Årsberättelse för 2005
Hela Människan IBUS har fortsatt utvecklingen som fastslogs i verksamhetsplanen från
föregående år. Vid årets inledning fanns det två stycken heltidsanställda samt en
heltidsarbetande föreståndare. Per Jörlin med kontor i Göteborg och huvudsakliga
arbetsområde i Västsverige. Per Gustafsson med stationering i Stockholm och med övriga
landet som verksamhetsområde. Som föreståndare har Daniel Lindberg verkat. I augusti
anställdes Nils Lennart Kummu i projekt som riktade in sig på drogförebyggande arbete för
ungdomar i huvudsak inom Skövde kommun. Utöver det har han arbetat med
församlingsbesök.
Under året har följande styrelse varit aktiv. Sigvard Larsson, Karl Evert Rundqvist, Göran
Bondesson samt Lennart Svartvik.
Tommy Holmberg var aktiv i styrelsen under första halvåret men var av personliga skäl
tvungen att lämna styrelsearbetet under året.

Nätverket
Vi når idag ca 1000 personer i vårt nätverk med utskick. Utskicken resulterar dels i att vi
sprider information om vår verksamhet samt att vi kan nå människor som ibland engageras i
ett frivilligarbete i vår verksamhet. Tack vare sponsring från Jättadalens fastighetsbolag har
våra administrativa kostnader varit låga vilket har gjort att utskicken även har gett ett
ekonomiskt tillskott när privatpersoner har skänkt pengar.

Hela Människan IBUS förbönstjänst
Bönebrev med angivna förbönstjänster har regelbundet sänts till ett 100 tal människor.
Ansvarig för detta har varit Ove Reinholdsson.

Församlingskontakter
Grund idén för IBUS är det unika nätverkskonceptet och för att kunna utvecklas vidare är
församlingskontakterna av stor vikt. Under året har vi besökt ca 45 st församlingar där vi har
kunnat informera om IBUS arbete. Förutom informationsspridande ger det även ett
ekonomiskt bistånd när några väljer att stödja vårt arbete.

Kriminalvården
Som framgår av verksamhetsplanen för 2005 förväntade vi oss en stark utveckling av vårt
samarbete med kriminalvården under året. Detta har verkligen besannats och vi har sedan
länge kommit till en punkt där vi gång på gång tvingats tacka nej till ett stort antal
hjälpsökande på grund av resursbrist. Vi har under året arbetat med ett femtiotal klienter
och hela tiden tvingats hårdprioritera för att kunna stå upp för vårt koncept mot de klienter
som vi arbetar aktivt med. Under året har vi varit aktiva på följande anstalter: Asptuna,
Österåker, Täby, Gruvberget, Hinseberg, Rödjan, Skogome, Norrköping, Västervik, Nyköping,
Svartsjö, Högsbo och Sagsjön. Förutom rent klientarbete har Daniel Lindberg varit aktiv i
samtalsgrupp på Norrtäljeanstalten. Per Gustafsson har genomfört ett antal MOD-kurser.
Per Jörlin har varit aktiv i EU projektet "Bättre frigivning".

Klientstöd
Under året har vi arbetat med ett femtiotal klienter. Stödet varierar beroende på hur
situationen ser ut för individen. Av dessa klienter har vi ordnat familjehemsplacering för 10
stycken. Runt våra klienter finns nästan alltid en försummad grupp, nämligen de anhöriga,
vilka IBUS lägger stor vikt vid. Så 50 klienter ger även ett hundratal anhöriga som behöver
olika former av stöd.

Konferenser och temadagar
IBUS har varit representerade vid ett tjugofemtal konferenser och temadagar. Vi har
dessutom varit föreläsare på kriminalvårdens grundutbildning som samtliga anställda inom
kriminalvården måste genomgå.

Externa arbetsuppdrag
Ett väl fungerande samarbete med olika organisationer och myndigheter är nödvändiga för
att kunna bedriva ett effektivt arbete. Våra främsta samarbetspartners är SKFH - Stiftelsen
Kristen familjehemsvård- som vi har ett avtal med vilket innebär att IBUS får ersättning för
ett visst antal timmar. Älvsborgs familjehemsvård. Provisionsbaserat avtal. EU projektet
"Bättre frigivning". Avtal på ett antal timmar. Räddningsmissionen tillhandahåller kontor, tfn,
och kontorsmaterial mot samarbete i kriminalvårdsfrågor. Jättadalens fastighetsbolag
Administration och sponsring. Dessutom ett antal företag (se IBUS-nytt) som ger ett rent
ekonomiskt bistånd.

Hela Människan riks
Riksorganisationen har i ord förklarat att de ser att IBUS ska vara riksorganisationens
"spjutspets" inom kriminalvårdsarbetet. Under året har det varit en viss turbulens inom
ledningsfunktionen på riksorganisationen och denna fråga är i skrivande stund ännu inte
löst. Det stöd som tidigare fanns har inte varit lika uttalat under året men vi känner att vi har
en sådan grund och ett upparbetat förtroende ute i landet att det inte har påverkat vårt
arbete. Vår förhoppning är att ledningsfunktionen skall klarna inom riksorganisationen under
våren 2006 och att vi därefter ska kunna diskutera formerna för arbetet inom Hela
Människan. Vid årsskiftet lämnade Daniel Lindberg tjänsten som föreståndare och det aktiva
klientarbetet. Han kommer dock att kvarstå och arbeta med framtids- och utvecklingsfrågor.
Vi som är kvar ska axla hans mantel vad det gäller klientarbetet och är väldigt glada att han
blir kvar som stöd och rådgivare inom organisationen. Ute i landet finns idag hundratals
människor som kan tacka Daniel för att de idag lever ett värdigt liv.
IBUS arbete går vidare för att förverkliga Daniel´s och Sigvards vision för några år sedan att
människor som samhället har skrivit av och betraktar som hopplösa kan föras vidare till ett
värdigt liv och göra stora samhällsnyttiga insatser.
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