VERDIDOKUMENT

K O M P E TA N S E M E D
H J E RT E VA R M E

KOMPETANSE MED HJERTEVARME

Mennesker i møte med våre virksomheter skal oppleve
kompetanse med hjertevarme.
Haraldsplass Diakonale Stiftelse er en selvstendig institusjon innen
Den norske kirke med formål om å fremme kristen omsorg for
mennesker. Den norske kirke definerer diakoni som «kirkens
omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom
nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og
kamp for rettferdighet.» (Plan for diakoni DnK)
Haraldsplass baserer sitt arbeid på dette. Det betyr respekt for den
enkeltes personlighet og integritet, religiøs og kulturell bakgrunn,
legning, politisk oppfatning eller tradisjoner. Vi ønsker at alle skal
møtes med innsikt og forståelse, og gjennom praktisk handling vise
at et hvert menneske er ukrenkelig og har en uendelig verdi. Jesu
nestekjærlighet og hans møte med mennesker er et forbilde som
gir rom for oppgjør, fornyelse og håp.
«Kompetanse med hjertevarme» er vårt motto, og vi er avhengig av
kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Alle som vil gjøre noe godt
og vakkert for sin neste er velkomne som medarbeidere!
Bibelens fortelling om den barmhjertige samaritan (se baksiden)
illustrerer konkret «kompetanse med hjertevarme». Diakoni utøves
slik hver eneste dag gjennom hver enkelt medarbeider.

VERDIGRUNNLAGET UTFORDRER OSS TIL:
• Å hjelpe de som trenger det
• Å se og skape mulighet i det som synes umulig
• Å skape inkluderende fellesskap der også Guds nåde og raushet formidles
• Å arbeide for gode arbeidsmiljø og samarbeidsforhold
• Å praktisere medansvar som fremmer helse og forebygger sykdom
• Å se verdien i den gode samtale
• Å gi plass til lokalt og globalt engasjement for rettferdighet, frihet og fred
• Å forvalte ressurser og miljø på en god måte

DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN
Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve.
«Mester,» sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» «Hva
står skrevet i loven?» sa Jesus. «Hva leser du der?» Han svarte:
«Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele
din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste
som deg selv.» Da sa Jesus: «Du svarte rett. Gjør det, så skal du
leve.» Men han ville rettferdiggjøre seg selv og spurte Jesus:
«Hvem er så min neste?» Jesus tok dette opp og sa: «En mann
var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på
røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge
der halvdød. Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei.
Han så ham, men gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en
levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. Men en samaritan
som var på reise, kom også dit hvor han lå, og da han fikk se
ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. Han gikk bort til
ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem. Så løftet
han mannen opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge
og pleiet ham. Neste morgen tok han fram to denarer, ga dem
til verten og sa: «Sørg godt for ham. Og må du legge ut mer,
skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.»
«Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for
ham som ble overfalt av røvere?» Han svarte: «Den som viste
barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus: «Gå du og gjør som
han.» Lukas 10, 25-37.
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