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	Material: 2 981
	Personal: 158 214
	Administration: 0
	Utgifter totalt: 204 504
	Ort och datum: Bromma 2022-11-08
	Namnförtydligande: Mia Nilson
	Adress: Box 14038
	Postadress och land: 167 14 Bromma
	Telefon och fax inklusive landskod: +46790739061
	Namnförtydligande_2: Mia Nilson
	Organisation_2: Hela Människan
	Adress_2: Box 14038
	Postadress och land_2: 167 14 Bromma
	Telefon och fax inklusive landskod_2: +46790739061
	Projektnamn: 2020-034 Egenmakt för ett helt och drogfritt liv2020-05-01 - 2022-06-30
	Organisation: Hela Människan, 802000-6394
	Syfte och Mål: Projektets mål- Minst 20 av HM:s lokala verksamheter ska ta del av studieprogrammet kring digital delaktighet- Minst 20 av HM:s lokala enheter ska starta verksamhet med utgångspunkt i konceptet social matbutik- I samarbete med Finansinspektionen genomförs utbildningen "Fortbildning i privatekonomi för dig som möter socialt utsatta" minst en gång om året med samtlig social verksamhet som målgrupp- HM vill genomföra kultur- och miljösatsning på minst 10 lokala enheterFörändringar- Digital delaktighetDenna del har strukits helt då det med rådande corona-pandemi inte kan startas studiecirklar. Detta meddelades också till SAFF maj -20.-PrivatekonomiKursen "Fortbildning i privatekonomi för dig som möter socialt utsatta", i samarbete med Finansinspektionen, som planerades till våren -20 blev på grund av corona-pandemin först uppskjuten till november -20 och sedan till maj -21. Då det blev för få anmälda till kursen i maj -21 ställdes denna in.
	Tänkta aktiviteter: - Digital delaktighet:  Motiv: HM vill att människor själva ska kunna hitta kunskap och information på internet osv utan att vara beroende av andra vuxna. Hur: Tillsammans med Bilda utbildas ett 20-tal studiecirkelledare på våra enheter. Cirkelledaren bestämmer därefter om man vill samla större eller mindre grupper och/eller enskilda för att driva kurserna. Programmet finns redan framtaget.- Social matbutik: Motiv: Att köpa en billig matkasse har visat sig vara mycket bättre för egenmakt en och självkänslan än att få en utdelad till sig.  Hur: Delprojektledaren tar fram en rapport som används som underlag för kunskapsspridning i organisationen, samt reser själv ut i organisationen för att praktiskt stödja de verksamheter som vill starta konceptet social matbutik. Det finns redan intresse på mellan 5 och 10 verksamheter.- Finansinspektionen: Motiv: HM vill att människor ska ha verktyg att bygga sin egen ekonomi utifrån det lilla och dels kunna spara, dels känna att de klarar detta utan att vara beroende av vår personal. De som möter dessa människor måste ha professionell och framför allt relevant och aktuell kunskap i ämnet. Hur: HM erbjuder Finansinspektionens kurs en gång per år med möjlighet till viss uppföljning.- Kultur och miljö: Motiv: Många av HM:s yttre miljöer är mycket nedgångna. De som kommer till oss som besökare - ska bli hela, inte ännu trasigare. Vi behöver bli mycket bättre på att använda oss av den kunskap som redan finns inom områdena kultur och miljö och vill erbjuda enheterna stöd för att målinriktat fokusera på detta arbete. Hur: Delprojektledaren tar dels in extern konsult för miljöfrågor samt startar utvecklingsgrupper för de som vill arbete mer med kultur i verksamheten. Kulturutövande har gett många en meningsfull tillvaro och till sist ett liv utan droger. 
	Aktiviteter: 43 309
	Förväntat resultat: - Digital delaktighetMinst 50 personer ska efter att ha genomgått studiecirkel kunnat söka jobb eller annat själva via internet utan annans inblandning.- Social matbutikMinst 500 personer som tidigare fått matkassar gratis ska erbjudas att handla mat till låg kostnad i HM:s verksamhet.- Kurs om privatekonomiMinst 100 chefer och ledare inom social verksamhet ska ha gått utbildningen - Kultur och hälsaMinst 10 verksamheter ska ha påbörjat förändringsarbete i den yttre miljön och minst 10 verksamheter ska mer effektivt och målmedvetet använda sig av kultur för människors hälsa. 
	Resultat: 0
	Inte genomfört: - Digital delaktighetDenna del har strukits helt då det med rådande corona-pandemi inte kunde startas studiecirklar. Detta meddelades också till SAFF maj -20.-PrivatekonomiKursen "Fortbildning i privatekonomi för dig som möter socialt utsatta", i samarbete med Finansinspektionen, som planerades till våren -20 blev, på grund av corona-pandemin, först uppskjuten till november -20 och sedan till maj -21. Då det blev för få anmälda till kursen i maj -21 ställdes denna in.
	Positivt: -Social matbutikUnder projektet synliggjordes problemet med att Hela Människan inte har en enhetlighet inom organisationen vad gäller varumärket utåt. Ett arbete har inletts för att öka kännedomen externt av Hela Människan.Inför kommande vinter med stigande matpriser har Hela Människan beredskap att möta det ökade behovet hos människor som inte har råd att handla mat i vanliga butiker.-KulturErfarenhetsutbytet i nätverket har gett inspiration till de enheter som arbetar med kultur- och hälsa.De enheter som aktivt uppmuntrar till kreativitet bland sina gäster märker att det påverkar atmosfären i den övriga verksamheten. Det blir andra samtalsämnen som handlar om skapande istället för att bara handla om vad som är destruktiv i ens liv. Flera av deltagarna har uttryckt att de haft lättare att avhålla sig från droger då de deltagit i kulturverksamheten. Aktiviteterna har på så sätt bidragit till ökad egenmakt hos deltagare.
	Negativt: -Social matbutikDet hade varit önskvärt att processen för att ta fram ett gemensamt varumärke och grafisk profil för sociala matbutiker inom Hela Människan hade kommit igång tidigare.-KulturMånga enheter har mycket med sitt och hinner ofta inte vara med på nätverksträffar. Alla enheter i nätverket vittnar om att arbeta med personer som upplever sig marginaliserade från övriga samhället, innebär att man alltid behöver arbeta med akuta insatser där det saknas resurser för att arbeta kreativt även om en längtan finns. De som arbetar i skyddade boenden förklarade att de inte kan arbeta i grupp och därför är det svårare att satsa på kultur- och hälsa på ett individuellt plan. För att göra kultur- och hälsa verksamheter möjliga skulle de lokala enheterna behöva ha en anställd som arbetar med det kontinuerligt och som har möjlighet att bygga grupper på lång sikt.
	Tidsperiod: 2020-05-01 - 2022-06-30
	Budget aktiviteter: 270 tkr år 1, 170 tkr år 2 och 3
	Budget material: 80 tkr år 1, 30 tkr år 2 och 3
	Budget Personal: 250 tkr
	Budget Administration: 
	Budget Utgifter totalt: 650 tkr  år 1, 500 tkr år 2  och 3
	Budget Resultat: 0
	Utfall Egen ekonomisk insats: 4 504
	Utfall Annan finansiering: 
	Utfall Inkomster totalt: 204 504
	Utfall Bidrag fran andra: 
	Utfall Ansokt bidrag: 200 000
	Budget Ansokt bidrag: 400 tkr per år i tre år
	Budget Bidrag fran andra: 150 tkr år 1
	Budget Egen ekonomisk insats: 100 tkr
	Budget Annan finansiering: 
	Budget Inkomster totalt: 650 tkr år 1, 500 tkr år 2 och 3
	Budget Ovrigt: 50 tkr
	Ovrigt: 0
	Organisation1: Hela Människan
	Genomförda aktiviteter: - Social matbutik:Intresserade enheter har erbjudits handledning och studiebesök på DeLa-butiken som drivs av Hela Människan Jönköping. Konceptet har även spridits genom organisationens chefträffar samt Dela-dagar som genomfördes i maj -21 där 13 enheter deltog i workshop kring sociala matbutiker.Film som beskriver DeLa-butiken i Jönköping har producerats i samarbete med Högskolan Jönköping. Filmen ligger på Hela Människans hemsida, https://helamanniskan.se/socialmatbutik/. Där finns också projektrapport och utvärdering av Hela Människan i Jönköpings DeLa-butik samt manual inför uppstart av social matbutik.- Kultur och hälsaDen 8 september 2020 genomfördes en digital Kulturkickoff med syftet att få inspiration och idéer kring att utveckla verksamheten, tillföra fler metoder och hitta vägar att lyfta kulturen som en väg till hälsa. Kickoffen följdes upp av inventering av varje enskild enhets lokala intressen, resurser och behov. Åtta av Hela Människans enheter fanns med i satsningen från början. För att bygga en hållbar struktur för satsningen inbjöds varje enhet till regelbundna nätverksträffar via Teams för att dela erfarenheter, tips och idéer. Dessa nätverksträffar har genomförts några gånger per år för att stämma av vad som pågår i de olika verksamheterna, samt ge råd till varandra om hur man kan utveckla sina verksamheter. Nätverket har hittills haft en fysisk träff där enheterna presenterade sina olika kultur- och hälsa verksamheter samt gav råd till varandra om hur man kan utvecklas och fortsätta skapa när de ekonomiska medlen behöver prioriteras till annat. Föreläsningar på Teams har hållits av Bilda och en kvinnogrupp som arbetar med konst som egenmakt. Hela Människan Mölndal har besökt Karlstad för att, tillsammans med andra gäster från Hela Människan Karlstad, gå på Lars Lerins utställning, äta och spela Bingo i deras verksamhet. Flera studiebesök mellan enheter med inriktning kultur planeras att genomföras i framtiden nu när alla pandemirestriktioner är borta.En material- och metodbank har byggts upp och finns tillgänglig på Hela Människans hemsida, https://helamanniskan.se/kultur-och-miljo/.- Kultur och miljöEtt arbetsmaterial har tagits fram med fokus på tre områden inom miljö/inredning: Lokalerna där våra gäster möts, Secondhand-butikernas inredning och vår egen arbetsmiljö. Materialet finns tillgängligt för Hela Människans anställda via hemsidan, https://helamanniskan.se/att-skapa-en-god-miljo-pa-vara-enheter/.
	Uppnått Resultat: - Social matbutikMålet att minst 500 personer som tidigare fått matkassar gratis ska erbjudas att handla mat till låg kostnad har visat sig svårt att mäta och vi har därför inget resultat att presentera. Men under projektet har totalt 16 lokala Hela Människan enheter visat intresse och flera av dessa har också gjort studiebesök på DeLa-butiken i Jönköping. Tre av enheterna i Botkyrka, Karlskrona och Värnamo har också hunnit starta upp egna matbutiker. I Boden och Partille planeras öppning av matbutiker under hösten -22.På de enheter som startat sociala matbutiker har egenmakten ökat för de besökare som blivit medlemmar och som istället för att bara ta emot gratis matkassar nu kan handla sin egen mat till lågt pris.Ett nationellt samarbetsavtal har tecknats med Lidl-koncernen där lokala enheter kan teckna avtal med den lokala Lidl-butiken för upphämtning av mat.- Kultur och miljöNio enheter har sökt interna bidrag från Hela Människan Sverige för upprustning av inre och yttre miljö. Flera enheter har inspirerats av arbetsmaterialet på hemsidan.- Kultur och hälsaSex enheter har aktivt deltagit i nätverket för kultur och ytterligare tre till fyra enheter har funnits med vid enstaka tillfällen. Enheterna har startat egna verksamheter inom kultur- och hälsa som en följd av att ha deltagit i nätverket. När Mölndals gäster spelade Bingo tillsammans med Karlstad kom önskan om att ha en likande verksamhet i Mölndal. Nu är det Bingo varje vecka även i Mölndal dit många gäster kommer och kan vinna matvaror.Hela Människan Degerfors och Mölndal har utvecklat sin konstverkstad med idéer från Linköping när det gäller att skapa smycken. Linköping har utvecklat sin smyckeverksamhet med inspiration från Degerfors.Karlstad har planer på att utveckla en körverksamhet tack vare inspiration från Stockholms län och deras kör Gatans röster. Stockholms län fick idén om en månadskalender från Karlstad och gjorde en kalender med Gatans röster.Övriga enheter kanske inte har startat upp någon ny verksamhet eller aktivitet, men säger däremot att erfarenhetsutbytet i nätverket är mycket värdefullt och att det har gett dom inspiration och uppmuntran i sitt nuvarande arbete.
	Övrig information: Pandemin gjorde att både arbetet med att sprida konceptet med sociala matbutiker och satsningar på kulturaktiviteter försvårades. Tack vare att SAFF har visat förståelse och beviljat förlängning av projektet kunde till slut ändå de flesta förväntade resultat nås.Gunnar Dahlqvist, enhetschef Hela Människan Jönköping, har 200501-220630 varit anställd på 6% för projekt social matbutik.Caroline Bergagård, enhetschef Hela Människan Mölndal, har 210801-220630 varit anställd på 10% för projekt kultur.
	E-post_2: mia.nilson@helamanniskan.se
	E-post: mia.nilson@helamanniskan.se


