nye
indsatser.
• Udarbejde en pulje- og fondsstrategi.
•	Udarbejde procedurer for udvælgelse
af projekter samt for pulje- og
fondsansøgninger.
• Udarbejde projektskabeloner.

Hovedkontoret søger aktivt puljer
og fonde til støtte for foreningens
strategi.

Hovedkontoret arbejder målrettet
med projekttilgang i forbindelse
med udvikling og forankring af
nye indsatser.

Hovedkontoret styrker
opmærksomheden mod puljeog fondsmuligheder over for
foreningens aktuelle tilbud.

Hovedkontoret sikrer så vidt
muligt relevant dokumentation
og/eller følgeforskning i forhold
til pulje- og fondsansøgning.

