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	Material: 33000
	Personal: 180000
	Administration: 2000
	Utgifter totalt: 280000
	Ort och datum: Stockholm 2015.03.26
	Namnförtydligande: Anette Kyhlström
	Adress: VITA Nykter, Box 17015
	Postadress och land:  104 62  Stockholm, Sverige
	Telefon och fax inklusive landskod: + 46 (0)733/339881 
	E-mail: anette@vitanykter.se
	Namnförtydligande_2: Göran Sydhage ordförande
	Organisation_2: VITA Nykterhetsrörelse
	Adress_2: VITA Nykter, Box 17015
	Postadress och land_2: 104 62  Stockholm, Sverige
	Telefon och fax inklusive landskod_2: 076-7616318 
	E-mail_2: goran@vitanykter.se
	Projektnamn: Spela Roll - Gör Skillnad1 januari 2014 – 31 december 2014(har ej något diarienummer)
	Organisation: VITA Nykterhetsrörelseorg nr. 8024439993
	Syfte och Mål: VITA är en allkristen nykterhetsrörelse. Vårt arbete är inriktat på att förnya formerna för arbetet med drogfrågor. Vi har ingen stor egen organisation i form av lokalföreningar utan betraktar kyrkorna som vår folkrörelse. Vi lägger kraft vid att stödja kristna församlingar runt om i landet i deras alkohol- och drogförebyggande arbete. Våra metoder bygger på att vi har ett högt förtroende för kyrkornas egen kapacitet att utifrån sina förutsättningar göra en positiv skillnad beträffande drogproblematiken i samhället. Vi har tagit fram en ny utbildning utifrån casemetodiken. Den går ut på att man i sin församling genomför ett rollspel, där man tillsammans ställs inför en situation med en ung människa som lever i en missbruksmiljö och som söker hjälp. Kyrkor har i alla tider engagerat sig för att förbättra livskvaliteten för medmänniskor som lever i en utsatt livssituation. Engagerade församlingsmedlemmar i kombination med en utbredd nykterhet har gjort att många som vuxit upp i missbruksmiljö fått ett stort stöd i kyrkan. Vi har tyvärr märkt en nedgång beträffande engagemang gällande nykterhetsfrågor i församlingarna på senare år. Detta projekt är en insats som vi velat genomföra för att höja nivån på engagemang och kunskap vad gäller drogfrågor i just kyrkorna. Vårt mål har varit att skapa och genomföra ett nytt utbildningsprogram för församlingar, för nätverk och för individer som vill engagera sig i frågan hur man kan stötta och hjälpa barn och ungdomar som växer upp i riskbruks- eller missbruksmiljö. Vi vill förbättra kyrkornas verksamhet för denna grupp av barn och vi vill öka engagemanget för deras utsatta livssituation. Vi vill också ta ett, för kyrkor nytt pedagogiskt grepp i alkohol- och narkotikafrågor. Utbildningar kring barn i missbruksfrågor är av förklarliga skäl ofta inriktade på barnens utsatta situation. Problemet som vi ser är att många sorgliga lägesbeskrivningar skapar en passivitet och att man inte gör något alls för dessa barn och ungdomar. Därför vill vi genom detta utbildningsprogram uppmuntra till att man istället agerar utifrån goda exempel och att man ges verktyg till att se nya möjliga lösningar. Det övergripande syftet är att genom utbildning i församlingarna på ett bättre sätt uppmärksamma och stödja fler barn och ungdomar med uppväxt i risk- och missbruksmiljö. Därutöver är vårt mål att inspirera församlingar att alkoholcertifiera sina lokaler som drogfria zoner.Vi har det senaste åren arbetat med en verksamhet som heter VITA Hjärtat. VITA Hjärtat innebär att kyrkor kan alkoholcertifiera sina lokaler som trygga miljöer för nyktra alkoholister och barn med risk- eller missbruk i hemmet. Arbetet har slagit väl ut och i takt med att fler kyrkor (faktiskt även andra verksamheter än kyrkor också) certifierat sig visar sig ett stort behov av moderna utbildningar. De vuxna som vill göra en insats för barn som växer upp i en utsatt livssituation vill lära sig mer och de vill att de engagemang de lägger ned ska ge resultat. De vill också att de barn de möter som mår dåligt ska få hjälp att må bättre. Projektets inriktning har inspirerats av Tobias Elgán och Håkan Leifman och deras rapport "Policy och praktik i skolan". Vi vill på ett kreativt sätt hjälpa kyrkor att jobba med policy och praktik kring hur man praktiskt kan stödja barn i utsatta situationer och hur man kan bilda nätverk kring de som valt att ta särskilt ansvar i det sociala arbetet. Med hjälp av casemetodiken kommer vi att genom rollspel genomföra utbildningar för församlingar och nätverk. Resultatet av utbildningen är att man på ett kreativt och för sammanhanget nytt sätt tar fram en handlingsplan för hur man bemöter barn och ungdomar som växer upp i missbruksmiljö. Vare sig utbildningar om barn som växer upp i missbruksmiljö eller rollspel är nya metoder, men kombinationen och att de görs i kyrkor av en extern organisation är nytt och spännande. Intresset för att prova en ny modell har visat sig vara stort. Det är många församlingar som inte känner att det har vare sig tillräckligt med kunskap om de Glömda barnens vardag eller mod att våga stå upp för dessa barn och unga. Många av oss vuxna vet vilka barn som lever i en dysfunktionell familj. Vi möter dem på våra barns dagis, skolor och som grannar eller t.o.m. i bekantskapskretsen. Barn som hämtar sina syskon regelbundet, föräldrar som inte kommer till föräldramöten, barn som aldrig kommer med matsäck till utflykten eller kanske inte ens kommer med på utflykten för att den kostar pengar som familjen inte har. Glömda barn är dock inte bara barn som lever i familjer i en socialt utsatt situation. Det är många gånger så att det är i familjer med föräldrar som har lång utbildning, är högt uppsatta och i samhället ledande positioner. att: förbättra det strategiska drogförebyggande arbetet i församlingaratt: minst 50 församlingar som deltar i utbildningarna och på så sätt stimuleras att skapa egna handlingsplaner för         det drogförebyggande arbetet och implementerar den i sin redan befintliga verksamhet.att: ge församlingens medarbetare högre kompetensnivå kring bemötande av barn i utsatta livssituationer . att: församlingar blir bättre på tidig upptäckt av barn i risk- och missbruksmiljö  att: ge vuxna mod att anmäla till socialtjänsten om man märker att ett barn far illa att: församlingarna uppger att de ökat aktiviteterna kring drogförebyggande arbetet och arbetar för fler insatser för barn och ungdom i risk- och missbruksmiljöer i såväl församlingens verksamhet som i samhället i övrigt.  
	Tänkta aktiviteter: Våra insatser består av fyra delar. Den första är att vi kommer att trycka upp det material som behövs för att genomföra utbildningen och för att marknadsföra den. Den andra delen är att genomföra utbildningar för de som ska hålla utbildningarna i de lokala kyrkorna. Förutom en projektledare kommer vi inte ha anställd personal utan våra genomförare är antingen ideella eller de som kan göra utbildningen inom ramen för sin tjänst som ungdomsledare, diakon, präst, pastor eller liknande. Vi har ett stort nätverk av kompetenta personer som kommer att fungera som våra representanter ute i församlingarna runt om i Sverige. Det är naturligtvis nödvändigt att de som ska genomföra utbildningarna har tillräcklig kunskap och erfarenhet. Den tredje delen handlar om genomförandet lokalt. Församlingar som vill vara med får ett besök av någon av våra genomförare, alternativt skickar de någon lämplig person på vår centrala utbildning. Efter genomförd utbildning skapar man en handlingsplan för hur man kan stödja och hjälpa barn och ungdomar i missbruksmiljö. I detta skede skapar en gemensam målbild och en tydligare väg till att församlingen ska nå ett mer effektivt sätt stödja samhällets minsta. Våra genomförare får handledning inför det lokala arbetet, dels av projektledningen men också av varandra. Den sista delen av projektet är uppföljningen och utvärderingen. En lokal utbildningsdag består av följande delar:A. Utbildning om de Glömda barnen. Vilka är de, hur mår de, var finns de osv.B. Vad är casemetodiken? Historik och hur arbetar man utifrån den.C. Praktiskt arbete utifrån en caseD. Samtal kring hur man som församling kan arbeta med drogförebyggande arbete och hur man implementerar detta arbete i all ordinarie verksamhet. Utifrån arbetet med utbildningarna kommer vi naturligtvis också erbjuda församlingarna hjälp att ta fram en alkohol och drogpolicy och därutöver en Vita hjärtat-certifiering av deras lokaler när de uppfyllt kraven för en sådan. 
	Aktiviteter: 65000 
	Förväntat resultat: Under hela projektet och även därefter kommer vi hålla kontakten med de församlingar som deltar i utbildningarna och på så sätt följa deras fortsatta arbete med alkohol och drogfrågor. Vi avser att samla in uppgifter från deltagarna från respektive församling angående församlingarnas fortsatta arbete kring handlingsplaner, antal insatser eller aktiviteter och om de anmäler mer till socialtjänsten eller på annat sätt har ökat kontakter med skola och/eller socialtjänst.Vi tänker oss att jämföra arbetet som de församlingar som deltar i vårt utbildningsprogram gör med församlingar som inte deltar i Det Spelar Roll. Det kommer dock att vara svårt att mäta våra resultat beträffande enskilda individers engagemang kring hur de når barnen och ungdomarna eftersom deltagarna själva avgör hur de går vidare med sina individuella aktiviteter utanför församlingsverksamheten. Vi vet ju inte om församlingarna väljer att satsa på att göra drogfria arrangemang eller att respektive deltagare engagera sig som kontaktpersoner genom socialtjänsten, som grannar eller något helt annat. Förväntat resultat:Vi förväntar oss:att: vi har bidragit till att förbättra det strategiska drogförebyggande arbetet i församlingaratt: minst 50 församlingar deltar i utbildningarna och på så sätt stimuleras att skapa egna handlingsplaner för         det drogförebyggande arbetet och implementerar den i sin redan befintliga verksamhet.att: vi har gett församlingens medarbetare högre kompetensnivå kring bemötande av barn i utsatta livssituationer . att: församlingar blivit bättre på tidig upptäckt av barn i risk- och missbruksmiljö  att: vi ingjutit vuxna mod att anmäla till socialtjänsten om man märker att ett barn far illa att: församlingarna uppger att de ökat aktiviteterna kring drogförebyggande arbetet och arbetar för fler insatser för barn och ungdom i risk- och missbruksmiljöer i såväl församlingens verksamhet som i samhället i övrigt.  
	Resultat: 0
	Inte genomfört: Vi har inte haft möjlighet att under året tillgodose alla de önskemål om utbildningsinsatser som efterfrågats pga att våra ekonomiska resurser inte motsvarat efterfrågan. Att efterfrågan på utbildningarna är större än resurserna kan vi väl dock se som positivt då vi mer än väl ändå nått våra mål om antal genomförda utbildningar och vi förhoppningsvis framöver ändå kan fortsätta med utbildningen Spela Roll Gör Skillnad.
	Positivt: De positiva erfarenheterna är att vi genom utbildningarna och certifieringarna har lyft frågan kring om kyrkan/församlingarna diakonalt kan tydliggöra de Glömda barnens situation. Många deltagare som genomgått utbildningen vittnar om att de inte någon gång mer ska gå förbi ett Glömt barn. Att man tillsammans i församlingen kan förbättra situationen för dessa barn och ungdomar väsentligt genom att samarbeta med varandra. Att ge de Glömda barnen en röst som hörs. 
	Negativt: Det finns församlingar där man tydligt lägger locket på alkoholfrågan. Detta kan vi se oftast beror på att det finns medarbetare som inte vill kännas vid frågan. Man kan förmoda att detta är på grund av en privat mycket tolerant inställning till alkohol. 
	Tidsperiod: 1 januari 2014 – 31 december 2014
	Budget aktiviteter: 150000
	Budget material: 33000
	Budget Personal: 300000
	Budget Administration: 2000
	Budget Utgifter totalt: 530000
	Budget Resultat: 0
	Utfall Egen ekonomisk insats: 20000
	Utfall Annan finansiering: 0
	Utfall Inkomster totalt: 280000
	Utfall Bidrag fran andra: 10000
	Utfall Ansokt bidrag: 250000
	Budget Ansokt bidrag: 500000
	Budget Bidrag fran andra: 10000
	Budget Egen ekonomisk insats: 20000
	Budget Annan finansiering: 0
	Budget Inkomster totalt: 530000
	Budget Ovrigt: 45000
	Ovrigt: 
	Organisation1: VITA Nykterhetsrörelse
	Genomförda aktiviteter: Arbetet har bestått av följande delar. • Det material som togs fram för pilotutbildningarna har omarbetats och tryckts. I detta material finns möjlighet för församlingen eller den som deltagit i utbildningen att utveckla det genom att skriva och infoga ytterligare case som passar för den egna verksamheten. • Alla deltagare på utbildningarna har erhållit materialet och kan efter genomgången utbildning på egen hand leda en Spela Roll – Gör Skillnadutbildning i sin församling eller på sin ort.• Förutom projektledaren har vi inte haft anställd personal utan våra genomförare har varit ledamöter i VITAs styrelse och ideella medarbetare som tidigare genomgått utbildningen. Alla genomförare har gedigen kunskap och erfarenhet i ämnet. • Utbildningar har genomförts lokalt och regionalt, internt och externt. (Internt = i en församling, externt = i ett kontrakt, ett stift, ett distrikt eller av någon församling anordnad utbildning med inbjudan till andra församlingar att delta.a) Församlingar har kunnat välja på att skicka representanter från församlingen till externa utbildningar som erbjudits. b) Församlingar har också erbjudits att anordna en extern utbildning eller ha egna interna utbildningar då någon av våra genomförare kommit till församlingen. I detta fall har det genomförts utbildningar med allt från blandade åldersgrupper från ungdom till äldre men också specialsydda utbildningar för församlingens barn och ungdomsledare.c) Efter genomförd utbildning har församlingen fått uppdraget att skapa en egen handlingsplan för hur de tänker stödja och hjälpa barn och ungdomar i missbruksmiljö. d) Våra deltagare på utbildningarna har också efter genomgången utbildning av projektledningen fått handledning inför det lokala fortsatta arbetet men det har också bildats lokala nätverk eftersom man känt behov av att stödja varandra. En utbildningsdag har bestått av följande delar:A. Utbildning om de Glömda barnen. Vilka är de, hur många finns, hur mår de, var finns de osv.B. Vad är casemetodiken? Historik och hur arbetar man utifrån metoden.C. Praktiskt arbete utifrån en case.D. Samtal kring hur man som församling kan arbeta med drogförebyggande arbete och hur man implementerar detta arbete i all ordinarie verksamhet. Utifrån arbetet med utbildningarna har vi naturligtvis också erbjudit församlingarna hjälp att ta fram en alkohol och drogpolicy och därutöver en VITA Hjärtat-certifiering av deras lokaler när de uppfyllt kraven för en sådan.
	Uppnått Resultat: Vi har fått mycket positiva reaktioner på materialet av såväl deltagare som av referensgruppen, inte minst av personer som själva vuxit upp i risk- eller missbruksmiljö. Samverkan VITA Nykter fick tack vare ett bidrag från Folkhälsomyndigheten starta med testutbildningar under 2013. Vi har också genom Folkhälsomyndigheten ett pågående projekt,  ”VITA Hjärtat”, vilket inneburit att vi även under 2014 har haft en mycket kontakt med Folkhälsomyndigheten och Örebro Universitets forskare vilket inneburit bl.a. stöd i form av projektledarträffar och handledning.I projektet har vi samverkat med Hela Människan i Stockholms län, Bilda studieförbund och Länsnykterhetsförbunden. Målet för projektet var:att: förbättra det strategiska drogförebyggande arbetet i församlingaratt: minst 50 församlingar som deltar i utbildningarna och på så sätt stimuleras att skapa egna handlingsplaner för det drogförebyggande arbetet och implementerar den i sin redan befintliga verksamhet.att: ge församlingens medarbetare högre kompetensnivå kring bemötande av barn i utsatta  livssituationer . att: församlingar blir bättre på tidig upptäckt av barn i risk- och missbruksmiljö  att: ge vuxna mod att anmäla till socialtjänsten om man märker att ett barn far illa att: församlingarna uppger att de ökat aktiviteterna kring drogförebyggande arbetet och arbetar för fler insatser för barn och ungdom i risk- och missbruksmiljöer i såväl församlingens verksamhet som i samhället i övrigt.  Uppnådda mål:72 församlingar har deltagit i utbildningen och på så sätt stimulerats att skapa egna handlingsplaner för det drogförebyggande arbetar för att implementera den i sin redan befintliga verksamhet.- Det strategiska drogförebyggande arbetet i de församlingar som deltagit i projektet har ökat väsentligt.- Utbildningen har möjliggjort att de medverkande församlingarnas medarbetare har högre kompetensnivå kring bemötande av barn i utsatta livssituationer. - Utbildningen har gett församlingar verktyg för att bli bättre på tidig upptäckt av barn i risk- och missbruksmiljö.  - Utbildningen har gett församlingens medarbetare mod att anmäla till socialtjänsten om de märker att ett barn far illa i något högre utsträckning än tidigare.- Flertalet av de utbildade församlingarna uppger att de ökat aktiviteterna kring det drogförebyggande arbetet och att de arbetar för fler insatser för barn och ungdom i risk- och missbruksmiljöer i såväl församlingens verksamhet som i samhället i övrigt.  Under projektåret har vi haft kontinuerlig kontakt med de församlingar som deltagit i utbildningarna. På så sätt har vi också kunnat följa deras fortsatta arbete med alkohol och drogfrågor. Vi har samlat in uppgifter från deltagarna från respektive församling angående församlingarnas fortsatta arbete kring handlingsplaner, antal insatser eller aktiviteter och om de anmäler mer till socialtjänsten eller på annat sätt har ökat kontakter med skola och/eller socialtjänst.Vi har jämfört arbetet som de församlingar som deltagit i vårt utbildningsprogram med församlingar som inte deltagit och då kunnat konstatera att i de församlingar vi haft utbildningen Spela Roll Gör Skillnad finns en mycket högre ambitionsnivå på att se, stödja och agera kring de Glömda barnen och nyktra alkoholister.Vi har under projektåret erfarit att det finns ett stort behov från församlingarna av fortsatt arbete angående drogproblematiken. Våra resurser under 2014 har inte räckt till för att genomföra alla de utbildningar som nu efterfrågas av församlingar i landet. Vårt mål var att under projektet också utbilda ambassadörer och samtalsledare ute i landet vilket skulle kunna implementera metoden i församlingarnas ordinarie verksamhet. Under projektets gång förstod vi att vi på ett  naturligt sätt kunde dela denna kunskap vidare till alla deltagare som genomgår utbildningen. Alla deltagare har alltså på ett enkelt sätt fått verktyg med sig för att kunna planera, administrera och genomföra en utbildning enligt casemetodiken i sin egen församling  varför en särskild ambassadörsutbildning inte har genomförts.
	Övrig information: Vår slutsats hittills är att det är många församlingar som arbetar oerhört mycket med rättvisemärkt, sopsortering och klimatsmart verksamhet vilket naturligtvis är strålande. Tyvärr sätts inte alkohol och drogfrågor på agendan i lika hög utsträckning. Alkoholfrågan är en tabufråga i många församlingar. Vi har dock mötts av ett stort intresse och när utbildningen erbjuds är församlingarna vill många församlingar delta. En stor efterfrågan fick vi efter att SVT under hösten 2014 sände programmet Djävulsdansen. Ett program om hur anhöriga far illa när någon i familjen har ett missbruk.Vi har också genom vårt arbete med Spela Roll Gör Skillnad fått stort gehör för vårt certifieringsprogram såväl i Sverige som i andra länder. Ett av dess länder är Norge där en församling numera är alkoholcertifierad.


