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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?



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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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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	Projekt: Sluten Facebook-grupp
	Diarienummer: 2012-046
	Ja: On
	Nej: Off
	Om nej är projektet fortfarande aktuellt: Off
	Nej_2: Off
	Ja projektet kommer att påbörjas den: 
	Vad har gjorts hittills i projektet: En projektplan togs fram 2012 i samarbete med 7Billion, MHF:s samarbetspartner för sociala medier. Namnet på gruppen valdes med omsorg för att vara beskrivande, inte för långt och få människor att känna tillhörighet utan att känna sig missanpassade. Vi valde det enkla, beskrivande "Vi som har drabbats av rattfylleri".Inför uppstarten sammanställdes kontaktlistor med epostadresser till personer vi redan kände till som var drabbade av rattfylleri. Dessa fick ett brev med förhandsinformation om att vi skulle starta gruppen och inbjudan om att vara med samt fungera som "ambassadörer" för sidan. Rollen beskrevs som att känna ansvar för att hålla igång diskussionen i gruppen och att skriva inlägg. I förberedelserna ingick också att skriva förproducerade inlägg som höll en bra ton, kunde starta bra diskussioner och inte var frånstötande för människor i sorg och saknad.Den 14 februari, på Alla hjärtans dag, startade gruppen. Genom att göra inlägg på MHF:s andra facebooksidor, som till exempel "Jag vill inte förlora vänner och familj_kör inte full", fick vi ett initialt bra intresse med flera som ansökte om att få gå med i gruppen. Snabbt blev det ca 35 personer i gruppen.För att hitta presumtiva medlemmar har vi satsat en del på att annonsera på facebook. Idag har gruppen 92 medlemmar (25 män och 67 kvinnor). Den allra mesta aktiviteten i gruppen står medlemmarna själva för. Jag som projektledare är den som aktivt godkänner och välkomnar varje ny medlem. Om det varit tyst ett tag brukar jag lägga in något som kan starta samtal mellan medlemmarna. Eftersom jag själv inte är drabbad på samma sätt har jag varit noggrann med att inte höras hela tiden utan låta detta vara de drabbades egen plats som de kan göra till sin.Under sommaren 2013 har medlemmarna uppmanats att fylla i en kort utvärdering på webben av gruppen. Vi har inte fått så många svar, bara 7 stycken, men det kan ändå ge en fingervisning om vad medlemmarna själva tycker om gruppen.Övergripande betyg för gruppen är 4 på en 5-gradig skala. De flesta är själva drabbade av rattfylleri på så sätt att en familjemedlem har blivit skadad/dödad. Flera uttrycker att de vill träffas utanför nätet.
	Ja_2: On
	Nej_3: Off
	Om svaret är ja vänligen specificera nedan: On
	Av verksamheten: I projektansökan anges att målet är att få 1 000 medlemmar i gruppen. Det målet är inte realistiskt att nå under projektperioden och nog inte heller önskvärt. Vi har insett att formen för gruppen som en sluten facebook-grupp gör att de som ansluter har ett uppriktigt och eget behov av att vara med. Detta till skillnad från när man startar en öppen facebook-sida som kan få en viral spridning på sina inlägg och nya "gillare" som på ett ganska ytligt sätt visar sitt stöd för frågan.Det är också det som gör att diskussioner mellan deltagarna blir till reell hjälp för dem. En massanslutning av personer som inte egentligen har ett behov av att vara med skulle snarare urvattna syftet med gruppen.Vårt reviderade mål är istället att hålla en hög aktivitet och nivå på inläggen och diskussionerna. Att det föds aktivitet, engagemang och hopp som kan bidra både till självhjälp och till att problemet med rattfylleri lyfts upp på samhällsagendan.
	Av de ekonomiska förutsättningarna: Vi har omfördelat budgeten så att de pengar som var avsedda för utbildning av ambassadörerna istället används för annonsering på facebook. Utbildning bedömdes inte behövas för att ambassadörerna skulle kunna göra det vi bad dem om. Istället behövdes mer resurser till att sprida gruppens existens till de som behöver den.
	Vad återstår att göra: Vi vill hålla en ännu högre aktivitetsnivå i gruppen och locka fler att vara aktiva med att skriva inlägg och prata med andra.Vi vill fortsätta sprida till fler att gruppen finns.Vi vill mobilisera deltagarna till en utåtriktad aktivitet mot rattfylleri eller att träffas i verkliga livet. Beroende på vad de själva uttrycker att de vill och är hjälpta av.
	Ja_3: On
	Nej_4: Off
	Slutrapport beräknas vara klar: 2013-12-31
	Hur mycket av projektmedlen har använts och till vad: Ersättning till 7Billion för uppstart, kommunikationsplaner: 30 000 krAnnonsering Facebook: 20 000 krMHF Personal: 47 000 krSUMMA: 97 000 kr
	Ort och datum: Stockholm 2013-08-15
	Organisationens namn: MHF
	Namnförtydligande: Helena Gottberg
	Ekonomiska förutsättningar knapp: On


