Stiftelsen
Verksamhetsplan 2019
Inutis inriktning 2019
Stiftelsen inuti är religiöst och partipolitiskt obunden. Inutis grundidé är att tillvarata och
befrämja den konstnärliga och kreativa begåvningen hos personer med intellektuella och/eller
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Verksamheten riktar sig till personer som har
ett beslut om daglig verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS.
Inuti ska bedriva en renodlad konstnärlig verksamhet och ha en utåtriktad profil. Inuti är en
del av den etablerade internationella konströrelsen som arbetar för konstnärer med särskilda
behov.
Inuti ska även fortsättningsvis ha en hög konstnärlig kvalitet i ateljéarbetet samt upprätthålla,
utöka och marknadsföra den unika och rika konstsamlingen - Inuti Collection. Inuti driver ett
galleri på Västerbroplan som är en viktig plattform för att nå ut med Inuti konstnärernas
konst. Vår intention är att ha minst fem utställningar och en julmarknad i galleriet under året.
Till utställningarna vill vi koppla olika konstevenemang och händelser som bidrar till
ytterligare lärande samt bidrar till att lyfta konsten som görs inom verksamheten.
Här vill vi föra fram Inutis konstnärer men även presentera inspirerande samarbetspartners i
Sverige och utomlands. Galleriet fungerar även som projektlokal.
Några större konstprojekt som verksamheten kommer arbeta med under 2019 är:
•

planering och genomföra EOA internationella tredagars konferens (European Outsider
Art Association) – med temat ”E-Quality”. Målet är att i konferensarbetet inkludera så
många som möjligt av oss som jobbar inom verksamheten.

•

att arrangera en föreställning och workshop under Stockholms kulturfestival 2019 som
med anledning av 50-års jubileet av månlandningen har temat ”Rymden”.

•

att vara en aktiv och drivande aktör inom det nyskapande och experimentella
konstprojektet ”Travel Agency” som drivs av NOA (Nordic Outsider Art) med stöd av
Nordisk kulturfond.

Övriga planerade projekt redovisas i bilaga till budget 2019 där det framgår att Inuti under
året ska fortsätta satsa på ökat konstnärligt lärande inom verksamheten, såsom
fortsättningskurs i förgyllning, animation, olika textila tekniker, graffitti, skulptur,
krokiteckning samt kreativt skrivande med mera. Syftet är att konstnärerna genom denna
bredd får möjlighet att utveckla fler konstnärliga uttrycksformer.
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Inutis värdegrund

ALLA FÅR

Inkluderande – vi skapar en känsla av sammanhang och tillhörighet.
På vår arbetsplats är vi alla jämlika och vi respekterar varandras åsikter.
Utvecklande – vi är en kreativ arbetsplats med övertygelsen om att varje enskild
individ har en potential och vilja att utvecklas.
Utåtriktande – vi interagerar med omvärlden och skapar full delaktighet i det
konstnärliga kulturlivet.
Meningsfull och trygg – vi har en tydlig planering och struktur av det dagliga arbetet
vilket skapar en meningsfull och trygg arbetsplats.

Delaktighet och medbestämmande
Inuti kommer under året fokusera på att ytterligare öka delaktighet och medbestämmande. Tre
områden finns bland annat med i Stockholm stads program för delaktighet för personer med
funktionsvariation. Målens intentioner ska finnas med som en självklar grund i det dagliga
arbetet och dessa mål ska följas upp regelbundet och finnas med som stående punkter i
dagordningar, planeringar och utvärderingar;
•

Alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar

•

Alla ska bemötas med kunskap och respekt och själva vara med och bestämma i
frågor som gäller honom eller henne

•

Allas arbetsförmåga ska tas tillvara

Sida 2 av 4

Stiftelsen

Inutis mål, aktiviteter och målvärden under 2019
Vi är ledande inom kreativt skapande för vår målgrupp
Inuti är en utåtriktad verksamhet med hög konstnärlig kvalitet, som samverkar med
framstående institutioner kring utställningar och projekt både i Sverige och andra länder. På
så sätt arbetar vi mot målet att vara en ledande spetsverksamhet inom vårt område - kreativt
skapande för personer med särskilda behov.
Aktivitet under året:
Inutis konstnärer ska under året aktivt erbjudas att delta i arbetsintegrerade aktiviteter såsom
utställningar, föreställningar, projekt och workshops/utbildningar. På så sätt ges en
förutsättning för att verka på samma arenor som andra konstnärer.
Mål:
•

varje konstnär ska tillfrågas om de vill delta i utställningar, workshops, utbildning
m.m.

Mål följs genom enkät riktad till konstnärerna och via resultatuppföljning.
Alla ska känna sig delaktiga och ha inflytande i verksamheten
På Inuti ska alla ha möjlighet till delaktighet och medbestämmande utifrån sina egna
förutsättningar.
Aktiviteter under året:
Varje enhet kommer genomföra gemensamma planeringsdagar med handledare och
konstnärer. Vi kommer ta fram en skrift om arbetsmiljö på lättläst svenska för att komplettera
den information som idag finns i A4 på alla enheter. Medarbetare och konstnärer ska tillfrågas
hur de upplever sin arbetsmiljö via enkät och samtal med chef och stödperson.
Mål:
•

två gemensamma planeringsdagar under året med konstnärer och handledare.

•

skyddsombud kommer finnas på varje enhet.

•

arbetsmiljö ska ha en punkt på dagordningen på ateljémöten och APT.
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Ekonomi
Stiftelsen Inuti strävar efter att bibehålla ekonomisk stabilitet där vi med egna medel ska
kunna utveckla verksamheten och ge trygga långsiktiga förutsättningar för både konstnärer
och medarbetare. För att nå detta mål behöver vi fondera medel, målet är att de fonderade
medlen ska överbrygga tillfälliga inkomstbortfall och användas till oförutsägbara kostnader.
De konstnärer och medarbetare som finns i verksamheten ska känna sig trygga med en
långsiktig planering och en stabil ekonomi. Inuti arbetar för en effektiv och öppen ekonomisk
process där de dagliga besluten fattas nära verksamheten på våra enheter.

___________________________
Kenneth Helén, Verksamhetschef
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