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	Material: 5 000
	Personal: 325 000
	Administration: 
	Utgifter totalt: 375 000
	Ort och datum: Stockholm 2018-03-02
	Namnförtydligande: Frank Åkerman
	Adress: Rehnsgatan 20, 6 tr
	Postadress och land: 113 57 Stockholm
	Telefon och fax inklusive landskod: +46 76 775 66 61
	Namnförtydligande_2: Mia Nilson
	Organisation_2: Hela Människan
	Adress_2: Rehnsgatan 20, 6 tr
	Postadress och land_2: 113 57 Stockholm
	Telefon och fax inklusive landskod_2: +46 8 691 06 61
	Projektnamn: 2016-013, Guldkant eller riskbruk Steg 2, tidsperiod 2017-01-01 - 2017-12-31
	Organisation: Hela Människan 802000-6394
	Syfte och Mål: Vårt övergripande mål är att äldre som idag har ett riskbruk ska minska eller avsluta sitt alkoholintag och att äldre ska få information och kunskap för att undvika att hamna i ett riskbruk.Mål för projektet är att det material som tagits fram, i det av SAFF finansierade projektet Guldkant eller riskfaktor (steg1), ska spridas genom att rekrytera och utbilda ambassadörer, erbjuda kostnadsfria utbildningar, studiecirklar och föreläsningar.Målgrupper vi vill nå med materialet är Hela Människans huvudmän samt en bredare spridning till organisationer och myndigheter, t.ex. främst pensionärsförbunden i Sverige och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).
	Tänkta aktiviteter: Under projektåret genomföra ca 4 lokala konferenser, där Hela Människans huvudmän, länsstyrelsers ANDT-samordnare, kommun-/region-/landstingsansvariga tjänstemän och politiker, pensionärsorganisationer och civilsamhället bjuds in.Samverka med pensionärsorganisationerna på riksplanet för att sprida studiematerialet genom deras interna nätverk.Bjuda in SKL till möten för att lyfta det nationella perspektivet i frågan om äldre och alkoholens påverkan på det goda åldrandet.Informera om studiematerialet till de 10 studieförbunden i landet för att stimulera till studiecirklar.Presentation/utbildning av studiematerialet ska erbjudas de som ska vara ambassadörer samt t.ex. studiecirkelledare inom studieförbundens verksamhet.
	Aktiviteter: 15 000
	Förväntat resultat: Förebyggande arbete är alltid svårt att redovisa resultat för, speciellt kortsiktiga.Resultatet av projektet kommer därför att redovisas genom antalet mötensom genomförts och med vilka, antalet deltagande personer på konferenseroch utbildningar.
	Resultat: +34 000
	Inte genomfört: Orsak är fr a att vi inte hunnit med.- Omfattningen av tänkt samverkan på riksplanet, med pensionärsorganisationer och studieförbund.- Spridning av projektet till Hela Människans huvudmän på nationell nivå. Inte heller på lokal nivå. På de orter där föreläsningar hållits och lokal enhet finns, har inbjudan gått ut, men ingen har nappat.- Omfattningen som tänkts för rekrytering och utbildning av ambassadörer.
	Positivt: Utöver det som redan nämnts under "Vilka resultat har uppnåtts?" vill vi uttrycka att det var positivt att vi fick till fler konferenser/föreläsningstillfällen än planerat. Det är det vi idag ser som grunden för spridning, opinionsbildning och rekrytering av ambassadörer.
	Negativt: Som redan nämnts under "Vilka resultat har uppnåtts?" har det varit en tröghet i rekrytering av ambassadörer.Arbetet är generellt också svårt att "få fart på" i den takt vi önskar. Detta beror delvis på att vi med en projektledare på deltid har svårt att få omfattning på insatserna, delvis på att det finns en belastning/upptagenhet bland dem vi kontaktar. Som exempel kan ges att processen att få till datum för konferens legat på upp till 9 månaders planering.
	Tidsperiod: 2017-01-01 - 2017-12-31
	Budget aktiviteter: 80 000
	Budget material: 5 000
	Budget Personal: 320 000
	Budget Administration: 15 000
	Budget Utgifter totalt: 450 000
	Budget Resultat: +/-0
	Utfall Egen ekonomisk insats: 
	Utfall Annan finansiering: 9 000
	Utfall Inkomster totalt: 409 000
	Utfall Bidrag fran andra: 
	Utfall Ansokt bidrag: 400 000
	Budget Ansokt bidrag: 400 000
	Budget Bidrag fran andra: 50 000
	Budget Egen ekonomisk insats: 
	Budget Annan finansiering: 
	Budget Inkomster totalt: 450 000
	Budget Ovrigt: 30 000
	Ovrigt: 30 000
	Organisation1: Hela Människan
	Genomförda aktiviteter: Konferenser - i form av föreläsningar/seminarier - har genomförts vid 11 tillfällen, dvs fler än planerat. Dessa har skett i olika forum, på olika orter och med en bredd av deltagare, sammanlagt 318 (tjänstemän, chefer, politiker, personal inom vård och omsorg, pensionärs-, nykterhets- och andra intresseorganisationer, civila) . Exempel: Politikerträff (Linköping), pensionärsträff SPF Seniorerna (Karlskoga), Hållbarhetsveckan (Umeå), Kommunala pensionärsrådet (Norrköping), regionalt nätverk för personal och volontärer på äldreboenden (Göteborg), nationella nätverket för Länsstyrelsernas ANDT-samordnare (Stockholm).Deltog med monter vid Förebygg.nu, med mer än 700 deltagare. (Erbjöd oss att hålla ett seminarium, men arrangörerna valde annat upplägg. Frågan om äldre och alkohol fanns dock med i programmet.)Samverkan med pensionärsorganisationer har skett fr a på lokalt (SPF Seniorerna Karlskoga) och regionalt (RPG Södra Norrland) plan, för dialog kring gemensamt arbete och för arrangemang för föreläsningar. Kontakt även med RPG på riksnivå, med planer för framtida samverkan. PRO riks avböjde samarbete 2017 pga eget jubileumsår.SKL hade inte resurser att ingå något påtagligt samarbete, men har ställt sig mycket positiva till vårt koncept och därför spridit information och dokument i sina nätverk, bl a lagt upp det på sin projektportal.Studieförbund: Kontakt med Bilda är etablerad på nationell nivå, för samverkan kring genomförande av Ambassadörsutbildningar. Bilda har spridit information om vårt projekt ut i sina regioner. Andra studieförbund vi haft samarbete med lokalt/regionalt, för arrangemang av föreläsningar är; Sensus, NBV och Vuxenskolan.Ambassadörer: För utveckling av ambassadörskonceptet utsågs en referensgrupp på 3 personer med spridning geografiskt och organisatoriskt, att tillsammans med projektledaren reflektera "tänket", strategier, vidareutveckling av våra pedagogiska material samt innehåll i utbildningen. Den första Ambassadörsutbildningen hölls i Umeå en heldag i september med 8 deltagare. Inför detta reviderades och kompletterades studiehäftet grundligt. Utbildningen innebär en genomgång av våra material (forskningsrapport och studiehäfte inkl filmer) samt verktyg för det egna ambassadörsskapet (kvalitetsfaktorer, manus och PowerPoint för föreläsning samt verksamhetsplan).
	Uppnått Resultat: Föreläsningar/Seminarier vid 11 tillfällenAntal orter där dessa hållits: 7 (från Göteborg i söder till Umeå i norr)Antal deltagare: 318 (variation 8-80)Ambassadörsutbildning vid 1 tillfälle, med 8 deltagare.Möten/telefonsamtal/mailkonversation har skett med ett antal personer och med flera vid upprepade tillfällen (inte förts i statistik) inom pensionärsorganisationer, studieförbund, SKL, Länsstyrelsen och lokala enheter inom Hela Människan.Utöver detta vill vi nämna:- Projektet fick i samband med föreläsningar uppmärksamhet i media; SVT Nyheter Öst, Östgöta Correspondenten och Västerbottens-Kuriren.- Med vilka vi än tagit kontakt och vart vi än kommit så har projektet mötts med entusiasm och uppskattning. Vi uppfattar att arbetet ligger väl i tiden och att våra metoder upplevs attraktiva. - Vid konferensen Förebygg.nu drog vår monter många av deltagarna för samtal och material.- Referensgruppens medlemmar har tagit flera lokala/regionala initiativ (som nätverkande, samverkan för föreläsningar där vi medverkat eller att de själva hållit föreläsningar, medverkan vid mässor) vilket varit till stor hjälp att få spridning på projektet och konceptet.- Arbetet har emellanåt känts ha långsam takt, med tröghet i att finna personer för vårt ambassadörskoncept. Vi har däremot lyckats komma ut i föreläsningssammanhang mer än vi planerat och även om detta inte rekryterat "formella" ambassadörer så upplever vi i slutskedet på 2017 och början på 2018 att kännedomen om vad vi arbetar med har spridits. De som mött oss under projekttiden verkar ha blivit "informella ambassadörer". Flera har nu hört av sig för att få vår medverkan i olika sammanhang under 2018.
	Övrig information: Eftersom aktiviteterna förändrades jämfört med planering kom kostnaderna för dessa att bli lägre än budgeterat. Vi har därmed inte behövt använda "Medel från andra", dvs från Socialstyrelsen.Posten "Annan finansiering" med intäkter på 9 000 kr är arvoden vi erbjudits och tagit ut för 3 av föreläsningstillfällena, där vi inbjudits att medverka och inte själva varit initiativtagare.Om möjligt skulle vi önska att de medel från SAFF som vi inte förbrukat under projekttiden kunde tillskjutas de medel vi fått beviljade för projektets Steg 3 under 2018.
	E-post_2: mia.nilson@helamanniskan.se
	E-post: frank.akerman@helamanniskan.se


