
 

 

 

 

 

 

Öppna Händer Välgörenhet 
 

Värdegrund 
 

 

 

 

 

 



 

Öppna Händers 
Värdegrund 

 

 

Vi lever efter premissen: 100% välgörenhet - 0 % slöseri 

Vår vision är att hjälpa de som behöver det, där de behöver det och när 

de behöver det. 

Våra projekt är enkla och realistiska för att kunna åstadkomma så 

mycket som möjligt. 

Öppna Händer drivs med en gemensam värdegrund. Den utgörs av fyra 

värderingar som gäller för alla i föreningen. Värderingarna påverkar 

bl.a. hur föreningen drivs och hur våra volontärer jobbar i Peru.  

Värderingarna är alla lika viktiga, vi lever upp till dem gemensamt och 

samtidigt. Det gäller såväl våra partners och omgivning i Peru och 

Sverige som inom föreningen - vi har samma förhållningssätt internt och 

externt:  

- Vi bemöter alla med respekt. 

- Vi utgår från allas rätt att vara med och förespråkar demokrati 

och delaktighet. 

- Vi gör föreningen bättre. 

- Vi skapar en hållbar framtid.  

 

Värdegrunden förenar alla i föreningen, då den berättar vad som är 

viktigt för oss. 

Föreningen är partipolitiskt samt religiöst obunden och oberoende. 



 

Vi bemöter alla 
med respekt 

 
För oss i Öppna Händer har alla människor ett lika 
värde med olika behov och förutsättningar. Detta gör 
att vi aktivt behöver lyssna på varandra för att förstå 
varandra. 
 
Vi besöker olika kulturer med ambitionen att väcka 
förståelse och vidga vyerna mot omvärlden. Vi anpassar 
oss till den lokala kulturen i den utsträckning som 
krävs.  

 
Vi håller vad vi lovar 

 
Vi ser möjligheten i varje möte 

 
Vi visar hänsyn till varandra 

 
 
 

 

 



 

Allas rätt att vara 
med och 

demokrati och 
delaktighet 

 
Vi stödjer med det som behövs, där det behövs och när 
det behövs. Tillsammans med de vi stödjer utformar vi 
våra projekt. Allas röst är lika mycket värd. 
 
Alla ska kunna vara med utifrån deras förutsättningar. 
Det gäller såväl inom föreningen som de vi stödjer. 

 
Tillsammans gör vi skillnad 

 
Alla kan vara med 

 
Allas röst är lika mycket värd 

 
 

 



 

Vi gör föreningen 
bättre 

 
Vi i Öppna Händer försöker ständigt förbättra 
verksamheten och föreningen för att kunna hjälpa fler 
med de medel vi har. 
 
Alla resurser går oavkortat till föreningens ändamål. 
 
Vi i föreningen försöker alltid vara goda förebilder. 

 
100 % välgörenhet - 0 % slöseri 

 
Bra kan bli bättre 

 
Vi kan alla göra skillnad 

 
 

 

 

 

 

 



 

Vi skapar en 
hållbar framtid 

 
Det vi gör idag spelar roll imorgon. Genom att ta ansvar 
idag kan vi göra de långsiktiga förändringar som 
behövs. 
 
Tillsammans med de vi stödjer försöker vi skapa 
långsiktiga ekonomiska, sociala och ekologiska 
förbättringar.  
 
Vi är goda förebilder och försöker alltid i möjligaste 
mån hushålla med våra gemensamma resurser. 

 
Vi jobbar idag för en bättre morgondag 

 
Vi har modet att göra de förändringar som krävs 

 
Vi är goda förebilder 

 
 
 

 


