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1 Kategorisering av slutredovisade projekt 2019
1.1 Överlevnadskategori 4 – Verksamheten lever vidare (God Jord)
Till överlevnadskategori 4 hör projekt där hela, eller stora delar av, verksamheten
lever vidare och finansieras av organisationen själv eller av andra efter det att
finansieringen ur Allmänna arvsfonden upphört.
1. Oxie Golfklubb. Re:Action - golf för personer med stroke och Parkinson.
Syftet med projektet var att utveckla, tillgängliggöra och sprida ett nytt
självinstruerande metodmaterial om golf för personer i olika åldrar som
drabbats av stroke eller har Parkinson. Målet är att stärka deltagarnas
motorik, balans- och koordineringsförmåga. Ett annat mål är att främja
social gemenskap och god hälsa. Föreningen fortsätter med träningar och spel
i samverkan med Stroke Länsföreningen och Parkinson Länsförening.
Golfklubben har startat en golfsektion för personer med stroke och Parkinson
och målgruppen är med i styrelsen. Svenska Golfförbundet sprider
information till andra klubbar och medlemmar.
2. Hjärnkraft Göteborg med omnejd. HjärnPunkten. Projektet syftade till
att bygga upp en fritidsverksamhet för personer med förvärvade hjärnskador
i Dahlheimers Hus i Göteborg. Verksamheten ingår nu i föreningens
ordinarie verksamhet i samarbete med Dahlheimers hus och Sensus
Studieförbund med stöd från Social resursförvaltning inom Göteborgs stad.
3. Föreningen Fanzingo. Glappet. Syftet med projektet var att öka
möjligheterna för unga med erfarenheter av psykisk ohälsa att hitta social
gemenskap och en meningsfull sysselsättning under återhämtningsfasen.
Föreningen har arbetat med musik, radio och samtal för att lyfta fram kultur
som metod inom vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten fortsätter i
föreningens regi. Samarbetet med Norra Stockholms psykiatri fortsätter med
finansiering av Region Stockholm och ett arbete pågår för att kunna sprida
metoden vidare till fler mottagningar. Föreningen samarbetar också med
Kompetenscentrum för Kultur och hälsa.
4. Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg. Musik som brobyggare. Syftet
med projektet var att skapa en metod där man med musik som verktyg får
ett ökat välbefinnande för personer med demens. Målet var att, med en
utbildning kring musik som brobyggare för anhöriga, volontärer och personal,
skapa ett gemensamt synsätt. Gävle kommun har nu implementerat metoden
i sin verksamhet för äldre med demens.
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5. Stiftelsen Vårsta Diakonigård. Vårsta Växtkraft. Syftet med projektet var
att utveckla en ny verksamhet för människor med psykiska
funktionsnedsättningar och rusta dessa personer till att komma ett steg
närmare arbetsmarknaden. Deltagarna ur målgruppen är med och formar en
helt ny verksamhet där förädling av egenproducerade grönsaker är en
väsentlig del. Verksamheten fortsätter i föreningens regi med stöd av
Socialstyrelsen.
6. Internationella Bekantskaper. Svenska med baby. Syftet med projektet
var att barn i åldern 0 - 2 år och föräldrar som bor i Stockholmsområdet
skulle ges möjlighet att träna svenska. Unika mötesplatser har skapats för
föräldralediga och deras barn i Stockholmsområdet och på sjutton platser
runt om i landet för att stödja föräldrar och främja ett stärkt föräldraskap.
Verksamheten finansieras bland annat av kommuner, ESF rådet,
Kronprinsessparets stiftelse och Ax Foundation.
7. Funktionsrätt Östergötland. Likaolika. Projektets syfte var att skapa
arbete för personer med funktionsnedsättning. Projektet bestod av tre delar.
En del omfattade en stor utbildningsinsats kring tillgänglighet och
arbetsmarknad riktad till beslutsfattare och offentliga aktörer i regionen. En
annan del av projektet innebar att man byggde upp ett socialt
arbetskooperativ på universitetssjukhuset i Linköping som skulle erbjuda
ledsagning av patienter. Slutligen startades en mötesplats för unga med
funktionsnedsättning. Efter projektet finns en ledsagarservice på sjukhuset
där personer med funktionsnedsättning utbildats och fått anställning med
finansiering från Regionen. Mötesplatsen har tagits över av Linköpings
kommuns fritidsverksamhet som anställt projektledaren.
Utbildningsverksamheten bedrivs inom föreningens ordinarie verksamhet
8. Föreningen JAG. Vi vill bidra. Projektets syfte var att ta fram en ny modell
för sysselsättning för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Det
övergripande målet var att det ska finnas möjlighet till arbete, utbildning och
personlig karriär utanför daglig verksamhet. Tillsammans med sin
handledare formar deltagaren ett individuellt arbetsschema med aktiviteter
som utgår från eget intresse och förmåga. Med hjälp av sin personliga
assistent ska deltagarna utföra arbetsuppgifter på arbetsplatser utanför den
dagliga verksamheten. Det individuella schemat anpassas till personens
behov av habilitering och andra insatser. Metoden innebär ett nytt arbetssätt
där målgruppen kan delta i arbetslivet utifrån sina egna förutsättningar.
Föreningen har ingått ett IOP med två kommuner och får verksamhetsbidrag
från en kommun. Flera andra kommuner har visat intresse för föreningens
arbete.
9. Föreningen Öppen Gemenskap. Kumulus – Stöd för barn med
frihetsberövade föräldrar och andra närstående. Syftet med projektet var att
som första ort i norra Sverige starta upp ett riktat stöd till barn och unga som
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har eller har haft frihetsberövade föräldrar eller andra anhöriga. Nu finns en
stödverksamhet som drivs i föreningens regi med stöd av Kriminalvården,
Länsförsäkringar och flera stiftelser.
MIND. Modererat stödforum på nätet för personer med psykisk ohälsa. Syftet
med projektet var att bygga upp ett webbaserat stödforum för diskussion som
kan främja välbefinnandet och minska känslan av isolering och ensamhet för
personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten fortsätter nu i
föreningens regi som löpande uppdaterar stödforumet.
Stiftelsen Svenskt demenscentrum. En webbutbildning om
utvecklingsstörning, åldrande och demens. Projektet syftade till att öka
kunskaperna hos berörda målgrupper generellt, om vad det innebär att
åldras med utvecklingsstörning och hur demenssjukdomar kan påverka
gruppen mer specifikt. En film samt en webbutbildning riktad till
målgruppen, anhöriga och personal har tagits fram inom projektet.
Studieförbundet Vuxenskolan ger studiecirklar i samarbete med FUB.
Materialet som tagits fram används också i utbildningar på LSS-boenden.
Afasiföreningen Stockholms län. Hjärna Tillsammans. Projektet syftade
till att skapa ett organiserat forum för samverkan mellan olika relevanta
aktörer vad gäller stöd och rehabilitering för personer med stroke och
förvärvad hjärnskada. Syftet med projektet var att främja en återgång till ett
så aktivt liv som möjligt för målgruppen. Ett nätverk bestående av aktörer
från organisationer och vårdaktörer har skapats. Ett utbildningsmaterial har
tagits fram, samtalscirklar för egenmakt har skapats och erfarenhetscoacher
har utbildats. Nätverket lever vidare med stöd från Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm och Stockholms läns landsting
går in och finansierar verksamheten de kommande två åren. Den blogg som
startades har växt och blivit en mötesplats för många i målgruppen. Efter
projektet utbildas fler erfarenhetscoacher och en ny metod för
samtalscirklarna håller på att tas fram.
The Good Talents. Expedition Botkyrka. Projektet har tagit fram ett
entreprenörs- och ledarskapsprogram med syfte att hitta nya vägar till
sysselsättning för personer som idag står långt från arbetsmarknaden. Syftet
är att skapa en kreativ mötesplats där unga kan utvecklas till ledare och
samhällsentreprenörer. Projektet riktar sig specifikt till unga som inte redan
är engagerade i föreningar och unga som är skoltrötta. Verksamheten
fortsätter i föreningens regi med stöd från Botkyrka kommun, med vilka man
skrivit ett IOP. Med stöd från MUCF fortsätter föreningen att arbeta med
dem som gått ut programmet.
Region Jämtland Härjedalen. Kulturbussen Jämtland Härjedalen. Syftet
med projektet var att skapa meningsfull fritid för ungdomar i Jämtlands län
och stimulera unga till eget digitalt skapande. Ungdomar skulle genom
projektet få ökade kunskaper i digitala bilders språk och verktyg för eget
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skapande. Filmpool Jämtland fortsätter att finansiera verksamheten och
åker ut till små orter med Kulturbussen, som är laddad med teknisk film och
fotoutrustning. Äldre på de platser som besökts har också engagerat sig. Ett
antal kommuner besöks varje månad.
ABF Huddinge. En annan del av Huddinge – Vi ToK kloka – Vi Teater och
Kulturkloka. Syftet med projektet var att personer med måttlig till grav
utvecklingsstörning skulle få ett rikare liv och via teater, dans, film och
annat skapande ges möjlighet att uttrycka känslor, drömmar, åsikter och
önskningar. Föreningen har tagit fram filmer och föreställningar och
samarbetat med FUB, boenden, dagligverksamhet och särskolor.
Verksamheten har nu införlivats i ABF:s ordinarie verksamhet.
Projektledaren har anställts och aktiviteterna bedrivs som studiecirklar.
Landskrona Idrottsförenings Samorganisation. Cityidrott. Föreningen
erbjuder pröva-på-idrottsaktiviteter för barn och ungdomar från
socioekonomiskt svaga områden i Landskrona. Syftet med projektet var att
också vända sig till äldre ungdomar och att utbilda dem till ledare.
Verksamheten lever idag vidare med ekonomiskt stöd från Landskrona stad
och projektledaren har fått fast anställning.
Borås Stad, Fritids & Folkhälsoförvaltning. Jämlik Hälsa för personer
med funktionsnedsättning. Projektets syfte var att skapa en modell som
syftar till att främja hälsa och social inkludering för personer med
funktionsnedsättning. Efter projektet finns en idrottsskola med olika
värdföreningar för målgruppen. Ett studiecirkelmaterial har tagits fram och
projektverksamheten har tagits över av Västra Götalands Idrottsförbund som
har ett IOP med kommunen. Borås stad har upplåtit en idrottshall för barn
med funktionsnedsättning där personal från Västra Götalands Idrottsförbund
arbetar med barnen efter skoltid
FC Rosengård 1917. Kul på Hjul. Syftet med projektet var att främja fysisk
aktivitet, öka inlärningsförmågan och stärka integrationen genom att bidra
till att en ny generation barn och ungdomar i socioekonomiskt utsatta
områden kring Malmö använder cykeln för fysisk aktivitet och utökade
kontakter. Nu finns en metod och fysiska platser för cykelaktiviteter.
Deltagarna lär sig cykla, lär sig trafikregler, reparerar cyklar och har
möjlighet att låna cyklar för att till exempel ta sig till träning. En digital
handbok har tagits fram och finns att ladda ner. Verksamheten fortsätter i
Röda Korsets regi tillsammans med föreningen Tjejer i förening.
Friluftsfrämjandet. Naturparkour. Föreningen har startat
naturparkourparker för att fler ungdomar ska inspireras att komma ut i
naturen. Målet var att möta ungdomar som inte tidigare identifierat sig med
idrottsrörelsen och friluftslivets traditionella verksamhet. Verksamheten
lever vidare i föreningens ordinarie verksamhet runt om i landet. En
kursledarutbildning har tagits fram för att utbilda ledare. Med verksamheten
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har man nått nya målgrupper som inte tidigare var aktiva, unga i
socioekonomiskt utsatta områden och unga med invandrarbakgrund.
Kulturens. Arrangörer utan hinder. Syftet med projektet var att personer
med funktionsvariationer inom projektets ramar skulle arrangera egna
kulturevent, synliggöra projektets resultat i form av bland annat
utställningar, föreläsningar och event riktade mot en bred allmänhet. Den
nya föreningen Arrangörer utan hinder har bildats och driver verksamheten
vidare. Föreningen säljer tjänster till kulturarrangörer.
Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders. Bootcamp för sociala
entreprenörer. Syftet med projektet var att fler ungdomar skulle kunna
förverkliga sina idéer inom socialt entreprenörskap och på så sätt öka sin
delaktighet och sysselsättning. Verksamheten fortsätter i form av en digital
plattform och samarbetet med skolor fortsätter. Verksamheten finansieras av
stiftelsen och med medel från Vinnova.
Narva Boxningsklubb. PD-boxningsträning som symptomlindring av
Parkinsons sjukdom. Föreningen har etablerat, utvecklat och spridit
boxningsterapi som symptomlindring av Parkinsons sjukdom. Idag finns
träning på sexton klubbar runt om i landet. Verksamheten fortsätter i
föreningens regi.
Föreningen Tidigt Föräldrastöd. Jämlik start i livet. Syftet med projektet
var att utveckla nya stödformer för föräldrar som har särskilda behov.
Verksamheten fortsätter i föreningens regi med stöd av Göteborgs kommun
med vilka föreningen skrivit ett IOP. Föreningen har nu också stöd från
Länsstyrelsen för att arbeta med föräldralediga mammor och en verksamhet
med doula-tolkar vid förlossning, för mammor som inte kan språket.
NSPH Skåne. Utskrivningsguiden – ett verktyg för en enklare väg tillbaka.
Projektet syftade till att ta fram ett nytt pedagogiskt verktyg som förenklar
och förbättrar återhämtningsprocessen för patienter som är inskrivna i den
psykiatriska heldygnsvården. Verksamheten fortsätter i föreningens regi och
ett samarbetsavtal har skrivits med Psykiatri Skåne. Fler landsting hör av
sig och är intresserade av att använda metoden i sina verksamheter.
Dyslexiförbundet FMLS. Orden på jobbet. Syftet med projektet var att
kartlägga behoven och framställa en handlingsplan för att underlätta för
personer med dyslexi och dyskalkyli att klara sina arbetsuppgifter. Filmer
och metodmaterial har tagits fram och ambassadörer som själva har dessa
problem har utbildats. Verksamheten fortsätter i föreningens regi.
Ambassadörerna som utbildas efterfrågas runt om i landet och ABF håller
studiecirklar. Föreningen har också arbetat upp ett nära samarbete med flera
fackförbund, som anlitar ambassadörerna och använder sig av det material
som tagits fram.
Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg. A27. Projektet syftade till att
skapa en ny metodik för ökat tillträde till arbetsmarknaden för unga vuxna

Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för 2019 – Bilaga 2 – Överlevande projekt

27.

28.

29.

30.

med intellektuella funktionsnedsättningar i åldern 19 - 28 år. Ett socialt
företag har startat och föreningen har fått ett uppdrag inom lokalvård genom
en offentlig upphandling. Fackförbunden har varit en viktig
samarbetspartner, deras information ut till målgrupperna har förbättrats och
målgruppen har utbildats i fackliga frågor och rättigheter. Föreningen har
samarbetat med Coompanion för att starta det sociala företaget och med
Arbetsförmedlingen som anvisar platser med lönebidrag.
Föreningen Flamman Ungdomarnas Hus. High Stakes – med livet som
insats – ungdomar i riskzonen för spelberoende. Syftet med projektet var att
hjälpa ungdomar som utvecklat ett spelberoende att ta sig ur det samt arbeta
förebyggande och stödja ungdomar som riskerar att bli spelberoende.
Föreningen har tagit fram en e-utbildning och utvecklat samverkan mellan
en rad centrala aktörer inom spelberoende i landet och utbildat 2 000
yrkesverksamma och föräldrar. Ett mentorstöd för unga har tagits fram och
socialtjänsten anvisar unga till föreningen. För att öka medvetenheten om
spelberoende har föreningen också varit ute på skolor och informerat.
Verksamheten fortsätter i föreningens regi med medel från Länsstyrelsen och
i samarbete med Svenska Spel och Spelberoendes förening. Föreningen har
idag mentorstöd för unga och socialtjänsten anvisar unga till föreningen.
Riksförbundet Attention. Peer support. Föreningen har tagit fram en
svensk modell av metoden peer support, som innebär att personer med egen
erfarenhet av psykisk ohälsa eller kognitiva funktionsnedsättningar blir
professionellt verksamma som stödpersoner. Projektet omfattar
verksamheter som ger vård, stöd eller rehabilitering till personer med
psykisk ohälsa. Verksamhet fortsätter och finns nu i fler regioner som har ett
etablerat arbete med peer support. Regioner och kommuner finansierar lön
och utbildning.
Studieförbundet Vuxenskolan Halland. KiX modellen -Kreativitet,
inspiration och Xtra mycket kärlek! Projektet har utvecklat metoder för
empowermentprocesser i syfte att skapa möjligheter för självständiga val hos
unga med intellektuell funktionsnedsättning inom området fritidsaktiviteter.
En webbplats som tagits fram förvaltas av föreningen tillsammans med deras
samverkanspartners. Två nya KiX-föreningar knutna till Vi Unga i
samarbete med FUB har startat.
Hudiksvalls kommun. Friskvårsprojektet Glada Hudik. Projektets syfte var
att ge deltagarna bättre hälsa, kondition och kostvanor. Projektet avsåg att
tillsammans med en grupp personer med kognitiva funktionsnedsättningar
utarbeta metoder för motivationsarbete genom att rikta sig både till personer
med funktionsnedsättning och till personal i olika roller som ger dessa stöd.
Verksamheten har nu integrerats i kommunens ordinarie dagliga
verksamheter, men i mindre skala än tidigare
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31. Föreningen Storasyster. Hela mig. Syftet med projektet var att hjälpa
unga personer som är eller har varit utsatta för sexuella övergrepp och
våldtäkt med den sexualitetsproblematik som kan komma efter ett
övergrepp. Föreningen har arbetat med kunskapsspridning och tagit fram
metodmaterial och en webbplats samt erbjudit stöd till målgruppen online.
Stödverksamheten fortsätter i Stockholm och finansieras inom befintliga
verksamhetsbidrag och sålda utbildningsuppdrag bland annat till andra
jourer. Två personer från projektet har anställts i föreningen och
volontärutbildningen fortsätter.
32. FA Sápmi. Samisk Ungdomsfotboll. Syftet med projektet var att få igång
ungdomsfotboll för samer i Sápmi, det samiska området. Verksamheten
fortsätter i föreningens regi och ett eget fotbollsförbund har bildats.
33. Ideella föreningen Unga för Unga. Mekka i Järpen. Föreningen har
utvecklat en ungdomsdriven mekarkultur i Järpen. En plattform för
motorintresserade, där fordon används som arena för lärande kring
demokratiska värderingar och jämställdhet. Skolan och kommunen
finansierar lokaler och vissa löner. Ungdomarna driver själva stora delar av
den fortsatta verksamheten.
34. Somaliska freds- och skiljedomsföreningen. Integration Rosengård.
Syftet med projektet var att nyanlända somaliska barn och ungdomar snabbt
ska komma in i det svenska samhället på ett bra sätt, genom positiva möten
och meningsfulla aktiviteter. Nyanlända barn och unga har genom projektet
introducerats till föreningslivet och fått möjlighet att prova på många olika
aktiviteter. I den metod som utvecklats har man sett vikten av att få med så
många olika samarbetspartners som möjligt och att få med föräldrarna.
Verksamheten fortsätter i föreningens regi i form av prova-på aktiviteter,
nattfotboll på lördagar och studiecirklar i kost, motion och hälsa. De
aktiviteter som lever vidare finansieras i första hand via bidrag från
Fritidsförvaltningen Malmö stad och Studieförbundet Vuxenskolan.
35. Röda Korset Ungdomsförbund. Är du medspelare? Barnkonventionen
inom idrottsrörelsen. Röda Korset Ungdomsförbund har i samarbete med
bland annat Göteborgs Fotbollsförbund, Västra Götalands Fotbollsförbund
och Sensus arbetat tillsammans med idrottsaktiva fotbollsintresserade
ungdomar, lagledare och tränare i Göteborg. Målsättningen var att arbeta
med att öka ungas kunskap om barnkonventionen, värdegrundsfrågor och
frågor som rör integration och delaktighet. Nu finns en manual med konkreta
tips och råd om hur man kan starta liknande arbete på annat håll och inom
andra idrottsgrenar och en film har producerats. När projektet avslutades
var efterfrågan på utbildningen större än vad Röda Korsets
Ungdomsförbunds lokalföreningar kunde svara upp mot. Även nyanlända har
medverkat i verksamheten. Förbundsstyrelsen har fattat beslut att
verksamheten nu är en av föreningens sex kärnverksamheter. Lokala
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föreningar utbildas i workshops och fler idrotter än fotboll efterfrågar
utbildningarna.
TRIS-Tjejers rätt i samhället. Gömd & Glömd. Syftet med projektet var
att synliggöra maskulinitetsnormer, våldsbeteende och våldsutsatthet bland
vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning som lever i en
hederskontext. Ambitionen var även att samt samla in och sprida projektets
erfarenheter och kunskaper till myndighetsutövare och andra
yrkesverksamma. Verksamheten har blivit en del av föreningens reguljära
verksamhet. Utbildningar är inbokade till och med september 2020 och hela
kommuner köper in utbildningarna. Föreningen sitter med i den pågående
Hedersbrottsutredningen (Ju 2019:05) och har även utbildat lärare på SFI i
samhällsorientering.
Tanke och Handling ek. förening. Vi-hubb. Syftet med projektet var att
utveckla en strategi för integration av nyanlända genom socialt företagande.
Verksamheter har genomförts på två orter, Norrtälje och Vaggeryd. I
Vaggeryd har ett socialt företag startat och i Norrtälje har verksamheten
införlivats i ett befintligt socialt företag. Arbetet sker i samarbete med
Arbetsförmedlingen och kommunen.
Lindsdals IF. Fritidsglädje för alla. Projektet syftade till att erbjuda barn i
åldrarna 7 - 12 år med funktionsnedsättningar och boende i Kalmar kommun
meningsfulla fritidsaktiviteter. Föreningen samverkar med habiliteringen,
särskolan och idrottsföreningar. Kommunens gymnasie-, kultur- och
socialförvaltning har gått in med en flerårig finansiering. Verksamheten går
under namnet Fritidskanalen.
Reacta. Unga, Makt och Hälsa. Syftet med projektet var att främja och öka
ungas självupplevda fysiska och psykiska hälsa. Detta ville man göra genom
att utveckla samverkansformer mellan elevhälsan, elever och annan
skolpersonal, något man kallar hälsoråd. Föreningen fortsätter verksamheten
med stöd från MUCF och Folkhälsomyndigheten och genom att sälja tjänster
på skolor. Verksamheten har utökats med att också omfatta
fritidsverksamhet.
Centralasiengrupperna. Vardagens Civilkurage. Projektets syfte var att
skapa möjligheter för unga personer att lära sig att och bemästra en bred
form av civilkurage som går att applicera på en mängd olika livssituationer
som präglas av förtryck, ojämlikhet, maktmissbruk, diskriminering,
orättvisor och våld. En metod i demokratiskt civilkurage där unga personer
kan träna och experimentera olika tekniker har tagits fram. Verksamheten
fortsätter nu i en ny riksorganisation kallad Vardagens Civilkurage med sex
lokalföreningar runt om i landet.
Upplands Modelljärnvägs Förening. På spåret. Målet med projektet var
att erbjuda personer med utvecklingsstörning en meningsfylld hobby- och
fritidsverksamhet. Projektet har tagit fram metoder för att tillgängliggöra
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modelljärnvägsbygge samt tillhörande körning av modelltåg. Verksamheten
bedrivs nu i ett eget bolag och kommunen köper tjänster.
Kreativa Akademin. Kreativa Akademin. Projektets syfte var att erbjuda
människor som drabbats av psykisk ohälsa/funktionsnedsättning en
möjlighet att bryta en ofta ofrivillig ensamhet genom att gemensamt bygga
upp en teaterverksamhet som bygger på deltagarnas egna idéer, upplevelser
och berättelser. Föreningen har ett stort antal samarbetsorganisationer så
som exempelvis MISA, Vuxenpsykiatrin och Lunds fontänhus.
Verksamheten, som efter projektet är mer styrd mot arbetsmarknad än
tidigare, fortsätter i föreningens regi med stöd från ESF rådet.
Hushållningssällskapet Väst. Välkommen på middag. Projektet syftade
till att förbättra den sociala hälsan hos personer med intellektuella
funktionsnedsättningar. Ett koncept och ett studiehandledningsmaterial som
handlar om att målgruppen äter middag hemma hos varandra har tagits
fram. Verksamheten fortsätter som kursaktivitet i Studieförbundet
Vuxenskolan i samverkan med FUB och i ett antal kommuners LSSverksamheter. Efter projektet sker träffarna även i möteslokaler och på
målgruppens initiativ har det startats tjejträffar.
Göteborgs United Volleybollklubb. Funktionärsutbildning Resurs. Syftet
med projektet var att erbjuda personer med rörelsenedsättningar som har
intresse för lagidrott och vill engagera sig inom volleybollsporten en
funktionärs- och andredomareutbildning. Projektet ger en möjlighet för
målgruppen att få kvalificerade uppdrag som funktionärer och andredomare
samt ökad kompetens och tillfälle att utöka sitt sociala nätverk så att de får
en mer aktiv fritid, sysselsättning och därmed bättre hälsa. Ett fyrtiotal
funktionärer har utbildats och en film har tagits fram. Verksamheten
fortsätter i föreningens regi och finansieras genom försäljning av
utbildningar.
Rydö historiska förening. Barnens kulturmiljö i Rydöbruk. Projektet syfte
var att utveckla en barn- och ungdomsverksamhet i samarbete med skolan på
orten. Barnen skulle utifrån sina egna utgångspunkter kunna upptäcka det
som fanns omkring dem och förmedla det vidare genom att få skapa bilder,
film, internetsidor. Barnen fick även vara med och ta fram läromedel för
skolan som bygger på Rydöbruks historia och hur det ser ut idag.
Verksamheten fortsätter i föreningens regi i samarbete med ABF som ger
forskarcirklar för barn.
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1.2 Överlevnadskategori 3 – Erfarenheter från projekten lever vidare
(Rötter)
Till överlevnadskategori 3 hör projekt som har utvecklat en verksamhet, metod eller
ett nytt arbetssätt som efter projektets slut används i organisationen eller av aktörer
utanför organisationen, exempelvis inom offentlig sektor. Jämfört med kategori 4 är
det för dessa projekt svårare att uttala sig om omfattningen.
1. Region Gotland. Geek network/Stolta nördar. Syftet med projektet var att
ge unga med ett smalt intresseområde såsom rollspel, spelutveckling, fan art,
cosplay och teknik ökad självkänsla och framtidstro samt ett socialt och
kreativt sammanhang. Verksamheten har nu blivit en fritidsverksamhet som
fortsätter i föreningens regi i samarbete med föreningen Östra Skuggor.
2. Sveriges Kulturskoleråd. Kulturskolan och barn på flykt. Syftet med
projektet var att ge nyanlända unga bättre uppväxtvillkor genom
kulturskoleverksamhet. Pedagoger och chefer har utbildats i syfte att öka sin
kunskap om nyanländas situation, relevanta juridiska frågor samt om
metoder och arbetssätt anpassade till målgruppen. Verksamheten fortsätter,
men i mindre skala då det nu är färre unga nyanlända.
3. Kroatiska riksförbundet i Sverige. Sverige berättar. Föreningen har
tillsammans med en rad andra aktörer tagit fram en modell för hur barn i
första, andra och tredje generations invandring inklusive ensamkommande
och flyktingbarn, kan skapa berättelser om hur det var när deras familj kom
till Sverige. Den nya föreningen Sverige berättar har bildats. Sverige berättar
använder den metod som tagits fram i projektet i sin fortsatta verksamhet
4. EFS Mitt Sverige. LEBER X. Projektet syftade till att samla erfarenheter
och kunskaper från personer med sjukdomen LHON (Lebers herditär
opticusneuropati) för att förbättra stöd och rehabilitering för målgruppen.
Föreningen har tagit fram en film och en handbok som används i utbildningen
av synskadade och anhöriga. Ett register över drabbade har upprättats.
Registret finns på CMMS, (Centrum för medfödda metabola sjukdomar) och
uppdateras av läkare runt om i landet.
5. Studiefrämjandet Södra Skaraborg och Ulricehamn.
Skaraborgshistorier. Genom projektet har unga som vill ta sig vidare med sitt
filmskapande och få professionell erfarenhet tagit fram filmer i femton
kommuner. Filmerna visas runt om i kommunerna och ett nätverk har
bildats. Studiecirklar baserat på den framtagna metoden genomförs, men i
mindre utsträckning än tidigare.
6. Studieförbunden i samverkan. Validering av ungas kompetens öppnar
dörrar till arbetsmarknaden. Projektet hade som syfte att ta fram, pröva och
implementera ett system för att validera den kompetens unga människor får
genom engagemang eller deltagande i ideella organisationer. Avsikten var att
öka målgruppens möjligheter att komma närmare arbetsmarknaden. Den
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modell som tagits fram används av studieförbund runt om i landet och
används numera också för att validera äldres kunskaper.
Hudiksvalls kommun. Barn föds inte med fördomar. Projektets syfte var att
öka barns tolerans för olikheter och förståelse för och kunskap om personer
med utvecklingsstörning och andra grupper i samhället som riskerar
utanförskap. Verksamheten fortsätter inom ramen för Glada Hudikteatern
med stöd från olika stiftelser. Den modell för inkluderingsarbete och arbete för
mångfald och tolerans som framtagits inom projektet används av kommuner
och andra organisationer runt om i landet. Gruppboenden utbildas för att
kunna informera på skolor och ta emot besök från skolor och materialet finns
att ladda ner på webben.
ILCO-Tarm- uro- och stomiförbundet. Stödverksamhet för personer med
stomi-, tarm- och urodiagnos samt närstående. Projektet syftade till att kunna
erbjuda en kontakt-/stödperson från ILCO med egen erfarenhet av stomi och
besvärande tarmproblem till patienter som drabbats av samma problem. Ett
nationellt nätverk har bildats, en utbildning och en lathund för stödpersoner
har tagits fram. Medlemmar arbetar ideellt med telefonstöd i föreningens regi.
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken vid Akademiska sjukhuset.
Samverkan mellan skolan, landstinget och socialtjänsten kring barns och
ungas psykiska hälsa för tidigare insatser och föräldrastöd. Projektets syfte
var att med praktiska exempel visa hur initiativ och synpunkter från elever
kan leda till förbättring av skolans hantering av elevernas psykiska hälsa.
Nya rutiner för att arbeta preventivt har införts på skolor i flera kommuner.
Sveriges Dövas Ungdomsförbund. Vi ska med! Projektet syftade till att
förbättra förutsättningarna på arbetsmarknaden för unga mellan 15 - 30 år
som är döva, har hörselskada eller har dövblindhet. Efter projektet anordnar
ABF en fackutbildning för personer som är teckenspråkiga så de kan utbilda
andra teckenspråkiga i fackfrågor. Det finns också en Facebookgrupp där
döva, personer med hörselskada och personer med dövblindhet lägger ut
lediga tjänster som passar målgruppen.
Demokratipiloterna. Dynamo – Möjligheternas förlag. Projektet syftade till
att vidga arbetsmarknaden för unga med psykiska funktionsnedsättningar.
Målet var att starta ett ungdomsdrivet förlag som skulle leva vidare i form av
ett socialt företag. Inget socialt företag har startats men förlaget fortsätter
inom föreningens ordinarie verksamhet och föreningen säljer tjänster.
Kvinnors nätverk – Linnamottagningen. Webbaserad utbildning om
hedersrelaterat förtryck och våld – ett pilotprojekt. Föreningen har skapat en
webbaserad utbildning för yrkesverksamma inom i första hand socialtjänsten
som möter ungdomar utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld.
Hidde Iyo Dhaqan. BISAM – Bi- och insektsodling i samverkan. Projektet
består av två delar, att skapa arbetstillfällen för personer med
funktionsnedsättning genom att starta ett socialt företag med fokus på bi- och
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insektsodling och att ta fram metoder och material kring lärande om bi- och
insektsodling för barn. Idag finns en ekonomisk förening och barn från skolor
och förskolor kommer regelbundet till föreningen och arbetar med
bisamhällen.
Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län. Forum för brukarinflytande i
Uppsala län. Syftet med projektet var att skapa förutsättningar för ökat
brukarinflytande i vård och omsorg på individ-, verksamhets- och
organisationsnivå genom att hitta nya former och metoder för
brukarinflytande. Ett utbildningsmaterial har tagits fram och föreningen
säljer utbildningar.
Teater JaLaDa. Flerspråkiga barns delaktighet i scenkonst. Projektet syftade
till att öka flerspråkiga barns och ungas delaktighet i scenkonstområdet.
Föreställningsidéer, teman och formspråk till flerspråkiga
barnteaterproduktioner i workshopform har tagits fram. Efter projektet
fortsätter föreningen arbeta med de metoder som tagits fram i samarbete med
Fridhems folkhögskola.
Made by Aya. Ungt Mode. Syftet med projektet var att få unga från
Stockholms ytterstadsområden att få tillträde till modebranschen.
Sommarskolor har genomförts på sex ställen runt om i Stockholm.
Verksamheten heter numera Mode lll och fortsätter inom ramen för den
kommunala vuxenutbildningen i ett antal kommuner.
FRITIDSFORUM. (Riksförbundet Sveriges Fritidsgårdar). I:D: Identitet
och Delaktighet på sociala medier för unga med funktionsvariationer.
Projektet skulle lära och stärka ungdomar att använda sociala media på ett
sätt som ger förutsättning att delta på lika villkor som alla andra. Föreningen
fortsätter utbilda och informera fritidsledare och personal i öppen
fritidsverksamhet.
Sveriges Orkesterförbund. Stockholm med öra för orkester – ett projekt av,
med och för personer med hörselskada. Syftet med projektet var att ge
personer inom ideell orkesterverksamhet som drabbats av hörselskador
möjlighet att själva beskriva sina erfarenheter samt stärka sina möjligheter
att hantera och förbättra sin situation. En studie kring ljudmiljön i ideella
orkestrar och en enkät och intervjustudie har genomförts. En ljudmätarapp
samt ett studiecirkelmaterial har tagits fram. Föreningen ger efter projektet
utbildningar runt om i landet.
Landstinget Uppsala län. KOM I TID. Syftet med projektet var att skapa
och sprida en modell som gör att barn med svårigheter att kommunicera
identifieras tidigt samt att föräldrar blir stärkta i sitt föräldraskap och får
kunskap om hur de på bästa sätt kan stödja barnets språkliga och
kommunikativa utveckling. Efter projektet finns en utbildning och den metod
som tagits fram används inom habiliteringen.
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20. Föreningen Familjevänner. Our Normal. Syftet med projektet var att
familjer som har barn med funktionsnedsättningar på ett mer nutida och
lättare sätt ska kunna knyta kontakter med andra familjer som har barn med
funktionsnedsättningar via en digital kontaktförmedling/familjeportal. En
portal med tips och information som drivs av ideella krafter har tagits fram
och används för detta ändamål efter projektet.
21. Bräcke Diakoni. RättVisat – mitt digitala kommunikationspass. Föreningen
har utvecklat ett applikationshjälpmedel för barn och unga med betydande
kommunikationssvårigheter samt personer med förvärvade hjärnskador,
personer med demensdiagnos och neurologiska diagnoser. Verktyget är ett
nytt sätt att presentera sig på för målgruppen som underlättar deras
möjligheter att bli mer aktiva i dialoger och i beslut som rör dem. Efter
projektet finns en app i tre nivåer som kostar en mindre summa att använda.
22. Svenska Downföreningen. ADHD och autismspektrumtillstånd vid Downs
syndrom. Syftet med projektet var att barnens och ungdomarnas hälsa skulle
förbättras och möjligheten till delaktighet öka. Föreningen har tagit fram
informationsmaterial och arbetat med att sprida kunskap om vad det innebär
att leva med ADHD och autismspektrumtillstånd vid Downs syndrom.
Materialet som tagits fram efterfrågas och projektledaren anlitas som
föreläsare.
23. ABF Södra Småland. Kultur för lika värde. Projektet har utvecklat ett
koncept för hur vuxna personer med grav utvecklingsstörning ska kunna öka
sin kommunikativa förmåga genom engagerande och inkluderande aktiviteter
kopplade till kultur och folkbildning. Ett metodmaterial har tagits fram och
föreningen fortsätter att hålla studiecirklar ute i kommunerna.
24. Passalen. Av syskon för syskon. Syftet med projektet var att skapa
syskonnätverk av syskon för syskon. Föreningen har etablerat en mötesplats
där syskon till personer med funktionsnedsättning utbyter erfarenheter med
varandra. Det finns även en Facebooksida som administreras av föreningen.
25. Kollaborativet. …när vi lyser för varandra…Projektet syftade till att
synliggöra svenskt teckenspråks potential för att i förlängningen stärka det
svenska teckenspråket och teckenspråkets status i samhället och delaktighet i
kulturlivet. Föreningen säljer utbildningar till kommuner samt fortbildning
till förskolepedagoger. Föreningen ger även föreställningar som den tar betalt
för.
26. Demokrati för Barns Framtid. Integrationscenter för barn på Gotland.
Syftet med projektet var att ge barn en aktiv fritid samt utveckla en ny
arbetsmodell för integration på Gotland där deltagarna får möjlighet att testa
på olika aktiviteter tillsammans med fritidsledare och instruktörer från olika
kultur- och idrottsföreningar. Målgruppen är barn som inte deltar i någon
organiserad fritidsverksamhet. En prioriterad del av målgruppen är
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nyanlända barn. Föreningen fortsätter samla unga och Region Gotland lånar
ut lokaler utan kostnad vid evenemang som föreningen anordnar.
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