Bilaga 1 Överlevande projekt
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1 Redovisning av hur de projekt som slutredovisades
2020 har överlevt
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. Billingens fritidsområde ekonomisk förening.
Skogsmulleriket på Billingen.
Projektet var en satsning på friluftsliv i Billingeskogen för målgruppen barn
och ungdomar. Den största målgruppen är barn med olika
funktionsnedsättningar som skulle ges möjlighet att komma ut i naturen.
Efter projektet finansierar Skövde kommun driften av den fysiska platsen och
Friluftsfrämjandets riksorganisation ansvarar för den spelapp som tagits
fram. Friluftsfrämjandets lokalavdelning planerar fortsatt utveckling av
naturpedagogiska verksamheter tillsammans med Studiefrämjandet.
Skogsmulleriken finns i dag på flera andra platser runt om i landet, till
exempel i Sollefteå, i Lida och i Uppsala. Verksamheten fortsätter i mindre
omfattning på grund av corona.
2. Svenska Cykelförbundet. Paracykelakademin.
Syftet med projektet var att erbjuda barn och ungdomar med rörelse- och
synnedsättningar möjligheten till aktivt idrotts- och fritidsliv genom att lära
ut paracykling. Målgruppen är barn och ungdomar vars funktionsnedsättning
hindrar dem från att cykla på en traditionell cykelmodell. Projektet vände sig
till cykelklubbar, skolor och lokala fritidsarrangemang som inte bedrev
verksamhet för målgruppen, men som skulle kunna bedriva
paracykelverksamhet samt till organisationer som hade annan verksamhet för
målgruppen. Arbetet organiseras och fortlever efter projektet i lokala
cykelklubbar runt om i landet och inom ramen för en paracykelakademi som
ingår i Svenska cykelförbundet.

3. Göteborgs Kungliga Segelsällskap. Vattenvana.
Projektet syftade till att skapa en verksamhet där nyanlända barn och unga
samt barn och unga med utländsk bakgrund tränar vattenvana och trygghet
genom aktiviteter som kombinerar segling och simning. Projektet skulle bidra
till att skapa möten mellan nyanlända och etablerade svenskar.
Verksamheten fortsätter i föreningens regi. Simskolan lever vidare genom
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samarbete med Göteborgs stad och med ekonomiskt stöd från två stiftelser.
Simningen upphörde tillfälligt från november 2019 på grund av corona. I
stället har man språkcaféer digitalt för att inte tappa ungdomarna och
ledarna.
4. Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer.

Fritidsaktiviteter där jag vill.
Projektet syftade till att utveckla en läns- och regionmodell tänkt att ge
tillgång till, och högre kvalitet i, verksamhetsutbudet över kommungränserna
i Stockholms län inom tre huvudområden: idrottsanläggningar, kulturskolor
samt verksamhet för barn och ungdomar med mer omfattande
funktionsnedsättningar. En metod har tagits fram och en plattform kallad
RIK – Regional samverkan för idrott och kultur har skapats. Verksamheten
fortsätter inom regionen och andra regioner har startat upp liknande
verksamheter.
5. Stiftelsen ALA. Anpassad IT – Vägen till digital delaktighet.
Syftet med projektet var att via en kortkurs sprida kännedom om en tvåårig
IT-utbildning vid Mora Folkhögskola som haft få sökanden. Via kortkursen
fick tidigare elever delta och fungera som mentorer och förebilder. Den kurs
som har tagits fram finns att ladda ner och i dag har man fler sökande än man
kan ta emot.
6. Teater 16. Vår scen.
Ungdomar från olika föreningar har under tre år byggt upp en
kulturverksamhet i Ljungby för målgruppen unga mellan16 och 25 år.
Kulturintresserade amatörer skapar tillsammans med professionella utövare
och arrangörer från ett flertal kulturinstitutioner en verksamhet och fyller ett
hus med aktiviteter. Huset är en mötesplats för workshoppar, repetitioner,
föreställningar, konserter, utställningar, filmvisningar och kafékvällar.
Verksamheten fortsätter i föreningens regi med stöd från kommunen.
7. Örebro Handboll SK Herr. Handboll, hjärta och gemenskap.
Projektet syftade till att genom idrotten öka den sociala gemenskapen i
stadsdelarna Vivalla och Brickebacken samt två andra stadsdelar. Projektet
vill kombinera olika metoder och arbetssätt för att använda idrotten, och i
synnerhet handbollen, som integrationsfrämjande aktivitet. Metoderna har
utvecklats i samarbete med de lokala föreningarna och Röda Korset.
Målgruppen är barn och unga mellan 10 och 12 år. 270 barn från fyra
bostadsområden har lärt sig spela handboll varje vecka. Sommarcuper har
hållits och unga har utbildats som ledare. Samverkan har skett med
Partnerskap Örebro, Röda Korsets Ungdomsförbund i Örebro, fritidsgårdar
och Folktandvården. Verksamheten fortsätter på fritidsgårdarna där unga
håller i träffarna. Svenska Handbollförbundet ser projektets metod, kallad
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Örebromodellen som ett koncept de vill sprida och kommunen ger ekonomiskt
stöd. Andra kommuner planerar att starta liknande verksamheter. En ny
förening, VOX IF har också bildats.

8. ABF Göteborg. Digidem lab.
Projektets syfte var att unga ska utforska och utvidga möjligheterna för
demokratiskt deltagande, med hjälp av digitala verktyg. Genom projektet ville
man ta det digitala inflytandet till nästa nivå och ge unga en möjlighet att
göra organisationer och kommuner mer tillgängliga och transparenta. Målet
var att öka ungas inflytande inom föreningsliv och politik samt att öppna upp
politiska institutioner och organisationer för att unga, som på olika sätt
exkluderas från beslutsfattande processer, lättare ska kunna delta.
Verksamheten fortsätter i föreningens regi och finansieras via försäljning av
konsulttjänster. Ett kooperativ och en ny förening, Digidem Lab har bildats.
En resursbank med verktyg och metoder har tagits fram som implementerats
på en rad olika platser i staden och i Stockholm. Föreningen har också
internationella samarbeten med exempelvis New York, Chicago och EU.

9. Uppsala Stadsmission.
Pilotprojektet för Arbetsintegrerad Öppenvårdsbehandling.
Syftet med projektet var att utveckla en hållbar helhetsmodell som binder
samman öppenvårdsbehandling och arbetsinriktad rehabilitering i en och
samma verksamhet. Det fanns redan tidigare exempel på framgångsrikt
arbete inom vård, rehabilitering och arbetsförberedelse var för sig, men inte
integrerat. Genom projektet skulle de olika delarna integreras i den
nödvändiga kedja av insatser som förväntas leda till att vårdbehovet
avklingar för personer med psykosociala funktionsnedsättningar, där
missbruk är en betydande del av hindret, så att de finner nya vägar till ett liv
i social gemenskap i samhälle och arbetsliv. Verksamheten fortsätter i
Uppsala Stadsmissions regi och finansieras genom fakturering per inskriven
deltagare.

10. Vorta Drom. Bättre hälsa för unga romer – samverkan mot övervikt.
Syfte och mål med projektet var att förbättra romska barns förutsättningar,
både vad gäller psykisk och fysisk hälsa, så att de får ett hälsosammare liv
och en bättre skolsituation. Detta skulle ske genom fysiska aktiviteter,
gemensamma matlagningsträffar och motivationsträffar samt genom att
starta en eftermiddagsskola som drivs av äldre ungdomar de dagar man inte
har fysisk aktivitet. Verksamheten fortsätter i föreningens regi med stöd från
Helsingborgs stad. Andra kommuner har också varit intresserade och man har
spridit info till andra romska organisationer som nu också startat
eftermiddagsskolor. För att nå barnen har man också arbetat med
föräldrarna, vilket lett till att föreningen i dag, i samarbete med
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Arbetsförmedlingen, ingått ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) för att ge
stöd till föräldrar att komma ut i arbete.

11. Stiftelsen Bräcke diakoni. Hunddagiset TriBus.
Syftet med projektet var att främja möjligheterna för personer med
funktionsnedsättning, främst rörelsenedsättning i kombination med kognitiv
funktionsnedsättning, att få en anställning och en sysselsättning inom
hunddagis. Målet var att tillsammans med målgruppen starta och utveckla en
verksamhet som erbjuder ett fullt ut tillgängligt hunddagis, en
besöksverksamhet och en utbildningsverksamhet. Efter projektet finns en
verksamhet inom ramen för Bräcke diakonis verksamhet ”Ett steg till”, som
erbjuder arbete och praktikplatser för målgruppen. Verksamheten finansieras
av intäkter från hundägare och av offentlig sektor genom
arbetsträningsplatser.

12. Föreningen Urkraft. Växthuset.
Syftet var att tillsammans med kyrkan bygga ett växthus och anställa
personer som på grund av psykisk ohälsa står långt ifrån arbetsmarknaden.
Målet var att etablera ett växthus som har arbetsträning samt att ta fram en
handbok som beskriver processen att starta en verksamhet som kombinerar
grön rehabilitering och anställningar. Nu finns ett socialt företag som säljer
plantor och urnor till Skellefteå pastorat och har platser för arbetsträning till
kommun och Arbetsförmedling. Personer som arbetar har lönebidrag. På
grund av coronapandemin finns i skrivande stund bara personer som
arbetstränar på kyrkogårdar. Bygglov finns för växthuset, men detta har ännu
inte kommit på plats.

13. Hedemora Rödakorskrets. Den familjära integrationen.
Projektet syftade till att utveckla nya metoder för att på ett effektivt och
hälsofrämjande sätt kunna samordna mottagande och etablering av barn,
unga och deras familjer som söker asyl eller har fått uppehållstillstånd.
Målgruppen är nyanlända barn och unga i Hedemora med omnejd. För barn i
familj har Röda Korset arbetat med hela familjen. Projektet har utvecklat nya
metoder för att tidigt kunna sätta in individanpassade insatser. Projektet har
genomförts i samarbete med Arbetsförmedlingen, Hedemora kommun och
Hedemora Näringsliv. Nu drivs verksamheten med sociala aktiviteter och
mötesplatser vidare inom Röda Korset, medan metoderna som tagits fram
inom ramen för projektet har spridits till övriga kommuner i Dalarna och i
resten av landet. Nyanlända ungdomar har aktiviteter tillsammans med
svenska ungdomar, exempelvis läxläsning, bowling och samhällsinformation.
Verksamheten fortsätter med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsens TIAmedel (Tidiga insatser för asylsökande).
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14. Flamman Ungdomens Hus. Safe Space.
Projektet syftade till att värna demokratin mot antidemokratiska beteenden
och/eller radikalisering bland unga i åldern 13—25 år. Avsikten var att bygga
upp ett regionalt resurscenter som ska förmedla kunskap, arbeta
demokratistärkande och erbjuda stöd på samhälls-, riskgrupps- och
individnivå. Verksamheten fortsätter i föreningens regi där man erbjuder
kunskap och stöd till samhällsinstanser, som exempelvis socialtjänst och
skola, ett samlat åtgärdsprogram med demokratistärkande workshoppar och
föreläsningar, utbildningar till yrkesverksamma och ledare på gräsrotsnivå
samt ett individuellt anpassat stödprogram för individer för att lämna
våldsbejakande rörelser. Ett stort antal kommuner har visat intresse och flera
andra länder har hört av sig och vill ta del av föreningens kunskaper och
erfarenheter.

15. Jeunesses Musicales Sverige. Songlines.
I bred samverkan med många aktörer har projektet utvecklat metoder och
strategier för att nå, möta och engagera nyanlända ungdomar. Över hela
landet har unga nyanlända, i första hand ensamkommande, getts tillgång till
musikaktiviteter. Projektet involverar såväl de som bor i boenden för
nyanlända som de som bor i familj. I samarbete mellan många olika
organisationer har det utvecklats metoder som innebär ökade möjligheter till
integration genom utövandet av musik. Projektet har genomfört workshoppar
på olika orter, på boenden, skolor och i miljöer där ungdomar som nyligen
kommit till vårt land återfinns. Syftet var att med dessa workshoppar visa på
det lokala utbudet. Verksamhet finns nu över hela landet och en ny förening
Föreningen Songlines Vänner har bildats. En webbplats och en bok har tagits
fram. Verksamheten har ekonomiskt stöd från Kulturrådet och har ett nära
samarbete med Länsmusiken i Stockholm.

16. Funkibator Öst ideell förening. Cyberhjärta.
Projektet har använt ny teknik som till exempel dataspel, appar, smart walls
och virtual reality system för att locka personer med funktionsnedsättning till
ökad fysisk aktivitet och social träning. Personal inom habilitering,
rehabilitering, sjukvård, personlig assistans med flera har erbjudits
inspiration och utbildning om de möjligheter som finns. Projektet har
resulterat i ett antal tekniska lösningar, en distansutbildning och en
webbplats för personal och brukare. Verksamheten finansieras via Växjö
kommun, Region Kronoberg, Socialstyrelsen och Vuxenskolan. En del av
verksamheten, till exempel där barn skulle ha kunnat komma för att få träna
är i skrivande stund pausad, men man har flera digitala aktiviteter som
zumba, yoga och meditation. Föreningen säljer utbildningar, framförallt till
gruppboenden som vill ha aktiviteter för sina boenden, och vill starta likande
aktiviteter och rehabiliteringar över hela landet.
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17. Synskadades riksförbund Kalmar län. Chans till dispens.
SRF Kalmar ville med projektet Chans till dispens (CTD) förbättra
möjligheterna att söka och få dispens vid synfältsbortfall genom att utveckla
metoder för träning av viktiga beteenden vid trafiksäker körning. Projektets
syfte var att tillsammans med målgruppen, äldre personer med erfarenhet av
glaukom, stroke, diabetes och andra med funktionsnedsättning eller sjukdom
som kan leda till synnedsättning, testa och ta fram träningsmetoder i olika
simulatorer och riktiga fordon för att öka förutsättningarna för att klara
testerna samt att vara säkra bilförare och medtrafikanter. Projektet har
bestått av ett antal av personer från målgruppen som genomgått Statens vägoch transportforskningsinstituts simulatortest. Riksdagen fattade i juni
2020 beslut att regeringen ska återinföra möjligheten att använda ett
simulatortest för att bedöma körförmågan hos personer som fått sitt
körkort återkallat på grund av synfältsbortfall och att utreda ett nytt
system för körprov på väg för personer med synfältsdefekter. Detta
innebär att det nu är möjligt för personer med synbortfall att träna i
simulatorer och därefter genomföra körtester till självkostnadspris,
vilket var projektets mål.

18. ABF Malmö. Drevet.
Projektet syftade till att underlätta för ensamkommande flyktingungdomar i
Malmö att erhålla kunskaper som ökar möjligheten till sysselsättning och
försörjning. Målet var att skapa en plattform där ungdomarna kan lära sig att
starta ett socialt företag och arbetskooperativ som återvinner, bygger,
reparerar och säljer begagnade cyklar, samt utför service. Projektet riktar sig
till både dem som har beviljats uppehållstillstånd och dem som befinner sig i
asylprocessen. Ungdomarna har genom workshoppar och studiecirklar fått
lära sig hur man bygger och reparerar cyklar, men också hur man startar och
driver ett kooperativ. Projektet har hållit föreläsningar om olika områden som
är viktiga för arbetslivet, såsom jämställdhet, demokrati, och arbetsmiljö. En
ny förening och ett kooperativ som nu driver verksamheten vidare har bildats.
Efter att projektet avslutades har ett stort avtal om att ingå i dr iften av
ett nytt bostadsområde i Malmö bidragit till möjligheten till flera
anställningar inom kooperativet och skapat förutsättningar för fortsatt
finansiering.

19. Rädda Barnen. Lyssna på mig.
Syfte med projektet var att förbättra villkoren och delaktigheten för
nyanlända barn och ungdomar i Sverige. Projektet riktar sig till både
ensamkommande och barn och unga i familj. Nu finns en nationell stödtelefon
för asylsökande barn och unga som drivs vidare av BRIS och som utökats med
flera språk som arabiska och dari. Metoden med samtalsgrupper har spridits
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till andra kommuner. Flera av de projektanställda har anställts som
familjestödjare inom Sollentuna kommun där föräldragrupper för nyanlända
mödrar har startats. Ensamkommandes Förbund, som var en
samarbetspartner, har vuxit sig starka och stabila under projektets gång och
står nu på egna ben.

20. Almtuna IS. Tillsammans.
Projektet var ett integrationsprojekt i syfte att skapa en plattform och
mötesplats för nyanlända ungdomar i Uppsala. Från att från början haft en
inriktning på ishockey har projektet växt till ett brett integrationsprojekt med
mängder av aktiviteter året runt, såsom fotboll, simning,
ledarskapsundervisning med mera. Inom ramen för projektet har det skapats
nya kontakter och introduktion till det svenska samhället. Ungdomarna har
startat tre nya verksamheter: en för flickor och två för pojkar. Verksamheten
fortsätter i föreningens regi med ekonomiskt stöd från Uppsala kommun och
mindre bidrag från stiftelser och fonder.

21. Barnrättsbyrån. ”Varför finns inte ni överallt”.
Projektet syftade till att etablera Barnrättsbyråns idé och modell i Sverige och
genom detta skapa flera oberoende insatser dit barn och unga kan vända sig
för att få hjälp med sina rättigheter. Målgruppen är barn och unga upp till 21
år. Majoriteten av de barn som nåtts är placerade i familjehem. Andra har
nåtts via SiS-institutioner och socialtjänsten. En metodbok har tagits fram
och verksamhet har etablerats i Umeå med finansiering via Socialstyrelsen,
Folkhälsomyndigheten, stiftelser och företag. Föreningen sitter nu också med i
regeringens Barnrättsdelegation.

22. Miljöverkstan Flaten.
Integration och hållbar utveckling genom aktivt friluftsliv .
Projektet består av tre delar; Äventyrsgrupp med fokus på äventyr och
naturupplevelser, ett hållbarhetsprogram med metodmaterial för skolans
språkintroduktionsklasser och aktiviteter riktade till boenden för
ensamkommande ungdomar. Projektets primära målgrupp var
ensamkommande ungdomar och andra nyanlända ungdomar. Sekundär
målgrupp har varit pedagoger i skolor som tagit emot nyanlända elever samt
personal på HVB-boenden. En handbok har tagits fram och verksamheten
fortsätter i mindre skala i föreningens ordinarie verksamhet med stöd av
Folkhälsomyndigheten, som ger ett extra stöd i coronatider för utsatta
grupper som ensamkommande, och inom ramen för ett idéburet offentligt
partnerskap (IOP) med kommunen. De introduktionsutbildningar som tagits
fram hålls nu digitalt. Föreningen har stämt av med Folkhälsomyndigheten
om hur man kan bedriva verksamhet utomhus på ett säkert sätt och har nu
mindre grupper men fler aktiviteter. Lärare skickar elever som har det extra
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svårt och dessa elever får förtur till verksamheterna.

23. Lunds Fontänhus. Projekt Exa(k)t!
Målet med projektet var att skapa vägar in på arbetsmarknaden för
akademiker och studenter som just avslutat sin utbildning och som lever med
psykisk ohälsa. Projektet hade som syfte att ge resurser till denna grupp som
annars riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet samt att stödja arbetsgivare,
framförallt Lunds kommun. Nu har föreningen tagit fram långsiktiga
strukturer för att kontinuerligt anställa personer med psykisk ohälsa.
Verksamheten fortsätter nu i Fontänhusets reguljära verksamhet i
samverkan med Lunds kommun, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och
stiftelser. Under coronapandemin har man digitala möten.

24. Buff Sverige. Nära dig – en rättighet.
Det övergripande målet med projektet var att barn och unga med
familjemedlem i fängelse, häkte och/eller frivård ska synliggöras som grupp
och erbjudas adekvat stöd. I dag finns en fungerande stödchatt och telefon dit
barn och vuxna kan vända sig för råd och stöd. Verksamheten fortsätter i
föreningens reguljära verksamhet runt om i landet och fjorton nya föreningar
har startat. Socialstyrelsen och kommuner ger ekonomiskt stöd. Föreningen
erhåller i skrivande stund också medel från regeringens coronamedel.

25. Naturfilmarna. Safari Sverige.
Safari Sverige är ett filmprojekt för och med ungdomar som tagit fram
filmreportage från hela Sveriges natur som finns att tillgå på plattformen
safarisverige.nu. Reportagen finns på en karta med punkter som är klickbara
och en film spelas upp från den platsen. Kartans meny ger också information
om svensk natur och miljö, såsom allemansrätten, tips för camping, säker
lägereld, sopsortering, om ätbara växter, bär och svampar med mera.
Ungdomar från hela Sverige har filmat och berättat om sina smultronställen.
Filmerna har också beskrivit tillgängligheten och svårighetsgraden i det
aktuella naturområdet för att ge människor med funktionsnedsättning
användbar information. Verksamheten fortsätter i föreningens regi och
genom att man skapat en nationell digital utbildningsplan tillsammans
med Medborgarskolan och andra studieförbund, där man kostnadsfritt
kan lära sig filmteknik, manusarbete och redigering.

26. Studiefrämjandet Örebro – Värmland. Etablera Jugger i Sverige.
Syftet med projektet är att sprida aktiviteten jugger, som är en relativt ny
sport i Sverige. I jugger spelar två lag mot varandra på ett fysiskt och
strategiskt sätt, med en speciell utrustning som lagen bygger för hand. Det
beskrivs som en blandning mellan fäktning och rugby, samtidigt som det finns
många likheter med strategiska fajtingspel på datorn och lajv. Eftersom
jugger är en aktivitet med mycket rörelse är syftet med projektet även att
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förbättra folkhälsan hos målgruppen, som är ungdomar mellan 12 och 25 år. I
dag finns flera juggerföreningar runt om i landet, som tillsammans har startat
ett förbund, SJUFO. Projektet har gjort jugger synligt och känt genom
deltagande och uppvisningar på skolor, föreningar och evenemang som
festivaler och lajv. Föreningen har bland annat varit med och arrangerat SM i
jugger. För att underlätta spridningen av jugger har projektet byggt upp en
redskapsbank med spelutrustning och sprider kunskap om Jugger genom
Studiefrämjandet.

27. Svensk Tennis Öst. TAP Sweden.
Inom Svenska Tennisförbundet finns en sektion för rullstolstennis sedan flera
år. Genom projektet vill man etablera tennis för hörselskadade och för
personer med kognitiva eller neurologiska funktionsnedsättningar. Projektets
mål var att erbjuda målgrupperna en ny meningsfull fritidsaktivitet som kan
leda till ett nytt intresse och nya kontakter, att genomföra prova på-dagar i
hela Sverige och att bygga upp ett kontaktnät mellan de lokala
brukarorganisationerna och tennisklubbarna för att få fler aktiva. Dessutom
ville man också öka kunskaperna och förståelsen för personer med
funktionsnedsättningar i klubbarna. I dag har Svenska Tennisförbundet tagit
över och verksamheten ingår i paratennis. En representant för amputerade
och en representant för personer med intellektuella funktionshinder finns med
i Paratennisrådet.

28. Dövas Ungdomsförbund. BOUJT.
Förbundet har under senare år märkt av ett ökat behov av stöd och hjälp
bland döva och hörselskadade elever och önskade därför utveckla en
internetbaserad barn- och ungdomsjour dit döva och hörselskadade
teckenspråkiga ungdomar mellan 7 och 21 år kan vända sig för att få råd och
stöd av teckenspråkiga volontärer. Förbundet skulle tillsammans med
representanter från målgruppen, professionella och volontärer utveckla
strategier och metoder för hur den internetbaserade jourverksamheten ska
bedrivas. I dag finns en jourtelefon med chatt och frågelåda för unga
hörselskadade och bemötandeutbildningar hålls för nya volontärer, så kallade
sysslare. Föreningen samarbetar också med kvinno- och tjejjourer, exempelvis
Unizon. Under 2021 fanns planer på att informera på specialskolor runt om i
landet, något som coronapandemin sätter hinder för. Planen är i stället att
skapa en informationsfilm att skicka till skolor. Föreningen har ekonomiskt
bidrag från Childhood.

29. Örebro Fältrittklubb.
Ridning för ryttare med blindhet eller svår synskada.
Projektets syfte var att ta fram en metod för att erbjuda personer med
blindhet eller svår synskada självständig ridning i grupp. En film och ett
metodmaterial har tagits fram och verksamheten kommer att fortsätta i
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föreningens regi. Föreningen har ett nära samarbete med Synskadades
riksförbund som förlagt sitt sommarläger till föreningen.

30. Alingsås Handbollsklubb AHK. AHK Integration: Boll och Bildning.
Projektet syftade till att skapa möten och utbyten mellan nyanlända
ungdomar och klubbens medlemmar genom aktiviteter och ett kreativt
samarbete. Målet var att skapa bättre förutsättningar för etablering och en
ökad förståelse för människor på flykt. Boll och bildning har erbjudit
träningstillfällen, fadderverksamhet, studiebesök, föreläsningar, teater och
andra aktiviteter som ingår i ett bildningspaket. Föreningen fortsätter med
sitt arbete att stödja nyanlända unga i samverkan med föreningen Goda
Krafter, i dag också med fokus på arbete och sysselsättning.

31. Funkibator Öst ideell förening. Prickens kompisar.
Syftet med projektet var att skapa förebildsmaterial för barn och unga med
funktionsnedsättning och ta fram en arbetsmodell som bygger på flexibelt
distansarbete för vuxna med funktionsnedsättning. Målet var att producera
barnböcker om och för barn med funktionsnedsättning. Projektet har
producerat 31 böcker och varit ute och läst på bibliotek och förskolor.
Verksamheten fortsätter nu i ett nystartat förlag som drivs som en del inom
Funkibators ekonomiska förening.

32. Ideella föreningen Origo Resurs. Samtal om livet.
Projektets syfte var att utveckla en rehabiliteringsmodell som ligger mellan
primärvårdens medicinska och Arbetsförmedlingens arbetslivsinriktade
rehabilitering. Nu finns en modell för samtalsgrupper som riktar sig till
personer som befinner sig mellan medicinsk och arbetsrehabilitering som
finansieras via Arbetsförmedlingen.

33. Måleriföretagen i Väst. 21 km konst.
Projektet var ett samverkansprojekt mellan föreningen Måleriföretagen,
bostadsföretag och kommunen. Syftet var att skapa delaktighet och
sysselsättning för ungdomar i Göteborgs förorter. Målet med projektet var
social inkludering och att påbörja vägar till sysselsättning. Ungdomar mellan
12 och 19 år har deltagit i upprustning och utsmyckning av sin stadsdel,
tillsammans med fadderföretag i måleribranschen och lokala organisationer.
Verksamheten fortsätter i den nybildade föreningen Sätt färg på Göteborg och
samverkar med en rad olika verksamheter inom kommunen,
Arbetsförmedlingen och bostadsbolagen.

34. Noaks Ark Stockholm. Metodutveckling av terapeutisk behandling i
arbete med barn och familjer med hiv.
Syftet med projektet var att stärka föräldrar med hivpositiva barn och barn
till hivpositiva föräldrar genom utbildning och stöd till familjerna.
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Verksamheten fortsätter i föreningens regi med ekonomiskt stöd från
Stockholms stad. Tack vare projektet har man i dag ett större nätverk, når ut
till fler och kan möta de olika familjernas behov på ett bättre sätt.

35. Gotlands Museum/Föreningen Gotlands Fornvänner. Hej Salam.
Projektet har under två år besökt gotländska skolor för att främja en
värdegrund och ett förhållningssätt som öppnar för integration. Detta har
skett med hjälp av workshoppar som använder sig av konst, kroppsspråkens
betydelse och förstahandsberättelser av flyktingars upplevelser (både från i
dag och från andra världskriget). Verksamheten fortsätter med aktiviteter
efter skoltid i den nybildade föreningen Hej Salam, med visst stöd från Region
Gotland.

36. OV Helsingborg HK. Handbollsskola för alla.
Syftet på lång sikt var att minska antalet ungdomar som lever i utanförskap i
fyra utsatta områden i Helsingborg. Målet är att fler barn deltar i
föreningslivet. Projektet erbjuder på ett strukturerat sätt en meningsfull och
aktiv fritid samtidigt som barnens förutsättningar i skolan förbättras. Bollek
och handbollsträning genomförs i anslutning till skola/fritids 1—2 gånger per
vecka. Barnen har efterfrågat läxhjälp och stöd i att utveckla svenska språket,
vilket därför också erbjuds. Verksamheten fortsätter i föreningens regi med
stöd från en rad olika aktörer, såsom Helsingborgs stad, Riksidrottsförbundet,
bostadsbolag och stiftelser. Läxhjälpen sker i mindre skala på grund av
coronapandemin och en del skolor har också i skrivande stund satt träningen
på paus.

37. Konyaspor IF. Tillsammans blir vi ett.
Projektet syftade till att genom idrotten inkludera nyanlända ungdomar i
samhället i samarbete med kommunen och näringslivet. Målgruppen var
nyanlända och redan etablerade ungdomar mellan 14 och 25 år i Botkyrka
kommun. Under projekttiden fick flera unga sommarjobb, blev ledare eller
utbildades till domare. Verksamheten fortsätter i föreningens regi, men i
mindre omfattning på grund av coronapandemin. Ett nätverk med Botkyrka
kommun och bemanningsföretaget Miljonbemanningen har etablerats och
föreningen har ekonomiskt stöd från Skolverket.

38. Kulturcentrum Väst. NO-Drama.
Syftet med projektet var att prova nya sätt, att ta fram nya metoder och att
väcka intresse för naturvetenskap, teknik och matematik hos barn och
ungdomar med eller utan funktionshinder. Målet var att tillsammans med
unga med intellektuella funktionshinder och pedagoger från Molekylverkstan
skapa ett pedagogiskt koncept på sammanlagt fyra pedagogiska pass per klass
samt ett avslutande allsångsevent. Den primära målgruppen är personer med
intellektuella funktionsnedsättningar. Den sekundära målgruppen,
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mottagarna, är elever i årskurs 4—5 i grundskolan, årskurs 4—9 i särskolan,
gymnasiesärskolan, samt elever med särskilda behov inom grundskolan i
årskurs 4—5. Metoden består i att personer med intellektuella
funktionsvariationer håller i pedagogiska pass och en interaktiv föreställning
för skolelever. Verksamheten fortsätter i föreningens regi och i samverkan
med ett socialt företag, som sänder personer som får arbetsträna, och med tre
kommuner, som köper tjänster.
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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. Clownmedicin – Glädjeverkstan. Clownmedicin i
hemsjukvården – anhörigbarnen.
Projektets syfte var att tillföra ett barnperspektiv inom
vuxenvården. Genom clownmöten skapas positiva minnen i
familjer där en förälder ges palliativ vård i hemmet. Projektet
hoppades kunna förebygga psykisk ohälsa hos anhörigbarnen.
Målgruppen är i första hand barn upp till 12 år. Utöver besök i
hemmet under vårdtiden arrangerar projektet, efter att föräldern
gått bort, uppföljande kaféträffar för familjerna. Erfarenheterna
har samlats i en metodbeskrivning som sprids av Glädjeverkstan
och via Nationellt kompetenscentrum anhöriga. En mindre
verksamhet lever vidare i Eskilstuna, Malmö och Stockholm där
kuratorer kan boka in clowner.
2. Schizofreniförbundet. Flickan, mamman och demonerna.
Syftet med projektet var att skapa förutsättningar för att lokalt
kunna upptäcka och hjälpa barn som har familjer där en eller båda
föräldrarna har schizofreni eller annan psykossjukdom.
Målgruppen för projektet är både barn som är anhöriga till
personer som lider av schizofreni eller annan psykossjukdom, och
personalgrupper som kan finnas runt dessa barn. Projektet utgår
från Suzanne Ostens film ”Flickan, Mamman och Demonerna” och
skapar pedagogiska verktyg med den som grund. De utbildningar
som tagits fram efterfrågas och säljs fortfarande runt om i landet.
3. Real Fighter Sällskap. Mulier Fortis.
Projektets syfte var att stärka unga tjejer som befinner sig i ett
utanförskap som kan vara ett resultat av att de lever i en snäv
social miljö och att de aldrig fått chansen att ta plats. Detta skulle
uppnås genom att tjejerna lär sig att interagera med tjejer från
andra sociala grupper, får ta initiativ till att planera och
genomföra aktiviteter och efter hand ha mod att engagera sig i
aktiviteter utanför gruppen, exempelvis på skolor, fritidsgårdar
eller i föreningslivet. Verksamheten fortsätter med ideella krafter.
Då föreningen har stora lokaler tar man trots pågående
coronapandemi emot små grupper om 4—5 flickor.
4. Dyslexiförbundet Med Läs- och Skrivsvårigheter. Begriplig
text och information för alla.
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Projektet syftade till att förbättra tillgången till begriplig och
tillgänglig litteratur, nyheter och samhällsinformation. Projektet
har genomförts tillsammans med tre andra
funktionshindersföreningar och målgrupp är personer med olika
kognitiva svårigheter. Målet var att förändra synsättet på hur man
förmedlar information på ett begripligt sätt. En film och ett
metodmaterial har tagits fram och föreningen säljer workshoppar
och utbildningar digitalt i samarbete med föreningen Begripsam.
5. Möckelnföreningarna. Föreningslivet som mötesplats –
samverkan mellan civilsamhället och utbildningar för nyanlända.
Syftet med projektet var att bidra med möten, samtal och
information för nyanlända ungdomar om det svenska
civilsamhället och bidra till språkutveckling. Genom nätverk och
information har projektet även stöttat andra föreningar kring
integration. Verksamheten fortsätter nu i föreningens ordinarie
verksamhet. En framkomlig väg har varit att förlägga
verksamheten direkt efter skolan. Detta har gjort att man även
nått ut till flickor. Föreningen är nu samordnare för ett
integrationsnätverk och fortsätter samla föreningar digitalt.
6. Chae Taekwondoklubb Malmö. Ensamkommande barn i balans
EBIB.
Det övergripande syftet med EBIB-projektet var att förebygga
ohälsa och utanförskap samt att ge förutsättningar för delaktighet
och funktionell gemenskap bland ensamkommande barn och unga.
Projektet genomfördes i brett samarbete mellan flera föreningar,
organisationer, ungdomsgårdar och kommunala verksamheter i
Malmö. Projektet ville ge deltagarna tillgång till nätverk och
sociala plattformar genom kamratskap och deltagande och
dessutom utbilda ungdomsledare i målgruppen. Verksamheten
fortsätter i mindre omfattning och samarbetet i nätverket som
etablerats fortsätter.
7. Make Equal. #Skärpning.
Det övergripande syftet var att med lösningsfokus skapa en verklig
motkraft mot näthat och visa vägen till ett tryggt och inkluderande
internet. Projektet har haft flera mål: ökad kunskap om ungas
perspektiv på problembilder och lösningar kopplade till näthat, en
samhällsdebatt kring näthat, som präglas av fokus på lösningar
och metoder snarare än skräckbilder och pekpinnar, ett tryggare
och mer inkluderande nätklimat, genom att fler tänker till kring
sitt eget beteende, och att fler vågar säga ifrån samt vet vad de
själva kan göra mot näthat. Slutligen var ettmål att öka
kunskapen om de rättigheter och skyldigheter som gäller på nätet.
Föreningen säljer nu utbildningar.
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8. Norrbottens Parsportförbund. Idrott – Ett gränslöst språk.
Projektet syftade till att starta idrottsaktiviteter med och för
personer med intellektuella funktionsnedsättningar och främja
ledarrekryteringar till parasporten. Ledarna skulle rekryteras från
gruppen idrottsintresserade nyanlända ungdomar. Målet var att
starta nya idrottsverksamheter i tre kommuner. Verksamheter har
startat i lokala föreningar men är i skrivande stund vilande på
grund av coronapandemin.
9. Fibromyalgiförbundet. Må bra med fibromyalgi.
Fibromyalgiförbundet har tillsammans med Studieförbundet
Vuxenskolan och Gottfrieskliniken i Mölndal utvecklat en digital
hälsoportal där män och kvinnor med fibromyalgi från 18 år och
uppåt kan få råd och stöd.
10. ABF Örebro län. Vem har rätt att kalla sig konstnär?
Syftet med projektet var att öka förutsättningarna för unga
konstnärer med funktionsnedsättning att bli delaktiga i det
ordinarie kulturlivet. Genom sina nätverk har föreningens
erfarenheter tagits tillvara på flera platser runt om i landet där
man nu arbetar på likande sätt.
11. MÄN för Jämställdhet. Machofabriken 2.0.
Riksorganisationen MÄN för Jämställdhet, Unizon (f.d. Sveriges
Kvinnojourers Riksförbund) och ROKS (Riksorganisationen för
kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) har vidareutvecklat
metodmaterialet Machofabriken genom att stärka upp,
tillgängliggöra och utveckla för att möjliggöra ännu bredare
våldspreventivt och normförändrande arbete kring strukturer och
föreställningar om manlighet och jämställdhet. Föreningen
använder materialet som tagits fram och säljer digitala
utbildningar och workshoppar till skolor.
12. LSU. Hållbart engagemang och ledarskap. HEL.
Syftet med projektet var att skapa förutsättningar för ett hållbart
engagemang och ledarskap i ungdomsorganisationer och att öka
motståndskraften mot psykisk ohälsa, negativ stress och
utbrändhet bland unga i civilsamhället. Det övergripande målet är
att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom
ungdomsorganisationer samt stärka motståndskraften hos
individer. Föreningen har tagit fram en metod, en digital plattform
och en podd och säljer nu utbildningar digitalt. Intresset har varit
stort. Föreningen uppdaterar plattformen löpande och arbetar med
att göra materialet mer tillgängligt.
13. Stiftelsen Fryshuset. IDEDI Institutet för demokrati och dialog.
Syftet var att etablera ett interreligiöst resurscenter för att bidra
till ömsesidig förståelse mellan människor med olika religiös,

Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för 2020 – Bilaga 1 – Överlevande projekt

kulturell, etnisk och socioekonomisk bakgrund. Målet är att
motverka segregation, lyfta fram kunskap om hur interreligiösa
metoder kan minska främlingsfientlighet och rasism samt
förebygga att unga hamnar i våldsbejakande miljöer. Inom ramen
för projektet har man tagit fram utbildningsprogram och metoder
för skolor, socialtjänst och organisationer. Nu finns ett center som
finansieras genom försäljning av utbildningar och uppdrag.
14. Maktsalongen. Lite mycket nu.
Syftet med projektet var att ge ungdomar verktyg och kunskap för
att kunna förebygga, förhindra och hantera stress som är ett
växande problem bland unga. Målet var att tillsammans med
målgruppen skapa en enkel och lättanvänd sajt, som på ett
konkret sätt hjälper och vägleder ungdomar och organisationer att
bygga upp sin egen motståndskraft för att kunna klara av stress
samt att få verktyg för detta. Verksamheten fortsätter i
föreningens regi med sms-skola, nyhetsbrev och material som
skickas ut till skolor.
15. DHB Västra. Bildstöd vid föreningsaktiviteter.
Projektet har utvecklat metoder och rutiner så att bildstöd och
alternativ kompletterande kommunikation (AKK) används i
föreningsaktiviteter inom DHB (Riksförbundet för döva,
hörselskadade barn och barn med språkstörning samt deras
familjer) och i andra föreningar som har verksamhet för barn och
unga med språkstörningar. Föreningen sprider modellen vidare
tillsammans med Riksförbundet DHB och ABF, bland annat via
studiecirklar.
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