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Projekt: 80y

Diarienummer:  2g1  7-g30

Vi ff5rstår  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 dekedovisning  genom  att  besvara  följande  frågor.

Har  projektarbetet  påbörjats?

@ Ja a NeJ

Om nej,  är projektet  fortfarande  aktuellt?

0  Ja, projektet  kommer  att påbörjas  den

0  Nej

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

Vad  har  gjorts  hittills  i projektet?

Under  våren  20"18 gjorde  vi följande:

- Vi rekryterade  en projektledare  som  var  stationerad  i Göteborg.

- Efter  mycket  om och men  fick  vi till ett  avtal  med  organisationen  Alcohol  Focus  Scotland  (AFS)  om att
köpa  rättigheterna  till deras  Rory-material.

- Projektledaren  var  på studiebesök  hos  AFS  i Skottland  för  att lära  sig mer  om hur  de använder

materialet.  I besöket  ingick  klassbesök  där  hen  träffade  erfarna  pedagoger  som  använder  Rory.

- Vi började  inventera  vilka  delar  av det  skotska  materialet  som  vi borde  översätta.

Under  hösten  2018:

- Projektledaren  testade  materialet  genom  klassbesöki  åk 1, 2 och 3.

- Projektledaren  var  tvungen  att  avbryta  sin anställning  på grund  av personliga  skäl  strax  efter

sommaren.  Det  gjorde  att  vi fick  förseningar  i vårt  arbete.

- Vi blev  varse  om att  AFS  hade  tappat  bort  filerna  till boken  om Rory,  vilket  är den  mest  centrala

komponenten  i materialet.  Det  gjorde  att  vi behövde  ägna  oss åt väldigt  mycket  dialog  med  AFS  och med

Junis  grafiska  formgivare  om möjigheten  att hitta  en lösning.  Efter  mycket  tid insåg  vi att  det  var  bättre

att  gå direkt  till den  schweiziska  organisation  som  AFS  hämtat  materialet  ifrån,  Addiction  Suisse.  De

hade  nu gjort  en ny version  av boken  med  helt  andra  illustrationer,  som  vi var  välkomna  att använda.  I
Schweiz  heter  valpen  Boby.

- Vi har  översatt,  layoutat  och tryckt  boken  om Boby/Rory.  Valpen  gavs  namnet  Ludde  hos  oss.

- När  vi fick  besked  om att  projektet  får  förlängt  stöd  från  SAFF  samt  att vi kan flytta  över  ej brukade

medel  från  2018,  kunde  vi äntligen  ge oss ut och rekrytera  en ny projektledare.  Den  nya projektledare

arbetar  heltid  hos  Junis,  men  halvtid  med  Rory/Ludde.  Hen påbörjade  sin tjänsti  januari  2019  och är
stationerad  i Stockholm.

- Vi har  påbörjat  att  ta fram  ett utbildningskoncept  och ett insäljningsmaterial  för  att  kunna  nå pedagoger

med  Rory/Ludde  under  året.  Vi har  anmält  oss  till flera  läromedelsmässor  under  året  för  att kunna
marknadsföra  Ludde.

- Under  hösten  ansökte  vi om att  få hålla  seminarium  om Ludde  på Barnrättsdagarna,  och  vi har  nu fått
ett positivt  besked  om det.
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4. Finns det awikelser  från den ursprungliga  projektansökan?

@ Ja 0 Nei

Om  svaret  är  ja  vänligen  specificera  nedan.'

% Av verksamheten

Genom att projektledaren var tvungen att avbryta sin anställning på grund av personliga skäl har vi fått
ett stort tapp där processen stod still under början av hösten. Det har lett till att vi inte fått klart
utbiIdningskonceptet  eller kunnat utbilda pedagoger.

gl Av de ekonomiska  förutsättningarna

Vi fick enbart hälfien av det stöd som vi ansökte om hos SAFF och bidraget från Socialstyrelsen  var  för

litet för att använda till Rory. Därför finns givetvis awikelser  i hur "stora"  ambitioner  vi kunde  ha under
2018.
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5. Vad återstår  att  göra?

Det återstår  att färdigställa  utbiIdningskonceptet  och att genomföra  utbildningar.

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

0 Ja [ffl Nej

SIutrapportberäknasvarakIar:  Efter2019ominteprojektetförlängs.

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

Vi har använt  ca 100 00 kr av de tillgängliga  medlen 2018. Cirka hälffen av dem  har  gått till att köpa

rättigheter  till materialet,  medan hälffen gått till studiebesöket  i Skottland  för projektledare  och  lön/sociala
avgifter  för  arbetade  timmar.

Ort och datum:  Stockholm  ')Pi januari  2019

Organisationens  namn:  IOGT-NTOS  Juniorförbund  Junis

Namnförtydligandea  Henr!etta  Tt1)/resson  StenqV!m

Blanketten  ska skickas  antingen  via e-post  eller  vanlig  post  och vara oss tillhanda  senast  6 månader  efter
angiven  projektstart.

Adress:

Stiftelsen  Ansvar  för  Framtiden

Hammarby  Fabriksväg  25

SE-120  30 Stockholm

E-post:  saff.kansli@mhf.se

Obs! För  slutredovisning  ska blanketten  Slutredovisning  användas,  den finns att ladda ner  från Stiftelsens
hemsida:  www.ansvarforframtiden.se.


