
FAGMENNSKA
VIRÐING

M
ET

NAÐ
UR

Gildi VIRK

Fagmennska

••   Við búum yfir þekkingu, færni og reynslu
•• Við erum áreiðanleg
••  Við leggjum áherslu á öryggi og traust

Virðing

••   Við berum virðingu fyrir sjálfum okkur og samferðafólki okkar
•• Við leggjum áherslu á samvinnu og samstarf í öllum verkefnum
•• Við erum sveigjanleg
•• Við leggjum áherslu á umburðarlyndi og auðmýkt

Metnaður

••   Við höfum kraft og hugrekki til að fara nýjar leiðir
•• Við sýnum frumkvæði og framsækni
••  Við lærum af reynslunni og viljum stöðugt gera betur

VIRK
FRAMTÍÐ



       

Framtíðarsýn VIRK 2025
VIRK skilar samfélagslegum ávinningi með árangursríkri og markvissri 
starfsendurhæfingu sem mætir þörfum einstaklinga og atvinnulífs

•	 Þjónustan	er	straumlínulöguð	og	þrepaskipt	út	frá	vanda	einstaklinga

•	 Skilvirkt	og	öflugt	samstarf	er	við	fagaðila,	vinnustaði,	stéttarfélög,	lífeyrissjóði	og	stofnanir	um	allt	land

•	 Almenn	vitneskja	er	um	ávinning	af	starfi	VIRK	og	rétt	einstaklinga	til	þjónustu	hjá	VIRK

•	 Atvinnutenging	VIRK	stuðlar	að	auknum	tækifærum	á	vinnumarkaði	fyrir	einstaklinga	með	heilsubrest

•	 Forvarnarverkefni	VIRK	stuðlar	að	heilsusamlegu	starfsumhverfi	og	eykur	þannig	þátttöku

	 einstaklinga	á	vinnumarkaði

•	 VIRK	er	fyrirmyndar	vinnustaður	þar	sem	lögð	er	áhersla	á	vellíðan	og	árangur	starfsmanna	

Hlutverk VIRK	

Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga með heilsubrest
sem stefna að aukinni þátttöku á vinnumarkaði

••	 VIRK	veitir	markvissa	og	árangursríka	þjónustu	á	sviði	starfsendurhæfingar

••	 VIRK	nýtir	þekkingu,	rannsóknir	og	reynslu	til	að	tryggja	samþætta,	árangursríka	og	örugga	þjónustu

••	 VIRK	veitir	þjónustu	í	samstarfi	við	stéttarfélög,	fagaðila,	fyrirtæki	og	stofnanir	um	allt	land

••	 VIRK	vinnur	með	atvinnulífinu	að	því	að	skapa	fjölbreytt	tækifæri	fyrir	einstaklinga	með	skerta	starfsgetu

••	 VIRK	stuðlar	að	auknum	rannsóknum	og	þróun	á	sviði	starfsendurhæfingar

••	 VIRK	sinnir	forvörnum,	þróunarverkefnum	og	fræðslu	með	það	að	markmiði	að	auka	þátttöku

	 einstaklinga	á	vinnumarkaði

Samhliða	innleiðingu	á	stefnu	VIRK	verður	horft	til	heimsmarkmiða	Sameinuðu	þjóðanna.	Unnið	verður	
sérstaklega	að	heimsmarkmiðum	um	heilsu	og	vellíðan,	góða	atvinnu	og	hagvöxt	og	aukinn	jöfnuð.
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