
Ett medmänskligare samhälle

Vård och omsorg  
– men inte bara



Med hjärta – utan vinstsyfte
Vi är Bräcke diakoni. En pigg och nyfiken 90-plussare.   
Som idéburna drivs vi av en vilja att göra skillnad, inte att 
tjäna pengar.  Det gör att vi kan tänka med hjärtat först. 

Bräcke diakoni
Box 21062

418 04 Göteborg
www.brackediakoni.se

Vi vet att vård och omsorg behöver 
både hjärta och hjärna. Och en 
stor portion medmänsklighet. Som 
idéburen stiftelse har vi inga ägare 
och drivs först och främst av viljan 
om att göra skillnad. Inte av att göra 
vinst. Men även vi behöver ha en 
organisation i ekonomisk balans, 
skillnaden är att den vinst vi gör åter-
investeras i våra egna verksamheter. 

Piggare än någonsin
Redan 1923 startade biskop Edvard 
Rohde stiftelsen Bräcke diakoni. 
Mycket har hänt sedan dess och 
idag är vi piggare och mer nytänk-
ande än någonsin. Vi vill göra skill-
nad där det faktiskt behövs. När 
samhället förändras ändras också 
behoven. Men vi kommer alltid 
fortsätta ifrågasätta och vilja göra 
något åt de behov vi ser. Vi delar 
med oss av vår kunskap och är 
självklart beredda att lära av andra. 
Samhällets resurser ska användas 
på bästa sätt – där de faktiskt be-

hövs. Tillsammans med våra över 
1100 medarbetare strävar vi mot 
vår vision om ”Ett medmänskligare 
samhälle”. 

Vi behandlar inte alla lika
Med över 50 verksamheter inom 
områdena hälsovård, funktionshin-
der och äldreomsorg blir det en hel 
del möten. Möten med människor 
som alla har egna behov, förutsätt-
ningar och drömmar. Det är med 
stolthet vi säger att vi inte behand-
lar alla lika. För alla är inte lika. Alla 
har inte samma behov. Hos oss ska 
alla känna att de blir tagna på allvar. 
Där de är vill vi också vara. Och de  
behov som finns vill vi möta. Oav-
sett om det sker på en vårdcentral, 
i rehabilitering, inom psykiatrin eller 
på hospice. Det är diakoni för oss.


