VAD BETYDER VÅRA VÄRDERINGAR?
Samarbetsvilja
1. Att agera som en del av ett team.
Alla har en viktig roll och vi hjälps åt för att
lyckas tillsammans.
2. Att involvera de som behövs när de
behövs och skapar mervärde.
Vi samarbetar med barn och unga,
medlemmar, partners, kollegor i Sverige och
globalt för att gemensamt nå längre.
3. Att växla mellan att leda och att följa.
Vi vågar gå först ibland, vi visar tillit till
andra och accepterar att vi själva inte alltid
behöver involveras
4. Att aktivt inkludera olika kompetenser
och perspektiv.
Då tar vi tillvara på vår mångfald och våra
olikheter.
5. Att utgå från att alla vill väl.
Vi anstränger oss för att vara lyhörda och
förstå varandra.
Vi respekterar och värdesätter varandra.
Vi tar tillvara vår mångfald och arbetar med
partners för att gemensamt ytterligare stärka
vår förmåga att göra skillnad för barn i världen
och för att få ett hållbart resultat.

Kreativitet
6. Att anpassa sig till en föränderlig
omvärld.
Genom att höja blicken kan vi vara
relevanta både idag och imorgon.
7. Att aktivt förbättra hur vi gör saker.
Med modet att testa nytt och riskera att
misslyckas.
8. Att lära sig av och dela med sig av
misstag.
Vi lär oss av saker som inte gått som vi
tänkt oss och delar med oss av lärdomarna
till andra.
9. Att vara nyfiken.
Vi är innovativa och vågar komma med nya
idéer i stort och smått.
Vi är öppna för nya idéer och vågar satsa.
Vi välkomnar förändring för att utveckla
varaktiga lösningar med och för barn.
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10. Att involvera barn och unga.
Vi söker deras viktiga perspektiv och åsikter.
11. Att se till att personligt lirar med
gemensamt.
Var och en ser till att vårt eget arbete och våra
prioriteringar lirar med gemensamma mål.
12. Att kunna byta fokus vid behov.
Vid behov behöver vi kunna ändra på eller sluta
göra vissa saker, för att istället rikta
engagemanget dit det gör mer nytta.
13. Att vara en god förebild.
Genom att ge riktning och handlingsutrymme
ges andra möjlighet att lösa uppgifter på det sätt
som bäst passar situationen.
14. Att vara konstruktiv.
Vi anstränger oss för att vara konstruktiva och
gemensamt hitta lösningar när vi ser problem.
15. Att inte krångla till det.
Vi gör saker så enkla och smidiga som möjligt
för varandra.
Vi tar ansvar för att använda våra resurser effektivt
och för att nå mätbara resultat.
Vi hålls ansvariga inför givare och partners men
framför allt inför barn.

Ambition
16. Att rikta fokus på det som ger störst
effekt.
Vi fokuserar på det som ger störst skillnad
framför att göra allt perfekt.
17. Att sätta mål som är ambitiösa och
realistiska.
På så vis säkerställer vi att vi kan leverera hela
vägen.
18. Att våga agera trots ovisshet.
Vi vågar agera även när vi inte har alla steg
klara för oss.
19. Att vi utvecklar oss själva och andra.
Vi lär oss nya saker och ger och tar emot
feedback på ett schysst sätt.
Vi ställer höga krav på oss själva och på våra
kolleger.
Vi sätter högt ställda mål och är fast beslutna att
förbättra kvaliteten i allt vi gör med och för barn.

Integritet
20. Att skapa trygghet för barn och vuxna.
Vi gör allt som står i vår makt för att säkerställa
att vår verksamhet är trygg för barn och vuxna.
21. Att ha modet att stå upp för våra
värderingar.
Vi vågar agera och stå upp för våra värderingar
och riktlinjer.
22. Att agera på ett sätt vi kan vara stolta
över.
Vi kan alltid vara transparenta i allt vi gör.
23. Att främja mångfald och inkludering.
Självklart har vi också nolltolerans mot
diskriminering och trakasserier.
Vi strävar efter att uppträda på ett ärligt och
föredömligt sätt.
Vi sätter aldrig vårt anseende på spel
Vi agerar alltid utifrån barnets bästa.
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