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Vad vill Hela Människan uppnå?
”Hela Människan är en allmännyttig ideell organisation med uppdraget att, utifrån en människosyn
med Jesus som förebild och källa till kraft och inspiration, skapa intresse och förutsättningar för ett
socialt och diakonalt arbete för och tillsammans med människor i utsatta livssituationer”.
Hela Människans vision
Att alla människor ska få uppleva tro, respekt och gemenskap.
Hela Människans betydelsebärande ord.
Tro – Vi tror Gud ger människan möjlighet till upprättelse oavsett vad man upplevt tidigare i livet.
Hela Människan vill verka för att tron på upprättelse ska genomsyra all verksamhet.
Respekt – Alla människor har lika värde och ska bli behandlade med respekt oavsett tro, kön, ålder,
etniskt ursprung, sexuell läggning och funktionsnedsättning.
Gemenskap – Hela Människan vill skapa mötesplatser som erbjuder gemenskap.
I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?
De kristna trossamfunden; nationellt, regionalt och lokalt. Hela Människans riksenhet har 11
huvudmannaorganisationer. Det är Svenska kyrkan, Svenska kyrkans unga, Svenska kyrkans
lekmannaförbund, Equmeniakyrkan, Equmenia, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Salt – barn och
unga inom EFS, Evangeliska Frikyrkan, Svenska Alliansmissionen, Svenska Alliansmissionens
ungdomsförbund och Sveriges Unga Katoliker. Hela Människan har inga enskilda personer som
medlemmar.
Vilka strategier har ni för att uppnå era mål?
Diakonal opinionsbildning – Genom att föra en socialpolitisk dialog och medverka till strukturella
förändringar, där erfarenheter och möten med enskilda människor i utsatta livssituationer utgör
grunden för opinionsbildningen.
Diakonal mobilisering – Genom att uppmärksamma behov och stimulera till insatser och genom
utbildning bidra till ökad kvalitet i arbetet.
Diakonal handling – Genom att uppmuntra och stödja diakonala/sociala insatser.
Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni för att uppnå ert mål?
Hösten 2016 bestod Hela Människan av 81 juridiska enheter med ca 400 anställda och drygt 2000
volontärer. Den totala omsättningen i alla dessa enheter uppskattas till 140 mkr.
Hela Människan har lång erfarenhet av sitt arbete, eftersom organisationen har arbetat i snart 100
år. Eftersom vi är en del av de svenska kyrkornas arbete har vi tillgång till den breda diakonala
kompeten som byggts upp inom kyrkor, kyrkliga institutioner och lärosäten. Bland våra anställda
finns både högskolekompetens och lång praktisk erfarenhet representerad.

Anställda erbjuds handledning. Verksamhetschefer har handledning och fortbildning i form av
gruppsamtal på tre platser i landet där en erfaren terapeut från S:t Lukas-stiftelsen ansvarar för
detsamma.
Under 2016 har en ny hemsida byggts upp där samtliga lokala verksamheter inom Hela Människan
presenteras tillsammans med Hela Människan Sverige. Hemsidan är också ett redskap i att öka
antalet gåvor från enskilda och företag/organisationer.
Hela Människan finns med i olika samverkansorganisationer och nätverk. Arbetsgivaralliansen,
Studieförbundet Bilda, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning CAN, EAUM –
European Association of Urban Missions, FORUM – Idéburna organisationer med social inriktning,
Ekumeniska EU kontoret, Nordan, Stiftelsen Ansvar för Framtiden och Forum Ansvar, Sveriges Kristna
råds arbetsgrupp för diakoni, Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor – SLAN,
Visionsrumsgruppen med Kriminalvården och ett antal ideella organisationer, ISH – Ideella second
hand, Ideell Arena, Nka – Nationellt kompetenscentrum anhöriga, IOGT-NTO, Blå Bandet, Vita nykter
och MHF.
Hur vet ni om er organisation gör framsteg?
Genom verksamhetsrapporter och statistik samt lokala besök och intern kommunikation. Vidare
genom synpunkter från deltagare i våra verksamheter och regelbundna utvärderingar.
Vad har ni åstadkommit så här långt?
Att alkohol- och narkotikaberoende via Hela Människans olika enheter erbjuds sociala insatser och
stöd till att upprätthålla en värdig livsföring, förebygga ytterligare ohälsa samt samla förändringskraft
att avbryta missbruk och socialt utanförskap:
– socialt stöd och praktisk omsorg för människor i utsatta livssituationer på 59 platser
– servering och matvarustöd på 56 platser
– arbetsträning, sysselsättning eller socialt företagande på 31 platser i landet.
– läger och utfärder för människor i missbruk och utanförskap på 20 platser
– natthärbärgen, stödboenden, familjehem eller boendestöd på 19 platser
– Ungdomscafé, nattvandring eller uppsökande arbete bland unga på 17 platser
– särskilda Insatser för kvinnor i missbruk på 13 platser
– motions och friskvårdsinsatser på 11 platser
– regelbunden distribution av basvaror till behövande på 9 orter.
– socialt fältarbete på 9 platser
– Barnstödsgrupper på 7 platser med medverkan av Hela Människans enheter eller huvudmän.
– enklare sjukvårdmottagning på 3 platser
– ekonomisk förvaltning samt rådgivning eller skuldhantering på 2 platser.
– boende för anhöriga som besöker Salberga riksanstalt.
Samt ett stort arbete med opinionsbildning, mobilisering av nya insatser samt utbildning för dessa.
Hela Människan driver även det stora ungdomsprojektet ”Från beroende till förtroende”, som i slutet
av året bytte namn till ”Suntprat” tillsammans med ungdomsförbundet Equmenia. En satsning för att
hjälpa unga människor att upptäcka om de själva eller någon i dess omgivning är på väg in i ett
felaktigt beroende. Arbetet ska också visa hur man som ledare kan och bör agera för att förhindra att
unga hamnar i beroende av droger, spel, sex eller alkohol. Avsikten är att det ska skapas
ledarutbildningar som hjälper ledare att arbeta med dessa frågor.
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