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	Material: 7 000
	Personal: 308 000
	Administration: 0
	Utgifter totalt: 396 900
	Projektnamn: 2017-050, Guldkant eller riskbruk - Steg 3, 2018-01-01 - 2018-12-31
	Organisation: Hela Människan Sverige 802000-6394
	Syfte och Mål: Vårt övergripande mål är att äldre (definition inom projektet: pensionärer 60+) ska nås med information och kunna tillgodogöra sig kunskap så att de kan göra medvetna val för att undvika riskbruk av alkohol. Vårt långsiktiga mål är att förebygga riskbruk och hos dem som redan har ett riskbruk att alkoholintaget ska minskas eller avslutas.Mål för detta projekt, Steg 3, var att:- få tillväxt i vår nya verksamhet så att kunskapen om äldres hälsa och alkohol sprids över landet,- rekrytera och utbilda fler ambassadörer,- få fäste för ambassadörskonceptet,- utifrån successiva utvärderingar inom projektet uppdatera, revidera och vidareutveckla vårt pedagogiska material; studiehäfte, filmer, föreläsningsunderlag,- initiera nordisk samverkan, med erfarenhetsutbyte i ämnesområdet och för implementering,- påbörja uppföljning för ambassadörer, med fortbildning och inspiration för att hålla igång engagemang,- på även andra sätt väcka opinion.
	Tänkta aktiviteter: - Fortsatta träffar för opinionsbildning och ambassadörsrekrytering; föredrag för varierande grupper i olika forum och information till strategiska personer och nätverk, på upp till 10 orter geografiskt spridda i landet. Successivt under hela 2018.- Fortsatta ambassadörsutbildningar, på minst fem orter geografiskt spridda i landet. Successivt under hela 2018.- Deltagande i olika strategiska forum för att sprida information och väcka opinion, inkl seminarium under Almedalsveckan. Successivt under hela 2018.- Återkommande utvärdering och vidareutveckling av konceptet (omfattande informations- och studiematerial samt rekrytering och utbildning av ambassadörer) genom dialog med referensgruppen av ambassadörer samt utifrån utvärdering med enkät i samband med ambassadörsutbildningar. Punktvis under hela 2018.- Utvärdering av opinionsbildande/ambassadörsrekryterande träff genom enkät till deltagarna i samband med föredrag. Vid minst ett tillfälle under 2018.- Framtagande av modell och plan för uppföljning, fortbildning och inspiration för ambassadörer. Våren 2018.- Träff för nordiskt erfarenhetsutbyte. Kontakt ska tas med Actis i Norge och i samråd med Julius von Wright på CAN kommer vi ev även att få kontakt med någon finländsk organisation. Dialogfrågor: Vad har våra respektive organisationer gjort inom området äldre och alkohol? Vad kan vi lära av varandras med- och motgångar? Vad kan vi faktiskt dela med oss av? Kan vi göra något tillsammans? Våren 2018.
	Aktiviteter: 56 900
	Förväntat resultat: Förebyggande arbete är svårt att redovisa resultat för, speciellt på kort sikt. Vi tänker oss däremot kunna redovisa följande mätbara resultat från projektets Steg 3:- Antalet träffar som genomförts för opinionsbildning och ambassadörsrekrytering, antalet deltagare i dessa, i vilka forum, i vilka former och på vilka orter de hållits- Utvärdering av opinionsbildande/ambassadörsrekryterande träff; genom enkät till deltagarna förväntar vi oss kunna få en uppfattning om hur innehållet i och upplägget av träffen upplevs- Antalet rekryterade ambassadörer och i vilken fas de är (dvs intresserad av att bli ambassadör, genomgått ambassadörsutbildning, verksam som ambassadör)- Antalet genomförda ambassadörsutbildningar, antal deltagare, deras tänkta verksamhetsarenor samt på vilka orter utbildningar genomförts- Utvärdering i samband med ambassadörsutbildningar; enkät för deltagarnas uppfattning om genomgången utbildning, synpunkter på det pedagogiska materialet samt deras förslag till ändringar/utveckling
	Resultat: 0
	Inte genomfört: Inte uppnått det antal ambassadörsutbildningar vi planerat på grund av tröghet i rekrytering av individer och förhinder att delta vid genomfört tillfälle för vissa som uttryckt intresse.Träff för nordiskt erfarenhetsutbyte planerades till våren 2018, men genomfördes först under hösten. I och med samarbetet med RPG-riks uppstod möjligheten att medfölja på deras studieresa till Helsingfors, Finland och då för projektet relevanta kontakter knöts där, avvaktade vi med att träffa Actis i Norge.Framtagande av modell och plan för uppföljning, fortbildning och inspiration för ambassadörer har inte genomförts. Antalet utbildade ambassadörer har varit lägre än tänkt och uppföljning etc har därför gjorts på mer individuell nivå. E-postutskick har skett gruppvis för att förmedla information och inspiration.
	Positivt: I projektet har ämnet, upplägg på föreläsningar och våra material fått ett stort positivt gensvar.Vi har inte behövt söka forum för våra föreläsningar, utan blivit efterfrågade, vilket också lett till fler tillfällen än planerat.Efterfrågan har kommit från både små och stora sammanhang och vårt koncept är flexibelt att anpassa och använda för olika målgrupper.Vissa föreläsningar har kunnat fakturera.
	Negativt: Rekryteringen av personer, för utbildning till ambassadörer, har varit trög. Arbetet med detta har framförallt varit reaktivt. Vi har på grund av större engagemang med föreläsningar inte kunnat vara så proaktiva. Genomförandet av utvärdering med enkät vid föreläsning på RPG-träff visade sig svårare än förväntat. Vissa deltagare hade på grund av syn- och skrivproblem svårighet att fylla i en pappersenkät, andra hade bråttom hem med beställd färdtjänst. Svarsfrekvensen blev därför endast 66 %.
	Tidsperiod: 2018-01-01 - 2018-12-31
	Budget aktiviteter: 90 000
	Budget material: 8 000
	Budget Personal: 350 000
	Budget Administration: 2 000
	Budget Utgifter totalt: 480 000
	Budget Resultat: 0
	Utfall Egen ekonomisk insats: 0
	Utfall Annan finansiering: 51 000
	Utfall Inkomster totalt: 396 900
	Utfall Bidrag fran andra: 45 900   
	Utfall Ansokt bidrag: 300 000
	Budget Ansokt bidrag: 400 000
	Budget Bidrag fran andra: 50 000
	Budget Egen ekonomisk insats: 30 000
	Budget Annan finansiering: 0
	Budget Inkomster totalt: 480 000
	Budget Ovrigt: 30 000
	Ovrigt: 25 000
	Genomförda aktiviteter: Träffar för opinionsbildning och ambassadörsrekrytering, föredrag för varierande grupper i olika forum och information till strategiska personer och nätverk, med geografisk spridning:- Träff i Alingsås med medarbetare och ordföranden från Hela Människans lokala enheter i Västra Götaland, 25 deltagare- Regional utbildningsdag inom RPG, Västra Frölunda, 100 deltagare- Kunskapsdag om äldre och missbruk anordnad av Länsstyrelsen och Kommunförbundet Västernorr- land, i Härnösand, 72 deltagare- Samarbetspartner i utbildningspaketet "Om droger", tillsammans med arrangörerna Länsnykterhets-förbundet Västra Götaland, CAN och NBV, Borås, 10 deltagare- Miniföredrag vid lunchmingel under konferensen "Alkoholen i Sverige: en framtidsspaning", Stockholm- Riksstämma RPG, Jönköping, ca 200 delegater- Lokal RPG-träff i Borås, 32 deltagare, inkl utvärdering med enkät- SKL:s MILK-nätverk (kommuners och landstings beroende-/missbruksvård), Stockholm, 30 deltagare- Konferensen drogFOKUS i Uppsala; föreläsning under seminarium tillsammans med Michaela Prochazka från Socialstyrelsen, 180 anmälda deltagare, TV-inspelning för UR Samtiden- Årlig länsaktivitet för pensionärsföreningar, samarrangemang mellan Länsstyrelsen och Region Halland, Halmstad, ca 60 deltagare- Representanter från distriktsstyrelser inom RPG, studie- och konferensresa till Finland, 25 deltagare- Konferensen "Blånader, rus och silverhår", utbildning i ett samarrangemang mellan de fyra Länsstyrelserna i Halland, Kronoberg, Kalmar och Blekinge, genomförd på tre orter; Varberg, Växjö, Kalmar, summa 400 deltagare, radiointervju P4 Kronoberg- Lokal SPF-förening i Halmstad, 130 deltagare- Lokala RPG-föreningar, med allmän inbjudan, Mellanfjärden, 16 deltagareAmbassadörsutbildning vid två tillfällen; Linköping med 5 deltagare, Mellanfjärden med 10 deltagareDeltagande i strategiska forum:- Monter under konferensen "Alkoholen i Sverige: en framtidsspaning", Stockholm- Almedalen; vår generalsekreterare deltog i panelsamtal om äldres alkoholvanor arrangerat av RPG och studieförbundet Bilda- Monter under konferensen drogFOKUS, UppsalaUtvärdering och vidareutveckling av konceptet:- Möte i referensgruppen av ambassadörer för uppföljning, utvärdering och vidareutveckling, ett dygn vid ett tillfälle, därtill kontakt via mejl och telefon- Utvärdering av årets ambassadörsutbildningar (se ovan) med enkät- Möte med Bilda för dialog kring framtida digitalisering av vårt konceptUtvärdering av opinionsbildande/ambassadörsrekryterande träff genom enkät till deltagarna vid den lokala RPG-träffen i Borås (se ovan)Träff för nordiskt erfarenhetsutbyte med två personer från två organisationer i Helsingfors, Finland; Sininauhaliittoo (Det finska Blåbandsförbundet) och National Institute for Health and Welfare (THL)
	Uppnått Resultat: - Antal träffar för opinionsbildning och ambassadörsrekrytering: 16Antal deltagare vid träffarna varierade mellan 10-200/tillfälle, totalt 1280. (Antal deltagare vid tillfället med lunchmingel under en av konferenserna räknades inte och finns därför inte inräknade i totala antalet.)De varierande forumen kan ses under genomförda aktiviteter, men som ex på bredd kan nämnas; pensionärsträffar, utbildning för vård- och omsorgspersonal och tjänstemän i arrangemang av Kommunförbund och Länsstyrelser, nationellt nätverk inom SKL och nationella konferenser.Formen för träffarna har i stort varit lika, dvs interaktiv föreläsning, men med variation i innehåll, längd och mängd interaktiva inslag beroende på målgrupp.Träffar har genomförts på 13 orter och haft geografisk spridning från Mellanfjärden i mitten/östra delen av landet till mestadels orter i syd, se vidare under aktiviteter.- Utvärdering av opinionsbildande/ambassadörsrekryterande träff vid ett tillfälle (se aktiviteter ovan):Av 32 deltagare svarade 21 på enkäten (66%). Kortfattat kan nämnas att 16 personer upplevde föreläsningens innehåll som lärorikt, 15 som intressant, 20 uppskattade det interaktiva upplägget, 10 svarade att deras intresse för ämnet hade ökat efter föreläsningen, 17 att de tog med sig ökad kunskap/förståelse/medvetenhet och 9 att de tog med sig en vilja att sprida budskapet vidare.Enkätresultatet tas tillvara som uppmuntran och lärdom för att utveckla material och metod.- Två ambassadörsutbildningar (i Linköping och Mellanfjärden) med summa 15 deltagare har gett 11 nya ambassadörer (3 deltagare hade gått utbildning tidigare, men ville repetera, 1 deltagare kände sig inte klara av att bli ambassadör).Utvärdering av utbildning (med deltagarenkät) visar på hög grad av uppskattning och med känsla av tillräcklig beredskap för ambassadörskap efter genomgången utbildning.Vi har nu totalt 19 utbildade ambassadörer efter projektets Steg 2 och 3. Av dessa bedöms hittills 5 som mycket engagerade och aktiva. Arenor där de verkar är t ex pensionärsföreningar, politiska sammanhang, öppna föreläsningar för allmänheten och inom landsting/Folkhälsa. Ambassadörsaktivi- teter har förutom föreläsningar varit strategiskt kontakttagande och inbjudan till studiecirkel kring vårt studiehäfte ("Äldres hälsa och alkolhol/Guldkant eller riskbruk").Mot ovanstående resultat gör vi följande bedömning av projektets måluppfyllelse:Mer än väl nått målet:- få tillväxt i vår nya verksamhet så att kunskapen om äldres hälsa och alkohol sprids över landetNått målet:- utifrån successiva utvärderingar inom projektet uppdatera, revidera och vidareutveckla vårt pedagogiska material; studiehäfte, filmer, föreläsningsunderlag- på även andra sätt väcka opinionInte nått målet fullt ut:- rekrytera och utbilda fler ambassadörer- få fäste för ambassadörskonceptet- initiera nordisk samverkan, med erfarenhetsutbyte i ämnesområdet och för implementering- påbörja uppföljning för ambassadörer, med fortbildning och inspiration för att hålla igång engagemang
	Övrig information: Angående den ekonomiska redovisningen på sidan 5:Den digitala blanketten går inte att fylla i vad gäller specificering under rubrikerna. Om ni önskar ytterligare information muntligt eller skriftligt ber vi er därför att höra av er, så kan vi komplettera redovisningen.


