Equals verksamhetsplan 2021 - 2022

Verksamhetsplan 2021- 2022, föreningen Equal
Equal, 802004 - 6879, har sedan 1967 på olika sätt arbetat och verkat för medborgares sociala
rättigheter i Stockholm. Vår vision handlar om medborgarnas frigörelse från beroende, fattigdom,
ohälsa och socialt utanförskap. För att förverkliga visionen arbetar vi för ett jämlikt samhälle som vi
ser som det enskilt mest grundläggande villkoret för att vår vision skall uppnås.
Föreningens medlems- och målgrupper är personer med psykisk ohälsa, fysisk ohälsa,
substansberoende, våldsutsatthet, hemlöshet, ekonomisk utsatthet.
Föreningen arbetar med snart sagt alla frågor personer ur målgrupperna berörs av. Vi arbetar särskilt
med frågor om sociala rättigheter och psykofarmakas oönskade verkningar
Under 2021 – 2022 skall föreningen inrikta sig på att uppnå följande mål inom de olika målområden
föreningens styrelse fastlagt:
1.Föreningen

1.1 Föreningens styrelse och personal ska under de kommande åren starta ett
arbete med kvalitetssäkring av föreningens verksamhet där vi anger mål för
föreningen i sin helhet, delmål för föreningens olika verksamheter samt
individuella mål för föreningens medarbetare. Målet med arbetet är att
föreningens olika verksamheter och medarbetare skall verka åt samma håll
och genom detta bidra till det gemensamma målet.
1.2 Föreningen ska arbeta mer målinriktat med intressepolitik och
påverkansarbete för att hävda våra medlems- och målgruppers behov och
rättigheter.

2. Demokrati

2.1 Föreningen ska hålla minst åtta styrelsemöten. Dessa ska i tillämpliga delar
vara öppna för medlemmar.
2.2 Föreningen ska hålla minst två medlemsmöten per år varav årsmötet är
ett.
2.3 Föreningen ska ha en stabil styrelse med en bredd av olika kunskaper och
erfarenheter.
2.4 Styrelseledamöterna ska känna sig välinformerade och trygga i sin roll.
2.5 Medlemmarna ska känna att de har eller lätt kan få relevant information
om föreningen och dess verksamhet och att de kan vara med och påverka om
de vill.

3. Ekonomi

3.1 Föreningens ekonomi skall stabiliseras så att vi inte gör underskott.
3.2 Föreningen ska vara aktiv i att göra ansökningar för externa medel
3.3 Föreningen ska lägga anbud i alla aktuella upphandlingar gällande
boendet.
3.4 Föreningen ska samverka med andra föreningar där det finns möjligheter
till samnyttjande av gemensamma resurser.
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4. Personal

4.1 Föreningen ska vara en tydlig arbetsgivare som följer arbetsrätt,
lagstiftning och gällande kollektivavtal. Detta finns fastlagt i föreningens
personalhandbok som finns tillgänglig för styrelse och personal
4.2 Föreningens verksamheter ska utgöra attraktiva arbetsplatser. Detta
uppnås genom att föreningens anställda har stor frihet att inom ramar
fastlagda av styrelsen och tillsammans med andra i föreningen utforma sitt
eget arbete för att uppnå föreningens långsiktiga mål.

5. Boendet

5.1 Boendet ska långsiktigt ha en beläggning på 80%.
5.2 Boendet ska kvalitetssäkras genom ett kvalitetsledningssystem anpassat
efter gällande lagstiftning.
5.3 Boendet ska mäta sin kvalitet genom årliga undersökningar riktade mot
boende och placerande socialtjänster.

6. Qvinnoqraft

6.1 Antalet besök under ett år ska varaktigt överstiga 1600.
6.2 Antalet besökare under ett år ska varaktigt överstiga 200.
6.3 Antalet nya besökare ska under ett år varaktigt överstiga 100.
6.4 Vi ska under de kommande åren utveckla den del av QQ som handlar om
skapande och kreativitet med syftet att få i gång deltagares fantasi och
därigenom på sikt möjliggöra ett bättre mående.

7. Socialt ombud

7.1 Föreningen ska erbjuda personer i behov av det, stöd i deras möten med
olika myndigheter och samhällsinstanser.
7.2 Vi ska inom ramen för detta arbete hävda och bevaka sociala rättigheter
och möjligheter. Stöter vi på myndigheter vi anser överträder sina
befogenheter ska vi begära prövning av deras agerande hos lämplig instans
(JO, IVO, domstol)
7.3 Alla som efterfrågar stöd ska få det om man själv medverkar. (Vi åtar oss
inte ombudsarbeten som handlar om asylärenden eller
medborgarskapsfrågor.)

8. Rådgivning

8.1 Föreningen ska ge alla som söker oss råd och stöd via telefon eller mejl i de
frågor vi arbetar med särskilt.
8.2 Informationen vi ger ska bygga på fakta och vara vetenskapligt relevant.

9. Hemsida och
sociala medier

9.1 Föreningens hemsida skall stadigvarande ligga på över 100 000 årliga
besökare.
9.2 Vi ska ha minst två nya inslag per arbetsvecka för att uppnå ovanstående.
9.3 Material vi publicerar på hemsidan ska vara trovärdigt, innehålla korrekta
fakta, vara intresseväckande samt utgå från ett patientperspektiv.
9.4 Föreningens sociala medier ska få ett utökat antal användare.

10. Intressepolitik
och påverkan

10.1 Föreningen ska särskilt verka för att det i Region Stockholm utvecklas en
psykiatrisk vård som inte bygger på psykofarmaka utan använder sig av andra
metoder.
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10.2 Föreningen ska verka för att psykiatrin i Region Stockholm börjar köpa in
platser på HVB-hem för personer som har en sådan sammansatt problematik
att de inte blir hjälpta av den vårdpsykiatrin erbjuder i dagsläget.
10.3 Föreningen ska verka för att socialtjänsten och hälso- och sjukvården
börjar arbeta mer sammanhållet och frångår det nuvarande systemet med
subspecialisering vilket lett till svårigheter för personer med en samsjuklighet.

Equals styrelse den 14 april 2021
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