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Slutredovisning 


	Material: 0
	Personal: 202 840
	Administration: 
	Utgifter totalt: 250 840
	Ort och datum: Jönköping 2022-07-01
	Namnförtydligande: Rolf Gard
	Adress: c/o Rolf Gard, Nyckelvägen 18
	Postadress och land: 55472 Jönköping
	Telefon och fax inklusive landskod: 0706-85 95 37
	Namnförtydligande_2: Som ovan
	Organisation_2: 
	Adress_2: 
	Postadress och land_2: 
	Telefon och fax inklusive landskod_2: 
	Projektnamn: Förstudie för ansökan till allmänna arvsfonden om mötesplatser för unga vuxna i utsatta livsmiljöer - Dnr 2020-052. Startdatum 2020-10-01. Slutdatum 2022-06-30.
	Organisation: Hela Människan i Jönköpings län. Organisationsnummer 826000 - 7557
	Syfte och Mål: Projektet var en förstudie i att ta fram modeller för hur man på andra platser i Jönköpings län kan arbeta med att hjälpa unga vuxna i socialt utsatta miljöer. Vi ville dels ta fram faktaunderlag för vilka platser i länet som hade störst behov på området, dels inspirera civilsamhället i stort genom kyrkor/ församlingar och lokala Hela Människan-föreningar att bli överens om att samarbeta för att hjälpa sådana unga vuxna.Vi utgick från tre mötesplatser: "Underground" i Jönköping, "Mejjan - House of hope" i Sävsjö och "Powerhouse" i Vetlanda. Framför allt har vi samlat erfarenheterna hos Underground i Jönköping som finns i stadsdelen Råslätt, den enda platsen i länet som nämns i polisens kartläggning av utsatta områden i Sverige. Orsaken är att Powerhouse numera är nedlagd och att House of Hope inte har den omfattning och genomarbetade pedagogik, verksamhet och påverkan på samhället som Underground har.Underground arbetar i en mångkulturell miljö med stora utmaningar kopplade till skolgång, arbetslöshet, psykiskt mående, droger, kriminalitet, demokrati och bristande samhällstillit såväl som vuxentillit. De har under en period på femton år påverkat hela stadsdelen, boendemiljön, drogproblem, mm. utifrån en värdegrundsbaserad, pedagogiskt genomarbetad metod som väckt uppmärksamhet lokalt, regionalt och nationellt. Vår strävan har blivit att inspirera civilsamhällesaktörer på andra platser att skapa liknande mötesplatser på tre nya orter i länet, utifrån de erfarenheter som Underground har.Den delen som gällde att ta fram faktaunderlag kunde genomföras relativt enkelt. Att söka kontaktytor i det offentliga samhället på regional nivå, gick över förväntan bra. Men när vi ville påbörja dialogen med civilsamhällesaktörerna tog det stopp pga pandemins intåg 2020. Då var det fortfarande svårt att mötas digitalt och vi bedömde att fysiska möten är nödvändiga för att överföra en så omfattande vision som skapande av mötesplatser för unga vuxna i socialt utsatta miljöer till människor vi aldrig tidigare träffat och utan att få till stånd en god kommunikation om djupa samhällsbehov. Vi fick SAFFs tillåtelse att skjuta upp förstudien två gånger, sex månader i taget till slutdatum 2022-06-30. Efter att ha levt i och med förstudien under en så lång tid, blev det till slut svårt att hålla liv i den utan att komma fram till tillräckligt konkreta överenskommelser.Bland allt som pandemin har påverkat och förändrat, hör också kyrkornas förutsättningar att vinna gehör hos sina medlemmar för nya, sociala visioner och detta bidrog starkt till att vi fick avstå från vår målsättning att förmå samarbetspartners att etablera mötesplatser på tre platser i länet. En annan viktig orsak till detta är att vi i förstudien kunde konstatera att det är en mycket stor vinst att använda lokala Hela Människan-föreningar som ett centrum och ett utgångsläge organisatoriskt, relationellt med både övrigt civilsamhälle och offentligt samhälle, samt kompetens- och resursmässigt. Och även i förhållande till de lokala Hela Människan-föreningarna var frågan om timing oerhört viktig: de hade andra, tunga projekt och dialoger under uppstart och i gång vilket minskade deras förmåga (men inte vilja!) att också arbeta med detta.I stället inriktade vi oss på att försöka etablera en ekumenisk vision för diakonalt arbete gentemot målgruppen unga vuxna. Vi mötte därför församlingsledare i flera kommuner för att uppnå detta.Förstudien var ursprungligen tänkt att finansiera en deltidstjänst under ett år utifrån bland annat ansökta medel från SAFF på 272 200 kr. När vi beviljades 150 000 kr sänktes den ambitionen till att gälla ett halvår. För att kompensera det minskade bidraget sökte vi också andra medel från Syskonen Inger & Sixten Norheds stiftelse, Region Jönköpings län och ökade användandet av egna medel. Men därigenom komprimerades också de planerade aktiviteterna (nästa punkt).
	Tänkta aktiviteter: Kvartal 1.Sammanträden med samtliga, potentiella samarbetspartners för att göra en grundläggande behovs-, kapacitets-, motivations- och omvärldsanalys i sin kommun, samtal om organisation, värdegrund, arbetsmetoder, finansiering, ägande, samarbete med övrigt civilsamhälle och myndigheter.Etablerande av kontakter med flera unga vuxna ur målgruppen, där dessa säkerställer att vi väljer rätt verksamhet.Kvartal 2 och 3.Samtal med politiker och tjänstemän från respektive kommunen om samarbete i problemområden.Inledande fråga om IOP. Möten med bostadsbolag om lokal, skolan, övrigt civilsamhälle och näringsliv.Arrangerande av kurser/föreläsningar/temamöten i ämnet, samtidigt som lokala organisationer internt förankrar sin framtida del i projektet. Utvärdera vilka organisationer som kan behöva extra stöd i de processerna, vilket kan ta allt ifrån någon upp till sex månader.Insamlande av erfarenheter från andra aktörer om deras erfarenheter och metoder; Ulriksbergskyrkan i Växjö, Powerhouse i Vetlanda, Mejeriet i Sävsjö, Equmeniakyrkan i Växjö.Inledande samtal med allmänna arvsfonden.Kvartal 4.Sammanfattande samtal med varje lokal aktör om processen (sker naturligtvis också löpande), beslut om partnerskap, samarbete, rollfördelning.Avslutning av förstudie med rapportskrivandeSkrivning av ansökan till Allmänna arvsfonden.
	Aktiviteter: 40 000
	Förväntat resultat: Varje organisation ska förstå behovet av att själva äga frågan om att ge ett relevant stöd till unga vuxna i sin kommuns mest utsatta område. Samtliga organisationer ska också ha problematiserat sin del och sitt ansvar. Man ska ha format en arbetsgrupp och/eller anställda som leder den egna processen.Organisationerna ska ha mötts och enats om riktlinjer för hur en mötesplats på respektive lokala ort ska fungera. Organisationerna ska ha tagit fram flera unga vuxna ur målgruppen för att säkerställa att det är deras efterfrågan av verksamhet som vi jobbar med. Säkerställande av att flera av dem också accepterar att vara delaktiga i ansökan till Allmänna arvsfonden.Konkreta samtal med studieförbundet Bilda och lokala samarbetspartners om verksamhetsidéer, pedagogiskt förhållningssätt, långsiktighet, att målgruppen fortsätter vara inkluderad i planering och genomförande, mm enligt ovanstående skrivning om Bilda som samarbetspartner.Deltagande samarbetspartners från civilsamhället skall ha ett färdigt beslutsunderlag inför projektets kommande etableringsfas av mötesplatserna/fritidsgårdarna. De ska också ha deltagit i och fattat erforderliga beslut om, respektive organisations del i en kommande bidragsansökan till Allmänna arvsfonden.Erforderliga kontakter med både kommunpolitiker och -tjänstemän ska ha tagits och de ska ha fått tillräcklig kunskap för att kunna (och vilja) gå in i en gemensam process för etablerande av lämpliga mötesplatser och därtill ha fått underlag för att kunna fatta beslut om att bli samarbetspartners i projektets etableringsfas.En redovisning av hur den långsiktiga finansieringen ska se ut.En färdig ansökan till Allmänna arvsfonden ska vara skriven och inlämnad.
	Resultat: -52 540
	Inte genomfört: Utifrån att man inte ansåg att det var rätt timing för att gå in i vare sig förstudiefas eller etableringsfas, gick man heller aldrig vidare för möte med andra civilsamhällesorganisationer eller representanter för offentligt samhälle. Av samma skäl diskuterade man heller inte finansiering. Några fördjupade samtal med studieförbundet Bilda eller andra samarbetspartners ägde heller inte rum.Pandemin har påverkat förstudien negativt på flera sätt och vi har också skjutit fram projektet några gånger. Till slut blir det alltså inte längre hållbart att fortsätta arbeta med förstudien.Förstudien riktar sig mot både det offentliga samhället och civilsamhället. Att i pandemitider ställa om från fysiska möten till digitala, har varit betydligt enklare i den offentliga sektorn. I civilsamhället – och inte minst bland volontärer – så var detta svårare. Det upplevdes initialt svårt att tala om innehållet i förstudien, som också innehåller en rejäl portion visioner, utan att fysiskt sitta i samma rum. Även om detta ändrades över tid, har det påverkat förstudien negativt. Man ska komma ihåg att i början av pandemin var det ovanligt med digitala möten i civilsamhället.En påverkan har varit att man under pandemin har haft svårt att ha sammanträden och möten i normal omfattning. Man har lagt tid och kraft på att behålla närhet till församlingarna genom (nya) digitala medier, och har inte kunnat samlas för nya visioner. Man har därmed också tappat momentum i både verksamhet och engagemang, så att man i efterhand tvingats lägga tid åt att få tillbaka dem.Vår tanke i förstudien att engagera församlingar (= våra huvudmän) har därför påverkats negativt och vi har då fokuserat mer på Hela Människans lokala föreningar. Men också de har/har haft en svacka avseende resurser (ekonomi, volontärer, mm) och har inte kunnat vara så effektiva i förstudien som vi önskat. Dessa effekter består delvis fortfarande.
	Positivt: Att det finns goda exempel på fungerande mötesplatser för unga vuxna i socialt utsatta miljöer som våra huvudmän (kyrkor och församlingar i Jönköpings län) och samarbetspartners bedriver och som man kan utgå ifrån när/om man vill skapa mötesplatser för unga vuxna i socialt utsatta miljöer.Att frågan om unga vuxna i socialt utsatta miljöer engagerar många positivt. De har dock önskat att de haft större och bättre förutsättningar än de haft.Att myndigheterna (framför allt Länsstyrelsen i Jönköping och Region Jönköpings län) varit så tillmötesgående i ämnet. Det har visat sig att det exempelvis kan finnas möjlighet till ekonomiska bidrag från Regionen att skapa nya mötesplatser.Att det finns både unga och äldre individer med en vilja att förändra/förbättra unga vuxnas förutsättningar till ett gott liv.
	Negativt: Att vi inte kom till ”nästa steg” där våra huvudmän i kombination med en lokal Hela Människan-förening gick vidare i ett möte med den lokala kommunens olika förvaltningar.Att det är så svårt att få huvudmännen att gå in i ett socialt ansvar som ”är på riktigt” och har den omfattning som behövs för att göra skillnad.Att huvudmännen, i varje fall i ett efterpandemiskt läge, tvingas ägna sig mer åt interna frågor som nyrekrytering av ledare, nyorientering av visioner, personalfrågor, etc och därmed inte har tid och kraft att gå vidare i den här frågan så som de vill. Flera av dem talar också om sig själva som alltför ”etablerade” som har svårt att ta sig ur de verksamheter och tankemönster som redan finns.Orsaken beskrivs under frågan ”Vad kunde inte genomföras”, ovan.
	Tidsperiod: 2020-10-01 -- 2022-06-30
	Budget aktiviteter: 15 000
	Budget material: 3 300
	Budget Personal: 294 200
	Budget Administration: 
	Budget Utgifter totalt: 320 500
	Budget Resultat: 0
	Utfall Egen ekonomisk insats: 48 300
	Utfall Annan finansiering: 
	Utfall Inkomster totalt: 198 300
	Utfall Bidrag fran andra: 
	Utfall Ansokt bidrag: 150 000
	Budget Ansokt bidrag: 272 200
	Budget Bidrag fran andra: 
	Budget Egen ekonomisk insats: 48 300
	Budget Annan finansiering: 
	Budget Inkomster totalt: 320 500
	Budget Ovrigt: 8 000
	Ovrigt: 8 000
	Organisation1: Hela Människan i Jönköpings län
	Genomförda aktiviteter: En grundläggande behovs-, kapacitets-, motivations- och omvärldsanalys i Jönköpings län. Den har genomförts genom studier av olika rapporter, statistiska fakta, samtal mm hos Länsstyrelsen i Jönköping, Region Jönköpings län, Jönköping University, BRÅ, CSN, CAN, IOGT-NTO, MUCF, Systembolaget, Folkhälsomyndigheten, kommuner i länet, mm.Insamlande av erfarenheter från Underground om organisation, värdegrund, arbetsmetoder, finansiering, ägande, samarbete med övrigt civilsamhälle och myndigheter, genom forskningsrapporter, intervjuer och samtal. Samtal om möjlighet till bidrag för en långsiktig verksamhet som följd av förstudien, med Allmänna arvsfonden, andra stiftelser, Region Jönköping och möjligheter till lokala IOP.Insamlande av erfarenheter från Ulriksbergskyrkan i Växjö och Equmeniakyrkan i Växjö om deras erfarenheter och metoder för att bedriva verksamhet gentemot vår målgrupp.Samtal med lokala kyrkor och församlingar i följande kommuner: Eksjö, Gislaved, Jönköping, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Värnamo.Fördjupade samtal med kyrkoledare i Gislaved, Tranås och Värnamo.Idé- och utvecklingssamtal med verksamhetschefer för Hela Människan-föreningar i Gislaved, Jönköping, Nässjö och Värnamo.Idé- och utvecklingssamtal med tjänstemän hos Länsstyrelsen i Jönköping, folkhälsoenheten Region Jönköpings län, samt politiker hos Region Jönköpings län.Föreläsningar av verksamhetsledaren från Underground.
	Uppnått Resultat: Flera organisationer (lokala Hela Människan-föreningar och kyrkor/församlingar) problematiserade frågan om att ta ansvar för unga vuxnas situation i samhället och insåg behovet av det, men beslutade sig för att man ändå inte är redo att gå in i ett ägande av frågan om relevant stöd. Man ville därför inte heller forma en arbetsgrupp som skulle jobba med processen.Ändå har faktaunderlag och viktiga erfarenheter överförts till de organisationer (se ovan) som vi ville samarbeta med. Genom enskilda möten och möten i grupp, i formella och informella sammanträden och i skrift har förstudien aktualiserat behovet av stöd till målgruppen och vunnit gehör för det. Bland alla nyckelfaktorer och perspektiv som vi har identifierat och som den/de som vill etablera en verksamhet bland unga vuxna i social utsatthet, behöver väga in för att bli framgångsrika, är följande:1. Man måste förstå värdet av och vägen till socialisation som metod, dvs hur man blir accepterad av både målgrupp och omgivning för att kunna påverka. Det är ex väsentligt att förstå skillnaden på att vara ”Street smart” och ”Book smart” för att förstå fördelen av att vara född/uppvuxen eller ha bott en mycket lång tid i samma miljö som målgruppen.2. Samhället verkar ha genomgått en ideologisk omsvängning avseende synen på brott och brottslingar, där man har gått från omtanke om de som avviker till att förorda repressiva åtgärder för att garantera omgivningens trygghet. Man verkar värna mer om brottsoffret än förövaren och vill därför markera åtgärder om regelbrott (mot samhället) som viktigare än uppfostran (av den enskilde) för att förhindra fortsatt negativ utveckling. Den som vill etablera en miljö av stödverksamhet behöver därför hela tiden påminna sig om vilka förhållningssätt och attityder man ska inta, för att inte öka stigmatiseringen av ”farliga förorten” utan vara en motkraft som också skapar förtroende hos omgivningen.3. Man måste odla en relationskultur eftersom det oftast inte är viktigast vad som sägs, utan vem som säger det. Den arrangerande verksamheten måste få en legitimitet för sitt arbete och varande. En sådan legitimitet stärks av en ”pärlbandsstrategi” (åtgärder som återkommer som pärlor trädda på ett band), snarare än ”spjutspets” (som mer har en temporär karaktär och utifrån/uppifrån kommande). Långsiktighet är ett egenvärde i ett samhälle som ofta är kortsiktigt, såsom exempelvis att det offentliga samhällets företrädare (lärare, fritidspersonal, socialtjänst, polis) kommer och går, att lokalkontor flyttas eller ändras, etc.4. Man måste ha en uttalad och framför allt genomlevd värdegrund. En sådan är att kunna sätta gränser – och leva efter dem. Respekt för andra och nolltolerans mot våld (verbalt och fysiskt) är grundvärderingar. Om ex rasism i någon form inte tillåts, så måste man också markera en åtgärd om gränsen överträds. All verksamhet bedrivs inför publik och värderas av andra. 5. Vuxna behöver skapa och leva tillitsfullt i en miljö som till stor del saknar tillitsfulla vuxenkontakter. Sådana tillitsfulla vuxna involverar också unga vuxna i ledarroller som byggs på den gemensamma värdegrunden och bli på så sätt både normerande och en kraft för långsiktigt verksamhetsbyggande. Det tar lång tid att få förtroende, men kan gå snabbt att förlora det.6. Man behöver vara kreativt flexibel, avseende verksamhet och utgå från de intressen och behov som finns för stunden, men utan att för den skull omintetgöra långsiktiga verksamhetsmål. Det är att rekommendera att börja i liten skala och sedan öka på efter tillgång och behov.7. Det är avgörande att se och förstå hela bilden av samhällsbehov och utmaningar och försöka involvera andra i ett samarbete. I samhället finns många gånger redan etablerade verksamheter och det är klokt att föra samtal om varandras insatser och förutsättningar, där samverkan kan vara en bra väg.8. Inte sällan utgår etablerade mötesplatser (ex fritidsgårdar eller annat) från killars behov och uttryck, medan tjejers (främst utrikesfödda) hamnar mer i bakgrunden. Man behöver förstå och problematisera den här bilden och inse att det är skillnad på killars och tjejers olika förutsättningar för gemenskap och organisation. Inte sällan bär ex äldre tonårstjejer ett ansvar för yngre syskon, där föräldrar är frånvarande. Det tycks som att tjejers fritid är mer styrd och målinriktad, medan killars fritid är mer ostrukturerad och flytande. Tjejer upplevs i högre grad styras av tryck utanför gruppen, medan killar styrs mer av press inifrån gruppen. Föräldrar och omgivning är faktorer som styr vad som är ok i tjejers fritid, medan det för killarna är viktigare vad kompisar och andra killar tycker.9. En miljö för unga vuxna i utsatta miljöer blir aldrig effektiv om den bara är en öppen dörr och saknar hänsyn till ovanstående erfarenheter. Därför måste själva initialskedet få ta tid – något som vi inte lyckades få till stånd i förstudien.Dessa erfarenheter, insikter och nyckelfaktorer är bara några i raden av alla som förstudien har sett och som man behöver hantera.Vi har med framgång genomfört förankringsprocesser hos nyckelpersoner i det offentliga samhället, framför allt Länsstyrelsen i Jönköping och Region Jönköpings län.Vi har genomfört en dialog med ett tjugotal medelstora församlingar i de kommuner som, dels har stora problem med unga vuxna, dels är så stora att de bedöms kunna ta del i en förstudieverksamhet och en eventuell etableringsfas/efterföljande, reguljära verksamhet. Dialogens inriktning har varit att få församlingarnas diakoniarbetare att berätta om behoven i sina verksamhetsområden och deras vilja och förmåga att samarbete kring den typ av projekt som förstudien pekar på.
	Övrig information: 
	E-post_2: 
	E-post: rolf.gard@helamanniskan.se


