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Projekt:	 	 	

Diarienummer: 

Vi förstår att ni ännu inte har slutfört projektet, men vi är intresserade av att få veta hur arbetet fortskrider. Vi ber er 
därför att lämna en delredovisning genom att besvara följande frågor.

1.	 Har	projektarbetet	påbörjats?

  Ja   Nej

2.	 Om	nej,	är	projektet	fortfarande	aktuellt?

  Ja, projektet kommer att påbörjas den 

  Nej
 
 Om ni svarat nej kommer ni att faktureras tidigare utbetalt belopp för återbetalning.

3.	 Vad	har	gjorts	hittills	i	projektet?

Förstärkt stöd till barn och ungdomar i utsatta livssituationer 

2014-001

I januari genomfördes en intervjuundersökning bland 15-18 ungdomar om deras önskemål på en 
meningsfull fritid. Många av de åsikter som kom fram där blev grunden för verksamheten. /bilaga 1 
 
En styrgrupp med de olika aktörerna (församlingen, Bilda, Hela Människan Botkyrka/Salem) formades 
och den gruppen startade omedelbart i januari att planera innehållet utifrån syftet med de beviljade 
medlen. Namnet på projektet blev Spaljé - stöd att växa, det används i fortsättning i rapporten. 
Hur samverkan skulle ske mellan församling, Hela Människan och Bilda tydliggjordes i en 
organisationsplan. Tidsplan, informationsmaterial och en logga arbetades fram. /bilaga 2 
 
På grund av förändringar vad gäller personal som var tänkt att arbeta med Spaljé, förlorade vi tid. Från 
mars har vi haft en bemanning som gjort det möjligt att komma igång. Församlingen har anställt en 
diakon på en begränsad omfattning, övriga resurser finns hos Hela Människan, en del som deras egen 
insats, andra delar köper församlingen av dem. 
 
Rekryteringen av barn/ungdomar har skett genom Hela Människans kontakter, direkta kontaker med 
skolor, via kontakter på olika kommunala förvaltningar och via personliga möten.  
 
De två stora delar som ingår i Spaljé är öppna eftermiddagar i kyrkans lokaler 2gånger/vecka, med flera 
ledare och en tydlig inriktning att erbjuda möjlighet till samtal med vuxna. Miljön ska vara lugn och trygg 
och det fåtal barn som har kommit har uppskattat verksamheten. 
 
Den andra delen är stödgrupperna som genom Spaljé fått extra möjligheter att rekrytera barn/ungdomar. 
Stödgrupperna möts i Hela Människans lokaler. Även till dem har det varit svårt att rekrytera deltagare.  
 
En del av våra svårigheter när det gäller rekrytering, beror på problem att hitta rätt personer på skolorna 
för information. Några skolor är tveksamma till verksamhet som kyrkan står bakom och i några fall 
handlar om skolans interna organisation, som inte underlättar för andra aktörer att vara där.  
På en skola har vi haft möjlighet att vara närvarande under flera dagar och det ger många samtal med 
barn/ungdomar. 
 
Vi har också utvecklat kontakten med olika företrädare för Botkyrka kommun och från deras sida finns ett 
stort intresse för Spaljé.  Inför hösten har vi stora förhoppningar att få fart på verksamheten.



4.	 Finns	det	avvikelser	från	den	ursprungliga	projektansökan?
 
  Ja   Nej

 Om svaret är ja vänligen specificera nedan:
 
  Av verksamheten
 

  

  Av de ekonomiska förutsättningarna
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Det finns inga avvikelser när det gäller vad vi vill göra och vilken verksamhet vi erbjuder barn/ungdomar. 
 
Avvikelsen gäller anställningarna. I vår ansökan uppgav vi att vår ambition var att anställa två personer 
med olika inriktningar på 50 % tjänst vardera. Den person som kom igång med Spaljé i januari, gick 
vidare till andra arbetsuppgifter redan i februari. Det innebar att vi fick tänka om och fördela 
arbetsuppgifterna på ett annat sätt.  
 
Vi valde att fokusera på rekrytering, uppsökande arbete och att forma innehållet i verksamheten. 
Därför har vi under våren inte haft så stora utgifter för personal som vi trodde i ansökan. Sett över hela 
året kommer det att jämna ut sig.



5.	 Vad	återstår	att	göra?
 

6.	 Håller	projektet	tidsplanen?	(Ange	också	alltid	när	projektet	förväntas	slutrapporteras)

  Ja   Nej

 Slutrapport beräknas vara klar:

7.	 Hur	mycket	av	projektmedlen	har	använts	och	till	vad?
 

Ort	och	datum: 

Organisationens	namn: 

Namnteckning: 

Namnförtydligande:

Blanketten ska skickas via	vanlig	post och vara oss tillhanda senast	15	augusti:  

  

     Stiftelsen Ansvar för Framtiden
 Monica Lorichs
 Hammarby Fabriksväg 25
 120 30  STOCKHOLM

Obs! För slutredovisning ska blanketten Projektredovisning användas, den finns att ladda ner från Stiftelsens 
hemsida: www.ansvarforframtiden.se.
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Intensifierat rekryteringsarbete under hösten, få en fungerande verksamhet två eftermiddagar/vecka i 
Centrumkyrkan och flera stödgrupper i Hela Människans lokaler. Under sommaren ordnar vi ett dagläger 
veckan innan skolan börjar för att dels erbjuda bra aktivteter för barn/ungdomar och för att knyta 
kontakter inför hösten. 
 
 
Vi bifogar den enkätundersökning som gjordes i januari 2015 och loggan för Spaljé.

inom den tid som ni kräver dvs före 31/3 2016

Siffrorna från resultatrapport per 20150531 
Löner/personal                                68 703:- 
Verksamhet                                       2 470:- 
Informationsmaterial                       ej fakturerat från leverantör 
 
Om ni önskar se resultatrapport närmare sista redovisningsdag för delrapporten 20150815 får ni       
gärna meddela oss.

Tumba 2015 06 15

Equmeniakyrkan Tumba (fd Tumba missionsförsamling)

Pär Götefelt

Pär Götefelt Elektroniskt undertecknad av Pär Götefelt 
SN: cn=Pär Götefelt, o, ou, email=pastornpg@gmail.com, c=SE 
Datum: 2015.06.15 12:17:08 +02'00'


