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Vårt utgangspunkt:

Livskraft

Våre verdier:

- Mot

- Ydmykhet

- Anerkjennelse

Våre verdiforløsere:

- Belyse

- Berøre

- Bevege

Et fagkraftsenter

Våre tre vandringer:

- Mot kunnskapen

- Mot livsvekst

- Mot fellesskapet

innhold



Vi tror livskraften 
i alle mennesker kan styrkes, 
uansett.

livskraft



Mennesket søker vekst, utvikling, relasjon og fellesskap.
Mennesket vil utforske, utfolde, dele og bidra.
Vi erkjenner menneskets sårbarheter og anerkjenner menneskets storhet.

Selv når livskraften hindres av krenkelser, traumer, vold og menneskers 
uforstand, finnes det en iboende mulighet i alle. Det er denne muligheten 
vi vil belyse, bevege og berøre både hos fagpersoner og krenkede barn, 
unge og voksne. RVTS Sør vil åpne dørene inn til denne livskraften.
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anerkjennelse



belyse
Fordi et menneske bærer i seg både sår og styrker. 
Fordi nytt lys over gamle hendelser og mørke rom, gir nye muligheter.
Vi belyser krenkelsens psykologi og verdighetens kraft.



Fordi følelser er døren til forståelse. 
Uten følelser, ingen endring.
Fordi vi tar i bruk nye sider av oss selv når vi berøres.

berøre



Fordi et menneske trenger et annet menneske ved siden av seg for å gå de 
centimeterne det kan være fra håpløshet til håp. 
Gjennom bevegelsen, skjer bevegelsen.

bevege



Et fagkraftsenter som vil belyse
Har mot til å utfordre strukturer og forståelser
Har vilje til å uredd formidle oppdatert kunnskap og menneskers fortellinger
Har ydmykhet til å erkjenne at det må flere lykter til for å lyse opp hele bildet.



Et fagkraftsenter som vil berøre
Har mot til å formidle fortellinger som treffer sanser, følelser og intellekt.
Har vilje til å finne inn til følelser og gi mennesker styrke til å romme dem.
Har ydmykhet til å la kjærlighet og menneskelig varme være en del av 
profesjonaliteten.



Et fagkraftsenter som vil bevege
Har mot til å ha et synlig samfunnsengasjement.
Har vilje til å overvinne stillstand og stille krav til fagfolk og hjelpetjenester.
Har ydmykhet til å gå ved siden av og styrke til å gå foran når det trengs.



våre tre vandringer



1. Mot kunnskapen
Kunnskap utvikles i likeverdige forhold mellom mennesker.
Kompetanse utvikles når vi styrker det gode og øver på det vi ikke kan
Vi bidrar til økt kunnskap og kompetanse ved å utfordre til refleksjon 
og personlig utvikling.
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2. Mot livsvekst
Livssmerte kan bli til livsvekst. 
Vekst er å få det levde livet erkjent og anerkjent.
Gjennom relevant og god formidling istandsetter vi fagpersoner til å bli
troverdige medvandrere. 
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3. Mot fellesskapet
Vi bidrar til et inkluderende samfunn ved å utfordre hjelpetjenester til 
sammen å forstå enkeltmennesket og dets muligheter.



Krenkede mennesker går fra 
livssmerte til livsvekst.

Vi støtter denne vandringen.


