
Huvudsaklig inriktning 2022 - 2024 Sensus Stockholm-Gotland

“Möten förändrar människor - människor förändrar världen” 

Sensus region Stockholms Gotland vill under 2020-talet bidra 9ll e: i alla dimensioner hållbart samhälle. All 

verksamhet ska utgå ifrån Sensus iden9tet och skapas 9llsammans med och för våra medlemsorganisa9oner 

(MO), samverkansparter (SP), deltagare, förtroendevalda och anställda. All verksamhet genomsyras av Sensus 

iden9tet och stadgar (se h:ps://kb.sensus.se/), den ska hålla hög kvalitet och säkras så a: den uppfyller såväl 

Folkbildningsrådets krav som samhällets förväntningar på folkbildningen. Sensus region Stockholm Gotland ska 

ses som en självklar aktör i demokra9bygget och utvecklingen av vårt samhälle. 

Möten och samtal

Folkbildningen är en väg mot a: finna ny kunskap och nå nya erfarenheter såväl som forma nya 

bekantskaper. I centrum står mötet människor emellan och det demokra9ska samtalet där det finns 

utrymme a: tolka, reflektera och sä:a samman kunskaper 9ll ny kunskap. Sensus Stockholm Gotland 

vill verka för a: nya oväntade möten ska äga rum och skapa nya former för hur människor kan mötas. 

Vi uppmuntrar våra deltagare a: våga närvara i för dem främmande sammanhang, där deltagarna 

utmanas i sin reflek9va förmåga och får möjlighet a: vidga sina perspek9v.

Sensus Stockholm Gotland fortsä4er a4 utveckla mötesformerna och agerar brobyggare mellan olika 

deltagargrupper. Vi främjar kontakter och samverkan mellan medlemsorganisa?oner och 

samarbetsparter och agerar för a4 deltagarna ska hi4a och komma ?ll oss.

Kultur

Vi ser främjandet av kulturen som en självklar del i stärkande av demokra9n, en medvetenhet om 

kulturens roll och hur den kan användas präglar vårt arbete. Genom vårt framgångsrika arbete med 

musikverksamheten och den skapande verksamheten fortsä:er vi stärka samhällsgemenskapen och 

motverka utanförskap.  Varje människa, oavse: funk9onalitet, social-och/eller kulturell 9llhörighet 

har 9llgång 9ll Sensus Stockholm Gotlands verksamhet. 

Vi värnar om a4 vara en arena där olika kulturer kan mötas, frodas och ta lärdom av varandra. 

Regionen ska fortsa4 verka för a4 möten kommer ?ll stånd mellan alla våra  medlemsorganisa?oner  

och samarbetspartners.

Mening och framAdstro

A:  uppleva a: det finns e: syQe med livet är a: vila tryggt i en existen9ell övertygelse som hjälper 

individer a: navigera i vår vardag på e: meningsfullt sä: både enskilt såväl som 9llsammans med 

https://kb.sensus.se/


andra. En tydlig mening med livet erbjuder fram9dstro  som utgör en vik9g dimension av vår fysiska, 

psykiska och andliga hälsa. Det är lä: hänt a: existen9ella grubblerier uppkommer någon gång i livet i 

samband med olika livssitua9oner eller livskriser. 

Genom a4 erbjuda möjlighet ?ll sammanhang a4  ?llsammans med andra a4 få stöd a4 reflektera 

över livsfrågor där det ges ?d och rum för det fördjupade samtalet vill Sensus Stockholm Gotland med 

sin erfarenhet, kunskap och breda nätverk inom ämnet vara en del av samhällets ak?va arbete för 

fysisk, psykisk och andlig hälsa där vi vill utgöra en dörr för a4 upptäcka e4 meningsfullt liv i 

samexistens med andra. 

Genom a4 utbilda ledare för det goda samtalet  vill vi bidra ?ll a4 fler människor får möjlighet a4 i 

gemenskap utveckla strategier för a4 stå bä4re rustade för a4 hantera livets alla skiEen.   

RäCghetsbaserat förhållningssäF

För Sensus Region Stockholm Gotland är det räVghetsbaserade förhållningssä:et en vik9g 

beståndsdel i all vår verksamhet. Det räVghetsbaserade arbetssä:et fokuserar på a: skapa 

förändring genom a: stärka människors egenmakt genom t.ex  a: stödja med saklig kunskap, 

kontakter och sammankoppla intressegemenskaper. Vår önskan är a: ak9vera människor istället för 

a: göra de 9ll föremål för åtgärder. Vi ser deltagarna i våra verksamheter som aktörer, inte passiva 

mo:agare som är beroende av oss. Istället för a: styra deltagarnas lärande agerar vi för a: 

människorna själva ska hi:a styrka för a: förbä:ra sin situa9on – då håller förändringen i längden. 

Vi verkar för a4 alla ska känna sig lika värda, a4 de vågar ta ägandeskap för sin egna utveckling och 

bildning hos oss, men också a4 de tar med sig de4a som styrkor i sin verklighet utanför vår 

verksamhet.

Hållbarhet

Sverige och världen har nu klivit in i decenniet där ambi9ösa hållbarhetsmål ska förverkligas. Sensus 

Stockholm Gotland stödjer samhällets nödvändiga utveckling för fram9da såväl som nu9da 

genera9oner genom samtal och bildning, för a: medvetandegöra och fånga engagemang 9ll dessa 

mål. Vi behöver också leva som vi lär och på det sä:et visa a: denna insikt inte bara stannar i 

samtalet, utan påverkar våra val, handlingar och prioriteringar. Vårt hållbarhetsarbete utgår ifrån FN:s 

hållbarhetsmål Agenda 2030 och avser alla aspekter av människa, miljö och samhälle.

Hos oss, visar vi hållbarhet som en naturlig del, som genomsyrar vår verksamhet. Vi visar a4 det är 

enkelt a4 ta med den i egna vardagen.


