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	Material: 147 315
	Personal: 0
	Administration: 0
	Utgifter totalt: 221 122
	Ort och datum: Oslo, 17.12.2017
	Namnförtydligande: Amund  Gillebo
	Adress: Storgata  38
	Postadress och land: N-0182  Oslo, Norge
	Telefon och fax inklusive landskod: +47 419 33 303 (mobil)
	E-mail: amund.gillebo@blakors.no
	Namnförtydligande_2: Jan  Elverum
	Organisation_2: Blå Kors Norge
	Adress_2: Storgata   38
	Postadress och land_2: N-0182  Oslo, Norge
	Telefon och fax inklusive landskod_2: +47 22 03 27 40 (telefon)  +47 22 03 27 41 (fax)
	E-mail_2: jan.elverum@blakors.no
	Projektnamn: 2015-047, Sunt og sant, 2016-2017.
	Organisation: Blå Kors Norge, org.nr. 962.323.855
	Syfte och Mål: Fra den opprinnelige prosjektsøknaden:Syfte:Våren 2012 gjennomførte Blå Kors Norge og Blå Blandet i Sverige en undersøkelse med over 1000 ungdommer aktive i kristent arbeid i både Norge og Sverige. Rapporten fra undersøkelsen "Fra vann til vin?", hvor vi fikk støtte fra SAFF, viser at kristent ungdomsarbeid som en alkoholfri arena er utfordret i begge landene. Dette skyldes endringer i holdninger og drikkevaner. Tallene viser at det generelle forbruket øker og færre velger en helnykter livsstil.Vi tror noe av årsaken til dette er at de tradisjonelle avholdsmiljøene har vært uforberedt på endrede holdninger til alkoholbruk i egne rekker, og har i for liten grad evnet å skape dialog om utfordringen. I slike kulturer får ikke bevisstgjøringsprosesser gode levekår, og kristne miljøer ser ut til å være særlig uforberedt på disse utfordringene.Mål for prosjektet:1) Videreutvikle og spre kurs- og samtalekonseptet "Sunt og sant" i Norge som skal bevisstgjøre ledere på rusmiddelproblematikken i ungdomsmiljøene. 2) Skape og videreutvikle et nordisk samarbeid og nettverk som arbeider med området kristen ungdom og rusforebygging.3) Utrede mulighet for og ønske om å arrangere workshops og seminarer i andre nordiske land, og gjennomføre dette i 2016. Kommentar desember 2017:I forhold til de opprinnelige målene har vi utvidet prosjektet etter ønsker og innspill underveis, slik at også målgruppen 9-13 år har vært inkludert i noen av tiltakene. Prosjektet har vært samordnet med andre prosjekter vi har fått tilskudd til. (se øvrig informasjon).
	Tänkta aktiviteter: 2015: Oktober 2015 arrangerer vi med støtte fra SAFF en nordisk dagskonferanse. Tematikken her er rusforebygging i kristne ungdomsmiljø. Her vil vi begynne med å skape kontakter og se på mulighetene for videre samarbeid. Nedsette en prosjektgruppe som skal arbeide for å utvikle et nettverk for kristen ungdom og rusforebygging. Evaluering og videreutvikling av samtaleopplegget "Sunt og Sant".2016 - Frem til juni: Hovedfokus vil være å starte opp en nettverksgruppe for organisasjoner i Norden som driver med rusforebygging rettet mot kristen ungdom. Så vil vi kartlegge ønske og behov for kursholding i metodikken og samtaleopplegget "Sunt og sant". Deretter planlegge kurs og eventuelle nordiske kontaktpunkter til høsten 2016. I tillegg gjennomføre kurs i Norge for organisasjonsmedlemmer i "Sunt og Sant", og videreutvikle "Sunt og Sant", f.eks. mot nye målgrupper (unge mellom 11 og 14 for eksempel).2016: Juni-Desember: Gjennomføre kurs og seminarer i Norge og Norden. Ha sammenkomster med det nordiske nettverket, og bidra til gjennomføringen av felles planer. Endelig evaluering og planlegging av 2017 vil skje fra november av.
	Aktiviteter: 73 817
	Förväntat resultat: Om søknaden blir bevilget, anslår vi at vi vil kunne gjennomføre i løpet av 2016 ca 20 seminarer og kurs i Norge, og vi har satt oss mål om minst 5 kurs og seminarer i øvrige Norden. Vi vil få startet opp et felles nettverk, som vil kunne bestå etter prosjektslutt. Per dags dato skjer det veldig lite samarbeid på tvers av landegrensene, og vi tror at en ferdighets- og erfaringsutveksling vil kunne styrke det rusforebyggende arbeidet i Norden.  
	Resultat: 0
	Inte genomfört: Vi har ikke klart å gjennomføre så mange seminarer i andre nordiske land som vi ønsket, blant annet fordi vi ikke har lykkes i å bli invitert til de stedene vi gjerne ville komme. Derfor valgte vi i stedet å prioritere å bruke midler på å få flere norske og færøyske deltakere til å delta på den nordiske konferansen i Stockholm i september 2017. Vi har hatt en dialog med Blå Bandet i Sverige om å holde seminar for dem, og har avtalt dette i februar 2018.Vi trengte ett år lengre enn planlagt på å gjennomføre prosjektet, og vi er veldig godt fornøyde med hva vi har gjort i disse to årene.
	Positivt: De positive erfaringene er først og fremst hvor god oppslutning vi har fått om prosjektet, og hvor stor interesse det har vært for temaene vi har snakket om. Det har tydelig vært et behov for å ta frem materiell for ungdom om disse temaene og gi ungdomsledere opplæring. Det har vært særdeles inspirerende å se hvor godt prosjektet vårt er blitt tatt imot i Sverige og at det har igangsatt et nytt og stort utviklingsarbeid der. Deres materiell vil i neste omgang vil kunne bli brukt i Norge.Vi har fått veldig gode erfaringer med samarbeid med organisasjoner både i Norge, Sverige og på Færøyene, og vil videreutvikle dette samarbeidet i årene som kommer. Vi ser at vi kan nå mye lengre med det vi gjør når vi samarbeider med andre, og at Blå Kors Norge er blitt opplevd som en viktig samarbeidspartner for de andre.
	Negativt: De negative erfaringene har vært hvor vanskelig det har vært å komme i kontakt med relevante samarbeidsorganisasjoner i de andre nordiske landene utenom Sverige og Færøyene. Antakelig forstår de ikke hva vi ønsker å oppnå med et nordisk samarbeid, og prioriterer derfor ikke å ta del i samarbeidet. Vi håper at dette vil endres når prosjektene blir mer kjent og materiellet blir tatt i bruk av ungdom og tweens, slik at de gode erfaringene spres til de som jobber lokalt med ungdom i de andre nordiske landene, og at de vil komme og etterspørre et samarbeid med oss.
	Tidsperiod: 2016-2017
	Budget aktiviteter: 145 000
	Budget material: 95 000
	Budget Personal: 585 000
	Budget Administration: 95 000
	Budget Utgifter totalt: 925 000
	Budget Resultat: 0
	Utfall Egen ekonomisk insats: 0
	Utfall Annan finansiering: 21 122
	Utfall Inkomster totalt: 221 122
	Utfall Bidrag fran andra: 0
	Utfall Ansokt bidrag: 200 000
	Budget Ansokt bidrag: 300 000
	Budget Bidrag fran andra: 300 000
	Budget Egen ekonomisk insats: 325 000
	Budget Annan finansiering: 0
	Budget Inkomster totalt: 925 000
	Budget Ovrigt: 5 000
	Ovrigt: 0
	Organisation1: Blå Kors Norge
	Genomförda aktiviteter: Nordisk konferanse ble gjennomført høsten 2015. Denne konferansen inspirerte til oppstart av prosjektet "Suntprat", i regi av Equmenia og Hela Människan i Sverige. Vi har ikke fått etablert en nordisk nettverksgruppe / prosjektgruppe slik vi hadde mål om, men vi har hatt flere møter med, og tett kontakt og samarbeid med ledelsen for Suntprat, i både 2016 og 2017. Nettsiden suntogsant.no har i liten grad blitt evaluert og videreutviklet, fordi tilbakemeldingene så langt er gode på innholdet. Det er laget et nytt opplegg for aldersgruppen 16-19 år på nettsiden. En film fra suntogsant.no er oversatt og tekstet på engelsk, svensk og færøysk, til bruk i andre land.Vi har i perioden utvidet Sunt og sant til målgruppen 9-13 år, og høsten 2016 ble nettsiden velgselv.no lansert med materiell for denne målgruppen, og en film som også er oversatt til engelsk og færøysk.25. september 2017 ble en ny nordisk konferanse avholdt i Stockholm, "Suntprat-konferansen", og Blå Kors Norge var medarrangør. Blå Kors sørget for deltakelse fra Norge og Færøyene, og brukte prosjektmidler fra SAFF for å dekke reise og opphold for disse.18. oktober 2017 var vi medarrangører for en konferanse om tweens (9-13 år) og lanserte boken Fokus:Tweens, som har rusforebygging som en av flere elementer.18. november 2017 holdt vi en work shop for ungdomsledere på Færøyene, med utgangspunkt i Sunt og sant. Det er arbeid i gang for å lage en egen færøysk versjon av Sunt og sant for ungdom.Her er en oversikt over tid, sted og antall deltakere på gjennomført opplæring i, og informasjon om, suntogsant.no og velgselv.no i 2016:27.jan Austevoll kirke Konfirmanter og kirkeansatte 6030.jan Kvinnekonferanse Misjonsforbundet Oslo Kvinner og kirkeansatte  1501.mar Fagerborg menighet i Oslo Konfirmanter 3003.mar Flekkefjord Konfirmanter 3009.apr Vester Aker prosti Konfirmanter 50008.jun Oslo Bispedømme Kirkeansatte 30024.jun Spekter Konfirmanter 10024.aug Finnøy kirke  Kirkeansatte og helsesøstre  1524.aug Finnøy kirke  Konfirmanter 3927.aug Fana kirke Unge ledere 2029.okt Molde domkirke Ungdomstinget i Møre Bispedømme 1506.nov Halvorsbøle, SABU Barne- og ungdomsledere 12008.nov Oslo, FRIBU Ansatte 608.nov Uranienborg kirke Unge ledere 1522.nov Misjonssalen, Oslo, NLM Ung Sentralt ansatte i IMF, DELK, NLM, ACTA og Frikirken 15   Totalt    1280 deltakere. Tilsvarende i 2017:11.01.2017 Gøteborg i Sverige, Vinterkonferensen Ungdomsledere i Equmeniakyrkan 4001.04.2017 Voksen kirke Frivillige ledere 1018.mai Lund i Sverige, Lärandefestivalen, Ansatte i Svenska kyrkan 5001.jun Drammen Ansatte i Tunsberg bispedømme 50025.jun Spekter, KFUK-KFUM 13-17 år + voksne ledere 18008.aug Konfirmantleir, Ringerike: Viker og Nes menigheter Konfirmanter og konfirmantledere 3302.sep Frie Evangeliske Forsamling Ansatte og frivillige 1225.sep Stockholm, Suntpratkonferensen, Kirkelige ungdomsledere, 8 fra Norge, 2 fra Færøyene17.okt Trosopplæringskonferansen, Gardermoen Ansatte i Dnk 50018.okt Perler for Tweens, Oslo, Frivillige og ansatte kirkeledere 15002.nov Holmen kirke, Asker Unge ledere 16 år 517.-19.nov Færøyene Div. ungdomsledere 1022.nov Lillesand Kirke Ansatte og konfirmanter 45Totalt: 1505 deltakere.
	Uppnått Resultat: Vi har i perioden arrangert eller deltatt på 23 seminarer og konferanser.I tillegg har vi deltatt og hatt seminar på tre konferanser i Sverige, og har hatt én work shop på Færøyene. Se fullstendig oversikt under gjennomførte aktiviteter. Til sammen har vi nådd direkte ut til omtrent 2 785 personer i løpet av disse to årene. I tillegg kommer alle som har møtt dette materiellet gjennom internett og sosiale medier. For eksempel har filmen fra velgselv.no blitt vist på Facebook ca 50.000 ganger, og har blitt delt 170 ganger.Vi har lykkes med å skape nettverk mellom relevante personer i Norden som jobber med rusforebygging, og har etablert et samarbeid med Suntprat-prosjektet i Sverige som vil vare utover 2018.Vi har oversatt materiell til svensk, færøysk og engelsk, har utviklet en ny nettside (velgselv.no) og har utviklet nettsiden suntogsant.no i noen grad. I tillegg har vi bidratt til å gi ut boken Fokus: Tweens.Her er noen nyhetssaker fra prosjektet:http://www.blakors.no/tweens-i-fokus-pa-menighetsfakultetet/http://www.blakors.no/tweens-trenger-trygge-voksne-jul-2/ (en kortversjon av teksten ble trykket i avisen Vårt Land)http://www.blakors.no/det-handler-om-tweensa/
	Övrig information: Blå Kors Norge har i treårsperioden 2016-2018 mottatt prosjektmidler til forebyggingsarbeid fra det norske Helsedirektoratet. Årsaken til at vi har klart å utrette så mye for de tildelte prosjektmidlene fra SAFF, har vært det tette samarbeidet med de andre prosjektene i Blå Kors sin forebyggingsavdeling. Det meste som er rapportert for i denne sluttrapporten har vært delfinansiert av Helsedirektoratet. Prosjekt Sunt og sant har pågått over to regnskapsår, vært knyttet tett til det større forebyggingsprogrammet og det har vært skifte av regnskapssystem i denne perioden. Til sammen har dette vanskeliggjort å levere et fullstendig regnskap i tråd med budsjettet. Derfor har vi valgt å kun rapportere tall på bruken av midlene fra SAFF som utelukkende har gått til nordisk relatert arbeid. Lønnsmidler er ikke ført brukt av tilskuddet fra SAFF som regnskapet viser. Vi kan ettersende regnskap fra forebyggingsprogrammet for 2016 og 2017 om ønskelig.


