SAMS STRATEGI FÖR 2021–2025

MISSION
Förbundet arbetar för främjande och förverkligande av jämlikhet och full delaktighet i
samhället för personer med funktionsnedsättning och deras närstående.
Verksamheten riktar sig till personer som vill använda sig av det svenska språket eller
finlandssvenskt teckenspråk i frågor som berör exempelvis deras hälsotillstånd och
hjälpbehov. Avsikten är att förse människor med information om funktionsnedsättning på
svenska. Förbundet förändrar attityder i samhället.

VISION
Förbundet är en ledande aktör och ett svenskspråkigt språkrör med bred sakkunskap
inom funktionshindersektorn. Vi är trovärdiga och övriga aktörer anlitar vår expertis och
medierna vänder sig till oss.
Vi skapar mervärde genom samarbete med olika
samhällsaktörer som har relevans för målgrupperna. Gemensamma projekt med bland
annat andra funktionshinderorganisationer skapar nya möjligheter för påverkansarbete och
ger större genomslagskraft än om varje aktör skulle verka skilt för sig. Förbundet arbetar
holistiskt, helheten är större en delarna.

VÄRDEGRUND
Förbundets värdegrund utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. I verksamheten arbetar vi för ett samhälle där:
Alla är jämlika.
Alla har självbestämmanderätt.
Alla är delaktiga.
Alla har grundläggande rättigheter och friheter.
Samhället utvecklas genom samverkan och dialog.
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MÅLGRUPP
Primära målgruppen:
- Personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga som använder svenska
språket eller finlandssvenskt teckenspråk
- våra medlemsförbund
Sekundära målgruppen:
- aktörer som med sin verksamhet och/eller sina beslut påverkar den primära
målgruppen, till exempel tjänstemän på kommuner och stat, anställda vid andra
organisationer, förtroendevalda, beslutsfattare samt opinionsbildare

HUR NÅR VI VISIONEN
1. SAMS är en ledande aktör och ett svenskspråkigt språkrör för
funktionshinderfrågor i Finland
Förbundet lyfter aktivt fram funktionshinderpolitiska frågor i sina nätverk och i
offentligheten. Förbundet bevakar effektivt målgruppernas intressen i
gemensamma och övergripande frågor gällande lagstiftning och tillämpningen av
den. Förbundet arbetar för att förbättra livskvaliteten för personer med
funktionsnedsättning.
FUNK. är en funktionshinderpolitisk tidskrift. I tidningen behandlas aktuella frågor
ur olika synvinklar som är viktiga för målgrupperna ur olika synvinklar. I förbundet
arbetar vi för att sprida information och öka kunskapen om
funktionshindersrelaterade frågor. Tidningen stärker förbundets roll som språkrör.
2. SAMS har sakkunskap
Förbundet har expertis i funktionshinderfrågor. Inom verksamheten juridiskt
ombud finns det specialiserad och aktuell kunskap om juridiken och lagstiftningen
inom området. SAMS vänverksamhet motverkar ensamhet och främjar
delaktighet. Verksamheten har kunskap om frivilligarbetets betydelse och dess
effekter på individen och samhället. Förbundet hörs av olika instanser och
aktörer. Medierna kontaktar förbundet som sakkunnig i funktionshinderfrågor.
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3. SAMS är trovärdig
Erfarenhet, bred sakkunskap och professionalism ger förbundet trovärdighet.
Hela organisationens arbetssätt genomsyras av jämlikhet, inklusion och gott
bemötande: personalen är motiverad och engagerad.
4. SAMS skapar mervärde för sina målgrupper, för medlemmar och för övriga i
samhället
Förbundets verksamhet är unik på svenska i Finland. Förbundet arbetar för en
minoritet inom minoriteten. Vi erbjuder utmärkt svenskspråkig intressebevakning,
rådgivning, information, frivilligverksamhet, funktionshinderpolitiskt innehåll och
bidragsutdelning till den sociala sektorn. De här verksamheterna och
påverkansarbetet ger de svenskspråkiga personerna med funktionsnedsättning
bättre livskvalitet och främjar jämlikhet i samhället.
5. Samarbete
Förbundet samverkar och tar initiativ till samarbete med medlemsförbunden och
övriga aktörer. Samarbetet ger nytta till målgrupperna. Det gemensamma arbetet
görs bland annat inom intressebevakning, frivilligverksamhet och kommunikation.
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