Projektredovisning
Projektets diarienummer, namn och omfattning i tid

Dnr 2011-028 Tjejhuset dec 2011-nov 2012

Organisation och organisationsnummer

Södertälje Blåbandsförening 815600-3142

Projektets syfte och mål samt eventuella förändringar i förhållande till projektansökan

Tjejhuset är en mötesplats för tjejer mellan 13 och 23 år. Grundtanken med tjejhuset är att stödja unga kvinnors
utveckling och identitet i en miljö där man blir sedd och hörd som den man är. På Tjejhuset finns det alltid
möjlighet att prata om livet, glädje och kärlek tillsammans med vår personal. Tjejgrupper ordnas för dem som vill
möta andra tjejer i en liknande livssituation. I en samspelande tjejgrupp kan du fokusera på din självkänsla och bli
peppad av andra. För dem som lever mellan två olika kulturer, och upplever att det är svårt att hitta sin identitet
finns det personal som kan olika språk, som känner till glädjen och tuffheten med att leva med olika kulturer. Till
mammagruppen välkomnas både blivande och nyblivna mammor under 21 år. Tjejerna får verktyg att stå emot
grupptrycket och säga nej till alkohol och andra droger.
I dagens samhälle är inte tjejerna lika sedda och hörda som killarna, det är en av anledningarna till att vi vill
skapa en mötesplats för unga flickor. På Tjejhuset får tjejerna möjlighet att vara som man är, huset byggs upp
efter tjejernas behov och önskemål.
Södertälje kommun arbetar för att förbättra mötesplatserna för barn och ungdomar inom kommunen. Det gör man
genom att driva fritidsgårdar samt främja föreningslivets olika mötesplatser. Dessutom har de ett uppdrag att öka
tjejers deltagande i fritidsaktiviteter inom kultur-och fritidsområdet. Tyvärr har det ekonomiska läget inom
kommunen begränsat deras möjligheter att stödja utvecklingsbara projekt. Därför har vi fått starta Tjejhuset med
egna medel och stöd från företag i kommunen.
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Tänkta aktiviteter (kopiera texten från projektansökan)

Via skolor, annonser och utåtriktade aktiviteter rekryteras tjejer till Tjejhuset. Genom samverkan med BVC når vi
de unga mammorna. Till att börja med är Tjejhuset öppet måndag em för unga mammor, tisdag-torsdag em-kväll
för alla tjejer med olika verksamheter som dans, pyssel, matlagning, film och samtalsgrupper.
En facebokgrupp håller kontakten med tjejerna och hemsidan uppdateras med aktuell verksamhet.
Kontakt sker också kontinuerligt med Tjejhuset i Helsingfors för utbyte av idéer och erfarenheter.

Vilka aktiviteter har genomförts?

Se utförlig rapport i bilaga.
Under året 2012 har Tjejhuset varit öppet varje vardag utom fredagar som är reserverad för studiebesök. Huset
har öppnat kl. 15:00 och stängt kl. 19:00/20:00. På huset finns det vid varje verksamhetstillfälle:
● Nyttigt mellanmål
● Öppna aktivitetsgrupper
● Närvarande vuxna
● Möjlighet för individuella samtal
● Läxhjälp
● Matlagning
● Bakning
● Bokcafé
● Klädbytes second- hand
● Remake verkstad
● Sluten tjejgrupp
Andra anordnade aktiviteter under året
● 4 Spa-kvällar
● 5 filmkvällar
● Påsklovsaktiviteter
● Maskerad
● Höstfotografering
● Julverkstad
● Projekt pepparkakshus
● Tjejkör
● Bokcirkel
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Förväntat resultat (kopiera texten från projektansökan)

Tjejhuset ska hålla öppet minst fyra dagar/kvällar i veckan.
Besöksantalet ska öka, men lokalen begräsar deltagarna till 50 per gång.
Under hösten 2012 kommer Tjejhuset etablera nya samarbetskontakter vilka kommer att leda till utökad
verksamhet.
Målet med marknadsföringen 2012 är att nå minst 40% av södertäljes ungdomar mellan 13-23 år.
Antalet kontakter på facebook ska mångdubblas från dagens dryga 240.

Vilka resultat har uppnåtts?

Tjejhuset har öppet fyra dagar per vecka
Besöksantalet har ökat
Samarbetskontakter med Friskis och Svettis m fl har utökat verksamheten
Vid studiebesök och skolbesök har Tjejhuset delat ut sina affischer och flyers. Under året har Tjejhuset besökt de
flesta av Södertäljes högstadieskolor och skolorna har regelbundet besökt Tjejhuset.
Tjejhuset har idag cirka 330 Facebook vänner och använder Facebook som det viktigaste verktyget för att
informera ungdomar, föräldrar, skolpersonal och andra viktiga partners om verksamheten.
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Vad kunde inte genomföras?

Vilka är de positiva erfarenheterna?

År 2012 har varit ett händelserikt år för Tjejhuset med lokalanpassningen och satsningen på marknadsföring.
Tjejhuset har lyckats med att driva verksamheten trots detta utvecklingsarbete. Höstterminen med sin utökade
besöksstatistik visar att ett intresse för verksamheten finns och att Tjejhuset börjar etablera sig i Södertälje.

Vilka är de negativa erfarenheterna?

Osäkerhet om finansiering har gjort att vi inte fullt ut kunnat satsa på marknadsföring och aktiviteter. Personalen
har känt osäkerhet för sina jobb. Det faktum att vi inte fått anslag för år 2 har omkullkastat mycket av
verksamhetsplanerna.

Övrig information
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Ekonomisk redovisning (Vänligen specificera)
Kan även skrivas ut och fyllas i för hand

Tidsperiod för vilken redovisningen sker

dec 2011- nov 2012

Inkomster
Utfall

Budget
enl. projektansökan

Ansökt bidrag Stiftelsen Ansvar för Framtiden
Bidrag från andra
(förvaltningar/nämnder, myndigheter e t c)
Egen ekonomisk insats
Annan finansiering

Inkomster totalt

Utgifter
Direkta projektkostnader
Aktiviteter

60000

Material

30000

Personal

714000

Övrigt

36000

Administration

12000

Utgifter totalt

8520000

Resultat + / –

0
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Redovisningen upprättad
Ort och datum

Projektansvarig
Namnteckning
Namnförtydligande
Organisation
Adress
Postadress och land
Telefon och fax inklusive landskod
E-mail

Firmatecknare
Namnteckning
Namnförtydligande
Organisation
Adress
Postadress och land
Telefon och fax inklusive landskod
E-mail

Stiftelsen Ansvar för Framtidens anteckningar

För Stiftelsen Ansvar för Framtiden
Datum
Namnteckning
Namnförtydligande

