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Fundamentet for FOKUS Folkeoplysnings virke er de formål og værdier, som står i organisationens 
vedtægter: 

Foreningen ønsker at fremme folkeoplysning og et aktivt medborgerskab, der:

• bidrager til fysisk og mental sundhed.
• styrker den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for 
 eget liv samt styrker almene og faglige indsigter og færdigheder.
• skaber inklusion og mangfoldighed på arbejdsmarkedet.
• tilskynder til aktiv og engageret deltagelse i samfundslivet 
 og meningsgivende fællesskaber.

Foreningens formål udøves i henhold til foreningens værdigrundlag.

Foreningens værdigrundlag bygger på FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling, med 
særligt fokus på sundhed og trivsel (mål 3), kvalitetsuddannelse til medborgerskab og 
kulturel mangfoldighed (mål 4), bedre inklusion på arbejdsmarkedet (mål 8), ansvarligt 
og bæredygtigt forbrug (mål 12).

Derudover er foreningen optaget af de værdier, som FNs 2030 Agenda Leave No One 
Behind bygger på. De handler om at forbedre menneskers muligheder for, at bidrage til 
samfundet ved at modvirke diskrimination, eksklusion, og marginalisering. 

I denne virksomhedsplan har bestyrelsen valgt at fokusere særligt på sundhed og bæredygtighed. 
Det skal være sigtelinjerne i udviklingen af virksomhedens aktiviteter de kommende tre år. 

Vi skal være bedre til at synliggøre det vi allerede i dag bidrager til, i forhold til verdensmål og bæ-
redygtighed. Men værdierne skal også være ledetråde for udvikling af nye initiativer. Succesen skal 
måles på, om vi lykkes med at skabe værdi for mange mennesker.

Se på næste side, hvilke to temaer virksomhedsplanen fokuserer på.



Bæredygtig dannelse
(læs mere om baggrunden i afsnittet side 4) 

Ingen skal være i tvivl om FOKUS Folkeoplysnings engagement i bæredygtig dannelse 
og verdensmål.

• Vi vil inspirere medarbejdere, deltagere og medlemmer til at tage 
 et større ansvar i den grønne omstilling og træffe mere bæredygtige valg.
• Vi vil udvikle og udbyde aktiviteter og kampagner, der understøtter 
 bæredygtighed og brander vores værdier.
• Vi vil tilslutte os Aalborg Kommunes Klimaalliance og samarbejde 
 med kommunen om at fremme den grønne dagsorden.

Sund og aktiv livsstil – hele livet 
(læs mere om baggrunden i afsnittet på s. 8)

Vi vil have de bedste tilbud og forbedre vores faciliteter, så vi kan bidrage til en styrket 
folkesundhed for understøtte Aalborg Kommunes sundhedspolitik. Det indebærer at vi vil:

• Etablere et nyt medlemsformat indenfor sundhed, 
 målrettet 50+ med arbejdstitlen er ”BEVÆGELSESGLÆDE”.
• Bygge nye og bæredygtige faciliteter i Nørresundby, så vi får de bedste 
 rammer til fysisk og mental sundhed. Vi kalder det nye hus ”FÆLLESSKABETS HUS”.
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