Verksamhetsplan 2010
Ekonomisk stabilitet är vårt ledord även 2010. Våra klienter finns där och vi räknar med att
hjälpa ett liknande antal även 2010. Per J och Per G kommer att arbeta klientinriktat mot
anstalterna. I vårt arbete dyker det ständigt upp nya direktiv från de myndigheter vi
samarbetar med. Under 2009 fanns det en tendens att man inte ville bevilja familjehemsvård
för klienter över 30 år i samma utsträckning som tidigare. Detta har gjort att vi under 2010
måste bredda vårt sätt att arbeta. Ungefär hälften av våra placeringar genom åren har
utgjort denna kategori. Vi kommer att göra två stycken nya satsningar under 2010.

Ungdomssatsningen.
I verksamhetsberättelsen för 2009 finns en beskrivning av ”Kenyaprojektet”. Vi har nu
färdigställt en informationsbroschyr och kommer att marknadsföra projektet på bred bas
under våren.

Skuldsaneringsprojekt
Detta har tidigare varit och är fortfarande ett prioriterat område för IBUS. Vi har de senaste
åren genomfört mellan 5 och 10 ärenden per år. Problemet har varit att finansiera denna
verksamhet. Genom ett samarbete med föreningen Insolvens, Hela Människan Riks, Hela
Människan Småland och IBUS har en ansökan om ett skuldsaneringsprojekt inlämnats. Vi
har tidigare lämnat in ansökningar och fått avslag men trägen vinner.

Nätverket/Församlingskontakter
Målsättningen är att vi ska kunna bryta den nedåtgående trenden avseenden
församlingskontakter. Vi planerar att aktivera vårt nätverk i denna fråga.
Vi har som målsättning att fortsätta att komma ut med Ibus nytt minst 3 gånger detta år.

Samarbete Familjehemsorganisation
Bibehålla vårt samarbete på samma nivå som tidigare med Stiftelsen Kristen
Familjehemsvård.
Nils Lennart Kummu fortsätter med sin utbildning till pastor och vi är där beroende av att
hans lönebidrag kan fortsätta oförändrat även detta år.
Som alltid är vi beroende av förböner, ekonomiskt bistånd, engagemang av frivilliga.
Vi ska fortsätta med vårt uppdrag att låta familjer komma till ro, hjälpa folk bort från
destruktiva levnadssätt genom att arbeta hårt och visa vad en kristen grund innebär i
praktiken.
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