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	Material: -2 466
	Personal: -263 221
	Administration: 0
	Utgifter totalt: -300 287
	Ort och datum: Stockholm 2020-05-14
	Namnförtydligande: Mia Nilson
	Adress: Rehnsgatan 20, 6tr
	Postadress och land: 113 57 Stockholm
	Telefon och fax inklusive landskod: +46 79-073 90 61
	Namnförtydligande_2: Mia Nilson
	Organisation_2: Hela Människan
	Adress_2: Rehnsgatan 20, 6tr
	Postadress och land_2: 113 57 Stockholm
	Telefon och fax inklusive landskod_2: +46 79-073 90 61
	Projektnamn: 2018-076, Äldres hälsa och alkohol, ett år 2019-05-01 - 2020-04-30
	Organisation: Hela Människan 802000-6394
	Syfte och Mål: Ursprunglig ansökan var för ett treårigt projekt, där vi beviljats medel för enbart ett år, för att digitalisera materialet och göra det tillgängligt. Enligt ansökans år 1 hade vi följande delmål:- Revidering av material samt digitalisering av lämpliga delar- Föreläsningar utifrån efterfrågan och resurser- Ambassadörsutbildningar utifrån resurser och geografisk spridning- Uppstart samverkan med andra aktörer och organisationerAv dessa 4 delmål ser vi de beviljade medlen gälla enbart punkt 1 och 4, och dessa har vi nått.
	Tänkta aktiviteter: Nedan följer hela skrivningen från ursprunglig ansökan omfattande tre år, där aktiviteter som sedan inte ingått i det beviljade ettåriga projektet satts inom parentes och flyttats ned.Äldres hälsa kopplad till alkohol ska få ytterligare spridning, material och metod vidareutvecklas, (samt ett nordiskt erfarenhetsutbyte inom ämnesområdet skapas). Detta vill vi möjliggöra genom:- Vidareutveckling av konceptet, med revidering, komplettering och digitalisering av lämpliga delar. Fokus under projektår 1.(- Fortsatta träffar för opinionsbildning och ambassadörsrekrytering; föreläsningar för varierande grupper i olika forum och information till strategiska personer och nätverk, på orter geografiskt spridda i landet. Under projektår 1 upp till fem tillfällen, år 2 upp till 10 tillfällen och år 3 upp till 15 tillfällen.)(- Fortsatta ambassadörsutbildningar; under projektår 1 på en-två orter. Därefter digital utbildning i första hand.)(- Deltagande i olika strategiska forum för att sprida information och väcka opinion. Successivt under hela projekttiden.)(- Utvärdering av opinionsbildande/ambassadörsrekryterande träff genom enkät till deltagarna i samband med föreläsning. Vid ett par tillfällen under projektår 2 och 3.)(- Uppföljning, fortbildning och inspiration för ambassadörer. Framför allt individuell kontakt, men även ge tillfälle för regional eller nationell träff.)- Träff för nordiskt erfarenhetsutbyte. Kontakt med Actis i Norge. Dialogfrågor: Vad har våra respektive organisationer gjort inom området äldre och alkohol? Vad kan vi lära av varandras med- och motgångar? Vad kan vi dela med oss av? Kan vi göra något tillsammans?
	Aktiviteter: -10 715
	Förväntat resultat: Utifrån ursprunglig ansökan för tre år, med beviljade medel för ett år, kan vi redovisa följande resultat. År två-tre är satta inom parentes och nedflyttade.(Det kan vara svårt att redovisa resultat för förebyggande arbete, särskilt på kort sikt.) HM har för avsikt att kunna redovisa följande mätbara resultat från projektperioden:- Digitalt material/utbildning - antal personer som genomgått utbildning via nätet.(- Antal träffar som genomförts för opinionsbildning/ambassadörsrekrytering, antal 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 upplevts och vilken kunskapsnivå som uppnåtts.)(- Antal genomförda ambassadörsutbildningar, antal deltagare, deras tänkta verksamhetsarenor samt på vilka orter utbildningar genomförts)(- Utvärdering i samband med ambassadörsutbildning; enkät för deltagarnas uppfattning om genomgången utbildning, synpunkter på det pedagogiska materialet samt deras förslag till ändringar/utveckling)
	Resultat: 0
	Inte genomfört: Sjösättning på hemsidan har skett under våren 2020 och antal besök på hemsidan respektive genomgångna utbildningar är inte mätta. Ursprunglig tanke, där nu genomförd digitalisering skulle varit del av ett treårigt projekt och mätning av användning av utbildningsdelen skulle kunnat ske över tid, fick nu för kort period för att det skulle vara av värde att mäta hemsidesanvändningen innan projekttiden är slut.
	Positivt: Bilda visade stort intresse för att bidra i projektet och har gett ovärderlig input.Vi har externt mötts av intresse för den planerade digitaliseringen och tacksamhet och beundran för att vi så generöst bjuder på våra erfarenheter och framtagna material.
	Negativt: Begränsningarna i hur upplägget på hemsidan skulle kunna göras, med tanke på önskat innehåll och struktur i det digitala konceptet i jämförelse med vad som var möjligt, men vi fann en helt tillfredsställande lösning och är nöjda.Begränsningarna i lärplattformen Learnify's struktur och funktion, men vi tycker även här att vi kommit fram till goda lösningar, där inriktningen har varit att underlätta för användaren.
	Tidsperiod: 2019-05-01 - 2020-04-30
	Budget aktiviteter: -53 000
	Budget material: -25 000
	Budget Personal: -320 000
	Budget Administration: 0
	Budget Utgifter totalt: -428 000
	Budget Resultat: 0
	Utfall Egen ekonomisk insats: 287
	Utfall Annan finansiering: 
	Utfall Inkomster totalt: 300 287
	Utfall Bidrag fran andra: 
	Utfall Ansokt bidrag: 300 000
	Budget Ansokt bidrag: 300 000
	Budget Bidrag fran andra: 
	Budget Egen ekonomisk insats: 86 000
	Budget Annan finansiering: 42 000
	Budget Inkomster totalt: 428 000
	Budget Ovrigt: -30 000
	Ovrigt: -23 885
	Organisation1: Hela Människan
	Genomförda aktiviteter: Följande genomfördes under projektets första halvår, vilket delrapporterats:- Genomgång av befintligt material inför revidering/komplettering- Etablerades kontakt med Studieförbundet Bilda för samverkan kring digitalisering- Reflektion internt och tillsammans med Bilda kring vad som är lämpligt för digitalisering och på vilka sätt det kan ske- Initial utbildning i den digitala lärplattformen Learnify- Översiktlig skiss av hur strukturen för digitalisering av konceptet skulle kunna se ut Under andra halvåret har följande genomförts:- Fortsatt revidering och komplettering av material för digitalisering av konceptet- Fortsatt samverkan med Bilda- Detaljplanering och framtagande av struktur och innehåll- Externt tjänsteköp med uppdrag att genomföra upplägg på den digitala lärplattformen Learnify- Upplägg på Hela Människans hemsida- Test med sex referenspersoner, vars synpunkter vävts in i korrektur- Slutlig "sjösättning" på www.helamanniskan.se med fri tillgänglighet- Marknadsföring har skett på egna hemsidan, via Bildas kanaler, via Hela Människans interna nyhetsbrev och inom RPG. Det har även informerats om det i Sveriges kristna råds arbetsgrupp för ekumenisk diakoni.
	Uppnått Resultat: Vårt koncept för Äldres hälsa och alkohol är digitaliserat, med fri tillgång till material och utbildning via hemsidan, http://helamanniskan.se/aldres-halsa-och-alkohol/.
	Övrig information: 
	E-post_2: mia.nilson@helamanniskan.se
	E-post: mia.nilson@helamanniskan.se


