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Lääkärin sosiaalinen vastuu ry (LSV) on suomalainen
kansalaisjärjestö,
joka
on
vuodesta
1982
toiminut
rauhantyössä, terveyspolitiikassa ja kehitysyhteistyössä.
Järjestön toiminta perustuu lääkärien, hammaslääkärien ja
eläinlääkärien
sekä
näiden
alojen
opiskelijoiden
vapaaehtoistyöhön ihmiskunnan hyvinvoinnin hyväksi. LSV on
arvostettu
yhteistyökumppani
sekä
kotimaassa
että
kansainvälisesti,
mutta
strategiakaudella
2021–2025
tähdätään edelleen vahvistamaan järjestön tunnettavuutta
ammattikunnan keskuudessa.

MISSIO
Oikeudenmukaiseen maailmaan lääkärin keinoin.

VISIO
Vuonna 2025 LSV on verkostoituva ja osallistava
asiantuntijajärjestö sekä ensisijainen vapaaehtoistyön ja
vaikuttamisen
kanava
lääkäreille,
hammaslääkäreille,
eläinlääkäreille ja opiskelijoille. Vaikutamme näkyvästi
rauhan,
terveyspolitiikan,
ympäristökysymysten
sekä
kehitysyhteistyön alalla.
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ARVOT
Vastuullisuus
Hyödynnämme lääkärin asiantuntemusta ja arvovaltaa vastuullisesti
yhteisen ja yleisen hyvän edistämiseksi ihmisille ja ympäristölle.
Asiantuntijaroolissa vaikuttaminen perustuu tutkittuun tietoon,
lääkärin etiikkaan ja moraaliin. Pyrimme riippumattomuuteen
lääkäreiden ammatillista itsenäisyyttä vaarantavista kaupallisista
tahoista.

Kestävyys
Toimintamme
tähtää
kokonaisvaltaisesti,
ekologisesti
ja
sosiaalisesti kestävään yhteiskuntaan ja hyvinvoivaan planeetan
elonkirjoon.
Kehitämme
toiminnassamme
sekä
omien
vapaaehtoistemme
ja
työntekijöidemme,
että
yhteistyökumppaneidemme
osaamista
kestävien
ratkaisujen
luomisessa.

Yhdenvertaisuus
Toimintamme
on
syrjimätöntä
ja
tähtää
eriarvoisuuksien
kaventumiseen Suomessa ja maailmalla. Kaikilla tulisi olla
yhtäläiset perusoikeudet terveyteen ja hyvinvointiin, rauhaan ja
rakentavaan keskusteluun sekä terveelliseen ympäristöön.

Avoimuus
Toimintamme on avointa, läpinäkyvää, kuuntelevaa ja osallistavaa.
Tämä
näkyy
kaikessa
vuorovaikutuksessamme
jäsenistön,
vapaaehtoisten, yhteistyökumppaneiden ja yhteiskunnan kanssa.

Rohkeus
Nostamme rohkeasti esiin yhteiskunnallisia epäkohtia lääkärin
asiantuntemuksen pohjalta. Rohkaisemme lääkäreitä ja opiskelijoita
mukaan vaikuttamis- ja vapaaehtoistyöhön.
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STRATEGISET TAVOITTEET
Laadukkaiden terveyspalveluiden kehittäminen ja
terveyserojen kaventaminen kestävästi ja pysyvästi.
Nostamme
esille
keskeisiä
puutteita
terveyspalvelujen
saatavuudessa, tarkoituksen-mukaisuudessa ja kestävyydessä sekä
kehitämme näiden ratkaisemiseksi malleja, jotka ovat pysyvästi
integroitavissa
yhteiskunnan
järjestelmiin
koti-maassa
ja
ohjelmamaissamme.

Ihmisen ja ekosysteemien terveyttä edistävien ja
turvallisten elinympäristöjen rakentaminen.
Edistämme demokratiaa, maailmanrauhaa, yhteiskuntarauhaa,
syrjimättömyyttä,
väkivallan
ja
konfliktien
ehkäisyä,
ydinaseettomuutta
ja
etsimme
ratkaisuja
ympäristökriisiin.
Osallistumme yhteiskunnan ekologiseen jälleenrakennukseen eli
siirtymään
kohti
kokonaisvaltaisesti
kestävää,
luonnon
monimuotoisuutta ylläpitävää ja kiertotalouteen perustuvaa
elämäntapaa.

Kestävän ja hyvinvoivan tulevaisuuden vision ja toivon
ylläpitäminen.
Vahvistamme yhteistyökumppaneidemme ja vapaaehtoistemme osaamista ja vaikuttamiskapasiteettia, toimimme osallistavin keinoin ja jaamme näyttöön perustuvaa tietoa
toimenpiteiden vaikuttavuudesta.

Lääkäreiden, hammas- ja eläinlääkäreiden sekä opiskelijoiden ensisijaiseksi vaikuttamisen ja vapaaehtoistyön
kanavaksi kasvaminen.
Olemme tunnettu ja arvostettu asiantuntijoiden oma järjestö,
jota on helppo lähestyä myös uusien toimintaideoiden
kanssa.
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TAVOITTEIDEN MUKAISET TYÖTAVAT
Toimimme uutta luovien hankkeiden
Kehitämme paikallista osaamista.

ja

ohjelmien

kautta.

Viestintämme ja vaikutustyömme perustuu tutkittuun tietoon.
Tiedotamme toiminnastamme aktiivisesti, suunnitelmallisesti ja
monipuolisesti kansalaisille ja terveydenhuollon ammattilaisille.
Vaikutamme
päättäjiin.
Kampanjoimme
meille
tärkeistä
terveyden ja hyvinvoinnin teemoista.
Toimimme
yhteistyössä
järjestöjen kanssa.

kotimaisten

ja

Tarjoamme monipuolista,
vapaaehtoistyötä.

merkityksellistä

kansainvälisten

ja

kiinnostavaa

Järjestämme korkeatasoisia koulutuksia ja tilaisuuksia.
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TAVOITTEIDEN SEURANTA
JA ARVIOINTI
Strategian
toteuttamista
suunnitellaan
yksityiskohtaisesti
vuosittaisessa
toimintasuunnitelmassa
ja
talousarviossa
ja
seurataan toimintakertomuksessa. Yhdistyksen puheenjohtaja
vastaa
toimintasuunnitelman
ja
-kertomuksen
laatimisesta
toiminnanjohtajan ja hallituksen avustuksella. Toimintasuunnitelma
esitetään hyväksyttäväksi järjestön syyskokoukselle yhdessä
talousarvion kanssa. Toimintakertomus esitetään hyväksyttäväksi
järjestön kevätkokoukselle yhdessä tilinpäätöksen kanssa.
Strategisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan ja päivitetään
säännöllisesti
hallituksen
toimesta.
Strategia
päivitetään
tarvittaessa, kuitenkin tarkistetaan järjestön hallituksen toimesta
viimeistään 2023.
Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:ssä toimii työalueittain määriteltyjä
jaostoja. Vuonna 2021 aktiivisia jaostoja ovat kehitysyhteistyö,
rauha, terveyspolitiikka ja ympäristö. Järjestön jokaisella jaostolla
on vastuuhenkilö, joka on myös hallituksen jäsen. Vastuuhenkilön
tehtävänä on suunnitella ja ohjata vapaaehtoisista koostuvan
jaoston toimintaa ja raportoida toiminnasta hallitukselle. Jaostojen
tulee laatia vuosittain oman toimintasuunnitelma osana järjestön
kokonaisvaltaista toiminta- ja työsuunnittelua.
LSV:n toimisto hoitaa järjestön yleiseen hallintoon liittyviä
käytännön asioita, hankkeiden talous- ja yleishallintoa, toiminnan
ja
toimintatapojen
kehittämiseen
liittyviä
tehtäviä
sekä
hallitukselta tulevia ja hallituksen päätösten mukaisia muita
toimeksiantoja.

www.lsv.fi

