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Toiminta-ajatuksemme
Yhteiset Lapsemme ry on rasismia vastaan toimiva ja kulttuurista
moninaisuutta puolustava lastenoikeusjärjestö. Unelmamme on,
että kansainvälinen Suomi on hyvä ja turvallinen kaikille lapsille ja
lasten oikeudet toteutuvat. Vaikutamme tulevaisuuteen verkostomaisesti, luovuutta sekä tutkimus- ja kokemustietoa hyödyntäen.

Arvomme
Arvojamme ovat rohkeus, välittäminen ja yhdenvertaisuus. Kaikki
toimintamme on arvojemme mukaista ja ihmisoikeusperustaista.

Toimijat ja toiminnan kohderyhmät
Keskeisiä toiminatamuotojamme ovat palvelut, hankkeet, viestintä ja
vaikuttaminen. Toimintamme tavoittaa seuraavat kohderyhmät:
Lapset, nuoret ja perheet, joiden elämään liittyy
kulttuurinen moninaisuus
Yhteiset Lapsemme ry:n jäsenet
Vaikuttajat ja päätöksentekijät
Yhteisöt ja organisaatiot
Toiminnan mahdollistavat yhdessä
Yhteiset Lapsemme ry:n henkilökunta,
vapaaehtoiset ja yhteistyökumppanit.
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1. Strategiset tavoitteet: Lapset, nuoret ja perheet
Tavoite: Lasten oikeudet tunnetaan ja niitä kunnioitetaan.

Tavoitamme ja kohtaamme moninaisista taustoista tulevia
lapsia, nuoria ja perheitä ja vahvistamme heidän osallisuuttaan
yhteiskuntaan.
Järjestämme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tukevaa
toimintaa ja palveluita, mukaan lukien lastensuojelun sijaishuollon palvelut. Toimimme yhä useammin digitaalisesti.
Edistämme kansainvälisten adoptioiden toteutumista tukemalla ja valmentamalla adoptiovanhempia. Toimimme adoptoitujen lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden
parantamiseksi.
Teemme kotoutumista edistävää työtä.
Tuemme lapsia ja nuoria, jotka
ovat haavoittuvassa asemassa eli joiden mahdollisuudet ovat selvästi
heikommat, kuin
hyväosaisilla väestöryhmillä.
Tuemme lasten
hyvinvointia,
lastenoikeuksien
toteutumista ja
osallisuutta, myös
kansainvälisesti.
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2. Strategiset tavoitteet: Rasisminvastainen työ
ja vaikuttaminen
Tavoite: Rasismi Suomessa vähenee ja lapsia kohdellaan
yhdenvertaisesti.
Yhteiset Lapsemme ry tekee rasisminvastaista työtä
kaikkien strategisten kohderyhmien, erityisesti lasten
ja nuorten parissa.
Vaikutamme viestinnällä, käymällä dialogia ja
kouluttamalla yhteisöjä.
Meidät tunnetaan laajasti rasisminvastaisen ja
moninaisuutta tukevan kasvatustyön tekijänä,
vaikuttajana ja asiantuntijana.
Rasisminvastainen näkökulma on osa kaikkea
toimintaamme.
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3 Strategiset tavoitteet: Toimintaedellytykset,
yhteistyö ja osaaminen
Tavoite: Yhteiset Lapsemme ry:n toimintaedellytykset ja rooli
asiantuntijana vahvistuvat.

Yhdistyksen varainhankinta on tavoitteellista ja tuloksellista.
Varainhankinta tarkoittaa yhä enemmän yksityisiä lahjoituksia
sekä yhteistyösopimuksiin perustuvia tuottoja sekä
hankerahoituksia.
Yhteiset Lapsemme ry on kiinnostava ja hyvä työpaikka.
Henkilöstö sitoutuu, voi hyvin ja pääsee kehittämään
osaamistaan. Työtapamme on reflektiivinen.
Toiminnassa ja kehittämisessä tukeudutaan tutkittuun tietoon
ja kokemustietoon. Tietoa tuotetaan myös itse.
Vapaaehtoiset ovat koulutettuja, sitoutuneita ja heidän
määränsä kasvaa.
Jokaista yhdistyksessä toimivaa arvostetaan.

Strategian toteutumista arvioidaan strategiakauden aikana ja sitä
päivitetään tarvittaessa. Seurantaa varten luodaan mittarit.
Strategiasta kerrotaan jäsenille, vapaaehtoisille ja sidosryhmille.
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