2009 års verksamhetsplan
Målsättningen detta år är utveckling i arbetet som baseras på ekonomisk stabilitet.
Klienterna som nämndes i verksamhetsberättelsen dyker upp med nya namn, gamla
problem. Dessa samtal, böner och processer kan inte och ska inte beskrivas i en
verksamhetsplan utan ska finnas med i våra tankar när vi läser dessa lite torra siffror,
sammanfattningar och målsättningar. Vi har under åren arbetat på anstalterna med individer
som vill bryta med sina kriminella liv och har enligt oss själva och andra uppnått en väldigt
hög kompetens inom detta område. En grupp som ökar och som är väldigt svår för
myndigheter att hantera är unga män som har hamnat i gängkriminalitet och som har stora
problem när dem vill bryta sig loss från dessa organisationer. Vi har ansökt om medel från
Allmänna Arvsfonden att påbörja ett projekt som helt inriktar sig på denna kategori av unga
män mellan 18-25 år. I skrivande stund har något svar ännu ej inkommit. I övrigt kommer
verksamheten att vara lik arbetet under 2008. Med nuvarande personalstatus kommer
verksamheten att bedrivas på samma nivå som under 2008 gentemot kriminalvården. De
anstalter som vi har haft regelbundna besök på under 2008 kommer vi även att ha 2009.

Församlingskontakter
Målsättningen är att antalet kontakter ska kunna bibehållas på samma nivå som 2008.

Samarbete Familjehemsorganisationer
Vårt samarbete med SKFH har fungerat mycket bra under åren dock är det så att tillgången
på familjehem är begränsat vilket innebär att vi ibland inte hittar något lämpligt alternativ.
För att utöka antalet möjligheter har vi inlett förhandlingar med nya organisationer.

Kurser
Per Gustavsson har lämnat in offerter till några anstalter för att kunna hålla efterfrågade
kurser. Detta inkräktar dock kraftig på klientarbetet vilket gör att vi måste gå en balansgång
mellan vad våra klienter behöver och vad anstalterna efterfrågar.
När vi nu går in i ett nytt år och för att ta oss an de problem som ligger framför oss så
behöver vi hjälp med förbön, praktiskt arbete, ekonomiskt stöd från engagerade kristna. Låt
oss gemensamt leva upp till det förtroende som våra uppdragsgivare har givit oss. Vi ska
göra vårt bästa för att familjer ska helas och komma till ro, föräldrar ska få frid, barn ska
återigen kunna leka med sina fäder och mödrar utan rädsla för missbruk och kriminalitet.
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