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OM OSS

DÄRFÖR FINNS VI

VÅR VISION 

Syftet med Hej Blekinges verksamhet är att öka hållbarheten och inkluderingen i samhället. Föreningen 
skapades för vi upplevde att det inte fanns tillräckligt med initiativ i samhället för de grupper som på något 
sätt var exkluderade. Vi ville skapa fler möjligheter för allmänheten att engagera sig i hållbarhetsarbete 
och på så sätt kunna bidra till samhällsutvecklingen och demokratin. Hej Blekinge verkar även för att skapa 
samverkan mellan olika aktörer så att utmaningarna kan angripas ur olika perspektiv så att det blir synergi.

Vår vision är alla människor ska få känna 
samhörighet med andra och uppleva sig själva som 
värdefulla medborgare i världen.

Känsla av 
sammanhang

VÅR VÄRDEGRUND

DELAKTIGHET
Alla människor är värdefulla och kan bidra!

SAMVERKAN
Tillsammans är framtiden!

HÅLLBARHET
Socialt , ekonomiskt och ekologiskt!  



PLATTFORM
Hej Blekinge ska verka som en plattform och möjlig-
görare för sociala entreprenörer att genomföra sin idéer 
och initiativ som leder till ett öppet, hållbart och mer in-
kluderande samhälle. 

MÄTA RESULTATEN
Hej Blekinge ska i större utsträckning mäta projektresultat 
och effekter. För varje bidragsfinansierat projekt finns en 
mätplan som strukturerat följs.

VOLONTÄRER & MEDLEMMAR
Hej Blekinge ska under året öka antalet medlemmar samt 
engagera fler volontärer med uppdrag som utförs i 
verksamheten, som t. ex Promenadvän.
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MÅL 2022

Föreningen växer 
under 2022

Redan 2021 växte föreningen 
i antal projekt , fler och större 
bidra, fler anställda och ökat 
antal medlemmar. 

För 2022 ser prognosen ljus 
ut med redan beviljade 
projekt och många inskickade 
ansökningar. Vi har ett 
tydligare erbjudande till 
medlemmar och volontärer 
och vi har ökat samverkan 
med aktörer från olika 
sektorer.

INKLUDERA FLER
Hej Blekinge ska verka för att samverkansprojekt initieras 
och genomförs i Sverige, företrädesvis i Blekinge. 
Samverkan kan ske med offentliga, ideella och privata 
aktörer med syfte att öka inkluderingen och hållbarheten.
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Volontärverksamheten är en viktig del i 
föreningen för att kunna tillgodose alla 
behov vi möter.

VOLONTÄRVERKSAMHET

Genom påverkansarbetet vill vi främja 
ökad samverkan över sektorsgränserna 
och få till fler långsiktiga projekt.

Medlemsvärvning och aktiviteter för 
medlemmar och nyfikna utgör del av 
verksamheten.

PÅVERKANSARBETE MEDLEMSKAP

VERKSAMHET 2022

Under 2022 kommer verksamheten till 
största del utgöras av att driva beviljade 
projekt och söka nya medel. Vi erbjuder 
know-how och utgör en plattform för 
hållbarhetsentreprenörer.

DRIVA PROJEKT

Under året kommer vi även fortsätta att bygga ut vårt fantastiska team!
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2022

EKONOMI

    350.000 kr beviljat för Äldrekonsulent

    265.067 kr beviljat för Bästa Stunden

    Mer medel kan tillkomma vid posivt     
besked från inskickade ansökningar

    Lönekostnader utgör största kostnaden

    Aktiviteter, förtäring, redovisning och 
OH utgör största delen av övriga kostnader
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