2008 års verksamhetsplan
Det kommande året är vår målsättning att verksamheten ska kunna fortsätta i nuvarande
omfattning kombinerat med en stabil ekonomi. Lönebidragen minskar och kraven på att till
fullo finansiera vår verksamhet ökar. Samtidigt måste vi komma ihåg att en verksamhet inte
enbart kan summeras med ord, siffror och tabeller. Det finns så många andra processer med
möte, samtal och bön som aldrig rättvist kan beskrivas eller planeras. Ca 70 % av våra totala
kostnader finansieras genom fakturerade tjänsten vilket innebär att 30 % måste täckas på
andra sätt via enskilda gåvor, bidrag etc.
Vår ekonomiska bas är samarbetet med Stiftelsen Kristen Familjehemsvård. Det ständiga
ökande antalet förfrågningar från kriminalvård och socialtjänst är ett bevis på att samarbetet
uppskattas av berörda myndigheter.
IBUS kommer under 2008 att lägga mer kraft på arbetet mot kriminalvården enligt det
koncept som arbetet bygger på. Under 2008 kommer vi att långsamt fasa ut vårt arbete mot
ensamkommande flyktingbarn vilket vi av ekonomiska skäl ägnade en del tid åt under 2007.
Arbetet mot kriminalvården kommer i huvudsak att bedrivas av Per Jörlin, Per Gustavsson
och Daniel Lindberg.

Församlingskontakter
Under åren har Daniel Lindberg byggt upp många kontakter med församlingar i landet. Det
är ett prioriterat område för IBUS att vårda och förvalta dessa kontakter. Daniel kommer att
långsamt trappa ner på sin verksamhet. För att kunna vidmakthålla denna verksamhet
kommer Nils Lennart Kummu att från 2008-08-01 sluta med sin tjänst i Timmersdala
ungdomssatsning och i stället ägna en stor del av sin arbetstid på församlingskontakter.

Nätverket
Vi har ännu inte till fullo kunnat ta till vara alla de resurser som finns i vårt nätverk.
Förhoppningen är att under 2008 kunna engagera fler i frivilligarbetet. Under 2007 hade vi
405 st. personer med i vårt nätverk. 20 % är regelbundna givare. 5 personer ger via autogiro
gåvor varje månad. Förhoppningen är att under 2008 kunna öka dessa siffror med några
procent.

Kriminalvården
Det koncept som vi arbetar efter har rönt stor uppmärksamhet och erkänsla från
kriminalvården Nackdelen är att antalet förfrågningar ökar lika mycket som vårt renommé
och vi har inga möjligheter att svara upp till alla som söker hjälp från oss. Under året har vi
varit med och slussat ut 50 personer och vi ser inga möjligheter till att vi ska kunna hjälpa
fler under 2008. Detta på grund av resursbrist i form av tid.

Familjehem
Målsättningen för 2008 är att vi ska kunna ha samarbetet på samma nivå som under 2007.

Kurser och utbildningar
Kriminalvården kräver i fortsättningen att kursledare ska vara licensierade enligt de kriterier
som myndigheten ställer upp. Per Gustavsson har genomgått utbildning och är behörig att
leda olika kurser inom kriminalvården. Planeringen är att han ska genomföra 4 utbildningar
under året vilket är en ökning med 100 procent. Övrig personalutbildning kommer att ligga
på en låg nivå.
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